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Szakmai beszámoló 

Állományvédelmi eszközök, berendezések beszerzése a Vachott Sándor Városi Könyvtár, 
Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény Huszár Lajos Éremtár számára 

 

 

A nagyhírű Grassalkovich család által Gyöngyös Fő terén épített palotában található Vachott 

Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény összefogja Gyöngyös város két, 
adományozás révén birtokába került gyűjteményét, a Huszár Lajos Éremtárat és Herman 
Lipót festőművész hagyatékát. A Vachott Sándor Városi Könyvtár épületében elhelyezett 
gyűjtemények nem csak hogy megférnek egymás mellett, de nagyszerűen ki is egészítik 
egymást, mintegy rámutatva arra a történeti előzményre, amikor az ilyenfajta – 

képzőművészeti, numizmatikai, régészeti stb. – gyűjtemények egy – többnyire főúri – kézben 
léteztek.  
 

Herman Lipót Gyűjtemény 

 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár Magyarország legfontosabb Herman Lipót anyagával 
rendelkezik. A festő özvegye 1980-ban ajándékozta Gyöngyös városának a férje hagyatékát 
képező 98 db festményt, 100 db grafikát, valamint Herman Lipót személyes tárgyait és 
dokumentumait. Ezek jelentik ma a gyűjtemény egyik alappillérét. A festmények és néhány 
személyes tárgy 1998 óta láthatók mai elrendezésükben a könyvtár épületében, lehetőség 
szerint igyekszünk minél többet a nagyközönség számára meg is mutatni. A festmények nagy 
része a galéria- és egyúttal rendezvénytermünkben, valamint nyilvános olvasói tereinkben 
található. Ennek az elhelyezésnek köszönhetően a könyvtárunkba kölcsönzési, vagy 
rendezvénylátogatási céllal érkező látogatók is találkoznak a festményekkel.  
A Herman Lipót Hagyaték a XX. század egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb 
festőművészének munkáit mutatja be.  
Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy Herman Lipót művészetét a nagyközönség minél 
szélesebb rétegeivel megismertessük. Az NKA segítségével törlesztettük régi adósságunkat, s 
2016 elején Herman Lipót grafikáiból és tanulmányaiból Szücs György művészettörténész 
segítségével megrendezhettük az „Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című kiállítást. 
A kiállításhoz kapcsolódóan „kiállításra alkalmassá” sikerült tennünk a festőművész addig 
soha be nem mutatott grafikáit és tanulmányait. (paszpartuzás, keretezés). A festőművész 
munkásságát bemutató színvonalas leporellót állítottunk össze, melyet a látogatók kezébe 
adunk. 2020-ban az „Én a szabadság pártján állok” címmel a fiókkönyvtárunkban mutattuk 



be a művész száz évvel ezelőtti világát. 2022-ben a művész utolsó éveit bemutató kiállításra 
készülünk. 
Pályázati segítséggel valósul meg restaurálási programunk, 5 év alatt több mint 40 festmény 
került szakavatott kezekbe, hogy a szükséges felújítási munkákat elvégezzék a 
műalkotásokon és a képkereteken. 
Szintén NKA pályázat segítségével elindultunk azon az úton, hogy virtuálisan is 
bemutathassuk Herman Lipót alkotásait.  
 

Huszár Lajos Éremtár 

 

A gyöngyösi Huszár Lajos Éremtár 2007-ben alakult magánszemély adományozása révén, 
2009-től hivatalosan besorolt muzeális gyűjtemény. A közel 2000 darabot számláló 
gyűjtemény egyik fele a magyar államiság pénzverésének teljes korszakát mutatja be Szent 

Istvántól napjainkig. Itt a teljességet sikerült megközelíteni. Megtekinthetők itt a magyar 

államiság hivatalos forgalmi pénzei mellett az erdélyi fejedelmek pénzei is. Magyarországon 

nyilvános kiállításon egyedül itt van lehetőség a magyar pénztörténetnek a teljes korszakát 
felölelő szemléltetésére. Ezen kívül 15 külön tárlóban szerepelnek a magyar vonatkozású 
történelmi emlékérmek. Különösen a magyar királyok és királynék koronázási érmeiből, 
valamint a török elleni felszabadító háborúk korának emlékérmeiből gazdag a 

gyűjteményünk.  
 

A gyűjtemény másik fele - hivatalosan meghatározott gyűjtőköri feladata alapján – a Magyar 

Nemzeti Bank által kiadott emlékpénzeket, emlékérmeket, továbbá a helyi gyöngyösi és 
Gyöngyös-környéki vonatkozású emlékérméket, plaketteket tartalmazza.  

 

    

Állományvédelem 

 

Jelen pályázatunkban olyan állományvédelmi eszközök, berendezések beszerzése valósult 
meg, amelyek mindkét kiállításban értékőrző és állagmegóvó biztonságot erősítenek.   
 

Betörésgátló fóliaborítás a tárlók üvegeire 

 

34 üvegtárlóban vannak kiállítva a Huszár Lajos Éremtár legjelentősebb darabjai. A kiállítás 
nyitvatartási időben kamerarendszerrel megfigyelt, az intézmény zárása után riasztórendszer 
védi az értékes gyűjteményt. Nyitvatartási időben a szolgálatot teljesítő könyvtárosok 
biztosítják a humán védelmet. Évek óta szeretnénk egy teremőrt, aki állandóan felügyelné a 
kiállítást, erre azonban nincs lehetőség. Minden eszközt meg kell ragadnunk a nagyobb 
biztonság elérése érdekében. Az üvegekre felhelyezett betörésgátló fólia megvédi a tárlók 
tartalmát az erős fizikai behatásoktól, ütésektől.  
 



Uv- fényszűrő roletták az ablakokra a festmények és a műtárgyak védelmében  

 

A kiállítótérben és az olvasótermi részben is sok festmény van a falakon (Herman Lipót 
Gyűjtemény legszebb darabjai, valamint az egri Dobó István Vármúzeum tulajdonában lévő, 
5 évre ideiglenesen nálunk elhelyezett Almásy Pál portré). A képek egy része restauráláson is 
átesett. A szakfelügyelet rendszeresen figyelmeztet bennünket a képek UV védelmére, a 

meglévő szalagfüggönyök nem nyújtanak elég védelmet.  Az ablakok cserére szorulnak, de 
erre egyelőre nincs lehetőség. UV védő fólia felszerelése a nyílászárókra túlságosan drága 
lenne, és reménykedünk egy mielőbbi cserében, ezért UV fényvédő roletták felszerelésével 
oldottuk meg a tűző nap elleni védelmet.  
 

Éremtároló vitrinek zárszerkezetének megerősítése 

 

Az éremtárlók két-két zárszerkezettel vannak lezárva. A zárszerkezeteket bútorkészítő 
szakember még két ponton megerősítette, ez fokozza a biztonságot, megnehezíti a 
hozzáférést. 
 

Múzeumi raktárhelyiség biztonságos, zárható bútorokkal történő ellátása 

 

Múzeumi raktárhelyiségünkben azelőtt többféle, nem kimondottan erre a célra készült  
bútor volt. Célunk volt, hogy egységes, jól zárható szekrényekkel megoldhassuk mind az 

érmek, mind a festmények, grafikák tárolását, biztonságos elhelyezését. Ebben a helyiségben 
az éppen nem kiállított műtárgyak találhatók. A gyűjtemények dokumentációjának, a 

múzeumi segédanyagoknak a megfelelő elhelyezését is megoldotta az új bútorrendszer. 
Terveztünk egy zárható, függőleges osztású festménytároló szekrényt is a meglévő nyitott 
festménytároló és grafikatároló mellé, hogy az értékesebb festmények védelme fokozottan 

biztosított legyen, de az elnyert támogatási összeg ezt már nem tette lehetővé.   
 

Hasznosulás  

 

A fent felsorolt állományvédelmi eszközök, berendezések fokozott védelmet biztosítanak a 
kiállítások nagy értékű darabjai esetében. Mai világunkban nagyon fontos, hogy a muzeális 
gyűjtemények biztonságára még jobban odafigyeljünk. Száz százalékos biztonságot nehéz 
kialakítani, de ha megnehezítjük a hozzáférést az illetéktelen, rossz szándékú „látogatók” 
számára, már lépéselőnyben vagyunk. A bűncselekmények megelőzése, kivédése mellett 
fontos, hogy a tárgyakat óvjuk az időjárási- és egyéb károktól is, melyek a műtárgyak 
állagában kárt okozhatnak.  
A múzeumi tárgyak előírásoknak, szabályozásoknak megfelelő tárolása, raktározása 
mindenkori fontos feladatunk, ebben segítséget nyújtott ez a pályázat.  

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását! 



Betörésgátló fóliák az éremtárlókon 

 

 



 

 

UV-fényszűrő roletták 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zárható tárolószekrények a múzeumi raktárhelyiségben 

 

 



 

 




