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BUDAPEST hat év alatt már majdnem megszokta, hogy az Iparművészeti Múzeum 
kupolájáról hiányzik a csúcstornyocska. Lechner Ödön főműve csonkán ácsorog az Ül-
lői úton, de csak az útikönyvből döbbenten felpillantó külföldiek értetlenkednek azon, 
hogy bánhat egy ország ilyen méltatlanul az egyik legnagyobb építésze alkotásával. 
Mi szinte nem is csodálkozunk, hogy a bejárat körül ácsolt alagút védi a járókelőket a 
le-lepottyanó Zsolnay-kerámiáktól.

Nem éppen kirívó múzeum-sors az Iparművészetié. Pedig akadtak olyan időszakok 
Budapest történetében, amikor mindennél fontosabbak voltak a múlt őrzőhelyei: a nem-
zeti ébredés kitüntetett pillanata a Nemzeti Múzeum alapítása, ahogy két évszázaddal 
később az is fontos gesztus volt – még ha balul sült is el –, hogy az európai uniós 
csatlakozásra készülő kormány ingyenessé tette az állami gyűjtemények látogatását. 
Mindennek fényében is megdöbbentő, ami a fővárosi múzeumokkal az utóbbi időben 
történik.

Talán nem volna ennyire szembeötlő a romlás, ha a 2011 óta eltelt években – milyen 
érdekes egybeesés, hogy az életveszélyessé vált lanterna levételével csaknem egy időben 
kezdődött a nagy ligeti fantáziálás – rengeteg szó esett a múzeumi fejlesztésekről. Ha 
minden az első elképzelések szerint alakult volna, már kimagasodna a Városliget fái kö-
zül az Új Nemzeti Galéria, a Fotográfiai és az Építészeti Múzeum, akárcsak a Néprajzi 
és a Magyar Zene Háza. Hogy nem így alakult, az egyrészről nem nagy baj – hiszen 
van a városban hely elég, a lényeg, hogy megújuljanak a liget zöldfelületei –, másrészt 
viszont mintha átkot szórt volna az egész budapesti múzeumi világra.

A Szépművészeti Múzeum felújításán kívül egyetlen valódi fejlesztésre sem került 
sor a lassan lejáró kormányzati ciklus során. A Román csarnok rekonstrukciója persze 
öröm – 1945 óta volt adós önmagának ezzel az ország –, de korszerűen használható 
kiállítóteret ezzel még nem kap a múzeum. Ami pedig eközben a Városliget túloldalán 
történt, az teljességgel érthetetlen: lebontották a népszerű kiállításokkal működő Köz-
lekedési Múzeumot, mondván, a föld alatt bővítik hatalmas csarnokokkal, majd egy 
óriási lyukat és egy nagy kupac ígéretet hagytak a helyén. Hogy lesz majd pompás, 
modern, új múzeum a város „valamelyik rozsdaövezetében”, és persze az 1896-os kiál-
lításra létesült Pfaff Ferenc-féle pavilont is visszaépítik. Azt tehát, amelynek irdatlan 
kupolája az eddigi tervek szerint csak kilátónak lett volna jó, s amelynek 19. századi 
tereiben vajmi nehéz elképzelni egy 21. századi igényeket kielégítő műszaki kiállítást.

A „múzeumi negyedben” eszerint az eddigi egyenleg mínusz egy múzeum; és akkor 
még nem kezdtük el találgatni, mi lesz a mezőgazdasági gyűjtemény sorsa, amelyről 
már sok-sok éve hallani, hogy kész luxus faekét meg kitömött vizát tartani a Vajdahu-
nyad vára vendéglátástól vámpírfilm-forgatásig annyi mindenre használható, roman-
tikus tereiben. 

És legalább ekkora veszteség, ami már biztosan nem épül meg a ligetben: mert a 
Fotográfiai és az Építészeti Múzeum valóban rászolgált egy-egy korszerű, önálló épü-
letre, még akkor is, ha azok nem pont a Dózsa György út menti parkban állnak. Kü-
lönösen az építészeti gyűjtemény sorsa méltatlan, hiszen nemcsak óbudai irodaházát 
veszítette el a huzavona évei alatt, hanem a műemlékvédelmi hivatal felszámolásának is 
nagy vesztese lett. Emlékezetes, hogy anyagának egy része a téli ünnepek idején elázott 
és megsemmisült, de vannak, akik még azt sem felejtették el, hogy szakemberek egy 
boldogabb korban az Andrássy úti Párisi Nagyáruházat szerették volna a Norvég Alap 
pénzéből az építőművészet kiállítóhelyévé alakítani. Ez az a ház, amely némi alexand-
rás kitérő után most megint bedeszkázva várja sorsa jobbra fordulását…

És akkor még nem soroltuk azokat az intézményeket, amelyeknek a hamvába halni 
látszó, de legalábbis végzetesen lelassult Liget projekttől függetlenül keseredett meg a 
sorsuk. Mondjuk a Budapesti Történeti Múzeumot, amely az ugyancsak tetszhalott 
budavári palotarekonstrukció foglya lett. Miközben a Várban sem mozdul semmi – te-
gyük hozzá: a pénzpazarlást sokallók nagy örömére –, a múzeum egyre több részlegét 
kénytelen átköltöztetni Kiscellbe, és csak fohászkodhat, hogy az ott beígért nagy bőví-
tésnek végül nem támad valami elháríthatatlan akadálya. Ami persze idilli helyzet ah-
hoz képest, amiben a Természettudományi találta magát. A két évtizednyi, sokmilliárd 
forintot felemésztő építkezés után a neki kiutalt Ludovika akadémiát hirtelen megkapta 
a Közszolgálati Egyetem, és az elképedt múzeum most foghatja a mamutjait meg a 
félszázezer ásványát – vigye, ahová tudja.

Ha innen nézzük, az Iparművészeti csonka kupolája nem skandalum, hanem szim-
bólum. Annak a rövidlátó politikusi magatartásnak a jelképe, amelyet csak addig érde-
kelnek a nemzet múltját és jelenét őrző, rögzítő és feltárni hivatott közgyűjtemények, 
ameddig nagyot lehet velük mondani. A látványtervek világa azonban csak a felszín, 
mögöttük napról napra folyó, kevéssé látványos munka van. Ha ezt elveszíti, soha 
többé nem lesz ennyire érdekes város BUDAPEST
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