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Előzmények 

A gyűjtemény elhelyezkedése, rövid bemutatása 
 
A 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 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.  
A Herman Lipót Hagyaték a XX. század egyik legérdekesebb festőművészének munkáit 
mutatja be. Ezekből lehetőség szerint igyekszünk minél többet a nagyközönség számára meg 
is mutatni. 
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 Vachott Sándor Városi Könyvtár 
épületében. 
Amikor Herman Lipótné 1980-ban Gyöngyös városának ajándékozta a Herman Lipót 
hagyatékot, a szerződésben külön benne foglaltatott, hogy a művész által hátrahagyott – az 
adomány részét képező – dokumentumok is a nagyközönség előtt legyenek bemutatva. Míg 
a 100 db, Gyöngyösnek adományozott Herman Lipót festmény 1980 óta állandó kiállításban 
látható a Vachott Sándor Városi Könyvtárban, 1998 őszétől kezdve pedig méltó elhelyezést is 
nyert ugyanezen intézmény falai közt a Fő tér 10. szám alatti épületben, addig a festő 
vázlatait, grafikáit, személyes tárgyait, díjait, elismeréseit sokáig nem láthatta kiállításban 
senki. 

A tervezett kiállítás előzménye 

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. (paszpartúzás, keretezés). A 
festőművész munkásságát bemutató színvonalas leporellót állítottunk össze, melyet a 
látogatók kezébe adunk.  



Az időszaki kiállításnak – mely a Magyar Nemzeti Galéria szakmai támogatásával és 
közreműködésével jött létre - célja volt, hogy Herman Lipótot, mint a XX. század művészeti 
életének olyan alakját ismertesse meg a közönséggel, aki egyszerre volt részese és 
dokumentáló szemtanúja az eseményeknek. Herman Lipót azok közé a művészek közé 
tartozott, akik a XX. század első évtizedeinek minden jelentősebb művészeti törekvéseinél 
meghatározó szerepet játszottak. Legalább két emberöltőre vonatkozó művelődéstörténeti 
emlék kapcsolódik a nevéhez. Herman Lipót mennyiségileg és minőségileg is hatalmas 
művet hagyott örökül, festmények, rajzok szinte megszámlálhatatlan sokasága kísérte 
művészi útját. Rengeteg alkotása van magántulajdonban, múzeumban, itthon és külföldön.  

A gyöngyösi anyag – mint az ország legnagyobb Herman Lipót gyűjteménye – minden 
tekintetben a legalkalmasabb anyag volt a művész sokszínűségének és sokoldalúságának a 
bemutatására. A kiállítás elkészítésénél szempont volt, hogy a Vachott Sándor Városi 
Könyvtár galériáján lesz elhelyezve. Olyan környezetben, amelyik a legalkalmasabb a Herman 
grafikák bemutatására, ahol a falakon is Herman Lipót festmények láthatók. 

 

Az új kiállítás tématerve 

 

2019-ben és 2020-ban újabb időszaki kiállítást terveztünk, ezúttal a Vachott Sándor Városi 
Könyvtár Fiókkönyvtárában. A tagintézmény az elmúlt évben új közösségi terekkel bővült, 
felújításon esett át, és új bútorzatot is kapott. A Fiókkönyvtár elsősorban a déli városrész 
lakótelepét látja el, s mivel ebben a városrészben nincs semmilyen más, a művelődést 
szolgáló intézmény, egyfajta kulturális bázis szerepét is igyekszik ellátni. Az elmúlt évben sok 
új közösségi program, klubfoglalkozás indult el a tagintézményben. Az volt az elképzelésünk, 
hogy egy színvonalas kiállítás, mely egy jelentős művész alkotásait mutat be, újabb igényes 
színfolt lehet a Fiókkönyvtár életében.  2020. márciusára terveztük a kiállítást. 

Terveztük a még kiállításba nem került grafikák bemutatását, pályázatunkkal Herman Lipót 
korai korszakát kívántuk előtérbe helyezni. Aktualitást adott ennek a 100 éves évforduló, 
valamint az is, hogy az Enigma művészeti folyóirat elindította Herman Lipót naplójának 
közlését, már három számban találkozhattunk az 1919-es és 1920-as naplórészletekkel. A 
művészeti folyóirat az önéletrajzi visszaemlékezések illusztrálására részben a Gyöngyösön 
található anyagot használta.       

Célunk volt Herman Lipót élete egy jelentős szakaszának bemutatása, a 100 évvel ezelőtti 
történések, érzések felidézése a gyűjteményünkbe tartozó, de ritkán, vagy még soha ki nem 
állított grafikáinak bemutatásával, azokat kiegészítve egy-egy részlet kiemelésével, 
kinagyításával, valamint naplójegyzeteinek, művészettörténeti írásainak felidézésével. 
Herman Lipót közel hetven esztendőn át több füzetre terjedő rajzos-szöveges naplót 
vezetett tapasztalatairól. Ebből a tízezer oldalnál is nagyobb jegyzetanyagból válogathattunk 
a Magyar Nemzeti Galéria jóvoltából, s jeleníthettük meg ily módon Herman Lipót írásait is a 
grafikák mellett. Válogattunk továbbá Ember Mária: Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom című 
könyvéből, és Herman Lipót: A művészasztal című kötetéből.  
 



Album cím alatt 1921-ben jelent meg Herman Lipót rajzainak első válogatása. Nem annyira 
a mondanivalója, mint inkább a rajz maga volt akkor a művész közreadnivalója. Jóllehet 
számos tematikus kompozíciót is tartalmazott a könyv, főként a görög-római mitológia által 
ihletett elképzeléseket, az album összecsukása után mégis a testek, az aktok kavargása, a 
hajlékony vonalak fekete-fehér (tehát nem színes) gomolygása marad emlékezetünkben. 

Valljuk, hogy a művész 100 évvel ezelőtti életének, alkotásainak, írásainak egy érdekes 
bemutatása közelebb hozza a közönséghez nem csupán magát a festőt, de az akkori 
Magyarország művelődéstörténeti emlékeit, alkotásait, személyeit is.  
 
A kiállítás tervezett részei: 

 A Vachott Sándor Városi Könyvtár gyűjteményébe tartozó 1910-es és 20-as években 
készült keretezett grafikái,  

 grafikai másolatok a 1910-es-20-as évek alkotásaiból, könyvillusztrációiból, 

 kiegészítve a korszakot bemutató naplórészleteivel és írásaival.  
 
Szükséges installáció:  
A kiállítás megvalósulásához a fiókkönyvtárban ki kellett építeni a megfelelő installációt. Két 
falfelületen függesztősín, damilos függesztékek, és ehhez világító rendszer kiépítése volt 
szükséges.   
Pattintós keretekben és üveges kapcsos képtartókban terveztük a kinagyított grafikák, 
könyvillusztrációk és naplórészletek bemutatását.  
 
Leporelló megjelentetése a kiállításról: 
A kiállításhoz kapcsolódva terveztük egy lapozható, ingyenes katalógus készítését, mely 
bemutatja a művész szerepét a 100 évvel ezelőtti korban.      
                                                                                                   
Várható látogatók, elérendő korcsoport:  
Minden korosztályt szerettünk volna elérni, különös tekintettel az általános és 
középiskolásokra.  
 
 

A kiállítás megvalósulása 
 
A kiállítás a tervezett helyszínen valósult meg a Vachott Sándor Városi Könyvtár 
Fiókkönyvtárában.  
A kialakult pandémiás helyzet miatt márciusban nem valósulhatott meg a kiállítás, a 
munkatársak is csak otthonról dolgozhattak. A szerelési munkák (függesztőrendszer, 
világítás) januártól készültek, júniusra pedig a grafikák, tablók, másolatok is kikerülhettek a 
falakra. A kiállítás 2020. június 19. – november 10. között volt megtekinthető a 
járványhelyzet miatt, ám virtuális formában könyvtárunk weboldalán a mai napig 
megtekinthető. Mivel tudtuk, hogy többé-kevésbé a nyári-őszi hónapokra korlátozódik a 
könyvtár nyitvatartása, és látogatói csoportok jelentkezésére sem számíthatunk, úgy 
döntöttünk, hogy elkészítjük a kiállítás virtuális formáját, melyben igyekszünk a pályázati 
kritériumoknak a lehető legjobban megfelelni.  



A virtuális kiállítást eddig több mint hatszázan tekintették meg, az élő kiállítást pedig 300-
an. A bezárások miatti bizonytalanság következtében vándorkiállításként eddig nem sikerült 
más helyszínen bemutatnunk az anyagot.  
 
A virtuális kiállítás a plakáttal veszi kezdetét, majd a kiállításmegnyitó filmet 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#meg tekinthetjük meg, melyet 
a könyvtár munkatársai nagy lelkesedéssel készítettek el. A kisfilmben felvázolják Herman 
100 évvel ezelőtti pályáját, életét, a korhoz illeszkedő képi és zenei bejátszások mellett. 
Megelevenedik maga Herman Lipót, amint naplóját írja, s festészeti stílusáról mesél, 
mindezt annál az asztalkánál, melynél Herman is írogatott, és azokkal a képekkel körülvéve, 
melyek életének ezt a szakaszát idézik fel. A megnyitó film bemutatja a kiállítás helyszínét, 
végigvezetve a tárlaton is bennünket.  
A virtuális kiállítás következő eleme a kiállítási katalógus, 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#kat mely 2000 példányban 
készült, lapozható, olvasható formában.  
A kiállításra készített molinót és a 8 kiállított grafikát játékosan, puzzle formájában érhetik 
el az érdeklődők. https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#kir 
Herman Lipót Fischhoff Emiltől kapott kiállítási emlékkönyvét szintén kinagyítható, olvasható 
formában tártuk a közönség elé. https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-
kiallitas#eml Az emlékkönyv az 1913-as és a 1924-es Ernst Múzeumbeli kiállítás plakátjait, 
katalógusait, festményekről szóló fotóit és a korabeli újságokban megjelent kritikáit 
tartalmazza. 
 A virtuális kiállítás utolsó bekezdése egy linkajánlót tartalmaz 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#link  „Ha többet akarsz tudni…” 
címen, ahová azokat az elérhető oldalakat gyűjtöttük össze, melyek további érdekességeket, 
információkat tartalmaznak Herman akkori világáról, és itt közöljük a kiállításunk 
vezérfonalát adó Enigmában megjelent naplójegyzetek elérhetőségeit is. A virtuális kiállítás 
része volt a kiállított tablókhoz kapcsolódó kvízjáték is, amely sajnos technikai okok miatt 
már nem található meg az oldalon.  
 
A kiállítás részeinek megvalósulása: 
 
Az „ÉN A SZABADSÁG PÁRTJÁN ÁLLOK” című kamarakiállításunk a tervek szerint valósult 
meg. 12 tablón és 8 eredeti grafika segítségével mutattuk be a művész 100 évvel ezelőtti 
világát. A Vachott Sándor Városi Könyvtár gyűjteményébe tartozó 1910-es és 20 as években 
készült keretezett grafikái, grafikai másolatok a 1910-es-20-as évek alkotásaiból, 
könyvillusztrációiból, korabeli plakátokból, kiegészítve a korszakot bemutató 
naplórészleteivel és írásaival. A Fischhoff Emiltől kapott kiállítási emlékkönyvet a virtuális 
kiállítás részeként a látogatók a fiókkönyvtárban is megtekinthették az ott lévő IKT eszközök 
segítéségével kivetítve is.   
 
Megvalósult installáció:  
 
A kiállításhoz szükséges installációk elkészültek. Két falfelületen függesztősín, damilos 
függesztékek és ehhez világító rendszer lett kiépítve.   

https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#meg
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#kat
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#kir
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#eml
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#eml
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#link


12db A/2 méretű  pattintós keretet vásároltunk a naplórészletekből  és másolatokból álló  
tablók elhelyezéséhez. A tabló anyagai a 2000 db leporellóval együtt nyomdában készültek. 
Készült egy molinó is mely a kiállítás helyszínének főbejárata fölé helyeztünk el.  
 
Látogatók, elért korcsoportok:  
Minden korosztályt el tudtunk érni, még ha csak kis számban is.  A járvány miatt csoportos 
látogatásokra nem került sor, de a médiában (helyi tv, újság) történt többszöri megjelenés, 
hirdetés által jöttek egyéni érdeklődők, és a weboldalon található virtuális kiállítást a mai 
napig látogatják. 
 
Pedagógiai program: 

Pedagógiai célkitűzésünk: a legkülönbözőbb korosztályok és a műalkotások közötti 

természetes viszony kialakítása volt. A virtuális kiállításba játékos elemeket (puzzle, kvíz) 

illesztettünk be, további érdekességeket, információkat ajánlottunk a témában, így növelve a 

művelődéstörténeti, művészettörténeti ismereteket. A „Babás és ovis tárlatlátogatók” 

részére egy-egy alkalommal tudtunk rajzos-festős foglalkozást szerezni a közeli játszótéren, 

ők meg is tekintették a kiállítást.  

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap segítségét, hogy megvalósíthattuk ezt a kiállítást.  

 
 
 
A kiállítás bemutatása a könyvtár honlapján: 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas 
Katalógus: 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#kat 
Virtuális kiállításmegnyitó: 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#meg 
Kirakós játékok Herman Lipót grafikáiból: 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#kir 
Emlékkönyv: 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#eml 
Linkajánló: 
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#link 
 
 
Megjelenés a sajtóban:  
https://gyongyostv.hu/45179-herman-lipot-100-evvel-ezelotti-vilaga/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-
LjEZN2QM&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lCNmgJgL0raIraV_I-&index=8 
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https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#kir
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#eml
https://brody.iif.hu/gyongyos/herman-lipot-virtualis-kiallitas#link
https://gyongyostv.hu/45179-herman-lipot-100-evvel-ezelotti-vilaga/
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-LjEZN2QM&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lCNmgJgL0raIraV_I-&index=8
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