
Zpráva z odborné exkurze muzejních pracovníků do severního Maďarska
pořádaná Českým výborem ICOM
ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2007

Český výbor ICOM zorganizoval koncem září 2007 další z řady odborných exkurzí pro své členy. 
Po předchozích úspěšných akcích (Francie, Holandsko, USA, Polsko, Vídeň, východní Slovensko) 
bylo zvoleno severní Maďarsko. Program zahrnující řadu významných tamějších muzeí byl dle 
časových možností doplněn o významné kulturně historické památky oblasti a poskytl tak 
účastníkům ucelený odborný i kulturní zážitek.

Cestu jsme nastoupili v úterý 18. září v Brně a přes Slovensko jsme brzy dorazili do Maďarska. 
První domluvená návštěva byla v János Xantus Múzeum v Györu, cestou jsme se ovšem zastavili 
v Lébeny u románského kostela sv. Jakuba z let 1199-1212 (původně součást benediktinského 
kláštera), trojlodní baziliky se 2 věžemi. V Györu nás čekalo milé přivítání maďarských kolegů, kteří 
nás seznámili s historií muzea, provedli expozicemi k dějinám města, místním dějinám medicíny a 
na závěr nás pohostili v slavnostním barokním sále muzea. Ač neradi, museli jsme pohostinné 
muzeum opustit, protože následně jsme měli naplánovanou prohlídku kláštera Pannonhalma, 
benediktinského opatství na vrchu sv. Martina (památka UNESCO, bazilika ze 13. století). Poté 
jsme se přemístili do Ostřihomi, kde jsme byli ten den ubytováni a kde nazítří začínal další 
program.

Po deštivě a větrné noci nás uvítalo slunné ráno, a tak krátká prohlídka historického jádra 
Ostřihomi včetně katedrály a městského muzea v prostorách hradu byla příjemná. V Muzeu 
křesťanství jsme ocenili stručný a  jasný výklad, který nám pak dal dost času k individuální 
prohlídce uměleckých pokladů, které muzeum uchovává a prezentuje. Po poledni jsme si prohlédli 
vykopávky a rekonstrukce královského paláce ve Viszegrádu a zamířili do Szentendre. Tam nás v 
zastoupení předsedy maďarského výboru ICOM přivítala jeho kolegyně, která nás fundovaně 
provedla částí skanzenu maďarské lidové architektury, které jsme zakončili ochutnávkou 
tokajských vín ve sklípku jedné z tokajských usedlostí. Po ubytování v penzionu v centru 
Szentendre většina účastníků využila příjemného pozdně letního počasí, které nás ostatně 
provázelo celou cestu, k individuální prohlídce tohoto malebného městečka. 

Čtvrtek byl věnován Budapešti. Dopoledne jsme společně absolvovali návštěvu Maďarského 
národního muzea, kde nás přivítal zástupce ředitele a vedoucí oddělení PR. Po úvodní kávě jsme 
si prohlédli výstavu o Mongolském vpádu do Maďarska a stálé expozice. Po pohoštění, při kterém 
jsme se kolem poledne všichni setkali, pak někteří účastníci pokračovali v prohlídce bohatých, 
nově instalovaných expozic, jiní se podle svého zájmu vydali do dalších muzeí. Že někteří zakončili 
kulturní maratón u sklenky vína na nábřeží Dunaje či u kávy v secesní c.k. kavárně, bylo logickou 
tečkou za bohatým kulturou vyplněným dnem.

Následujícího dne jsme program zahájili prohlídkou ruin kláštera v Zsambéku a pak pokračovali do 
Székesfehérváru. Po prohlídce Szent István Király Múzeum (umělecká sbírka, archeologická a 
historická sbírka, etnografie, lapidárium) a již tradičním pohoštění jsme rychle proběhli historický 
střed města.


