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Az utóbbi két évtized restaurálásokkal megkezdett kutatómunkájának
eredményeként 2012-ben megszületett Stettner Sebestyén budai festő (Sebastian
Stetner pictor Budensis) értékmentő kiállítása Szabadkán. 2013-ban bemutatásra
került a szegedi Móra Ferenc Múzeum Fekete-Házában, a bajai Türr István Múzeum
Nagy István Galériájában, a kalocsai Érseki Kincstárban és végül a Budapesti
Történeti

Múzeum

Metszettárában.

Megjelent

mindazokon

a

helyszíneken,

amelyekhez alkotásaival kötődik az egykori budai mester.
E rendhagyó kiállítás 2012 júniusában vette kezdetét a Szabadkai Városi
Múzeum időszaki kiállítóhelyiségében. Stettner Sebestyén (1699-1758) budai
festőművész vándorkiállítása a Nemzeti Kulturális Alap és a Szerb Kulturális
Minisztérium támogatásából valósult meg. Az azonos című háromnyelvű (magyarszerb-német) monográfia-katalógus bemutatása és a nagy-megnyitó szeptember 29ére, Szent Mihály napjára ütemeztük, hiszen ezen elfeledett festőművész eddig 12
meglévő műre tehető ópuszának kulcsát a szabadkai ferencesek egykori Szent Mihály
főoltárának megmaradt oltárképei adják. “Remekművekről van szó, a magyarországi,
sőt közép-európai barokk érett korszakából, a 18. század derekáról.” (Jávor Anna)
A kutatás jelenlegi állását tárta a nagyközönség elé e nem szokványos, a
restaurátori és művészettörténészi munkát ötvöző bemutató. Hat oltárkép, hat
aranyozott szobrászi munka (angyalfejek, oltártöredékek), oltárrekostrukció és reprodukciók, valamint grafikák alkották a tárlat törzsanyagát, melyből három
műtárgy Magyaroszágról került kölcsönzésre (két oltárkép és egy faragvány). A
budapesti bemutatón a Szűz Mária eljegyzése Szent Józseffel című egykori oltárképet
is eredetiben láthatta a közönség (addig csak festővászonra készült nyomaton
szerepelt). Kilenc pannó mutatta be Stettner műveinek restaurálását1, s két bevezető
szöveg igazította el az érdeklődő látogatót. A közérthetőség érdekében, rövid
összefoglalóként egy 9 perces film is készült Stettner Sebestyénről és műveinek
restaurálásáról Tolnai György szerkesztésében. A kiállítás rendezésén kívül a szerző
készítette pedagógiai program részeként a “Szentes kifestő” füzetet, valamint a
tárlatot népszerűsítő “Angyalkás falinaptár”-at. Az Agapé Kiadó a 2013-as évi
Katolikus Falinaptárát Stettner Sebestyén oltárképeivel illusztrálta. Minden látogató
négynyelvű (magyar-szerb-német-angol) leporellóból értesülhetett a legfontosabb
tudnivalókról. A meghívóra abból a városból való kép részlete került, ahova éppen a
1

Öt oltárképet a szerző restaurált: négyet 1995-1999 között, egyet 2012-ben. A négy esztergomit a MKE
RT-én restaurálták negyedéves feladatként, Görbe Katalin tanárnő vezetésével 2001-2004 között.

3

közönséget hívta a szerző, mindig megszólítva azt a közösséget, amelyiknek be
szerette volna mutatni ezt az újonnan felfedezett barokk festőt, ezzel is a művészi
profil megrajzolása volt a cél.
Stettner Sebestyén bajor származású aranyozó- és festőművész

1727-ben

telepedett meg Budán, ahol 1736-ban polgárjogot, majd megnősülvén házat szerzett,
műhelyt vezetett. Itáliai hatásokat tükröző festői tudását valószínűleg egy bajor, vagy
bécsi műhelyben szerezte, tanulmányairól nincs pontos adat. Nagyobb megbízásai
által életműve a magyarországi vidéki városokhoz köthető. Stettner Sebestyénnek az
ópusza egyedülállóan gazdag a 18. század első feléből származó magyarországi festők
közül, annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt egyetlenegy valós művet sem tudott
a szakma a nevéhez kötni.
A történelem különös fordulatainak és a hiánypótló kutatómunkának
köszönhetően került e kiállításra sor éppen Szabadkán, ahol egy olyan művészeti
régió feltérképezése folyik, ami átnyúlik a közigazgatási és politikai határokon. Az
első világháború utáni határváltoztatásokkal a mai Vajdaság területe kikerült az
anyaországi barokk kutatások látószögéből. A térség és a kor művészetét – amely
túlnyomórészt egyházi művészet – kevés kivétellel az ortodox egyházhoz köthető
emlékek kutatásával foglalkozó szakemberek publikációi alapján ismerhetjük meg,
annak ellenére, hogy számbelileg és jelentőségét tekintve is vele egyenrangú a
katolikus egyházi művészet. Értékei az utóbbi időkig a szerbiai művészettörténészek
érdeklődését szinte teljesen elkerülték. Hasonló ismeretlenségben volt a Dél-Alföld
barokk öröksége is, s noha e térség nem dicsekedhet nagymesterek számottevő
hagyatékával, a feltárt örökség a kor valós megismerésének elkerülhetetlen része.
Barokk festők közül pl. Franz Anton Maulbertschnek (...és kora, Szépművészeti
Múzeum, 1974, Késő barokk impressziók, Magyar Nemzeti Galéria, 2009-2010),
Johann Lucas Krackernek (MNG 1979), Stephan Dorfmeisternek (Szombathely,
Zalaegerszeg, Sopron 1997-98) és Josef Winterhaldernek (Késő barokk... MNG 20092010) rendeztek kiállítást Magyarországon, s más tematikai megközelítésben több
időszaki (pl."Magyar egyházi gyűjtemények kincsei" (MIM, 1981), Művészet
Magyarországon (MNG, 1981), Utak és találkozások (Szépműv.M. 1993), Máriazell
és Magyarország, (BTM 2004), Szent Márton... (Szombathely, 2008) és állandó
barokk egyházművészettel foglalkozó tárlatot állami (MNG késő reneszánsz és
barokk kiállítása, 1982 (kat.)., Egri Képtár, 2008 (kat.) és egyházi intézményekben
(székesfehérvári, váci, kalocsai és szegedi egyházmegyei múzeumok) rendeztek. A
4

Vajdaság és Szerbia területén viszont ez volt az első olyan barokk kiállítás, amely a
katolikus örökség művészetét, alkotóművészét mutatja be. "Ez a kiállítás éppen azt
mutatja, kisebb mestereknek is revelációval felérő művei és műegyüttesei lehetnek."
(Galavics Géza)
A kiállításrendezést megelőzte a nyertes pályázatok elkészítése, valamint a
nemzetközi műtárgyszállítás megannyi engedélyének beszerzése és lebonyolítása,
melyben partner volt a Magyar Piarista Rend Fórián Szabó Zoltán atya személyében,
valamint a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség Lakatos Adél személyében. A műtárgyak
csomagolását, valamint szállítását is személyesen végeztem-kísértem.
A szabadkai kiállítási időszak három részből tevődött össze: az első hónapban
a bajai Skapulárés Szűzanya és a kecskeméti Szent Borbála oltárképek megérkezésére
vártunk, míg a kiállítás nagy része felállításra került. 2012 júniusának végére
megérkeztek a Magyarországról kölcsönzött műtárgyak és kezdetét vette a
“Restaurálás élőben” program, amely mint utólag kiderült az amerikai és nyugateurópai restaurálási gyakorlathoz igazodik, ahol “Conservation in action” nevű
programok nem ismeretlenek,2 viszont térségünkben “ilyet” még sehol sem csináltak.
Ennek oka egyrészről gyakorlati volt, hiszen a kiállítóhely június közepétől üresen állt,
s az anyag nagy részével rendelkeztünk, másrészről közelebb szerettük volna hozni a
közönséghez a múzeum háttérmunkáját. Nyitni szerettünk volna: hátha van olyan
érdeklődő, aki meg kívánna ismerkedni e szakma rejtelmeivel. Magának a
programnak a megnyitója is egy ilyen restaurálási akcióval indult, árgus szemek előtt
folyt Stock Szent Simon arcának feltárása, miután Vass Géza történész, a szabadkai
Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója a barokk kori Szabadkáról, a még
sok felfedezni valót rejtegető időszakról beszélt Hulló István múzeumigazgató
üdvözlő szavait követően. A Szent Mihály napi megnyitón Jávor Anna
művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményi igazgatója mondott
köszöntőt.
A szegedi tárlat kiegészült az egykori Dömötör-templom Kalazanci Szent
József és Jézus születése mellékoltárairól származó barokk szobraival -melyek
feltételezhetően egy budai műhely munkái, s a szegedi Egyházmegyei Múzeum és
Kincstár állandó kiállításán tekinthetők meg-, valamint az 1913-ban lebontott

2

K. Lithgow, N. Boden, M.Hill, R. Lithgow, K.Mesaures: A ’once in a lifetime’ experience: ’Conservation in
action’ for Thornhill’s wall paintings at Hanbury Hall, Worcestershire, UK. In.: 2012 Vienna Congress The
Decorative Conservation and the Applied Arts. IIC. London. 2012. 181-190.
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középkori eredetű templomot és az oltárokat ábrázoló archív felvételek nagyításaival.
A bemutató alatt jelentkezett egy helyi műgyűjtő, aki az egykori Szent Család oltárról
származó Szent Anna szobrot őrzi. A tárlatot Zombori István történész, ny.
múzeumigazgató méltatta, Orbán Imre néprajzkutató, a Fekete-Ház vezetője és Hulló
István a közönséget üdvözölte, Tóth István történész a lebonyolításban segédkezett.
A bajai közönség háláját fejezte ki az ajándékba kapott restaurálásért az őket
üdvözlő Zsigó Róbert polgármesterrel és Kovács Zita múzeumigazgatónővel együtt.
E kiállítást Schindler Mátyás plébános, Laczkó János ny. megyei múzeumigazgatórestaurátor és Fábián Borbála történész méltatták.
A kalocsai tárlatot Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érseke
és Jávor Anna nyitotta meg.
A budapesti kiállításon Farbaky Péter múzeumigazgató üdvözölte a
közönséget, Galavics Géza akadémikus és Görbe Katalin tanszékvezető méltatták a
tárlatot és szerzőjét. "Stettner Sebestyén hosszú út után, Szabadkáról Szegeden, Baján
és Kalocsán keresztül megérkezett oda, ahonnan elindult, Budára, a budai várba.
Műveinek olyan köre rajzolódik ki lépésről lépésre, amely szinte páratlan. A szerző
személyiségének az a belső késztetése, hogy utánamenjen a műalkotásoknak,
találkozott azzal, hogy képes volt megszervezni, hogy ez működjön: lehessen
restaurálni, össze lehessen állítani ezt az oevre-t, és lehessen nem csak megélni, de
megmutatni ezeket a dolgokat. Ez egy külön tudomány." (Galavics Géza)
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