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Elrabolt műtárgyak
nyomában
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„Uram, Ön soha nem férhet hozzá ezekhez az adatokhoz” – mondta 1989-ben a
Francia Nemzeti Archívum egyik munkatársa egy fiatal Puerto Ricó-i újságírónak,
amikor az a nácik által a háború alatt Franciaországból elrabolt műtárgyak után
kérdezett. Az illető nem tudta, hogy ez a mondata egy megszállott kutatást és
egy azóta is tartó „műkincsvadászatot” indít el óriási értékű festmények felderítésére, és nem utolsósorban egy több évtizedes csöndet tör meg a francia történelem
e kényes témájában. Hector Feliciano nyomozásairól Vörös Eszternek beszélt

Hector Feliciano, aki
elindította a lavinát
FENT: Az egykori
műkedvelő festő
diktátorként maga
szorgalmazta
az európai méretű
műkincsrablást

H

ECTOR FELICIANO, aki a
nyolcvanas években Párizsban
élt, és a Washington Postnak
dolgozott, egy interjúalanyától
tudta meg, hogy a nácik által
francia területen szisztematikusan összegyűjtött és eltulajdonított műtárgyak 20 százalékának
hollétéről semmit nem lehetett tudni.
Becslések szerint a nácik a háború alatt
Franciaországban mintegy 100 ezer 
műtárgyat, 500 ezer darab bútort és
egymillió kéziratot tulajdonítottak el.
Az ellopott értékek jelentős része
ugyanis közvetlen a háború után a szövet

ségesek közreműködésével visszakerült
a tulajdonosokhoz, más része megsem
misült. Sok műtárgy csak az állami múzeumokig jutott, az eredeti tulajdonosig már
nem ért el. Volt azonban egy része első
sorban a magángyűjteményekből rabolt
műtárgyaknak, amely bekerült a mű
tárgy kereskedelem útvesztőibe, s sosem
derült ki, ki is volt a jogos tulajdonosa.
Feliciano szerint a háború utáni
évtizedekben senki nem járt utána hol
vannak, nem kérdezte meg a kifosztottak
leszármazottjait, mi hiányzik a gyűjte
ményekből, nem nézte át a nyilvántartásokat, és senki nem próbálta meg felde
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„Ki akartam deríteni, mi történt a háború
alatt, de azt is, hogy hova lett az a több
ezer festmény, amelynek akkor már több
mint ötven éve nyoma veszett. – kezd
bele egy cartagenai hotel párás patiójában Hector Feliciano élete nagy történetébe. – 1989-ben nem igazán voltak erről
adatok. Senki sem próbálta meg kirakni
a puzzle-t háborús emlékiratokból és
könyvekből, a szövetségesek kihallgatási
jegyzőkönyveiből, fotókból, művészettörténeti és múzeumi iratokból, kiállítási katalógusokból, művészeti galériák
archívumaiból. Én mindezeket s a több
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tulajdonába került. A nyugati országok
között Franciaország szenvedte el a legnagyobb veszteséget a náci műkincsrablás
során, s nem csak a hatalmas kínálat
miatt. A műkereskedők és gyűjtők többsége zsidó származású volt, s ezzel auto
matikusan felkerültek a teljesítendő
listára. A legjelentősebbek között volt a
Wildenstein család, tagjai elsősorban
a 19. századi vagy annál korábbi művészet gyűjtői voltak. A Bernheim–Jeunes
család kollekciójában főleg az impresszionisták és posztimpresszionisták kaptak
helyet, Paul Rosenberg fő gyűjtőköre
a 20-as, 30-as években pedig Picasso és
Braque volt, majd több modern kiállítást
is szervezett galériájában. A Rothschild
család, Alphonse Kann és Adolphe Schloss
pedig a leghíresebb gyűjtők közé tartozott.
1945-re a magángyűjtemények egy
harmadát kaparintották meg a náci mű
kincsrablók.
„ A nácik a festményekkel nemcsak
értékes tárgyakat loptak el, hanem azok
kal együtt a gyűjtők lelkét, kulturális
sztenderdjeit is. Hitler tudatosan használta a kulturális megalázás módszerét
a fizikai megsemmisítés mellett” – hangsúlyozta Hector.
A Führer a nagy rablás kivitelezésével egy másik műkedvelőt bízott meg:
Hermann Göringet. Ő felügyelte az erre
a célra létrehozott szervezetet, az ERR-t
(Einsatzstab Reichsleiters Rosenberg),
amely Hitler elsőszámú ideológusa,
Alfred Rosenberg közvetlen irányítása
alatt hajtotta végre az akciókat. Amikor
már túl voltak a múzeumokon, a magángyűjtemények következtek, ahol sok
helyen nyitott ajtókat döngettek: a zsidó
családok ekkorra már vidékre vagy külföldre menekültek, s gyűjteményük nagy
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Hitler Vermeer Csillagász
című művét például
hónapokon át kerestette,
hogy saját gyűjteményébe
megszerezze
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Rablás pontos lista szerint

száz interjúmat dolgoztam össze, hogy
összeálljon a kép, amely után még mindig több száz festmény számít eltűntnek.”
Kutatását kizárólag a Franciaország
ban kifosztott gyűjteményekre korlátozta. A háború kitörésekor ugyanis
Párizs volt a művészeti világ központja,
s ezzel Hitler egyik fontos tervének
célpontja is: hozzájutni az általa csodált
korok és alkotók
műtárgyaihoz,
s létrehozni szülővárosában, Linzben az árja művészet múzeumát,
s gazdagítani saját
gyűjteményét.
Az általa „elfajzott
művészet”-ként
osztályozott darabokat pedig eltulajdonításuk után
fizetőeszközként
használni az áhított
művekért cserébe.
Vermeer Csillagász
című művét például hónapokon
át kerestette, hogy
saját gyűjteményébe
megszerezze, a kubisták vagy a zsidó
alkotók munkáival viszont tömegesen
fizetett egy-egy jóval értéktelenebb korai
német festő alkotásáért.
A titkosszolgálat, német művészettörténészek, műkereskedők és művészetet
ismerők segítségével a háború kitörése
előtt több mint egy évig készült a lista,
mely a világ számos múzeumának,
galériájának és magángyűjteményeinek
megszerzendő darabjait tartalmazta, s
melynek jelentős része valóban a németek

Úgy gondolták,
„az elfajzott művészetek” elrettentő
bemutatására
megfelelő a kopott
salzburgi épület
(1938. szeptember)
LENT: A „zsidó jazz”
önmagában is a zene
elfajzása volt, hát
még ha egy „nigger”
játszotta
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ríteni, melyik múzeum, vagy galéria
gyűjteményét gazdagítják az 1940 és
1944 között elrabolt, többnyire modern
festmények, műtárgyak, értékes kéziratok vagy bútorok. Az volt a tapasztalata,
hogy ha kérdezte is valaki, az a legtöbbször falakba ütközött.
Hallgatni mindenkinek könnyebb
volt. A kifosztott, főleg zsidó családok
általában a fájdalmas emlékek miatt nem
beszéltek róla. A múzeumok, a galériák
és az aukciós házak nem szívesen váltak
volna meg önszántukból az értékes daraboktól, hiába tudták vagy sejtették sokuk
eredetét. A műtárgyak összegyűjtésének,
adásvételének igaz történetei pedig sok
kollaboránsról rántották volna le a leplet.
Nem véletlen, hogy ezt csöndet egy
kíváncsi latin-amerikainak sikerült meg
törnie. Hector Feliciano maga is meglepődött, hogy Franciaországban nem
franciaként kutakodni a múltban nem
hogy nem hátrány, kifejezetten előnyére
válhat. Semleges volt, objektív a megkérdezettek szemében, így egyik interjú
hozta a másikat, még ha némelyik riportalanyt több év után sikerült csak szóra
bírni. Végül azon kapta magát, hogy
a kezdetben egy cikknek induló történet egy egész könyvvé dagadt, melyhez
több mint 200 interjút készített náci
művészettörténésszel, kollaboránsokkal,
túlélőkkel és gyermekeikkel. Az eltűnt
múzeum (Le musée disparu) 1995-ös
megjelenéséig több mint 2500 tárgy
sorsát ő maga derítette fel, s a könyv
nyomán Feliciano szerint máig 60 ezer
elrabolt érték került vissza az eredeti
tulajdonoshoz vagy leszármazottaihoz.
Megrendítő családi tragédiákba látott
bele, tanúja volt perek kibontakozásának, s őt magát is beperelték becsületsértés miatt. Magánnyomozó követte
New Yorkban, és harminc amerikai
kiadó utasította el a könyvét, mielőtt
Franciaországban nagy sikerrel megjelent, majd több fordítást is megélt.

A párizsi Jeu de
Paume – a város
megszállása után
a németek az
elrabolt képeket
ide szállították

részét is igyekeztek
elszállítani, vagy
elrejteni a nácik
elől. A házakat
elfoglalták (sokban
még a személyzet
ott lakott), a műtárgyakat saját tulajdonba vették.
A nácik német
precizitással leltározták a rabolt
kincseket, és ez
nagyban segítette
Felicianót a nyomozásban. Művészettörténészekkel,
fotósokkal pontosan dokumentálták az elkobzott
tárgyakat, melyek
utána teherautókon a Tuileriák
kertjében lévő Jeu
de Paume múzeumépületébe kerültek (kezdetben
a Louvre első emeletén gyűjtötték az
ellopott műkincseket, de ott túlságosan
szem előtt voltak). Itt készült a második
leltár, de azt is pontosan dokumentálták,
amikor a náci ízlésnek tetsző műtárBBC History – A világtörténelmi magazin

A nevezetes Légerkép, amelynek eredetéről évtizedekig
nem lehetett tudni

gyak vonatokon elhagyták a múzeumot,
majd Franciaországot, s a bajorországi
Neuschwanstein kastélyban működő
raktárban fejezték be háború alatti utazásukat.
„Az elfajzott művészet” darabjai a
múzeum egyik hátsó termébe kerültek,
amit az akkori művészettörténészek
csak a „Mártírok
szobájának” hívtak, mivel ezek
a művek – főleg
Picasso, Matisse,
Braque, Léger,
de Van Gogh,
Monet, Renoir,
Manet, Degas és
Delacroix festményei is – arra vártak, hogy eladják,
vagy elcseréljék
egy Göringnek
vagy Hitlernek
tetsző alkotásra.
A francia műkereskedők hamar
lecsaptak a nagy
lehetőségekre,
így a modern
festészet remekei
folyamatosan
bekerültek a francia és svájci műkereskedelembe,
s a világ legkülönfélébb múzeumaiban és gyűjteményeiben kötöttek ki.
Paul Rosenberg kollekciójának jelentős
része szóródott így szét az európai piacokon, s közel 70 festményt ma sem találni
a dokumentációkban.

Áttörve a bizalmatlanság
falát

Feliciano több nyomon indult el, amikor ki akarta deríteni, egyáltalán mi is
hiányzik. A gyűjteményekről sok fotó
maradt fenn, főleg fekete-fehér, háború
előtt készült dokumentumok. Az örökösök bizalmát azonban nem volt egyszerű
elnyerni. Volt, aki négy 4 év után hívta
fel, hogy készen áll az interjúra, s többen sem hangfelvételt, sem jegyzetelést
nem tűrtek a beszélgetések során. Az
egyik gyűjtő unokaöccse azok után volt
hajlandó beszélni Felicianóval, hogy az
újságíró egy korabeli rendőrségi nyomozati anyagból kiderítette, nagybátyját,
akivel az egész család egy félreértés miatt
élete végéig megszakította a kapcsolatot,
a nácik kegyetlenül megkínozták, hogy
hozzájussanak értékes gyűjteményéhez. Mivel megtalálták a festményeket,
a család azt hitte, a nagybácsi árulta el
hollétüket, ezzel „gyáván” kiadva a családi vagyont. Valójában a családfőt hiába
kínozták, nem vallott, ám egy váratlan
postai küldeményen, mely pont a nácik
ottléte alatt érkezett, a cím elárulta a
rejtekhelyet, így a németek a nagybácsit
elengedték, a vagyont elvitték. A család
ettől fogva már bizalommal beszélt az
újságírónak.
Feliciano eljutott egy volt náci művészettörténészhez is, aki Göringnek segített a festmények értékelésekor, s aki
az interjú idején Svájcban élt békésen
90 felett járva, s a valaha általa is „elfajzottnak” minősített modern művészet
szakértőjeként volt ismert.
Az igazi aranybánya a náci leltári
kimutatások tömege volt. Ezek azonban a francia állam bizalmasan kezelt
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irataiként szinte hozzáférhetetlenek
voltak a megszállott újságíró számára.
Nagy részükről azonban az amerikaiak
másolatot készítettek, így a washingtoni
Országos Levéltárban sikerült hozzájutni
az elképesztő precizitással kivitelezett
listához.
Például ott talált rá Fernand Léger
híres festményére is, a Nő pirosban és
zöldben című remekműre. A festmény
régóta a párizsi Pompidou Központ egyik
falát díszítette, s milliók csodálták évtizedeken át. Németországból 1949-ben
került vissza a francia államhoz, s mivel
senki nem kereste, a festménynek egészen Feliciano nyomozásáig a Modern
Művészetek Múzeuma volt az otthona.
A képen az újságíró egy kódot talált:
„R 2 P”. R, mint „Récupération” (vis�szaszerzés), a szám a múzeumba érkezés
sorrendje, P, mint „Painting”, vagyis festmény. Egész pontosan pedig azt jelenti,
hogy a szóban forgó kép egy nácik által
elrabolt festmény, mely a második volt,
amelyik a múzeumba 1949-ben megérkezett. A kód azt is jelzi, a kép nem tulajdona sem a múzeumnak, sem a francia
kormánynak. Ez a festmény Feliciano
kutatása idején egyike volt annak a
2000 képnek, amelyek valamely francia
múzeumban türelmesen várták, hogy
tulajdonosaik visszakérjék őket. A kurátorok nem keresték a tulajdonosokat, ők
pedig nem keresték a képeket. A Louvre,
a Musée D’Orsay, a Modern Művészetek
Múzeuma és a Rodin Múzeum volt az
ideiglenesen tárolt képek fő gyűjtőhelye.
Kiállítási katalógusokból Feliciano
kiderítette, hogy 1935-ig a kép Léonce
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Rosenberg
(Paul Rosenberg
testvére) gyűjteményét gazdagí
totta. A náci leltárban rátalált
a képre a Mártírok
szobájáról készült
egyik fotón,
melyet az ERR
emberei készítettek. Ha van fotó,
bizonyára kimutatás is van róla,
következtetett
Feliciano, így a
Washingtonban
talált dokumentumok között egy
1942. március
10-i bejegyzésnél
a „Rosenberg,
Paris” sor alatti
öt kép egyikeként
megtalálta a Léger festményt. A tulajdonos tehát Rosenberg volt, aki 1947-es
halála miatt már nem tudta visszakérni
az ellopott műremeket. Felesége és gyermekei pedig nem tudták, mi hiányzik
a szétrabolt gyűjteményből. Feliciano
segítségével a Rosenberg család több
képre is rátalált, a Léger festményt 2003ban szerezték vissza, s több mint 22 millió
dollárért aukción el is kelt.
Még szerencsésebb volt a Rosenberg
család egy Matisse-festménnyel. Paul
Rosenberg unokája egy New York-i

A képen látható idős
úr, Cornelius Gurlitt
majd’ egész életét
elrabolt műkincsek között élte le
– a balra látható
Matisse-képet is
lakásán rejtegette

Mivel senki nem kereste,
a festménynek egészen
Feliciano nyomozásáig
a Modern Művészetek
Múzeuma volt az otthona
partin Feliciano könyvét az egyik asztalon hagyta, melybe az egyik vendég
belelapozva érdekes képre bukkant.
Nagyszülei ugyanis éppen akkortájt
ajándékozták a festményt a Seattle Art
Museumnak. Feliciano nyolc évnyi
kutatása s egy hétvége gyors telefonálásai, majd a képek beazonosítása után
ez a festmény is visszatalált a jogos tulajdonoshoz, aki aztán 16 millió dollárért
tovább is adott rajta.
Hector Feliciano sok francia örökös
nek okozott boldog pillanatokat detektívregénybe illő kutatásának eredményeivel. Az egyik, elmondása szerint legem-

lékezetesebb pillanat az volt, amikor
egy Aushwitzban meghalt asszony családja visszakaphatta Degas egy tájképét.
A magántulajdonban lévő festményt
a chicagói Art Museum állította ki,
s a múzeum Feliciano közvetítésével
megoldást talált a festmény visszaadására. Minden érintettet meghívtak az
átadásra, a Degas egy kis terem falán
lógva várta a családot. A helyiségbe lépve
a meggyilkolt zsidó asszony gyerekei
elsírták magukat. A kép szüleik hálószobájának falán
függött hosszú
éveken át.
Visszakaptak
valamit a múlt
jukból, aminek
az értéke akkor,
ott nem volt dollárban mérhető.
Feliciano
elmondta, hogy
Az eltűnt múzeum
nyomán sokan
bátorodtak fel s
indultak elrabolt
festményeik után
vagy bíztak meg
hozzáértőket – így
őt is – a képek felkutatására. Legutóbb
Matisse Ülő nő című festménye került
elő regénybe illő körülmények között
több száz másik társaságában. A képnek
a háború után nyoma veszett, s először
Feliciano könyvében jelent meg mint
a Rosenberg család egyik elkobzott
műkincse, s ezáltal az egyik első beazonosítható képe volt annak a több mint
1400 műkincsből álló gyűjteménynek,
amelyet a német hatóságok 2013-ban
lepleztek le nyilvánosan az egyik leghíresebb német műértő és műkereskedő,
Hildebrand Gurlitt fiának lakásán.
Gurlitt bár zsidó származású volt, hihetetlen kapcsolatrendszere miatt fontos
volt a náciknak a műkincsvásárlásokban, így ő volt az egyik, aki az „elfajzott”
műkincseket zsidóktól nyomott áron
megvette. Fia a rá maradt örökségből élt,
bevétele egész életében csak az eladott
festményekből volt.
Beazonosításuk ma már sokkal egyszerűbb, mint Feliciano kutatásainak
elején, több nyilvántartás, lista készült
a hiányzó művekről, és sokkal több
tulajdonos van tudatában elődjeik
hiányos gyűjteményének, amelyekből
még mindig több száz függ ismeretlen
lakások, galériák falán, felbecsülhetetlen
értékben. ■
A szerző kulturális újságíró
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