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Műhely
Ö tödfélszáz éve sz ü le te tt B alassi Bálint
Balassi. Vándorkiállítás, 2004
Várkonyi (iábor
A 450 éve született Balassi Bálint (1554-1594)
méltán tagja irodalmi panteonunknak. Valójá
ban az idd év kettős évforduló: ünnepelhetjük
születését és megemlékezhetünk halálának
400. évfordulójáról is. A Nemzeti Kulturá
lis Örökség Minisztériumának támogatásával
és a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezésében
elkészült vándorkiállítás Magyarországon és
külföldön azokat a városokat járja végig, am e
lyek Balassi életéhez szorosan kapcsolódnak.
Június 1-jén a Magyar Nemzeti Múzeum Esz
tergomi Vármúzeumának rondellájában Hiller
István kulturális miniszter nyitotta meg, és
bocsátotta útjára a Balassi vándorkiállítást. A
következő helyszínek Eger, Sárospatak (ahol a
cikk írásának időpontjában is látható a kiállí
tás), majd Lengyelországban Krosno, Krakkó,
Szlovákiában Pozsony és végül Csehország
ban Prága fogadja, ha képletesen is, Balassi
Bálintot.
A Balassi kiállítás egyszerre ad vizuális és
irodalmi élményt. Aki a XVI. századi költő
verseivel akar m agára maradni egy imitált
kertben, meghallgathatja verseit, azok meg
zenésített változatait vagy akár a korabeli dal
iamaikkal énekelve. A kiállítást megtekintők
között nagy sikert aratott az a digitális ani
mációs film, amely a kiállítás anyagának felhasználásával követi végig Balassi Bálint
mozgalmas életét.
Balassi Bálint 1554. október 20-án született
Zólyom várában. Apja, Balassa János zólyomi
főispán, felsőbányavidéki főkapitány, anyja
Sulyok Anna volt. 1564-ben Bornemissza
Péter lett a nevelője, majd 1565-ben, tizen
egy évesen apja Nümbergbe, Dél-Németország egyik legfontosabb szellemi központjába
küldte tanulni. 1569-ben apját felségsértési
váddal Pozsonyban bebörtönözték. Balassa
János fogságából 1570-ben felesége és szolgái
segítségével megszökött, és családjával együtt
Lengyelországba menekült. 1572-ben kapott
kegyelmet. 1575-ben érdekes körülmények
között - a Báthory István ellen tám adó Békés
Gáspárhoz igyekezve - Balassi az erdélyi feje
delem fogságába került. Erdély azonban nem
fogságot, hanem a fejedelem környezetében
udvari szolgálatot jelentett a fiatal arisztokra
tának. Báthory 1576-ban Lengyelországba is
magával vitte. Míg Balassi Báthory' István len
gyel udvarában tartózkodott, itthon 1577-ben
meghalt apja, és hiába tért vissza Magyaror
szágra, örökségének jelentős részére unoka
bátyja, Balassa András tette rá a kezét. Az

atyai örökségéért ezután hosszas kilátásta
lan perbe bonyolódott rokonával. 1579 és
1582 között Eger várában lovas hadnagyként
szolgált. 1584-ben megnősült, unokatest
vérét, Várdai Mihály özvegyét, Dobó Kriszti
nát vette feleségül. Felesége jogán kísérletet
tett Sárospatak elfoglalására, de az esküvője
napján rajtaütésszerűen megszállt v árat nem
tudta megtartani. Mindezzel örökösödési pere
mellé újabb bírósági eljárást vont a fejére.
1585-ben m egszületett fia, János; 1586-ban
pedig feleségével együtt katolikus hitre tért.
A Dobó rokonság azonban házasságát m egtá
madta, amit a nagyszombati egyházi bíróság
1587-ben érvénytelenített. Mind m agánéleti
gondjai, mind egzisztenciális problém ái arra
kényszerítették, hogy ismét Lengyelország
ban próbáljon szerencsét. Jan Zamoyski
lengyel kancellár meghívására 1589 őszén
indult Krakkóba. Feltehetőleg Báthory And
rá s közreműködésével jutott el a braunsbergi
jezsuita kollégiumba. 1591-ben a kezdődő
háborús hírek h atásá ra hazatért, b á r apjá
val ellentétben csak megszakításokkal állt
katonai szolgálatban, mégis azonnal bekap
csolódott az ekkor induló török háborúba, és
szolgálatra jelentkezett. 1593-ban rész t vett
Páiffy Miklós sikeres nógrádi hadjáratában;
ott lehetett családi birtokainak, Kékkőnek a

töröktől való visszafoglalásakor. 1594-ben
az Esztergom ot ostrom ló keresztény sereg
ben harcolt. Május 19-én comblövést kapott,
két láb át amputálták, de sebe elfertőződött és
m ájus 30-án meghalt.
A kiállítás arra vállalkozott, hogy Balassi
költészetét és korát együtt m utassa be. Ne
csak irodalomtörténeti, történeti adatokkal
ism ertesse meg a látogatókat, hanem pró
bálja m eg rekonstruálni azt a világképet,
ami a részekre szakadt, török megszállás alá
került Magyarországon Balassi költészetében
is megfogalmazódott.
Balassi Bálint világa három pilléren nyug
szik: az első a hit, kiengesztelődés Isten
nel, a m ásodik a felvállalt hivatás betöltése,
a harm adik az életet fenntartó szerelem
örök é s állandó volta. Versei erre a hárm as
rendre épülnek fel. A Szenthárom ság himnu
szai ugyanezt a világképet, az isteni és földi
világ egységének szükségességét hirdetik. Az
Atyaistenhez szóló első himnusz több mint
egyéni vallásosságának kifejeződése. „Ments
s vezess k i Uram az sok veszélyből, / Viseli
gondot rólam te árvád felől, / Ne szakadjak
el tőled, Istenem től, /Segéll, kiáltok hozzád
csak egyedül." Kultúrtörténeti toposz, hogy
a XVI. századi magyarság szám ára a török
megszállás, az ország elvesztése, részekre

A „Balassi" vándorkiállítás megnyitója, Esztergom, Vármúzeum, Rondella
The opening ceremony o f the "Balassi” travelling exhibition, Esztergom Castle Museum, Rondella
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darabolása az ószövetségi zsidóság példá
ját idézte fel. Szkhárosi 1iorváth András írta:
„Ha uradnak Istenednek szavát nem foga
dod, / m essze földről az Úristen hoz tereád
népet, / kinek nyelvét meg nem érted, nagy
kegyetlen népet". Az Istenhez való megtérés,
a bűnöktől való m egtisztulás a kor em bere
szám ára Balassitól Zrínyi Miklósig elsődleges
feltétele volt a szétdarabolt ország egyesítésé
nek. Legyünk jobbak! Hirdették prédikátorok
és megfogalmazták költőid, leírták szám ta
lanszor magánlevelekben, és akkor a pogány
ellenség is legyőzhető.
De addig is a megtisztuláshoz vezető út
a hivatásunk betöltésén á t vezet. Erről szól
a második, a Fiúistenhez címzett himnusz.
„Az Szenthárom ságnak, kinek imádkoznak.
K risztus m ásod szem élye! / Régi vitézeknek,
roppant seregeknek győzhetetlen Istene! /
te hozzád kiáltok, k i katonád vagyok, kérlek
vígy vitézségre!” A harcok sújtotta országban
a m egm aradást, ahogy Tinódi Lantos Sebes
tyén fogalmazta, a „várban szorult magyar
vitézük” hivatástudata biztosíthatta. Minden
vitézi szimpátia, kereskedés és fegyverbarát
ság ellenére is - hiszen mindezekre szám ta
lan példát ismerünk az egész korszakból - a
török nem más, mint hódító ellenség, akivel
folyamatosan harcolni kell. Ezért lesz Balassi
nál a harctér idilli tájjá, a háború brutalitása,
a kegyetlen harcokban öldöklő katona m aga

tartása a vitézség példaképe: „Az na g y szé
les mező, az szép liget, erdő sétáló palotájok,
/ A z utaknak lese, kem ény harcok helye
tanuló oskolájok, / Csatán való éhség, szom 
júság, nagy hévség s fáradság m ulatások. ” Ne
legyen kétségünk, a magy ar történelem talán
egyik legkegyetlenebb, legbrutálisabb korsza
káról van szó. De csak úgy lehetett túlélni,
ha az életét minden percében kockára tevő
katona m entalitást, a vitézi életform át min
den kegyetlenségével idealizálták.
A harmadik, a Szendétekhez szóló himnusz
az élet folytonosságát, makacs, m egtörhetet
len továbbvitelét hirdeti. „Az Szenthárom ság
nak harm adik szem élye, szerelem nek Isten
szerint gerjesztője. / A z jó házasságnak ki
vagy bölcs szerzője, szüvek szentelője, /
Szentlélek Ú risten, te ki jókot osztasz, m eg
keseredetteket örömmel látogatsz, / Félel
m es sziiveket bátorsággal áldasz, siralmast
vigasztalsz. ” Balassi szám ára a szeretem az
egyetlen örök érték. Minden elpusztul, meg
változik, csak a szeretem állandó, hiszen nél
küle nem lenne élet. „Idővel paloták, házak,
erős várak, városok elromolnak, / Nagy erő,
vastagság, so k kincs nagy gazdagság idővel
m ind elm úlnak, / Tavaszi szép rózsák, liliom,
violák idővel m ind elhullnak; / ... / Vagy
kövek ham uvá, ham u kősziklává nagy idővel
lehetnek, / Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy
szépség idővel porrá lesznek; / ... / Csak

én szerelm em nek m in t pokol tüzének nincs
vége, m ert égten ég." Balassi szerelemfelfogása nem öncélú, nem egyszerűen a m agán
élet boldogságát hivatott beteljesíteni, hanem
ennél sokkal több. Szám ára a szeretem egy
szerre jelenti az elpusztíthatatlan életet, de a
szerelem késztet változásra, a szeretem lehet
az az erő. amely által jobbá tehetünk. „A sze
relem a zért sem m i nem (gyét), hanem egy igen
nagy kívánság, ... M ely indulat az iljú em ber
n e k gyakorta sok jóknak oka, m ert ha része
ges, elhagy ja az részegséget, csak azért, hogy
a z józansággal inkább kedvét lelhetné szerel
m én ek s tisztességes volta m iatt gyoílölségben
n e essék nála. Ila gondviseletien s tunya,
o tta n tisztán jár, frissen, szépen s m indenre
gondvisel, hogy m eg n e jegyezze s gyűlelle az
szeretője, ha undok s m ocskosán viseli m agát.
Ha penig tompa elméjű, ottan elmélkedik, m int
járjon, s m int szóljon, szép verseket szerezzen,
kivel m agának szeretőjénél kedvet lelhessen.
A z féléként penig m i teszi bátorrá, m időn
csa k egy szem beniételért, vagy egy távol való
beszélgetésért is oliy veszedelem re szeren
csére ereszti magát, k i életében s tisztessé
gében jár? Ila azért illen az jő szerelem , hogy
erőseket bátorít, bolondokot eszesít, reste
k e t meggy orsít, részegeket m egjózanít, m iért
alázzuk, szidalm azzuk szegént?”
Ezzel válik teljessé Balassi világa. A
magyarság, az ország sorsa akkor fog jóra

M úzeum i év fordulók
Ez az esztendő is bővelkedik a magyar m úze
umokat érintő megemlékezésekben. Több
esetben éppen m úzeum aink névadóinak
évfordulóit ünnepeltük vagy ünnepeljük. A
hazai kulturális események középpontjában a
nagy reneszánsz költőnk születésének ötödfélszázadik évfordulója áll. akinek a nevét
az esztergom i múzeum viseli. Noha Balassi
Bálint, vagy a múzeum névadójaként Balassa
Bálint (maga a költő is m indként névváltoza
tot használta) személyes tárgyaiból sem m i
sem m aradt fönn, egyetlen portréja is jóval
halála után készült. A nagyszabású orszá
gos rendezvények sorában a Petőfi Irodalmi
Múzeum két kiállítással is részt vett, egyiket
saját falai között, m ásikat az esztergom i vár
ból indította vándorútjára a nagy költő életé
nek fontosabb állomásain bem utatandó.
Szintén jelentős megemlékezésekre került
sor a Bocskai szabadságharc négyszáza
dik évfordulója kapcsán, nem csak Hajdú
szoboszlón és a nevét viselő múzeumban,
hanem időszaki kiállítással emlékezett meg
erről az eseményről a Magyar Nemzeti
Múzeum is.
A m agyar múzeumügy jeles személyi
sége, a szegedi m úzeum névadója, Móra
Ferenc születésének 125. évfordulóját m él
tó módon ünnepelte m eg szülővárosa, Kis
kunfélegyháza és annak múzeuma: köztéri
szobor felállításával, országos konferencia
rendezésével és nagyszerű kiadvány megje
lentetésével.
Az évfordulós m egem lékezések sorát gya
rapítják e szám unkban a Kinizsi Pál 410
évvel ezelőtt készült sírem lékét bem utató
rekonstrukció, a Szent István Bazilika cen
tenárium ára készült átfogó felújítás ism er
tetései, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum
félévszázados évfordulójáról szóló írás.
E szám unkban megkezdjük a legújabb
régészeti feltárások ism ertetését, a kuta
tások első eredm ényeinek közreadását.
Szándékunkban áll folytatni a nagyszabású
autópálya-feltárások különböző munkálatait
és eredményeit.
A Kiállítások című rovatunkban n a 
gyobb iielyet kaptak a képzőm űvészeti, egy
házm űvészeti tárlatok, melyek többsége
lapunk m egjelenésekor sajn o s m ár nem lá t
ható.
Következő, term észettudom ányos te m a 
tikájú szám unk m egelőlegezéseként adjuk
közre a Magyar Term észettudom ányi Múze
um felújított épületében m inden bizonnyal
nagy érdeklődést kiváltó tollas-dinó kiállítás
előzetes ism ertetését .

MAGYAR
MÚZEUMOK
2004/3.
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fordulni, ha hisz Istenben, hivatását betelje
síti és jó szerelm esként, vitéz katonaként kész
arra, hogy jobbá legyen.
Balassi Bálinthoz kapcsolható eredeti tárgy
alig maradt fent. Még kéziratait sem tárta fel
a kutatás. Egy gyerekkori tollvonás tanköny
vében, egy XVII. századi portré, egy bejegyzés
a családi Bibliában, csak ennyi. A kiállításon
korabeli használati tárgyak, fegyverek és met
szetek idézik föl az 1554-1594 közé eső kor
szakot. A kiállítás anyagát a Magyar Nemzeti
Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Könyvgyűjteménye, a Budapesti Történeti
Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és az
Orvostörténeti Múzeum segítségével állí
tották össze. A kiállítást tám ogatta a Kilim
szőnyegbolt. Hagyományos nyom tatott kata
lógus nem készült a vándorkiállításhoz, de az
animációs film, a bem utatott tárgyak, m etsze

tek, az elhangzott versek, dallamok CD-ROMon, a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában
megjelentek.
Lásd még - S ee also: Borító 2. - Cover 2

Bálint Balassi Mas Born 4 5 0 Years Ago
Travelling Exhibition about Balassi. 2004
Bálint Balassi, the greatest character of 16lh
century Hungarian poetry' was born 450 years
ago. With the support of the Ministry of National
Cultural Heritage the Petőfi Literary Museum
arranged a travelling exhibition. The exposition
presenting the life and oeuvre of the poet will be
taken to those towns home and abroad which can
be linked with his name. Bálint Balassi w as bom
in 1554 in the castle of Zólyom (Zvolen, Slovakia).
His father, as the Lord Lieutenant of Zólyom county
was an important political figure in Hungary. In

1569 János Balassa was imprisoned for high
treason but escaped next year and fled to Poland.
After his father's death in 1577 Balassi returned
to Hungary and served as lieutenant in the castle
of Eger between 1579 and 1582. Soon he married
but due to both family and financial problems
returned to Krakow. In 1593 the poet joined the
army of Miklós Pálffy against the Turks and a year
later took part in the unsuccessful siege of Eszter
gom, where he suffered a mortal wound and died.
The exhibition, which was opened in Esztergom in
June 2004, presents the poetry of Balassi along
with his age, reconstructing the world of Turkish
occupation in which his poems w ere born and was
reflected upon in his verses. The w orld of Balassi
rests on three pillars: on his faith and reconciliation
with God, on his duty as a soldier, and finally on
love as the keeper of life. The exhibition evokes the
figure of Balassi with the help of objects, weapons
and engravings of the period, but naturally
concentrates on his eternal poems.

B alassa Bálint m e g se b e sü lé se
Esztergom-Víziváros 1594. május 19.
Horváth István
Csókkal, äclasokkal szent kezeclliöz hőkölvén,
Már útnak indulok Duna mellett le menvén
Vég Esztergám alá, kinek most kőfala
köng álgyúkkal töretvén
Ott vár nemzetemnek szép sátoros tábora,
S egyébb sok rendeknek sűrű nagy zászlós
hada
Ki sáncot ás épít, s ki kart szívet készít
Igyekezvén ostmma.
Régtől várta szívem ezeknek történetit,
Hogy érhesse ezzel hazámnak épületit.
Nézvén szabadságát s rabságból váltságát
S újjuló szépületit
Azért bízván mégyek és buzgó örömömmel,
Nem gondolván semmit kedves veszedelmem
mel,
Ám váltsa bár magát, s nyerje szabadságát
Holtam hozó sebem m el...
(Részlet Rimay Jánosnak „Az Nagyságos
Gyarmathy Balassa Bálintnak Esztergám alá való
készületi" című verséből)
A mohácsi csatavesztés és Buda megszállása
után néhány héttel Esztergom falainál is meg
jelentek az első török hadak. A városban m ár
ekkor jelentős károkat tettek, a várat azonban
nem tudták elfoglalni. 1526 és 1541 között több
ostromot élt meg Esztergom, szerepe azon
ban Buda elfoglalásával (1541) változott meg:
a török veszély állandósult, és az esztergomi
vár a bányavárosokat és ÉNy-Magyarországot

védelmező végvár lett. Ferdinánd király - olasz
hadmérnökökkel - jelentős erődítési munkála
tokat indított el, amelyek fontos szerepet ját
szottak a vár 1543. évi ostrománál, amikor
Szulejmán szultán kéthetes pusztító ágyútűz és
több sikertelen roham után elfoglalta azt. Ettől
kezdve Esztergom, mint a török birodalom fon
tos végvára, a török részről a bányavárosok és
ÉNy-Magyarország (ill. Becs) elleni tám adások
egyik lehetséges kiinduló pontja, a kereszté
nyek oldaláról Buda felszabadításának fő kulcs
pontja. Esztergom szandzsák-székhely lett, és
mint fontos stratégiai pont és erődítmény min
dig jelentős számú és jól felfegyverzett haderő
tartózkodott itt, kiváló bégek vezetése alatt.
A város szerkezete jelentősen megváltozott a
török megszállás alatt: a középkori Esztergom
három, várfalakkal, árkokkal is védelm ezett
központi magját a Duna felett emelkedő Vár, a
vár alján, a Nagy- és Kis-Duna partján elterülő
érseki Víziváros, és a kissé távolabb (200-300
m éterre DNy-ra) a Kis-Duna partján fekvő
Királyi város alkotta. E külső form ára is váro
sias magot nyílt külvárosok halmaza övezte
úgy, hogy a régi város kiterjedése a mainál
jóval nagyobb volt. A külvárosok közül váro
sias képe a Szt. Tamás-hegy alatti Hévíznek és
a Szent Anna kerületnek lehetett (ahol tem p
lomok. kolostorok mellett elsősorban a kano
nokok kőházai álltak), a többi egy- vagy több
templom, ill. kolostor köré szerveződött, egy
máshoz épüli, falusias jellegű település volt.
Ez utóbbiakat m ár az 1526-43 közötti ostro
mokban többször felégették. Végül Szulejmán
szultán 1543. évi ostrom a idején a külvá
rosok végleg elpusztultak, romjaikat később
az erődítési munkákhoz, a várfalak kijaví
tásához hordták szét. 1594-ben az eszter-

Esztergom török kori erődrendszere
The fortress o f Esztergom in the Turkish era
gomi erődrendszer központja tehát a Duna
felett mintegy 50 m magasan kiemelkedő Vár
volt. amelynek közepén fennállt még a Széni
Adalbert székesegyház, a hegy déli sziklacsú
csán az Árpádok királyi palotájából átalakítva
az érsekek későgótikus-reneszánsz nagy palo
tája, am elyet ekkor a várparancsnok, az esz
tergomi bég lakott.
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A Vár és a Víziváros erődítményei. A 10. sz. a Hévízfiirdő tornya, a nyíl a ruhám irányát és a behatolás
helyét jelzi
The fortifications of the castle and the Water-town. No 10. is the tower o f Hévíz bath, the arrow indicates
the direction of the attack and the place o fpenetration
A Várhegy alján fekvő Vízivárosnak, am ely
városfalaival a várhoz kapcsolódott, és így
azzal egyetlen erődítményt képezett, a kes
keny vízparti sávon (É-on) egy főutcája volt. A
piactértől D-re, a Hévíz felé kiszélesedett, kéthárom utcára bővült. Itt, a legjobban tám ad 
ható DK-i városfalakat több alkalommal is
erősítették: 1543-ban a DK-re nyíló Budai
kapu védelmére még Szulejmán szultán épít
tette a Várhegy oldalába a Budai-kapu rondellát
(„Budun kapu-kuleszi”). A kaputól a Kis-Dunáig
húzódó fal Ny-i végére, a vízpartra pedig 1560
táján egy félköríves rondellát („llidzsa kuleszi"
= I léwízfurdő tornya) építettek,
A Víziváros m ásik főkapuja, a Vízi kapu
(„Szu-kapuszu”) a Piactérről nyílott, a h o n 
n ét fahíd vezetett át a Szigetre, Egy gyalog
kapu is nyílott a Víziváros É-i végénél, ahol
az Árpád-kori eredetű Veprech torony (=Vízi
torony), ül. a külön parancsnokkal és őrséggel
ellátott „Verpéci Vízvár" helyezkedett el. Innét
lehetett megközelíteni a kakati révet, ill.
1543 után a törökök hajóhídját, amely a tú l
p arto n fekvő török palánkvárhoz vezetett.
(Ez utóbbit az 1543-ban elpusztított Á rpádkori Kákát település helyén, hídfőállásként
építették a törökök, és Dzsigerdelen Parkaninak ( = Máj-lyukasztó erőd) nevezték. E rről
kapta újkori nevét (Párkány= erőd) a m ai
település.

A Vízivárostól D-re, a Szent Tamás-hegy
lábánál fakadó meleg források vize tóvá szé
lesedett, am elynek túlfolyásán az Árpádkortól vízimalom működött. Ezt 1594-ben a
törökök lőporm alom ként használták. Innét,
és a fölötte em elkedő Szent Tam ás hegyről
lehetett legjobban lőni a várat, a Vízivárost
és a törökkel együtt ide telep ed ett rácok
ról ekkor m ár Rácvárosnak nevezett egykori
királyi városi.
A keresztény seregek a vártól DNy-ra kb.
3,5 km-re, a régi szentkirályi révnél keltek át
a Dunán, és itt. az elpusztult külváros terüle
tén (valamint a Duna túlsó partján is) sánccal
védett táborhelyet alakítottak ki, majd kisebb
sáncvárat építettek a Garant torkolatával
szemben is a Duna partján, amellyel a Visegrád
felől érkező török hajók útját zárták le.
*
A hadvezetés hibát követett el, amikor 1594
kora tavaszán Fülek és Nógrád visszavételé
vel értékes időt vesztett. Ez alatt Isza (Izsák)bég, az esztergomi várparancsnok fel tudott
készülni az ostrom ra. Ennek egyik fontos ese
ménye volt pl., hogy a Fehérvárról nagyszámú
janicsárral és szpáhival segítségül érkezett
Karali bég kérésére a Szent Tamás-hegyen
„Tepedelen" nevű (= Fejlyukasztó) palánkvárat
építettek, és azt ágyúkkal is felszerelték.
A Mátyás főherceg által vezetett mintegy 50

ezer főnyi sereg (amelynek kb. harm ada volt
magyar, a többi osztrák, német, olasz és egyéb
nemzetiségű) május 5-7-én kelt át a Dunán és a
K-i dombokról azonnal megkezdték a vár lövetését. Ennek következtében május 9-én este
kigyulladt a Szt. Adalbert székesegyház, és mivel lőport tároltak benne - felrobbant és
kiégett . Az ostromlók azonban a Rácváros és a
Szt. Tamás-hegy őrsége miatt nem tudtak a vár
könnyen sebezhető déli oldalához férkőzni.
Ezért a magyar csapatok egyik kiváló vezére,
Pálfty Miklós a Rácváros megvételét szorgal
mazta. Május 11-én a rácok az egyik kaput
megnyitották Pálffy katonái előtt, akik elfoglal
ták a várost, és a török őrséget levágták. Május
14-én sikerült a szenttamási palánkvárat is
elfoglalni, valamint az őrségét (200 fő) meg
semmisíteni. Ettől kezdve a Szt, Tamás hegyről
és a Hévíz mellől folyamatosan lőtték a várat és
a Víziváros városfalát, amelyen már 18-án 15
lépésnyi széles rést lőttek. Ezen a résen május
19-én történt az a sikertelen roham, amelyben
Balassa Bálint is megsebesült.
Május 20-án, majd 22-én ismételten megpró
báltak az előbbi helyen a Vízivárosba betömi,
azonban óriási vérveszteség után ismételten
visszavonulásra kényszerültek. Annak ellenére,
hogy a törökök is sok száz embert vesztet
tek (főembereik közül is számosán meghaltak
ekkor, mint pl. Karali bég és Isza bég, a várpa
rancsnok is), nem sikerült a védők ellenállását
megtörni. Sőt harci kedvük még fokozódott,
amikor június elsején a belgrádi várparancsnok
hajókon 500 janicsárral bejutott a várba.
Ezzel szemben a keresztény tábor harci
morálja és fegyelme erősen megromlott.
Annak ellenére, hogy' az öt helyről működő
ágyúütegek óriási pusztítást végeztek a Várban,
és a Víziváros városfalának egy jelentős része
is leomlott, komolyabb rohamot már nem indí
tottak. a törökök viszont többször kicsaptak
rájuk, jelentős veszteségeket okozva az ost
romlóknak.
Végül, amikor híre érkezett, hogy Sinán pasa
jelentős számú sereggel közeledik a vár fel
mentésére. június 29-én felhagytak a vár Kive
tésével. és 30-án átkelve a Dunán, Komáromba
vonultak vissza. Ezzel véget ért Esztergom
56 napig tartó pusztító, sok emberáldozatot
követelő, sikertelen ostroma.
*
Arról, hogy' hol és hogyan történt Balassa
Bálint megsebesülése, a források elég szűk
szavúan szólnak. Közülük is a hely megha
tározására csak néhány ad némi támpontot.
Ide sorolhatjuk Balassi Zsigmond saját kezű
följegyzését apjának, Balassa Andrásnak az
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban
őrzött Bibliájában, ahol a következők olvas
hatók: „Anno 1594. die 19. m aii Esztergom
wara wiasakor mideon ostrom nak m entenek
a z wizwarasnak lő ttek megh Bal. Bálint V. az
ostrom on m inden két ezombian áltál m ent az
golohis de ezontot es izet nem sertett vesztette
az barbely M athias herczege nem akart an szót
fogadni a z magyar barbelioknak es holt m eg

MŰHELY

7

hertelen die 30. eiusdem ” - azaz 1594. május
19-én, Esztergom vára vívásakor, midőn ost
romnak mentenek a Vízivárosnak, lőtték meg
Balassa Bálint uramot az ostromon. Minden
két combján állaimén! az golóbis, de csontot és
ízet nem sértett. Vesztette az barbély, Mátyás
hercegé, nem akarván szót fogadni az magyar
barbélyoknak és holt meg hertelen 30-án.
Ebből annyi mindenesetre kiderül, hogy nem a
vár, hanem a Víziváros ostrománál történt az
eset. E följegyzés alapján Zolnay László szerint
Balassa Bálint „a Vár É-i oldalának rohamánál,
a Vízivámál esett el”.
Véleményünk szerint a Víziváros É-i végé
ben fekvő .Vízivárat”, amelyet egy nagyméretű
olasz-bástya, és a hogy fokán álló Északi ron
della (Toprak-kuleszi = Föld-torony) védelme
zett, ebből az irányból nem lehetett ágyútűz alá
venni, m ásrészt pedig a falak melletti keskeny
Duna-parti sávon rohamozni nem volt célszerű.
A Vár és Víziváros egységes erődrendszerét a
terepadottságok folytán csakis D-K felől lehe
tett rohammal támadni, hiszen K-en a mere
dek hegyoldal védte, É-on és Ny-on a Nagy- és
Kis-Duna vize, ill. a falak előtti parti sáv kes
keny volta jelentett akadályt. A Hévíz-tó felőli
tám adásra azonban csak akkor kerülhetett sor,

A Víziváros délkeleti falának rohama 1595-ben W Meyerpeck m etszetén (részlet)
The attack on the south-eastern wall of the Water-town in 1595, in the engraving by W Meyerpeck (detail)
ha a Rácvárost és a Szt. Tamás hegy erődjét is
elfoglalták a töröktől, ami május 11-én é s 14én m eg is történt.
Az ez utáni eseményeket Istvánffy Miklós a
következőképpen mondja el, miután a várost és
a Szt. Tamás hegyet bevették, ágyúkat állítot
tak a városparancsnok házához. (Ennek helyét

az 1594. évi ostromot ábrázoló Ruda Jánosféle m etszet a Rácváros É-i szélén, a Hévíz tó
déli oldalán „Q"-val jelzi, és a kép alján a betűjel
következő feloldását adja: „Az Begh haza,
meliből a z kerezt/yének/ három algiuból az
varat Iw tték. ” Négy másik ágyút a Szt. Tamás
hegyre helyeztek, és mindkét helyről kezdték

Esztergom ostroma a kassai Ruda János rajza alapján készült metszeten, 1594
The siege of Esztergom in the engraving made after the sketch o f János Ruda o f Kassa, 1594

E/.tcrg!um Varinak, hozza tartózandó helicijsrcl egictemben, ighaz, ps voltaképpen való megh
iráía, melliet ez clot ) o o . eztcndónel, 2 . Hitein, cll'oMagiarij Ki cal'mag inak lakó hciijwl {p ite ta t, fsvg.ui o tt Érsekséget fundiL. Kijttannakvtanna Suliman TeorókChazár 154-3, eztendeobcn, kvs A zz: lu trin a k 10. napian meghveott. Es vegézetreaz miképpen ezieltn való
1 5 9 4-. eztendeobenaz kereztyenekalaya mentek, fs megZaffották.

!A.
>
B.
C.
D.
,E.
' F.
G.
;H.

Eztcrgham Vara a z Káptalannal P.
egitnec.
Z. Tliamas hegic, azKaíUllial egitrtc
Az VVy, axragi trizy vr.vi.ts.
AzO, vragi Racztraras.
R.
Hevotpyz, Z.T.vin.vs hcgijból íoliky.
Kákát, atxugi P.trk.vn.
S.
Hayo hyd , Tórókeaz Dunán alul.
Egt nchani Tarazk , az Herczcg Sá T.
toránál.
‘I. AzKcrcztycnckTabora.
K. Égi nchani Gallia, az Kercz cineké.
L. ProíFantt havuk.

f N.
fO .

Zigetr, meliben az kereztyenek Sancza volt.
Az. Begh haza, mdib<51 az kertztha~:
rom alginhol az varat ltrt tck. >
Azkete/.tinek innen azTóniknek az'
Dunán való vtat megh fogtak. 5
EzZighccncl a/ Tőtöknek cgtnchani
Galüaia volt.
Garant trijze.

Az kerezty : hayo hidgia, az Zighc- j g j c j x ;
tenaltal.
aiefeíH
Égi nchani Sátor, az hídnak órizctire.
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A VÍZIVÁROS OSTROMÁNÁL
KAPOTT H ALÁLOS SEBET

>f94. iMÁjvis 19-ín

KÉKKŐI

ÉS GYARMATHY

»

BALASSA BÁLINT 1
KÖLTŐ V ÉG V Á RI KATONA
A MAGYAR N Y E IV Ő LÍRA
EURÓPAI R A N G Ő M EG TER E M T űjE

MEGHALT

(RIMAV|Anos^

Emléktábla Balassa Bálint megsebesülésének helyszínén (Nagy János felvidéki szobrászművész alkotása)
Memorial plaque on the spot o f the wounding o f Bálint Balassa (The work o f sculptor János Nagy)

lőni a Kisebb városnak is mondott Vízivárost
és a Várat. A törökök folyamatosan javították
a megsérült falakat, a heves ágyúzás hatására
azonban a Víziváros falának egy részén, ahol
napnyugat felé fordul, egy behatolásra alkal
mas, 15 lépésnyi széles nyílás (rés) keletkezett.
Megjegyzendő, hogy' Istvánffy ezen helymegha
tározását többen úgy értelmezték, hogy a rés
a Víziváros „Ny-i részén”, vagy' annak „nyugati
falán” keletkezett.
A Ny-i falat azonban csakis a Szigetről
lehetett volna lőni, a keletkezett rés pedig a
városfal előtti keskeny parti sáv miatt roha
m ozásra alkalmatlan lett volna. Ezzel szem 
ben a fent leírt ütegek a Rácváros, ill. a Hévíz
felől é s a Szí. Tamás hegyről a Vízivárosnak
csakis a DK-i falát lőhették! Istvánffy leírása
valójában erre a falra vonatkozik, ennek is a
Kis-Dunához közel eső N y-i végére, amikor a
következőképpen határozza meg a helyet: „a
Víziváros falának egy része, amely (ahol az)
napnyugat felé fordul”. A leírás szerint a DK-i
városfalnak arról a szakaszáról van tehát szó,
amely a Kis-Duna partjánál Ny-nak fordul. Itt
állott a „Hévízfürdő tornyának” nevezett fél
köríves rondella (olykor „sarokköröndnek” is
nevezték), amely a városfalon belül, 1560-63
táján „Szép Rusztem" budai pasa által építte
tett hévízfürdőről kapta a nevét. (A fürdő ép ü 
letének jelentős maradványait a mai Katona
István utca 6. és 8. sz. házak falaiban és az
előttük végzett régészeti ásatások során talál
tuk meg és azonosítottuk.)
A továbbiakat így írja le Istvánffy: „Mátyás
főherceg a vezérek tanácsának engedve a
Kurtz-féle ezredből 800 katonát választott ki
azzal, hogy a nyíláson á t behatoljanak. Ezek
vezetőinek önként ajánlkoztak Pálffy Miklós,
Nádasdy Ferenc, Praun a komáromi kapitány

és maga Engelhart Kurtz is. Május 19-én tör
tént meg a tám adás, azonban a rohamozókat mintegy 2000 főnyi török (janicsár) sorfala
és golyózápora fogadta, úgy. hogy a szörnyű
öldöklésben legalább 200 ostrom ló meghalt.
A támadók kénytelenek voltak meghátrálni.
Maga Pálffy - é s mások is, akik a repülő lán
dzsák, robbanó cserépgránátok é s golyózápor
közt életüket kockáztatták - csak úgy menekült
meg, hogy egy kőből készült emlékmű mögött
húzódott m eg”, majd így folytatja: „ekkor sebe
sült meg B alassi Bálint is, e serény ifjú, aki egy
aránt hévvel szolgálta Marsol és Pallast, kinek
mindkét com bját ólomgolyó ü tö tte á t anél
kül, hogy cso n to t sértett volna, és néhány nap
múlva m eghalt". Megjegyzendő, hogy a három
nappal későbbi, május 22-i roham Istvánffy'
szerint ugyanitt, a Víziváros D-i végén álló kör
alakú saroktoronynál történt.
Véleményünk szerint a rohamozok ellen fel
sorakozó janicsárok sorfala a résen belül fogad
hatta a tám adókat. Nem valószínű, hogy a falon
kívül, az ellenfél tüzének kitéve, fedezék nélkül
várták a tám ad ást. Erre utal az is, hogy Pálffy
egy „kőből készült emlékmű” m ögött talált
menedéket. Nem hihető ugyanis, hogy' az ost
romlott ás szétlőtt fal előtt bármilyen emlékmű
állhatott, vagy megmaradt volna az ágyútűz
után.
Talán ezzel az emlékművel é s a kérdéses
hellyel hozható kapcsolatba egy érdekes adat:
Esztergom 1572 táján készült török tapu-defterében az „Alsó vár”-nak nevezett Víziváros
házalnak összeírásánál, amely az összeírás
sorrendje szerint a Budai kapunál kezdődik és
a melegvizes fürdőház (Rusztem p asa fürdője)
felé halad. A 181. és a 182. sz. házak között a
melegtízes fürdő közelében álló házat így írja
le: „Kuid oda-parancsnok háza, földszintes

| . .. j egyik-egyik oldala Riza aga és Ömer azab
(házával) szomszédos, (másik) két oldala a
vörös kővel (kizil-kaba) és az úttal határos".
A leírásból kitűnik, hogy a várfal ( = város
fal) é s az utca között kis házak sorakoztak,
és a hévíz-fürdő közelében, két ház között
bizonyos .Vörös Kő” is állt. Lehetséges, hogy
ez a defterben is megemlített, helymeghatá
rozásra is alkalmas m éretű „kizil Kaba” egy
vörösmárványból készült (talán középkori,
talán török?) emlékmű lehetett, amely mögött
Pálffy Miklós a janicsárok golyózáporától meg
menekült, s amelynek közelében Balassa
Bálintnak „minden két ezombian által m ent az
golobis”.
A fentiek alapján megállapíthatjuk tehát,
hogy' a költőt nem a Várhegy lábánál, a mai
Tanítóképző Főiskola közelében felállított
szobra környékén, hanem a Víziváros DNy-i
sarkánál, a Hévíz-fürdő tornya mellett - m ár
a városfalon belül - , a mai Katona István utca
4-6-8. sz. házak közötti sikátorok táján érte a
halálos sebet okozó lövés.
Az egy évvel későbbi, Esztergom viszszafoglalását eredm ényező ostrom idején
ugyanitt került so r a Víziváros bevételét
eredm ényező roham ra, m elyet W. M eyerpeck
egykorú m etszete is ábrázol. Ennek ism ere
té b e n megelevenedik előttünk az egy évvel
korábbi roham képe, a városfalon lőtt ré s
sel, a falon belül Rusztem pasa fürdőjének
k ét kupolájával, a Hévíz m elletti ágyú-üteg
gel é s a Hévíztó felől a Víziváros felé roha
m ozó katonák sorával.
A fentiek ismeretében került új em léktábla
2004. május 29-én a Rusztem Pasa fürdőjének
maradványait magában rejtő Katona István
utca 8. sz. ház kerítésének falára a magyar
nyelvű líra első, európai jelentőségű költőjének,
a jeles végvári vitéznek, Balassa Bálintnak
em lékére.

The Wounding of Bálint Balassa
Esztergom - Water-Town. 19 Way 1594
In the 15lh century the town of Esztergom
endured several sieges by the attacking Turks
when finally in 1543 w as captured and became
p art of the Ottoman defence system. In May
1594 a mixed Christian army - Hungarians,
Germans, Italians - led by the Habsburg crown
prince Matthias started to lay siege to Esztergom.
After capturing one part of the town the attackers
tried twice to take the lower tort of Esztergom,
called Water-town but although causing great
casualties among the Turks could not overcome
th eir resistance. Eventually in June, after 59 days
of fighting the siege w as stopped and Esztergom
rem ained in Turkish hands. During the battle for
th e Water-town Bálint Balassa, the greatest 16lh
century Hungarian poet was fatally wounded and
died. The article reveals the newly accepted fact
th a t the poet was not wounded at the foot of the
castle hill, as it had been believed, but by the
w alls of the Water-town.
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B ocsk ai István é s k u ltu sza H ajdúszoboszlón

Juhász Imre
Bármennyire változik is világunk, e táj lakói
nak tudatában mégis m egm aradt a „telepítő'”,
a „városalapító” Bocskai István emlékezete.
Életét, küzdelmeit m a m ár 400 év távolából
szemlélheti nemzedékünk, alakja mégsem ve
szett homályba, m ert érdem e elévülhetetlen.
Bocskai Istvánról és szabadságküzdelméről
m ár sokszor és sokat írtak történészek és
különböző kutatók. Voltak kortársak, sőt
későbbi értékelők, elemzők, akik Bocskait
önkényeskedő, rebellis, csak a maga hasznát
kereső, hatalomvágyé em bernek tekintették.
Ugyanakkor mások Erdély függetlenségének
elszánt harcosát, az alkotmányosság helyre
állítóját, a bécsi és a zsitvatoroki béke m egte
rem tését méltatták tetteiből. Akadtak, akik „a
magyarok Mózesét" látták benne.
Ki is volt Bocskai, az em ber és a politikus?
Kismarjai Bocskai István mindenekelőtt re
álpolitikus, megfontolt, mérlegelő egyéniség
volt. Noha élete során sokszor tévedett, nem 
egyszer kergetett illúziókat, de végül mindig
felismerte korának kihívásait, és alkalmazkod
ni tudott a folyton változó körülményekhez.
Ez vezetett ahhoz, hogy a hagyományosan

Bocskai István (1557-1606) Erdély Magyaror
szág fejedelme. Olajkép. S zü ts János festm é
nye, 1816
István Bocskai (1557-1606), the reigning
prince o f Transylvania. Painted in oil by
János Szüts, 1816

császárhű emberből császárellenes politikus
lett. Az elhúzódó török háborúk nyomán jól
látta, hogy emelkedtek az adók, súly osbodott
a végvárak nyomora, szerveződtek a főurak
ellen megrendezett és mondvacsinált felség
sértési perek, erősödött az ellenreformáció,
a protestánsok üldözése, szinte elviselhetet
lenné vált a külföldi zsoldosok garázdálkodá
sa. Pusztításuk nyomán csaknem egész vár
megyék néptelenedtek el, váltak pusztává.
Különösen szörnyű volt Basta, az akkori Eu
rópa egyik leggazdagabb tábornokának rém
uralma. A hajdúszoboszlói m úzeum ban őrzött
latin-magyar kéziratos könyvünkben a kora
beli eseményekről ez olvasható: „...nyilván
való az egész országról, hogy B astha György
Erdélyt hallatlan kegyetlenséggel úgy annyi
ra elpusztította, elégette, n ép ét levágta, m in
den m arhájokat praedára vetette, hogy nem hog}' Bocskai Urunknak Ó felségének életében,
de azután ötven esztendeig is tsa k va la m en 
nyire is fel nem épülhet". A császári politika
a magyar társadalom szinte minden rétegé
nek sértette érdekeit. Talán nem túlzás úgy'
fogalmazni, hogy Basta korszaka a jószágel
kobzások, a bebörtönzések és a fejvételek kor
szaka volt. A kálvinista Bocskai a vallási to
lerancia híve volt. Buzgó hitéből eredt, hogy
következetesen kiállt a p rotestáns vallássza
badság biztosítása mellett, miközben elfogad
ta a katolikusok vallásgyakorlását is. Bocskai
István, a bihari nagyúr, a hajdúk páratlan véd
nöke képes volt integrálni a különböző társa
dalmi rétegek ellentmondó érdekeit. 1604 ok
tóberében kibontakozó szabadságharca során
néhány hónap alatl a társadalom ból korábban
szinte kirekeszteti hajdúkon kívül a megyei
nemesség, a felső-magyarországi bányavá
rosok, a székelyek és a szászok tám ogatásá
val kiszélesítette a küzdelem tömegbázisát, s
így jött létre a megérdemelt győzelem. A kö
zel tízezer hajdúvitéz letelepítése - mai szóhasználattal élve - hazánk m últjában az egyik
legjelentősebb szociálpolitikai teljesítmény
volt. Bocskai István messzire tekintő, távla
tokban gondolkodó éieslátású politikus volt.
Híres testam entum ában rendkívül tömören
fogalmazta m eg Erdélyország jövendő hivatá
sát és szerepét. Egyebek között kiemelte: „va
lameddig az m agyar korona o tt fenn nálunk
nál erősebb nem zetségnél, az ném etnél lészen
és az m agyar királyság is a ném eteken forog,
mindenkor szükséges és hasznos egy magyar
fejedelm et Erdélyben fenntartani, m ert nekik
is oltalmokra és javokra lészen”. Máshol azt
is hangsúlyozta: „ha a korona m agyar kézhez
kelne, egy koronás király alá, úgy a z erdélyie
ket is intjük, nem hogy attól elszakadnának, de
sőt segéljék tehetségük szerint”.
Bocskai István nem csupán egy győzelmes

A bocskai és a kism arjai Bocskai-család
1418-as címere
The coat-of-arm s o f th e Bocskai Family
from 1418

szabadságharc vezére volt, hanem olyan eu
rópai magy ar, akinek Genfben szobrot állítot
tak a XX. század elején, a reformáció nem zet
közi emlékművénél.
Városunk történelm ét mindmáig alapvetően
két tényező formálta: egyik a hajdúk letele
pítése. a másik a nagy term észeti kincsünk,
a gyógyvíz feltárása és okos hasznosítása.
Bocskai István Erdély és Magyarország feje
delm e 1606. szeptem ber 2-án Kassán kelt ki
váltságlevelével ezen a helyen adott otthont
lovas hajdúinak, s földet, kollektív nem esi ran
got biztosított szám ukra. így vált Szoboszló
hajdúvárossá. Településszerkezete hosszú
időn át őrizte, részben egyesítette a fejlődő
mezőváros, illetve a katonai jelleg sajátossá
gait. Hármas tagozódásé védelmi rendszeré
nek belső gy űrűje, a reform átus templom mel
letti erődmaradvány m a is megtekinthető. A
város élén a XIX. század második feléig a vá
lasztott kapitány (hadnagy, főhadnagy) állott,
támaszkodva a korabeli testületekre, illetve a
máig létező tizedrendszerre.
Hajdúszoboszlón a fejedelem iránti tiszte
let ismert gyökerei több mint másfél évszá
zadra nyúlnak vissza. Például 1849-ben az
erdélyi harcmezőket megjárt hajdúk a leg
nagyobb elszántsággal őrizték a népi monda
szerint Bocskaitól kapott zászlójukat. A sa
játos történelmi múlt, a m essze földön híres
gyógyfürdő tömegeket vonzó hatása m a már
szerencsésen ötvöződik a Bocskait idéző ha
gyománytisztelet szám os megnyilvánulásával.
A II. világháború befejezését rövidesen követő
„politikai jégkorszak” még alig-alig kezdett
enyhülni, amikor 1958-ban már megkezdte
m űködését a város Bocskai Istvánról elneve
zett múzeuma. Ez az intézmény az érdeklődők
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Hajdúszoboszló Bocskaitól kapott címere, 1606
The coat-of-arms o f Hajdúszoboszló given by
Bocskaim 1606
Fotók - Photos: Nagy Gábor
elé tárja az évszázadokat átívelő szellemi kin
cseket, a történeti és a népi értékeket, fárad
hatatlanul gazdagítva a Bocskai- és a hajdú
relikviák, emlékek gyűjteményét, növelve a
névadó kultuszát.

A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója
alkalmából múzeumunk a városi önkormány
zattal, egyházi közösségekkel és más szerve
zetekkel együttműködve ez évben magára vál
lalta a városnapi megemlékezés rendezését.
A tisztelet és a látványosság növelése céljá
ból hagyományőrző és -terem tő emlékek szü
lettek. A lovasbandérium felvonulásához h á
rom százezer forintos magánadományból a
múzeum elkészítette a Bocskai-zászló m á
solatát. Új elemként a zászlóhoz nagyméretű
hímzett emlékszalag is készült, mintegy em 
lékeztetve a nevezetes évfordulóra. Az ünnep
ségen szereplő gimnazisták Bocskai-címeres
pólókat viseltek. 2005-ben háromnyelvű (magyar-német-lengyel) szöveges bevezetővel 12
darabból álló Bocskai-képeslapsorozatot je
lentetünk meg a legértékesebb emlékekből.
Az 1989-ben megalakult Hajdúszoboszlói
Kör sokat tett a város szellemiségének, haj
dú öntudatának m egújításáért. A rendszerváltás után Hajdúszoboszló a környékbe
li települések közül elsőként állította vissza
Bocskaitól kapott címerét. 1991-ben az önkormányzat emléknappá nyilvánította a haj
dútelepítés évfordulóját, vagyis szeptem ber
másodikát. 1995 nyarától a város elvállalta
az idegenforgalom szám ára is látványos „Haj
dúvárosok Találkozójának” évenkénti m eg
rendezését. 1998-ban Hajdúszoboszlón ala
kult m eg az országos hatókörű Bocskai István

Hagyományőrző Egyesület. Az önszerveződés
feladatának tekinti a fejedelem történelmi
jelentőségének, emlékének ápolását határa
inkon innen és túl, főként Erdélyben és a Fel
vidéken. Bocskai nevét városunkban intéz
mények. különböző közösségek, művészeti
alkotások é s m ás emlékek sora őrzi.
STEPHANUS BOTSGHKAY életművére ma
az Európai Unióban is büszkék lehetünk. Kor
szakalkotó eredménye négyszáz év múltán is
nemzeti identitásunk m aradandó értéke.
Lásd még - S e e also: Borító 2 - C over 2

István Bocskai and IlisCult in Hajdúszoboszló
István Bocskai has always been remembered with
respect in Hajdúszoboszló as a realistic, reasonable
politician, a revolutionary leader and the one who
invited the Haiduks to settle down in Eastern Hun
gary, which is a crucial factor in shaping the history
of the region. Naturally he was a controversial
man but he undoubtedly was a man with tolerance
tow ards other religions and he led a victorious light
against the imperial rule of w'hich he had been a
faithful supporter before. He saw social and political
problems clearly and tried to solve them in a W'ay
that seemed best at that time. His cult dates back to
the 19U| century when the revolutionary spirit was
reinforced with his reputation. ’Hie city of Ilajdúszoboszló named its museum, opened in 1958, after
him and the 400"’ anniversary' of Bocskai’s war of
independence w as celebrated with a series of largescale events and other initiatives.

Wilhelm Peter Zimmermann: Bocskai István a hajdúk élén Kassa és Érsekújvár ostrománál, 1605. Rézkarc
Wilhelm Peter Zimmermann: István Bocskai leading the H aiduks at the siege o f Kassa and Érsekújvár, 1605. Etching
Fotó - Photo: Kardos Judit

MŰHELY

11

Kinizsi Pál és Horváth Márk nagyvázsonyi sírem lékeinek története
és rajzi rekonstrukciója

Éri István - Sedlmayr János
„Saxa loquuntur”
Nagyvázsony 1954-1960 között a kibonta
kozó középkori régészeti kutatások és
m űem lékm egóvást m ó d szerek alkalma
zásának egyik központja volt. Szerencsés
időszakban, szerencsés vidéken folyhatott
az intenzív munka, hiszen a Vázsony környé
ki középkori romok m eglehetősen sokrétű
problémát vetettek fel, ezek megoldása volt a
feladatunk. Várrom, kolostorrom, több román
kori templomrom, késő-középkori jobbágy-,
illetve nem esi udvarházak, egy ép, de resta
urálandó gótikus templom szolgáltatott ehhez
lehetőséget. Magától értetődőnek tűnt, hogy'
ezalatt a h at év alatt fiatal régészek, építészek
sokasága fordult meg a vázsonyi medencé
ben. Hosszabb-rövidebb ideig tartó munkájuk
nyomát viselik a feltárt, helyreállított objektu
mok, ezek dokumentációi, publikációk.
Mint a nagyvázsonyi munkálatok egykori
kezdeményezői és irányítói ezúton is köszön
jük volt munkatársaink közreműködését.
Nélkülük nehezen képzelhető el, hogy kései
eredményként közreadhatnánk alábbi dolgo
zatunkat.
A Nagyvázsonyból szárm azó jelentős rene
szánsz kőfaragványok egykori rendeltetését a
m űvészettörténet ezideig nem határozta meg
egyértelműen. Bizonytalan volt a többi, ásatás
során előkerült kisebb töredék hovatartozá
sa is, sőt a kőtárba került darabok egy részét
sem azonosítottuk. 2002-2003-ban sikerült e
kőfaragványokból két síremlék elméleti és raj
zi rekonstrukcióját elkészítenünk. E cikkben
összeállításukról számolunk be.
A n agyvázsonyi pálos kolostortem plom ,
m in t m auzóleum
Mielőtt az elméletileg rekonstruált műtárgyak
történetét részleteznénk, ismerkedjünk meg a
vázsonyi pálos kolostortemplom belső terével,
amelyből a két tumba származik, és ahonnan a
töredékek egy része is előkerült. A Szent Mihály
tiszteletére szentelt vázsonyi pálos kolostortemplomot az 1483-ban kelt alapítólevél szöve
ge szerint Kinizsi Pál és apósa, Magyar Balázs
családi temetkezőhelynek szánta. Az építkezés
ekkor m ár javában folyt, valószínű tehát, hogy
1480-81 táján kezdhették azt el. Nem lehet
véletlen egybeesés: Kinizsi Pál és Báthori Ist
ván 1479. október 13-i kenyérmezei győzelme
után - melynek idén van az 525. évforduló
ja - egy-egy kolostort és plébániatemplomot
emeltetett az 1480-as évtizedben Vázsonyban,
Illetve Nyírbátorban.

A templom belső rekonstrukciója a síremlékekkel. Sedlmayr János, 2004
The reconstructed interior of the church with the tombs. János Sedlmayr, 2004

Az 1959-es ásatás igazolta, hogy a tem p
lom hosszú szerzetesi szentélyének középtengelyében a téglafalazású sírgödör az egyik
alapítóé, Kinizsi Pálé volt. A hajóban, a diadal
ív közelében Kinizsi özvegyének m ásodik férje,
kami-csáczi Myslenovith (Horváth) Márk udva
ri kamarás, majd 1506-1508 között horvát bán
feküdt, Feltehetően Horváth Márk tumbájával
szemben, szimmetrikusan egy harm adik és
hátrébb a hajóban talán még további sírem 

lékek elhelyezését is tervezhették. Minderre
azonban nem került sor: a két főúron kívül sen
ki m ást nem temettek a pálosok templomába.
A kolostortemplom a magyar későgótikus
építészet egyik legjelesebb alkotása volt:
31,5 m hosszú, a hajó 9.5, a szentély 8 m
szélességű. 16,7 m éteres párkánymagasságú
terét bordás hálóboltozat fedte. Szentélyét és
hajóját 9 m magas két-, illetve háromosztatú
ablakok világították meg. A hajó és a diadalív
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A vázsonyi pálos kolostor alaprajza az ásatások után. Koppány Tibor felmérése, 1959
The plan o f the cloister after the excavations. The survey o f Tibor Koppány, 1959
sarkaiban mellékoltárok álltak, szentélyében
oldalt szerzetesi stallumok sorakoztak, főhelyét
számyasoltár uralhatta.
A kolostor 1543-ban Székesfehérvár török
kézre kerülésekor már elnéptelenedett. Amikor
1552-ben, Veszprém elfoglalásakor Vázsorty
is a végvárvonalba került, a környező várak
urai több m ás kolostorral együtt a vázsonyit is
lerombolták, Jélvén attól, hogy a török beléjük
száll." Egy bérleti szerződésben, 1651-ben, a
pálos rend még kiköti, hogy a romokból a köve
ket még a birtokos Zichyek sem hordathatják
el, ennek azonban sem akkor, sem később nem
volt foganatja. A vár megerősítésére már a XVIXVH. században szép faragott köveket visznek
el, később pedig az uradalom és a helyi lakos
ság a kolostorromot egyaránt kőbányának
tekintette. Nem csoda, hogy az 1959-es ása
tás során, a templomon belül csupán a fala
zott sírhelyek legalsó téglasorai és kisebb
kőfaragványok kerültek elő.
A sírem lékek sorsa
Kinizsi Pál és Horváth Márk sírjait és
vörösmárvány fedlapjaik 5, illetve 9 töredékét
1768-ban találták meg. A maradványok ezután
változatos utat jártak be. A kincskeresőktől a
Zichy-uradalom tiszttartója mindent elkoboztatott. A sírkövek darabjait „ a Pusztavár falai
ba berakatta, a páncélos ing és kard pedig
a felügyelői házba vitetett... A tetem eket új
koporsóban a kath. parochiális sz. egyház m el-

1909-ben a Műemlékek Országos Bizottsá
ga elnökének kérésére „gróf Zichy Ráfael... a
Budavári Koronázó tem plom ban leendő' elhe
lyezés céljára á ten g ed te...” a töredékeket.
Egyidejűleg Damay Kálmán sümegi múzeu
mából szintén felküldte a Kinizsi-sírkő sisakos
fejrészét, amelyet Kisgörbőn egy kúria homlok
zatába befalazva talált. (Damay 1926-os elbe
szélése szerint a fejtöredékre Deák Ferenc
bukkant rá, 1847-ben, amikor Pestről hazafe
lé kocsizott. A vázsonyi kolostor alatt vezető út
árkában fedezte fel, majd kisgörbői barátjának
ajándékozta.)
A Mátyás templom déli előcsarnokába
befalazott két sírkövet 1927-ben, a Halászbás
tyában kiképzett Lapidáriumba vitték át a töb
bi, az altemplomba kerüli fővárosi kőemlékkel
együtt. Itt sem őrizhették sokáig: a Fővárosi
Tanács a kőtárat az 1950-es évek elején fel
szám oltatta a Budapesti Történeti Múzummal.
Ekkor kaptunk az alkalmon, mint „pestide
gen”, teh át ide nem tartozó emléket visszakér
tük azokat. 1957-ben a v ár m ár helyreállított
kápolnájába került Kinizsi, a kápolna alat
ti kőtárba Horváth Márk sírköve. Mindkettőt
Szakái Ernő szakszerű kiegészítéseivel helyez
tük el. A két síremlékhez tartozó többi darab
viszont m ár ásatási leletként került elő, mégpe
dig - kevés kivétellel - a várbeli ásatások során,
másodlagos elhelyezésben.
Elsőként 20-25 darabban, lemezesen szétvált
állapotban a kardot tartó 32 x 44 cm-es kéztö-

A pálos kolostor ÉK-ról Sedlmayr János
rekonstrukciója, 1957
The cloister from the north-eastern direction.
Reconstruction by János Sedlmayr, 1957

A pálos kolostor DK-ról. Koppány Tilx>r
rekonstrukciója, 1959
Tfecloister from the south-eastern direction.
Reconstruction by Tibor Koppány, 1959

lé eltem ettette” - írja Fényes Elek az 1840-es
években, helyi adatközlésre hivatkozva.
1777-ben a Zichy-uradalom részletes leltá
rát elkészítő Boronkay szolgaimé a lakótorony
nyal szembeni falban elhelyezve látta a sírkő
töredékeket. Majd 1851 után - amikor az ura
dalom a bécsi Todesco testvérek kezére került
- a magtárban őrizték őket. Itt nyílt alkalma
Rómer Flórisnak részletes tanulmányozásuk
ra és lerajzolásukra. Nemsokára elszállították
a töredékeket a sárszentmihályi Zichy-kastély
parkjába, ahová a m ás, a családdal kapcsola
tos kőemlékeket is összegyűjtötték. Itt fedezte
fel 1903-ban újra a vázsonyi sírköveket Möller
István.

redéket találtuk meg 1955-ben, a barbakánnak
a várárokhoz közeleső feltöltésében. 1956-ban
az un. Lovas dombormű 75 x 100 cm-es, 10
cm vastag töredékére bukkantunk a várudvar
ÉK-i sarkában, egy másodlagosan felhasznált
faragott kövekből készült vízmedence aljában.
A lovas dombormű másik (75 x 112 cm-es),
erősen lepusztult töredéke viszont a vízmedence
túlfolyójaként kiképzett, a K-i várárokba vezető
csatorna nyílásának alapjába volt lefektetve, ez
1960-ban került elő. Az un. Kerubfejes töredé
ket a vár vízellátását biztosító forrásfoglalás fel
tárásakor befoglaló kőként, lefelé fordított - a
legépebben megmaradt - állapotban emeltük ki
1960 őszén (mérete: 38 x 48 cm).
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Römer Flóris rajza Kinizsi Pál sírkövéről i 863
Drawing o f the tomb o f Pál Kinizsi by Flóris
Römer, 1863

Nem véletlen, hogy ezek a kőlapok össze
függésben állnak a vár vízvezetékrendszeré
vel. A keleti várároknak a farkasveremhez és a
barbakánhoz közeli bővizű forrása már a várépítés XIV-XV. század fordulójára tehető első
periódusában is meghatározó szerepet ját
szott. Azonban funkcióját - a környék egyet
len bővizű vízvételi helyét - még a legutóbbi
időkig is betöltötte. Ezért érthető, hogy a vár
kőié települt lakosok - korábban a várőrség
tagjai ás hozzátartozói - a védelmi szerepét,
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majd a lakhatóságát is fokozatosan elvesztő
várépítményből a vízvételi lehetőséget igen fon
tosnak tartották. Kitűnik ez a földesúr és a féligmeddig szabad jogállású - elbocsátott katona
- vázsonyi lakosok közötti 1715-ös szerződés
9. pontjából: „Régi szokás szerint minden
esztendőben a gátat töltik m eg jól és a várbe
li kutat tisztítják m eg mivel m agok kocsijok és
marhájok jár k i s be mindenkor. ”
Feltételezhető, hogy a kolostortemplom felrobbantásakor a Kinizsi síremlék márvány
fedlapja bezuhant a mély sírgödörbe, a szar
kofág oldallapjai pedig szétdőltek. A romok
ból folyamatosan történő kőbányászás során a
kőlapokra ham arabb bukkanhattak rá, és hasz
nálhatták fel azokat,
A lovas dombormű 1958-as publikálása
kor - egyéb lehetőségek között - feltételeztük
eredeti elhelyezését a pálos kolostortemp
lomban, sőt Kinizsi Pál síremléke részeként is
elképzeltük. Ebben egyébként osztjuk Römer
Flóris véleményét 1863-ból.- „Én tehát azt
gyanítom, hogy m ivel az akkori divat szerint a
védurak sírjai kőkoporsók alakjában a z álta
luk alapított templomokban a föld színe fölött
em elkedtek.. .Kinizsi Pál em lékköve nem volt
függélyesen befalazva, hanem a négyszögű tán m int lenni szokott - 3-4 lábnyira em elkedő
tumbára volt fektetve. Összedülvén a pompás
sz. Mihály tem plom a... nem csoda ha az akármily erős sírtábla is annyira összetöretett, hogy
részeit a rom hány alatt nem sikerült többé
összegyűjthetni. ”
A végső bizonyítékot a kolostor 1959-es fel
tárása szolgáltatta. Apió, a lovas reliefekről
lepattant lólábtöredékeket találtunk a szen
tély földjében, majd a kerengőbe vezető ajtó
nál s végül a templomkertet keletről határoló
kőkerítés maradványainál. Előkerült ezenkívül
egy hasonlóan apró darab, amely a kerubfejes

töredék aljához tartozhatott, rajta a Kisjézus
lábujjaival és Mária ujjainak töredékével.
Más a helyzet Horváth Márk tumbájának
oldallapjával (47 x 54 cm), amelyet a
Magyar Nemzeti Galéria
1989-ben a
műkereskedelemből vásárolt, és 11 illeszkedő
töredékből ragasztották össze. Az eladó Veszp
rém környékét jelölte meg származási hely
ként. Bizonyos, hogy Nagyvázsony valamelyik
lakóházába kerülhetett beépítésre a XVIII. szá
zad elején. Párdarabja, egy 47 x 19 x 37 ern
es sarokkő, a Kinizsi-vár ásatása során egy
kései feltöltésből került elő. Ezzel bizonyítható
a Magyar Nemzeti Galéria fríztöredékének I lorváth Márk síremlékéhez tartozása. Sikerült a
I lorváth-síremlék frízeket keretező alsó és felső
profllos keménymészkő tagozatok jórészét is

A kolostortemplom a feltárás és falkonzer\álás után, a síremlék helyét jelző lapokkal (A műem lék
állagmegóvását Koppány Tibor építész tervezte és irányította 1959-61 között)
The cloister church after the uncoveiing and wall-conservation, with flagstones indicating the place
o f the tomb (The conservation work was plaimed and supervised by architect Tibor Koppány between
1959 and 1961)

Möller István felmérése Horváth Márk sírkövéről,
1913
The survey o f the tomb o f Márk Horváth
by István Möller, 1913

azonosítani az ásatáson előkerült faragványok
közül. Ezzel a két szarkofág rekonstruálásához
a m a ism ert töredékek elegendőnek tűnnek.
Kinizsi Pál sírem lékének rajzi rekonstrukciója
A síremlékek elméleti rekonstrukciójához több
kiindulási adatot és véleményt vizsgáltunk vagy
használtunk fel. Ismeretes volt a vörösmárvány
sírlapok és a sírüregek alaprajzi mérete,
amelyből a felépítmények nagyságát közelítőleg
meghatározhattuk. A faragványok közül négy
kiemelkedő kvalitású, márgaanyaguk és vas-
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A Kinizsi-síremlék „lovas domborműve’’másodlagosan beépítve a várudvari XVIII. századi
vízmedencébe, 1956-os felvétel
The ’’equestrian-relief’’of the Kinizsi tomb, built secondarily' into the iff" century basin in the castle
yard, photographed in 1956

A Kinizsi-síremlék keresztmetszete. Sedlmayr
János rekonstrukciója
The cross-section o f the Kinizsi tomb.
Reconstruction by Jámos Sedlmayr

Horváth Márk síremlékének keresztmetszete.
Sedlmayer János rekonstruciója
The cross-section o f Márk Horváth’s tomb.
Reconstruction by Jámos Sedlmayr

a Visegrádi Madonna vörösmárvány timpanon
kövén is látjuk. így a kerubfejek tiikröztetésével az egyik végoldal már egyértelművé vált. A
másikhoz pedig bizonyosan a kardot markoló
férfiábrázolás töredéke tartozott. E végoldal
közepén tehát a hadvezér Kinizsi Pál, esetleg
Szent Pálnak, vagyis a hadvezér keresztnév
adójának mellképe képzelhető' el. Ezen a végol
dalon a kardot markoló férfi melletti felületeken
a kolostort alapító Kinizsi Pál és Magyar Balázs
családi cím erét faraghatták ki.
A két hosszoldalon - analógiaként Hunya
di János kb. harminc évvel későbbi tumbáját
is szám ba véve - a hadvezér Kinizsi Pál har
ci sikerére, vagy csupán egyik csatájára, eset
leg a kenyérmezei diadalra utaló eseménysort
ábrázolták. A várból kivonuló lovas harcosok
tól kezdődik a jelenetsor, folytatódik a törö
kökkel megvívott és győzelemhez vezetett
lovascsatával, végül pedig a foglyok kísérésével
fejeződik be. Síremlékeken máshol is előfordul
ez a téma.
A Hunyadi-tumba készítéstörténetével fog
lalkozó legutóbb megjelent leírás (Történe
lem-kép, Budapest, 2000. 297-298.) nem utal

Horv áth Márk síremléke. Alaprajzi m etszet. (A felmérések: Sedlmayr János-Bodó Balázs)
The tomb of Márk Horváth. Ground plan section. (Survey by János Sedlmayr, Bodó Balázs)

tagságuk közel azonos (8-10 cm). A négyből két
teljes magasságú darab felső részén három ré
szes párkánytagozatos gerendázata, valamint a
„friz"-ben kétsoros felirat bizonyítja, hogy a várjelenetes faragvány és a „poroszkáló lovasok"
egy kompozícióhoz tartoznak. Az utóbbihoz
viszont derékszögben csatlakozik a „kerubfejes” dombormű. A negyedik, kardot markoló
férfi faragványának alsó része pedig egyezik a
másik hároméval. E darabok minőségük révén
is egy emlékhez és bizonyosan Kinizsi Pál 1500
körül készült tumbájához tartoznak, több kis
töredékkel együtt.
Gondos megfigyeléssel megállapíthattuk,
hogy a kerubok melletti köríves faragás glóriát
mutat, amely azonban kiegészítve sem éri el a
síremlék rövidebb oldalának közepét. Jól kiadó
dik viszont a felezővonal akkor, ha a dicsfény a
Mária karján ülő Kisjézusé, ahogyan azt például

a Kinizsi-síremlékkel való megdöbbentő hason
lóságra. Szó esik ugyan Statileo János erdé
lyi püspök korábbi veszprémi tartózkodásáról,
de csak nagybátyja, Beriszló Péter veszprémi
püspök-hadvezér síremlékének felállításával
kapcsolatban. Statileo 1512-1525 között volt
kanonok, 1513-tól felsőőrei prépostként álta
lában Beriszló Péter helyetteseként működött
Veszprémben. Bizonyosnak tartható, hogy itte
ni tartózkodása során láthatta Kinizsi vázsonyi
síremlékét a Veszprémhez közeli pálos
kolostorban tett látogatásai során. Hunya
di 1533-ban készült szarkofágjának éppen a
Kinizsi-síremlék lehetett az előképe, és nem
pedig fordítva, ahogyan azt Balogh Jolán datálása alapján eddig vélték. Feltételezhető, hogy
az ugyancsak dalmát eredetű Horváth Márk
vázsonyi tumbájának elkészíttetését is figye
lemmel kísérhette Statileo János.

MŰHELY

15
(Horváth) Márk felesége. Kinizsi özvegyének
nagy birtokaival az addig kevéssé ism ert horvát nem es csakhamar az ország előkelőségei
közé emelkedett: 1506-1507-ben horvát bán.
1508-ban Zágrábban lováról leesve nyakát
szegte. Magyar Benigna második férjét is a
pálos kolostortemplomba temettette. Sírem
lékének vörösmárvány fedlapját Kinizsiével
együtt találták meg. A tum ba az 1510-es évek
ben készülhetett.
Horváth Márk síremlékének elméleti
rekonstrukciója Kinizsiénél könnyebb feladat
volt. A domborműves vörösmárvány fedkövet
Horváth Márk síremléke. A lábazaton fekvő
tagozatos kősor felmérése felülnézetben
The tomb o f Márk Horváth. The survey o f the
sectional course viewed from above

Kinizsi Pál korareneszánsz sírládájához
tagozatos lábazat, párkányához felül „geison”
is hozzátartozott, Utóbbi a szokásos módon
lemez-szima-lemez előállással, a felette lévő
vörösmárvány sírkőlap biztonságos felfekvését
is elősegítette. A súlyos domborműves „fedél”
azonban nem nyugodhatott a 8-10 centiméter
vastag m árga alátámasztáson. Bizonyos tehát,
hogy a faragott jelenetes oldalak mögött tar
tóelemként 12-13 cm vastag keménymészkőlapok gyámolították a sírládát. A márgába
faragott oldalak és a keménymészkőból lévő
belső „bélés” szétválasztása logikus gyakorla
ti megoldás.
A síremlék összeállításának leírásánál töb
bet mond a rajzi rekonstrukció, az alaprajz
és a metszet, valamint a négy ortogonális és
a felső nézet. A fentiek előadásával azonban
egy rekonstrukciós folyamatot is ismertetni
akartunk.
Horváth M árk síremlékének rajzi rekonstrukciója
A Kinizsi Pál halálát követő évben, 1495-ben
Magyar Benigna már kamicsáczi Myslenovith

Horváth Márk síremléke. A „vadászjeleneten”fekvőprofilos kősor felmérése felülnézetben
The tomb of Márk Horváth. The survey o f the profile course lying on the "hunting scene”, bottom view
A nagyvázsonyi vár dél-északi hosszm etszete a lakótornyon, az udvaron és a kápolnán át.
Helyreállítási javaslat a két síremlék elhelyezésére, Sedlmayr János - Éri István, 2004
The south-northern section of the Nagyvázsony castle through the keep, the yard and the chapel.
Proposition for the placement o f the two tombs, János Sedlmayr - István Éri, 2004
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egyértelm ű rekonstrukciót eredm ényezett.
Az oldallapokra faragott dom borm űves
jelenetsor viszont bizonytalan. Valószínű,
hogy a k ét végoldal tém ája Kinizsiéhez
hasonlított, egyik oldalon két címer között
az elhunyt mellképe, m ásik végoldalon val
lásos tárgyú kompozíció lehetett. A két
hosszoldalon pedig győzelm es harci sikerek
helyett inkább vadászjelenet-sort feltétele
zünk. A csatajeleneteket antik emlékeken
gyakorta vadászjelenet helyettesíti.
A sírem lékek összehasonlítása és értékelése

A nagyvázsonyi Kinizsi-vár távlati fejlesztési terv: földszinti alaprajz. Sedimayr János - Éri István. 2004
The long-range development plan o f the Kinizsi-castle in Nagyvázsony: ground floor plan, János
Sedlmayr - István Éri, 2004
nem tekintve, a rendelkezésre álló tagozatos,
illetve jelenetes kőtöredékek négy réteghez
tartoznak. A legalsó lábazati elemként meg
maradt három kőfaragvány egyike az egyik
végoldal teljes hosszát kiadja, sőt a hossz
oldalakra is átfordul. Két további réteghez
(hasonló profillal) viszonylag kőelem tartozik,
amelyek mintegy felét kisebb méretkülönb
ség és fémkapocslyukak különítik el a többitől.
Igen fontos a két márgaanyagú, mintegy húsz
centiméter vastag domborműves kőfaragvány,
amelyek közül a nagyabbikat a szakirodalom
„vadászjelenetes” vagy „dombormű fegyvere
sekkel" címmel jelölte meg.

A meglévő m ásik idetartozó faragvány
sarokátm enetet m u tat, amelynek egyik olda
lán az előbbivel azo n o s tagozat és hasonló
lombozató fa látható. Sokatmondó, hogy a
sarokkő végoldalán cím erpajzshoz igazodó
vonalban törött el. így ezzel is Kinizsi sírem 
lékéhez hasonlított.
Horváth
Márk
sírem lékéhez
önálló
zárópárkány (geison) nem tartozott, a jel
legzetes szim át a vörösm árvány lapból
faragták ki. így a szarkofág teljes befogla
ló m érete a láb azattal, az em lített tag o zato s
é s jelenetes rétegekkel, valamint a viszony
lag ép dom borm űves fedkővel m éreteiben

A két sírem lék csupán fő form ájában hason
lít egym áshoz. Elsősorban abban, hogy a
XV sz áz ad végén és a XVI. század elején a
jelesebb személyeknek ilyen sírem lékm űvet
állítottak. így például Dóczy Orbán győri és
egri püspöknek is, aki M átyás tanácsadó
ja és pénzügyeinek intézője volt. Neki 1495
körül E gerben em eltek hasonló sírem léket.
Sírládája, amelyhez fedlapként ércből készí
tett dom borm ű tartozott, az egri kőtárban
látható.
Kinizsi Pál sírládáján a körbefutó jele
netsor anyaga jól faragható márga, és csu 
pán 8-10 cm vastagságú. így tehát belső
kőtartóváz hordta a felette lévő terhet és
gyám olította a vékony reliefes kőlapokat.
Horváth Márk sírem lékén a körbem enő jele
n etso rt ábrázoló 20 cm vastagságú m árga a
tartóváz. Ez helyes sarokillesztéssel, vala
mint az alsó tagozatos kövek merevítésével
segédszerkezeteket m ár nem kívánt.
K ü lö n b ség az is. hogy K inizsi Pál s z a r 
kofágján az elhunyt alak ja ráh e ly e
z e tt fed la p k én t készü lt, Horváth Márk
dom borm űves fekvő alakja a sírláda archi
tektúrájának része. E zért az utóbbin az
elhunytra utaló felirat a fedlap sík szegé
lyére került, míg Kinizsi Pálén a latin nyelvű
szöveget szép antikva betűkkel az architek
tú ra párkányának frízébe faragták. Szerke
zeti különbség az is, hogy Horváth Márk
tu m bájában középen kő „válaszfal” készült.
Ez n em csak a két szem közti oldalt m ereví
ti, hanem a súlyos fedlap közbülső alátá
m a sz tá sá t is szolgálja. Külön érdekessége
még az is, hogy a sírláda belső „légterét”
a sírüregtől 9 cm vastag dom ború kőlemez
v álaszth atta el, amely k étszeres lezárást
biztosíthatott.
A szerkezeti és statikai különbözőségeknél
még jelentősebb a két síremlék közötti formai,
illetve minőségi eltérés. Kinizsi síremlékén a
reliefek kiemelkedő kvalitásúnk, kompozíció
juk elsőrangú, a részletek kidolgozottak, az
em berek é s állatok m ozgása kifejező. Mind
egyik töredék a magyarországi korareneszánsz
(1500 körüli) sz o b rá sz a in k legszebb darabjai
közé tartozik. Horváth Márk síremlékén a figu
rák bárgyú tekintettel merednek a világba, az
erdő fái sematikusak, levélzet helyett a tör
zsekre és ágakra vattapam acsok tapadnak.
A „Pannónia Regia” címszóírója a darabokat
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azonban így is a Jagelló-kori szobrászat fon
tos töredékeként értékeli.
A sírem lékek rekonstrukciója és javasolt
bem utatása
Az elméleti és rajzi rekonstrukciók elfogadá
sához a síremlékekről 1: 5 arányú színezett
gipszmodell elkészítését javasoltuk a Nemzeti
Kulturális Alapprogramhoz 2004-ben benyúj
tott pályázatunkban. Ezen még több részletkérdés is megoldható. A végleges 1:1 arányú
megoldás fontos kőszobrászati feladata, hogy
a jelenetsorok hiányainak pótlása „sejtelmes”
formában történjék, anélkül, hogy konkrét rész
letként hasson. A két síremléket a nagyvázso
nyi várban javasoljuk bemutatni.

The History and Graphical Reconstruction
of the Nagyvázsony Tombs o f Pál Kinizsi and
Márk Horváth
Between 1954 and 1960 works of excavation and
reconstruction on a grand scale w ere carried out
in Nagyvázsony - the seat of warlord Pál Kini
zsi -, namely in the castle, in the Paulite cloister
and around several medieval ruins. Due to the
advance of the Turks in 1552. the cloister was
demolished by the defending Hungarian soldiers,
who carried many stone carvings to the castle.
It was here where the rem ains of the two early
Renaissance tom bs were uncovered.
The authors of the article - the leading architect
and archaeologist of the excavation - completed
the theoretic and graphic reconstruction of the
tombs. The sarcophagus of Kinizsi, made around

1500, is undoubtedly an outstanding work. On
the two longer sides one of Kinizsi’s victorious
battles is presented. At one end Virgin Mary and
Hie Child are depicted surrounded by cherubs,
at the other the bust of the warlord can be seen
with family crests. The genuine reconstruction
of the tomb from the scattered fragments had
been a complex and difficult task. The other
sarcophagus w as m ade for the second husband
of Kinizsi's widow in the early 1610s. The quality
of this shrine is significantly poorer than the
first. Based on the theoretic reconstruction and
evaluation of the two tom bs the authors of the
article suggest th a t both be pieced together in
their original size and the tombs could be placed
in the would-be exhibition made in the Nagyvá
zsony castle.

C sillagok é s lakom a
Falfestmények a római kori Brigetióból
Borhy László - Számadó Emese
1992 júliusában Komárom város Önkormányza
tának kezdeményezésére az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Ókori Régészeti Tanszéke és a
komáromi Klapka György Múzeum között létre
jött együttműködés keretében régészeti feltárá
sok kezdődtek a szőnyi Vásártéren, a római kori
Brigetio polgárvárosának feltehetőleg közpon
ti területén. Az azóta is évről-évre folyó egye
temi tanásatások változatos leletanyagot hoz
tak felszínre, amelyek az 1996-ban alapított üj
múzeum kiállítótermeiben és részben raktárá
ban nyertek elhelyezést. A folyamatos feldolgo
zás során monografikusán publikált, az ókori
művészetek szempontjából fontos leletcsopor
tok közül a közel 400 darabos, számos ritka tí
pust, sőt helyi műhely azonosítását is lehetővé
tevő csontfaragvány-, valamint a több mint 80
darabos gemma-gyűjteményt kell megemlíte
ni, amelynek révén Szőny, az ókori Brigetio Carnuntum után - Pannónia második leggaz
dagabb gemmalelőhelyévé lépett elő. Noha ez
a kiemelt példaként emlitelt két, jól dokumen
tált rétegekből előkerült tárgycsoport m ár ön
magában is sokban hozzájárul a XIX-XX. szá
zad folyamán ugyancsak Brigetióból hazai
közgyűjteményekbe - pl. Hampel József vásár
lásai valamint ajándékozások révén a Magyar
Nemzeti Múzeumba, vagy a Kállay-gyűjtemény
megszerzése révén a tatai Kuny Domokos Mú
zeumba - került hasonló tárgytípusokról alkotott
művészeti, kronológiai, technikai elképzelések
Pannónia régészetének és művészetének vonat
kozásában való újragondolásához.
A feltárások igazán nagy jelentőséggel bí
ró leleteinek mégiscsak a Római Birodalom
északkeleti határrégiójából eddig nem ismert,
meglepően magas művészi színvonalról tanús

Állócsillagkép-pár ábrázolása a mennyezetfestmény központi jelenetében: Andromeda és Pégasos
The presentation ofa pail' o f fixed star constellation in the central scene o f the ceiling painting
kodó falfestmények tekinthetők. Ezek egyrészt a
tervásatások során láttak napvilágot egy jelen
leg kb. 40 x 40 m kiterjedésében ismert, a le
letanyag - elsősorban az importkerámia menynyisége - ismeretében rendkívül gazdagnak
mondható városi lakóházban, másrészt pedig
egy 1999 és 2001 között folyó leletmentés nyo
mán, a Vásártér 2. sz. lakóház garázsának építé
se során kerültek feltárásra. Mindkét épület a Kr.
u. II. század második felében épült, végleges for
máját - és a bemutatásra kerülő falképeket is a M. század első harmadában kapta, és miután a

230-240-es évek folyamán elpusztultak - egy rö
vid és jelentéktelennek mondható, Ifi. század vé
gi újramegtelepedési kísérlettől eltekintve - töb
bé nem épültek újjá.
Négy Évszak, Andromeda és Pégasos-. az idő és
a csillagok a szimbolikus mennyezeten
1993-1996 között a szőnyi Vásártéren folyó fel
tárások során került elő az a mennyezetfest
mény, amelynek sarkaiban a Négy Évszak meg
személyesítése, központi körkompozíciójában
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íh'szakpeiszoniükációk a mennyezetfestmény sai'kaiban: ősz
Season personifications in the comers o f the ceiling painting: Autumn
pedig az Andromeda és a Pégasos csillagkép áb
rázolása látható. A mennyezetkép négy oldalán
egy-egy párduc, alattuk szétnyíló függönymotí
vumok jelennek meg. Az Évszak-perszonifikációkat keretek) négyzetből, virágkehelyból kinövő
egyenes vonalvezetésű virágfüzér halad a köz
ponti jelenet felé.
A Négy' Évszak megszemélyesítéseinek a
memiyezetfestmény sarkaiban való elhelyezé
se valószínűleg azt a térséget - nevezetesen
az eget - jeleníti meg, amelyben az ókori felfo
gás szerint az Idő körbeforog. A kék vonalrend
szer az Ég alsó szféráit, a levegőt (aer) jelenti. A
kompozíció középpontjában vörös körgyűrű he
lyezkedik el. amely négy piros színű négyszög
gel kapcsolódik a sarkokból kiinduló virágfü
zérekhez illetve az aerhez. Az „alsó” zónában
elhelyezkedő, a kék színű levegőre utaló kék sá
vok - ahogy azt a római művészetben a levegő
esetében másutt is teszik - rácsszerű keretben
teszik láthatóvá a fölötte levő legfelső szférát, az
aethert, amely áttetsző, tiszta, tehát színtelen.
Ezt vörös színű tűzkarika szegélyezi, amely' nem
lehet más, mint a Cicero szerinti aether, azaz az
Ég „utolsó, legfelső, mindent koszorúzó és öszszetartó" szférája.
Andromeda története - akinek szépségét
anyja, Kassiepeia a Néreiszekéhez hasonlítot
ta, magára vonva ezzel Poseidon haragját, és ál
dozatul követelte a Perseus által végül a tenge
ri sárkány, Kétos elől kiszabadított szoborszerű
szépségű lányt - kedvelt témája volt az ókori
művészeteknek, és alakját előszeretettel jelení
tették meg lebegő testtartásban, felfelé kinyúj
tott kainkkal vázaképeken és falfestményeken
egyaránt, Ábrázolásának népszerűségét két
tényezővel lehet magyarázni: egyrészt a biz
tos haláltól való megmenekülés, m ásrészt pe
dig a csillagkép formájában való halhatatlanná
válás gondolatával. A brigetiói mennyezetfest
ményen is a végül elmaradt büntetés kiváltó

oka került ábrázolásra: a gyönyörű és ruhátlan
Andromeda olyan testtartásban jelenik meg az
égen, amely a tengeri állatokon ülve a vízben
lebegő' Néreiszeket jellemzi.
A brigetiói mennyezetfestményének má
sik központi alakja az Andromeda mellett a
levegőben rúgkapálózó Pégasos, amelynek fe
jén jól láthatók az Athéna által Bellerophónnak
adott, arany színben csillogó lószerszámvere
tek, amelyek segítségével az el tudta fogni a szá
guldó paripát. A brigetiói mennyezetfestmény
lóábrázolásának lendiiletessége, mozgalmas
sága a Bellerophónnal folytatott megfeszített
küzdelemből fakad. Azt a tényt azonban, hogy
itt nem egyszerűen a Pégasos-mítosz egy epi
zódjának ábrázolásáról, hanem a Ló csillagkép
megjelenítéséről van szó, azzal is egyértelművé
tette a művész, hogy a lovat az ókori falfesté
szetben egyedülálló módon, alulnézetben jele
nítette meg.
Párduc ábrázolása a mennyezetfestményen
Depiction o f a panther in the ceiling painting

A memiyezetfestmény egésze sajátos látás
módot tükröz: ha ugyanis a jelenetet a helyi
ség középpontjából nézzük, láthatjuk, hogy a
mennyezetfestmény sarkaiból a központi kör
kompozíció felé futó egyenes vonalvezetésű
girlandok síkban kiterítve ábrázolt, valójában
függőlegesen álló és - a perspektivikus ábrá
zolásnak megfelelően - felfelé elvékonyodó
oszlopok, amelyek a köralakú párkányzatot a
kiszögellő négy alátámasztási pontnál tartják. A
körarchitrávon belül, a kompozíció közepén egy
illuzionisztikus kupolanyílás (latinul oculus) lát
ható, amelyben Andromeda és Pégasos alakjá
ban az Ég legfelső szférája, az állócsillagok szfé
rája jelenik meg. A brigetiói dongaboltozatra
festett illuzionisztikus kupola-szimbolika egyes
elemei háromdimenziójú, önálló építményt jele
nítenek meg, amelyet baldachinokkal lehet a leg
jobban összevetni.
A kupola a Római Birodalom nyugati részé
nek magánépítészetében ritkán figyelhető meg.
Minthogy azonban a kupolához kapcsolódó tar
talom ismert volt, és rendelkezésre állt az a
képi kifejezőeszköz és motívumkincs, amelylyel mindezt ábrázolni lehetett, egyszerűbb,
könnyebben kivitelezhető felületen, neveze
tesen a nem kevésbé igényes dongaboltoza
ton is ábrázol™ lehetett mindezt, A kupola és
a dongaboltozat „felcserélhetőségére”, illet
ve az eredetileg kupolának szánt, de ügyetlenül
dongaboltozatként ábrázolt, köralakú, oszlopos
építményre egy a Vatikáni Apostoli Könyvtárban
őrzött ólommedaillonon látunk példát, amely
szándékát, jelentéstartalmát és kivitelezését te
kintve megfelel annak, amit a brigetiói dongaboltozatról és a kupola-szimbolikáról a fentiekben
elmondtunk. A hangsúly a felület ívelt vonalve
zetésén volt, és ez a felület, amelyre; a szimbo
likus jelentésű motívumokat felvitték, maga is
szimbolikus volt. A kupola kozmikus szimbó
lumrendszerének, sőt, az egész kosmost ma
gában foglaló jellegének szöveges és képi áb
rázolását, az ábrázolhatóság és az érthetőség
kedvéért megint csak dongaboltozaton elmond
va egy VI. századi keresztény szerző, Cosmas
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Indicopleustes „Keresztény topographia” c.
művében találjuk meg.
A brigetiói mennyezetfestmény, sarkaiban a
négy évszak perszoniflkáclójával, középpontban
az illuzionisztikus kupolanyílással, benne az ál
lócsillagok ábrázolásával, továbbá a sarokból a
központi motívum felé futó, a köralakú archltráv
négy sarkát alátámasztó virágfüzérekkel és a
szétnyíló függönymotívummal ebbe az univer
zális eszmerendszerbe illeszkedik, annak ellené
re is, hogy a képi program pontos párhuzama az
ókori művészet világában - legalábbis jelenlegi
ismereteink szerint - teljességgel ismeretlen.
Hagymaevő verseny?
Kísérlet egy lakomajelenet értelmezésére
1999 és 2001 között Komárom/Szőny területén
a Vásártér 2. sz. alatti házban folyó magánépít
kezések során a mai felszíntől 80 cm mélység
ben jelentkező tetó'cserép illetve faszenes égett
réteg alatt egy kőalapozású agyagfalról „leom
lott”, több összefüggő töredékcsoportot alkotó
római kori falfestménytöredékek kerültek elő.
A restaurálást követően kiderült, hogy a Kr. u.
ül. század elejére keltezhető falkép egy-egy ki
feszített állatbőrt (nőstényoroszlán illetve pár
duc), valamint egy-egy fehér ruhában ábrázolt,
edényeket tartó, sötét bőrű, fekete hajú negro
id alakot ábrázol.
Ha alaposabban szemügyre vesszük az itt tár
gyalt brigetiói alakot, szembe ötlik, hogy a baljá
ban tartott tálcán három, fehér és zöld színekkel
megjelenített, hosszúkás, első ránézésre azono
síthatatlan „tárgy" látható. Minthogy ezek kö
zül egyet a szájába emel, bizton feltételezhet
jük, hogy amit a tálcán kínál, valamilyen étel
kell, hogy legyen. Az oldalfal-képen ábrázolt éte
lek színösszeállítása és állaga egyaránt segít az
azonosításban. M tűnő, hogy mindhárom tál

cán fekvő étel azonos méretű, alakú és színű:
egyik „vége" hófehér, kissé duzzadt, és fehér
színű szárban folytatódik, amely átvált zöld, el
ágazó levélszerű végződésbe. A kiemelt zöld-fe
hér színkompozíció alapján arra gondolhatunk,
hogy növény, esetleg zöldségféle. Az ókori éte
lek és csemegék ismeretében a legkézenfekvőbb
megoldásként a porrus capitatus, a póréhagy
mához hasonlítható zöldségféle kínálkozik, am e
lyet - külön felhíva a figyelmet a falfestményen
is hangsúly ozott „hófehér hasakon ülő zöld ha
jakra” - a római világ ínyencségeinek sorában
Martialis egy epigrammájában (13.19) megéne
kelt: M ittit praecipuos nemoralis Aricia porros: /
in niveo tirides stipite cerne comas (Csengery
János műfordításában: „Nagyszerű párhagy
mát küld berkes Aricia nékünk: Hószínű szá
rán ott látod a zöld hajakat"). A másik szolgáló
valószínűleg a hagymához felszolgált m ártással
teli edényt tart a kezében.
A parázson sütött hagyma evésének a szo
kása napjainkig él Katalóniában, ahol minden
év januárjának utolsó vasárnapján tartják ha
gyományosan a „Hagyma ünnepét" {Fosta de la
Calotada), amely a póréhagymához hasonló, pa
radicsomos vagy fokhagymás szósszal fogyasz
tott zöldség, a calots ünnepe. A grillezett hagy
mát lehetetlen másképp fogyasztani, mint - a
brigetiói oldalfal-festményen látható alakhoz ha
sonlóan - felemelt fejjel, a szájba csúsztatva.
A falkép kapcsán még egy további részle
tet kell megemlíteni. Nevezetesen azt, hogy az
edényt tartó szolgálóalak mellett, a falba karcol
va mintegy 23 épen megmaradt illetve töredékes,
de ha a hiányzó lészt is beleszámítjuk, kiegészít
jük, kb. 40-42-re tehető számú rovátkát („stri
gulát”) láthatunk. Ezek értelmezésében megint
csak a fentebb említett, a Mediterráneumban
napjainkig továbbélő szokást kell megemlíte
nünk: a katalóniai „Hagymaünnep” ugyanis gril

lezett calots-evő versennyel (concurs de menjar
calots) társul, amelynek 2-300 darabot is elfo
gyasztani képes győztesét m essze földön is szin
te hősként tisztelik. A győztes hosszú időre is
mertté válik, hiszen a helyi sajtó - s napjainkban
pedig az Internet, amelyen bőségesen találha
tunk a Calotada során készült mulatságos fel
vételeket - részletesen számol be a hagymaevő
versenyekről. Talán nem tévedünk, ha azt állít
juk, hogy a brigetiói falfestményen is egy hason
ló eseményt akartak az utókor számára meg
örökíteni: nevezetesen azt a jeles tényt, hogy a
falképen ábrázolt csemegéből, azaz az ízletes
szószba mártogatott porrus capitatusból valaki
a falképpel díszített helyiségben nagy óbb menynyiséget elfogyasztott.

Stars and Feast
Murals Imin the Komán \g c Brigetio
In July 1992 archaeological excavations were started
in the Market Square of Szó'ny, which probably' had
been the centre of the Roman Age settlement of
Brigetio. During the work several different types of
finds were uncovered, such as ivory carvings, or a
gem-collection; but probably' the most significant
are the high quality murals found in the remains of
two abodes. Both edifices were built in the second
half of the 2IKi century AC. and were decorated with
the murals in the first third of the next century. The
two buildings were finally demolished around 230240 AC and had never been erected again. Of the 2
murals one is a ceiling decoration: in the four comer
the allegory of the seasons can be seen, in its central
and circular composition the Andromeda and Pegasus
constellations are depicted. In the other beautiful
mural a scene of feasting can be; perceived with a
figure eating and offering some onion-like vegetable.
Both murals are high quality works and what makes
them ever so important is the fact, that so far such
paintings were unknown from the north-eastern
region of the Roman Empire.

Az MO-s körgyűrű építését megelőző régészeti feltárások
Tari Edit
2001 augusztusában, a szűkös határidővel el
végzett régészeti terepbejárások után kezdték
meg a Pfest Megyei Múzeumok munkatársai a
megelőző feltárást Vecsés és Üllő között. Jelen
leg is folyamatban vannak az ásatások. Össze
sen 45 régészeti lelőhelyet és további 6 régésze
ti érdekeltségű területet érint az MO autópálya DK-i
szektora és az új 4-es főút 36 km hosszú, Vecsést
ás Üllőt elkerülő szakaszának építése. Eddig 32
régészeti lelőhely' feltárását végeztük el és öszszesen töhb mint 13 (XX) objektumot bontottunk
ki. Az eddig kutatott (szondaárkokkal átvizsgált)
lelőhelyek területe kb. 1 100 (XX) m2. Ez az orszá
gos viszonylatban is kiemelkedő méret a legna

gyobb feltárások sorába emelte az MO megelőző
feltárásokat. Elmondható, hogy a beruházóval, a
Nemzeti Autópálya Rt munkatársaival az eddigi
munka során jó kapcsolatot tudtunk kialakítani
és fenntartani. Kölcsönösen a segítőkészség és a
korrektség jellemezte a kapcsolatunkat.
M ódszerek
Egy rövid határidős, 2001 tavaszán elvégzett
intenzív régészeti terepbejárást követően m ár
ugyanez év augusztusában meg is kezdtük a
feltárásokat. A munka kezdetére kidolgoztunk
egy egységes módszert mind a terepmunkára,
mind a dokumentálásra, melyet minden ásatá
son kötelező érvénnyel használunk. Ez magába
foglalja az általunk végzett humuszolás kezde

tén a lelőhely-kiterjedés szondaárkokkal történő
előzetes felmérését, ennek függvényében a hu
muszdepó kialakítását. A gazdaságosság jegyé
ben csak ott végeztünk teljes humuszolást, ahol
régészeti objektumokat találtunk.
Egységesítettük a rajzi alapdokumentációt,
melyet 1:20 léptékben készítünk, a digitális és
papírfotókat (utóbbit 2003-tól elhagytuk a ma
gas költségek miatt), a formanyomtatványra
készülő objektumleírásokat stb. A teljes ásatási
területet előre beosztottuk az EOV koordináták
hoz igazodó 100 x 100 méteres blokkokra, me
lyeket szám é s betűsorokkal neveztünk el, ezeket
további 10 x 10 méteres szelvényekre osztottuk,
melyek arab számokat kaptak. Ezeket a szelvé
nyeket karókkal és számokkal (ún. pozíciószám)
ki is tűztük a terepen. így minden objektumunk
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Az Üllő 5. lelőhely részletének légifotéja, 2003. november
The aerial-photo of the detail o fsite Üllő 5, November 2003

gyorsan és pontosan visszakereshető az óriási
területek ellenére.
M unkatársak
Kezdetben 6 régész irányításával kezdődött az
ásatás a nagy kiterjedésű Üllő 5. lelőhelyen. Itt
felosztottuk a területet magunk között 50-100
m éteres szelvényenként. Mivel az évek során
egyre gyarapodtak a feltárandó lelőhelyek, és
az alapcsapat részben m ás lelőhelyeken folytat
ta a feltárást, így további régészek csatlakoztak
az Üllő 5. lelőhely feltárásához. Az összes feltá
rásunkon 18 ásatásvezető régész dolgozott ed
dig, valamint munkatársként további 13 régész
segítette a munkájukat.
A munkatársi csapat régász-technikusokkal,
földmérőkkel, restaurátorokkal, informatiku
sokkal és restaurátor-asszisztensekkel egészül
ki. További időszakosan megbízott m unkatár
saink végzik az em ber- és állatcsont-anyag,
Edényégetőkemence - kiln pót

kőeszközök, anyagminták, faanyagok stb. meg
határozását, illetve leltározását.
Köszönet illeti mindazokat a munkatársakat,
akik részt vettek az eddigi feltáró és feldolgozó
munkában, és igen magas szakmai színvonalon,
tudásuk legjavát nyújtották. Ennek köszönhető,
hogy rendkívül rövid idő alatt hatalm as terüle
teket tudtunk feltárni, és szinte naprakész álla
potban van a dokumentációnk és nyilvántartá
sunk. Az igényes és a jó hangulatú munka teszi
lehetővé, hogy a rendkívül intenzív feladatok mi
atti kimerültség ellenére is m agas szakmai szín
vonalon tudjuk folytatni a feltárásokat.
Meglepő és szenzációs eredményeink
Az első és legnagyobb feltárandó területünk az
Üllő 5. lelőhely, ahol megkezdtük a munkát, kö
zel a Ferihegyi Repülőtér kifutópályáihoz. A ha
talmas méretű Üllő 5. késő szarm ata lelőhelyből
a leendő MO autópálya és az új 4. sz. főút cso

mópontja közel 32 ha, azaz 320 (XX) m2területet
hasít ki. Ehhez később hozzájött még a gázkivál
tá s 4 hektáros területe, amely délről csatlako
zott a csomóponthoz. így együttesen itt kb. 360
000 n é a m egkutatott és feltárt terület. (Csak a
m éretek érzékeltetésre egy példa: ez kb. 60 db
Tesco vagy hasonló nagyáruház területének felel
meg.) Ezt a lelőhelyet három szezonon át ástuk
(2001 augusztusától 2003 augusztusáig).
Az ásatások mind tudományos, mind helytör
téneti szempontból legnagyobb jelentőségét az a
késő szarmata, de a hunkorba, (Kr. u. V század
ba) is belenyúló szarm ata fazekasközpont adja,
amelynek közel 50 edényégető kemencéjét si
került feltárnunk. Ezzel az üllői lelőhely Európa
kiemelkedően nagy és gazdag fazekas telepei
nek sorába került!
Mai ismereteink szerint már kétségtelen,
hogy neve ugyanolyan fogalommá válik mind
a szakirodalomban, mind az érdeklődő kö
zönség körében mint a beregsurányi, blazicei,
aranyosmeggyesi (Médiásul Aurit-i), igolomiai
császárkori vagy a szekszárdi avarkori faze
kasközpont. (A kemencék számát tekintve egye
dül a beregsurányi műhely múlja felül az üllőit,
az utóbbi feltárása azonban összehasonlíthatat
lanul korszerűbben és precízebben dokumentál
va történt.)
A feltárt kemencék több típusba sorolhatók.
Méretük és alakjuk változó, de néhány' stabil tí
pus megkülönböztethető. A legjellemzőbb az al
talajba belevájt tüzelőtérrel, az így kialakított
vastag, szürkére átégett rostéllyal ellátott típus,
amelyhez 1-2, sőt egy esetben 4(!) munkagödör
kapcsolódik. Emiéi a típusnál a rostélyt nem tá
masztották alá semmivel. Egyes esetekben
megállapítható volt, hogy a rostélyt nem beleváj
ták a földbe, hanem faváz felhasználásával épí
tették fel, s alul alátámasztották egy agyagrönk
kel, amelyet néha kővel erősítettek meg.
A fázekasműhelyek jellegzetes term éke az
ún. szem csés anyagú, szürke, korongolt fa
zék, amely az üllői kerámiaműhely vezető tí
pusa. Előfordulnak m ás edények is: korsók,
hombárok, tálak, fedők, kisebb edénykék.
Az azonban nyilvánvaló, hogy az üllői szar-

Edényégető kemence kibontása - th e uncovering o f a kiln pol
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MŰHELY
zakhoz kapcsolódóan tárolóvermeket A telep
egy részén két sorba rendeződve álltak a házak,
máshol magányosan vagy különösebb rendszer
nélkül kerültek elő. Egyelőre még nem világos,
és csak a leletanyag részletes elemzése fog rá
világítani. hogy mely épületek szolgáltak lakásul,
ás hol beszélhetünk gazdasági (vagy fazekas)
műhelyekről. A rendkívül nagyszámú tároló- és
hulladékgödörben elsősorban a fazekastelep selejtkerámiáját, másodsorban a mindennapi élet
egyéb hulladékát tártuk fel.
Leletek: korongolt és kézzel formált edények
töredékeit, állatcsontokat, eszközöket (nagyszá
mú fenőkő, csiszolókő, őrlőkő, vaskés, vascsat,
orsógomb, az edény oldalából kifaragott játék(?),

hunkori tem etkezés. A gazdagon felékszerezett,
tükörrel, edénnyel eltemetett, szűk farönk ko
porsóba helyezett V. századi asszonynak a kor
divatjának megfelelően mesterségesen torzí
tott koponyája volt. Ugyancsak ebben a körárok
ban, a hunkori sírtól valószínűleg függetlenül egy
békapózban eltemetett, trepanált (? ) koponyájú nő. valamint egy kutya váza került elő, továb
bá kerámiakupac és egy hason fekvő csontváz.
Mindezek a jelenségek alátámasztják azt a felté
telezést, hogy a körárok a tem etés utáni esemé
nyek (halotti tor, megemlékezés stb.) színhelye
volt és különleges rituális szerepet játszott.
A szarmata telep és temető mellett viszony
lag kis számban kerültek elő a kora bronzko

Ácsolt sírszerkezet rajza egy szarmata
temetkezésben
The sketch of a framed stm ctuie of a Saimatine
grave
m ata fazekasok szinte ipari méretekben a
hőálló főzőfazekak előállítására szakosod
tak. A környékbeli szarm ata lelőhelyeken és
a több száz kilométerrel távolabbi késő szar
mata telepeken egyaránt kerültek elő ilyen tí
pusú fazéktöredékek. A kemencék igen nagy
területen szétszóródva, de általában „bokrok
ban” kerülnek elő, 3 -6 -S egymás mellett. Na
gyon érdekes volt az a legutóbb feltárt „bo
kor”, ahol nemcsak az edényégető kemencék,
hanem a melléjük épített, tüzeléssel kapcso
latos kézműves tevékenység egyéb nyomai is
előkerültek: sütőkemencék (amelyeket sok
szor egy gödörből fűtöttek az edényégetőkkel),
füstölő- vagy aszaló(?)gödrök, több átégett fa
lú tárológödör, valamint két „nyers" edényégető
kemence, amelyek még az első égetés előtt össze
omlottak. A sütőkemencékhez sokszor kapcsoló
dott egy-egy kisebb építmény („sütőház”?) is.
Most, hogy nagy, összefüggő területeket látunk
m ár feltárva, feltérképezve, értelmezhetővé vá
lik több oly an jelenség, amely kezdetben még ke
véssé volt értelmezhető. Világossá vált pl., hogy
a nagyszámú, sokszor igen széles, többosztatú
árok, árokrendszer, amely' a települést behálóz
za, részben egy-egy telek elkerítését, részben pe
dig a víz elvezetését oldotta meg. A természetes
vízjárással nem rendelkező területen, ahol fa
zekassággal, vagyis kifejezetten vízigényes te
vékenységgel foglalkoztak, mély vízgyűjtő göd
rökben (ciszternákban) tárolták a vizet, amelyet
az árkokon keresztül vezettek ide. Számos ilyen
ciszternát találtunk, továbbá több tucat kutat.
A feltárt építmények nagy része ún. félig földbemélyített ház, amelyek tetőszerkezetére a cö
löplyukak, az egyes „helyiségek” elválasztási
módjára pedig a karólyukak elhelyezkedéséből
lehet következtetni. Több esetben találtunk a há

Bronzbalta öntőformája - The mould o f a bronze axe
csontkorcsolya, csontfésű és egyéb állatcsontból
készült eszközök) és ékszereket (több bronz kar
perec, bronz- és ezüstfibula, bronztű), római
pénzeket találtunk.
A lelőhely déli részén előkerült egy a IV-V szá
zadi fazekastelepnél jóval korábbi, Ifi. századi
szarmata falu. Egyelőre nem világos, hogy volt-e
a két település között folytonosság, vagy pedig a
két közösség különböző népességhez tartozott.
Azt is csak a leletanyag alapos elemzése vi
lágíthatja majd meg, hogy a lelőhelyen az ed
dig feliárt három sírcsoport melyik település
halottak rejtette. Mindháromra jellemző, hogy
kisszámú (kb. 12-30 síros), valószínűleg csa
ládi temetőkről van szó. A sírokat minden eset
ben D-É tengelyben tájolták. A kiemelkedőbb szinte minden esetben kirabolt - sírokat árok
kerítette, s eredetileg valószínűleg halom fed
te. A feltárt terület Ny-i csücskében előkerült
temetőrészletben
kiemelkedő
nagyságúak
(alapterületűek és mélységűek) voltak a sírgöd
rök és az őket kerítő árkok is. A római érmekkel
és mázas edényekkel keltezett temetőrészlet a
IV századra helyezhető, így az itt elhantoltakban
a fazekastelepülés egykori lakóit sejthetjük. Ta
lán ugyanez vonatkozik a korai, in. századi szar
m ata település szomszédságában előkerült két
másik sírcsoportra, ahol többször megfigyelhető
volt, hogy' a sírokat korábbi telepobjektumokra
ásták rá. A szóban forgó feltárási időszak egyik
szenzációja a 4843. körárokba utólag beleásott

ri Makói-kultúra kései időszakára keltezhető te
lepobjektumok, ám köztük tártuk fel a lelőhely
másik szenzációját: egy kerek, enyhén méhkasos gödör felső lószéből ép öntőtégely, 10 db ép
agyag öntőformapár é s 2 csiszolt kőeszköz (egy
csiszolókő és egy nyéllyukas balta) bukkant elő.
A gödör alján 2 edény összeállítható darabjai fe
küdtek, amelyek alapján sikerült a pontosabb
korhatározást elvégezni. Egy másik gödörből
még egy öntőtégely és öntési salak is előkerült.
A további 31 régészeti lelőhely ism ertetésé
re nincs elegendő hely' ezen a fórumon. így csak
dióhéjban foglalom össze. A lelőhelyeken fel
tártunk bronzkori edénydepót, több szkíta tele
pülésrészletet, további szarm ata település- és
temetőrészleteket, Árpád-kori települések rész
leteit - faházak nyomaival - , késő középkori
árokrendszereket.
A feltárásaink gépi munkáját a számos au
tópályás ásatást m ár végigdolgozó vállalko
zók, Kozma Sándor és Kozma Tibor irányítot
ták. Munkakörükön túl is sok segítségei kapnak
tőlük a régészek és a telepen dolgozók, minden
ben számíthatunk rájuk.
Leletfeldolgozási eredményeink
A régészeti munka első percétől a területünk
szinte mértani középpontjában, Vecsésen bére
lünk egy olyan házat, amelyből régészeti bázist
alakítottunk ki. Ez a többfunkciós épület nyújt
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A Gyä 9. lelőhely légifotója - The aerial photo o f the site Gyál 9
otthont az informatikai, a restaurálási, a nyilván
tartási munkák elvégzéséhez, valamint alkalmas
a leletek ideiglenes raktározására és nem utol
sósorban szállás céljára is szolgál. A hely kialakí
tása volt az előfeltétele, hogy a terepmunkákkal
párhuzamosan azonnal hozzáfogjunk a bekerülő
leletek tisztításához, restaurálásához, valamint
a dokumentáció rendezéséhez, sokszorosítá
sához, az informatikai nyilvántartás végzésé
hez A folyamatos „utómunka” tette lehetővé,
hogy már az első téli hónapokban hozzáfoghat
tunk a tisztított, restaurált leletek leltározásá
hoz. Az óriási mennyiségű kerámiaanyag, amely
az Üllő 5. lelőhelyről előkerült (közel 8 (KM) ob
jektum anyaga), m a már mind megmosva vár
ja a restaurátorokat. Ez esetenként azt jelenti,
hogy 1-1 objektumból 80-100 db 20 kg-os zsák
nyi cserép került elő! Ebből m ára nagy mennyi
séget, 40 (XX) tételt már beleltároztunk kb. 6-7
hónap alatt, természetesen számítógépen. (Öszszehasonlításul: ahova a leletek kerülnek, azaz a
ceglédi Kossuth Múzeum beleltározott régészeti

anyaga 40 év alatt 11 (XX) tétel volt.) A beleltáro
zott tárgyak digitális fotónyilvántartásának is el
készült kb. a 60 %-a. Fblyamatban van még, de a
fém-, csont- és kőeszközök tárgyrajzából is meg
van közel 4 000 objektumé.
A 2001-2003. évi összes metszetrajzunkat
számítógépié feltöltöttük. ugyanez mondható
el az objektumok és szelvények felszínrajzáról,
valamint ez utóbbiakat vektorizáltuk is! Ez szin
tén óriási mennyiség, kb. 3 (XX) db 50 x 50 ern
es rajzot jelent.
Lassan ipari méreteket ölt mindaz a mennyi
ség, am it tárolnunk és archiválnunk kell. Az ed
dig elkészült ásatási objektum (metszet és teljes)
digitális fotó mennyisége 44 000 db! Ehhez jön
nek hozzá még a tárgyfotók: 22 500 db. Ez mindösszesen több mint 66 (XX) fotó.
Az előrehaladott feldolgozottsági állapot elő
készíti azt a korszerű publikációt, melyet 2006ban szeretnénk végleges formába önteni, és
2007 elején a szakmai és a nagyközönség ke
zébe adni.

Ilié Ardiacologiral K\( aval ions IVm'ding the
Construction of the M0 Motorway
In cooperation with the National Motorway
Corporation, in August 2001 the archaeologists of
the Pest County' Museum Organisation began their
preventive excavations between the settlements of
Vecsés and Üllő. The excavations are still under way',
the south-eastern sector of the M0 motorway and
the no. 4 main road avoiding Vecsés and Üllő covers
altogether 45 archaeological sites and six other
important areas. So far 32 sites have been excavated,
more than 13 thousand objects were uncovered. From
both scientific and local history point of view probably'
the most significant find is the late Sarmatian potter
centre (5th century' BC) with its 50 kilns for bak
ing pottery. Ibis site near Üllő has now undoubtedly
became one of Europe’s most important pottery
workshops. The kilns uncovered can be classified
into different categories according to their form and
size; the most characteristic of them is supplemented
with fire-grate baked grey', which are connected to 2-4
pits. Apart from the Sarmatian finds in the 31 further
sites a Bronze Age pot depot, the remains of several
Scythian settlements, parts of Sarmatian settlements
and cemeteries and late medieval trenches were
uncovered.

Kána
Egy középkori falu Budapest határában
Terei György
2003 szeptem berében a Budapesti Törté
neti Múzeum a XI. kerületben, a Hosszúréti
patak, Budapest-Győr vasútvonal és a Bala
toni út által közrefogott 26 hektáros terüle
ten kezdte meg a Kőérberek-Tóváros-Lakópark ép ítését megelőző régészeti feltárást.
Amikor a múzeum m unkatársai először kint
jártak a területen, m ár egy nagymértékű gépi
hum uszolással találkoztak, melynek során
több középkori kemence géppel szétm ar
kolt platniját, a templom és tem ető környé
kén megbolygatott kőtörmeléket, a felszínen
nagymennyiségű em bercsontot és Árpád-kori
kerám iatöredékeket találtak. Az így beazono
sított objektumokból és leletekből akkor még

egy 5-6 hektáros Árpád-kori településre szá
míthattunk.
Ezek után indult el szeptember közepén az
ásatás. A sürgető határidő miatt, hogy az épít
kezés ütemezése ne csússzon, egész télen dol
goztunk. Kezdetben 40-50, november-decem
berben 90-95 fővel, majd nyáron 140-145
emberrel, és az őket dokumentálásban követő
40-45 technikussal. Volt, amikor az összlétszám megközelítette a 200 főt. A feltárások
közben kiderült, hogy a kezdetekben megfigyelt
5-6 hektáros Árpád-kori falunak kétszer akkora
a kiterjedése, illetve ezt a tökéletes megtelepe
dést biztosító területet nemcsak a középkor
ban, hanem 7 ezer éve kisebb-nagyobb meg
szakításokkal folyamatosan lakták. Az őskori
részek vezetői dr. Horváth László András és
Szilas Gábor.

Röviden összefoglalom a középkori falu feltá
rásának eddigi eredményeit.
A falu első említése egy 1325-ös határleírás
ból ismert. Innen tudjuk, hogy Kánának hívták,
valószínűleg kapcsolata lehetett az 1980-as
években H. Gyürky Katalin által feltárt, a falutól
légvonalban 600 méterre fekvő kánál apátság
gal. Az 1360-as évekből származó oklevélben a
település körüli szőlő utáni vámról olvashatunk.
Két XV század legelején kelt oklevél két kánai
születésű embert említ.
Az eddigi régészeti feltárások kimutatták,
hogy a középkori falu legalább 14-16 hektár
kiterjedésű. Délen a patak volt a határoló elem,
nyugaton megtaláltuk az utolsó Árpád-kori ob
jektumokat, északon a területet átvágja a vas
útvonal, ezért ezen az oldalon nem határoz
ható meg a település széle, a keleti oldalon még
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nem határoztuk meg pontosan a határát. Az ed
dig feltárt területen közel 190 földbemélyített
házat találtunk és tártunk fel. Ezen kívül több
ezer azoknak az egyéb Árpád-kori objektumok
nak (házakon belüli és szabadon álló kemencék,
tárológödrök, árkok, cölöplyukak) a száma, me
lyek vizsgálata során derülhet csak ki az egyes
házak ás az egész falu szerkezete, történelme. A
terület legmagasabb pontján megtaláltuk a falu
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A házak szerkezetére az volt a jellemző, hogy
végeiben egy-egy ágasfa állt, erre a megtalált két
cölöplyuk utal. Néhány esetben megfigyelhető egy
sorban három cölöplyuk is. A házak megmaradt
mélysége 10-60 cm közötti. A területen korábban
intenzív földművelést űztek, ezért csak a házak
alsó részei maradhattak meg. A cölöplyukak át
lagos mélysége 10-15 cm. több esetben ennél lé
nyegesen mélyebbeket és nagyobbakat találtunk,

Részben a házak padlója alá beásva építési
áldozatként, részben földbemélyített házakon
kívül babonás szokásból 22 esetben találtunk
fejjel lefelé fordított egész kerámiát, benne állat
csontot, tojáshéjat, vaskést és bronztűt.
A szabadon álló kemencék alapterülete na
gyobb volt, mint a házakban megfigyelteké,
számuk meghaladja a százat. Az 1,2-1,5 mé
ter átmérőjű kemencék platniját többször meg
újították, sokszor 4-5 platniréteg különíthető el.
Szájukat kövekkel erősítik meg. Több esetben
látható volt, hogy a kövek a templomból szár
mazó kváderkövek. Két teljesen épen maradt
kemencét sikerült feltárnunk. Mindkét esetten
egy, már korábban felhagyott házat használtak
fel az építésükhöz, annak falába vájták bele a
kemencét. Bakayné Perjés Judit vezetésével a
kemencéket ..in situ" kiemeltük, restaurálásuk

Árpád-kori földbemélyített ház kibontás után - Arpadian Age dug-in house alter uncovering
plébániatemplomát, és a hozzá tartozó temetőt.
Jelenleg 545 sírt bontottunk ki, a teljes sírszám
megközelítheti az ezret is.
A házak általános nagysága 3,5 x 2,5 m é
ter. Tájolás szempontjából két típusra osztha
tóak: az első csoport, ahol az észak-déli oldalon
találhatóak a cölöplyukak, ebben az esetben né
hány kivételtől eltekintve mindig a DK-i sarokban
van a kemence. A második csoportba tartoznak
a kelet-nyugati tájolásúak, amelyeknél a legtöbb
esetben az ÉK-i sarokban található a kemence.
A leletanyag teljes kiértékelése után fogunk pon
tos választ kapni arra, hogy a különböző tájolású
házak különböző korúak-e? Találtunk azonban
olyan objektum-együttest is, ahol két különböző
tájolású ház volt egymásba ásva.
M ázott sír - Brickset grave

melyből arra következtettünk, hogy ezeken a he
lyeken kicserélték, és mély ebbre ásták az ágas
fákat. Ezt bizonyíthatja az a tény is, hogy a mé
lyebb cölöplyuk mellett gyakran találtunk a ház
tengelyétől eltérő helyen mélyedést, melyről felté
telezhetjük, hogy az ideiglenes tartógerenda helye
lehetett. A házakban található egyéb gödiük közé
tartoznak a kisebb mélységű ülőgödrök és a mé
lyebb. méhkas alakú tárológödrök.
A házakban feltárt kemencék többsége a tég
lalap alakú házon belül helyezkedett el mégpe
dig kétféleképpen. Vagy úgy, hogy meghagytak
egy „földkockát” és abba vájták bele a kemen
cét, vagy' a ház belső falához tapasztották, és a
szabadon álló oldalát kövekkel erősítették meg.
A másik esetben a kemencét a sarokba, a ház
alapterületén túlnyúlva alakították ki. Sok eset
ben megfigyelhető a kemence szájával szemben
egy 1-1,5 méter hosszú ny úlvány vagy nyél, ami
a füstelvezetést szolgálta, mint Molnár Erzsébet
Esztergom-zsidódi ásatásán, ahol egy teljesen
ép füstelvezető rendszert tárt fel.
Az általánosnál lényegesen kisebb házszerű
építményeket is találtunk a terület DK-i részén,
a patakhoz közel. Ezek 2,5 x 2,5 méteresek, két
végükön egy-egy' cölöplyukkal, sarkukban ke
mencével. Érdekes, hogy ilyen kisebb méretű há
zak csak ezen a területen fordultak eddig elő. Ez
zel szemben a falu déli, patakhoz közeli részén
néhány esetben nagyobb méretű házakat figyel
tünk meg, melyek alapterülete 5,5 x 3,5 méter.
M tártunk két mélyebb, nagyméretű, téglalap
alaprajzú Árpád-kori objektumot a hozzájuk tar
tozó lejárattal. Alapterületük 20 négyzetméter
nél nagyobb volt. Pontos funkciójukat egyelőre
nem ismerjük, mindenesetre kimondható, hogy
teljes mértékben különböznek a földbemélyített
házaktól.

Nagyméretű házból került elő'a vasból készült
ásópapucs
Iron spade found in a house o f great size

Restaurált kulcs az Árpád-korból
Restored key ltom the Arpadian Age
megkezdődött, szeretnénk a közeljövőben a Bu
dapesti Történeti Múzeumban bemutatni.
A kemencék platnirészébe nagyobb köve
ket, gyakrabban kavicsot és kerámiadarabo
kat tapasztottak tele. Olyan esettel is találkoz
tunk, hogy a beágyazott kerámiatöredékekből 5
edényt állíthattunk össze.
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gyolcsba tekerhették, erre bizonyíték a felugró
váll és a test mellé szorított kar. A csontvázak
vizsgálatát László Orsolya antropológus végzi.
A kisszámú sírmelléklet közül gyakori az S-végű
hajkarika és a pénz. Néhány vas- és bronzcsa
tot, köztük egy madáralakút, ezüstgyűrűt és egy
csontból kifaragott keresztet tártunk fel a csont
vázak mellett.
A leletanyag mosása, restaurálása a közel
múltban kezdődött el, ezért csak röviden emlí
tem. Nagy részét a kerámiatöredékek teszik ki,
melyek az első megfigyelések szerint XII-XIII.

Szépen megmunkált bmnz övcsat a temetőből
Finely wrought bivnze belt buckle írom the
cemetery
Kevésbé látványosak, de leletanyaguk alapján
annál érdekesebbek a tárológödrök. Legtöbbjük
méhkas alakú, funkciójuk elvesztése után sze
métgödörként használták. Betöltésükből került
elő egy majdnem teljesen ép palack, fazekak,
vasszerszámok, sarkantyúk, üvegtöredékek,
pénzek, valamint nagymennyiségű kerámiatöredék és állatcsont. Érdekes típusú Árpádkori gödröket bontottunk ki egy területről, ol
daluk végig vörösre volt égetve, valószínűleg így
erősítették meg a beomlás ellen. Méhkas ala
kúak. de alaprajzuk nem a megszokott kerek,
hanem téglalap alakú.
Az árkok pontos funkciójáról még keveset tu
dunk. Általában észak-déli és kelet-nyugati irá
nyúak. Határoló és vízelvezető' szerepük is volt.
Több esetben megfigyeltük, hogy egyes árkok a
legkorábbi Árpád-kori objektumokhoz tartoz
hattak, hiszen több gödör, kemence vágta át
azokat.
A templom első periódusban 10 méter hoszszú, 6 m éter széles volt, szentélye félköríves zá
ródási!. Később a nyugati oldalt elbontották és
7 méterrel nyugat felé megtoldották. Legkésőbbi
periódushoz tartozik a nyugati karzatalapo
zás. A falakból a legalst! felmenő kősor maradt
meg. Az omladékból tudjuk, hogy a templom
falai kváderkövekból épültek. Több építészeti
elem is előkerült a templomból és környékéről,
mely alapján pontosítani lehet korát. Nem talál
tunk sem kerítőárokra, sem falra utaló nyomot,
a templomot körbevevő temető körül. Érdekes
megfigyelni, hogy az utolsó sírok után egy 20-25
méter széles középkori objektumoktól mentes
üres sáv látható. Feltételezhetjük, hogy felszín
feletti határoló elem (pl. sövénysor) választotta
el a megszentelt területet a falutól.
Eddig 545 sírt tártunk fel, szondázásunk sze
rint a tem ető teljes feltárása után ez a szám az
ezret is elérheti. Ebből közel 200 falazott sír ke
rült elő. A sírgödröt kibélelő köveket főként erre
a célra faragták, de gyakran található a temp
lomból származó megmunkált kő is. Néhány
esetben deszkával fedték le a sírt. A halottakat

A madíír alakú bronzcsat
The bird-shaped bronze buckle
Fbtók - Photos: Tihanyi Bence
századiak. Legjellemzőbbek a fazéklöredékek,
de előkerült mécses, pohár és fedő kisebb-nagyobb töredékben. Gyakoriak a fenékbélyeggel
ellátott edények.
Fémleleteink közül kiemelendő 30 sarkantyú,
sarkantyútöredék, amely közül a legtöbb az Ár
pád-korra lehető nyéltüskés típusú. A fegyverek
közé tartoznak a nyílhegyek és a kardmarkolat.
A mindennapi élethez a rövidkasza, sarló, ásó
papucs, csákány, szólómetszőkések, patkók és
a kések. A gödrökből, házakból eddig hat kulcs
került elő, egyelőre kérdéses, hír©' ezek milyen
épületekhez tartozhattak.
A faragott kőből készült építészeti elemek a
templom környezetében az omladékban, illetve
a sírokba beépítve kerültek elő. Oszlop-, kapubéllet- és nyíláskeret töredékei, valamint egy
bimbós díszítmény alapján kaphatunk képet az
egykori templom díszítményeiről. Koruk XII-XIII.
századra tehető.
A közel 30 darab pénz nagy része a sírokból
került elő, ezek általában tatárjárás előtti ezüst
pénzek. Házakból, gödrök betöltésében sok III.
Béla bizánci mintára vert nagyméretű pénze ke
rült napvilágra.

Az Árpád-kori falu szélétől 300 m éterre nyu
gatra a közelmúltban X. századi négyzetes alap
rajzú földbe mélyített kőkemencés házak kerül
tek elő. A leletanyagban bordás nyakú edény'
töredékét találtuk meg. Jelenleg csak egy kis
területen tudtuk ezeket a házakat feltárni, de
mindenképpen érdekes kérdést vet fel a XIIXIV századi falu közelségében ez a honfogla
lás kori település. A kutatás jelen állásánál arra
egyenlőre még nem tudunk választ adni, hogy
volt-e a két lakóhely között kontinuitás, erre a
további vizsgálatok során kapunk feleletet.
A kánai ásatás jelenleg a félidejénél tart, Íri
szen a 2003 szeptemberében elkezdett terep
munka előreláthatóan 2005 tavaszán-nyarán
fejeződik be, majd a leletanyag teljes restaurá
lása és feldolgozása következik. Csak ezek után
adhatunk teljes összefoglalást. A feltárások be
fejezése után a Kulturális Örökségvédelmi Hiva
tal határozata alapján megőrzésre kerül a temp
lom és a közvetlen környezete. Arról egyelőre
még tárgyalások folynak, hogy mi módon ke
rülhet bem utatásra a lakópark sportlétesítmé
nyein belül a templom. Mindenképpen látvá
nyos és értelmezhető lenne, ha a felszín fölé
kiemelkedne, m ás magyarországi esethez ha
sonlóan. A kővel kirakott sírok burkolatban való,
jelzésszerűen történő bem utatása értelmezné
a sírok templomhoz kapcsolódó elhelyezkedé
sét. A többi objektum a feltárt állapotában nehe
zen bemutatható, hiszen a betöltések kibontása
után csak gödrök maradnak. Ezeket rekonstrukciókkal, makettekkel lehetne illusztrálni. Ennek
bemutatására ismerünk példát. Néhány évvel
ezelőtt Bencze Zoltán, Takács Miklós, Sabján Ti
bor és Gyula Ferenc kutatása és munkája ered
ményeképpen a Nógrád megyei Szarvasgedén
felépítették egy Árpád-kori földbe mélyített ház
rekonstrukcióját. Továbbá egyeztetés folyik arról
is, hogy a lakópark területén kis kiállítás kereté
ben mutatnánk be a legérdekesebb leleteket.
Végül szeretnék köszönetét mondani konzu
lenseimnek, Bencze Zoltánnak és Nyékhelyi Do
rottyának, valamint kolleganőmnek, Papp Adri
ennek, akik segítettek a feltárásban.

A Medici<il Milage on the Confines of Budapest
Preceding the construction of a housing estate in
the 11“' district of Budapest, the archaeologists of
the Budapest History' Museum began the preventive
excavation on an area of 26 hectares in September
2003 and found the remains of an Arpadian Age
settlement, named Kána. The first mention of the
village dates back to 1325 and is highly probable
that it had strong links with the abbey lying close by.
The excavations proved that the village had covered
an area of 14-16 hectares. So far 190 dug in houses
were found along with several thousand pits, open air
kilns, trenches - only the thorough examination of
these objects will enable the researchers to evaluate
the structure, size and history of the village. On the
highest point of the settlement the parish church
and the cemetery of the village were also found. The
author of the article gives a highly detailed account of
the work being carried out. The excavation of Kána
is still going on and according to the plans will be
completed by the spring of 2005.
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Egy eszterg o m i fogadó XVIII. századi cserép ed én y ei

Lázár Sarolta
1994-1995-ben az esztergomi Balassa Bálint
Múzeum régészei nagyszabású leletmentést
végeztek a régészetileg védett volt királyi vá
ros területén, a főutca (Kossuth Lajos utca 1418.) három lebontott házának telkén. A töhb
mint száz feltárt objektumból nagymennyiségű
leletanyag látott napvilágot. Őskori, késő' kel
ta. római kori. Árpád-kori, közép- és török ko
ri településrészietek mellett késő római temető
sírjai is előkerültek. A feltárás során a régé
szek xvn-xvm. századi leletanyagot tartal
mazó tárológödröket, Will, századi pincéket,
kékfestő kádak maradványait is dokumentál
tak. Ezeken kívül két, négyszögletes, kőből épí
tett emésztőaknát is feltártak, melyek közül a
mélyebbik különösen sok és érdekes leletanyag
gal szolgált.
.Az építési törmelékkel eltömődött akná
nak már a felsőbb részéből is habán edények
és metszett üvegek darabjait sikerült kiszedni,
azonban egyre lejjebb haladva a fekáliás betöl
tésben a leletek mennyisége egyre nőtt: évszá
mos habán edény nagymennyiségű m ázas házi
kerámia, hutaüvegek, változatos díszítésű, kivá
ló minőségű fajansz edények, gyümölcs mag
vak (barack, szőlő, dinnye, meg©7, cseresznye,
tökmag), tojáshéjak, csigahéjak, baromficson
tok. eg\ ép kacsatojás, teknőspáncél, kályha
csempe töredékek és cipőtalp láttak napvilágot.
A gazdag leletanyagból összességében kb. 300
cserépedényt sikerült összeállítani, melyeknek
a kétharmada m ár restaurált. Az edények na
gyobbik fele főző- előkészítő és tárolóedény, ki
sebb hányaduk asztali, tálaló kerámiából till.
A főzőedények zöme belül mázas, füles ún.
vászonfazék (kisfazék, bögre), a kevesebb fedő
többsége lapos, szürke, de előfordul néhány má-

Fó'zőfazék, kisfazekak, bögrék - CookJng pot, small pots, m ugs

Lábasok, sütőtál - Pans, frying pan

Kancsó, tejesköcsögök - Pitcher, m ilk-jugs
zas is. Van néhány fogós és kétfüles, belül mázas
lábas, továbbá az emlékanyagban egy szürke,
lapos kerek tepsi is szerepel. A mázazott kerá
mia általában egyszínű: zöld, sárga vagy bar
na. (Egy, korszakunkban már archaikusnak tűnő
sgraffito-s fedőt is találtunk.) A fazekakat szür
ke szűrőedény, szűrőtál, kétfüles m ázas mosó
tálak, valamint máztalan mély kiöntőcsücskös
tálka egészítik ki.
A tárolóedények között legnagy obb számban
tejesköcsögök találhatók, többségük az olda
la alján bekormozódott. A szürke, sikált korsók
mellett néhány, szájál mázas festett vagy tel
jesen mázatlan sárga korsót, kancsót is hasz
náltak.
Az asztali, tálaló edények között legna
gyobb szám ban a tálak, tányérok szerepelnek:
nagyméretű, belül mázas, akasztófüles tálaló
fedőtálak, kisebb-nagyobb folyatott, foltos, zöld-
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Foltos m ázas tányér, növényi díszes tál - D otted glazed plate, ornam ented bowl

Habán bokály í 740-es évszámmal
Haban decanter, with th e date 1740
The 18"' Century Earthenware of an Inn in Esz
tergom

Mázas, festett bokályok - Glazed, painted decanters
barna, türkiz zöld-barna mázas, keskenyebb,
szélesebb sincű tálak, tányérok. A nagyobbak
akasztófülesek és kívül mázatlanok, a kisebbek
kívül is mázasak engobe nélkül. A fehér-zöld fol
tos mázas tálak között perem nélküli, mélyebb
öblű tányérokat is találunk. Vannak egyszínű
zöld, sötétbarna mázas tálak, tányérok és né
hány omamentális díszítésű is. Ezeknek az ön
magukban is szép, de egyszerűbb terítéket nyúj
tó edényeknek azonban elhalványul a fénye, ha
rátekintünk a számottevő mennyiségben ránk
maradt habán és egyéb fajansz edények szín
pompás sokaságára. A gazdagon festett mély
tálkák, csészék, tányérok, apró csészék, szószos
edénykék, edényfedők a szebbnél szebb boká
to k k al (közöttük az egyik 1740-es évszámmal),
kis kancsókkal egészültek ki. (Zárójelben jegyez
zük meg, hogy' az akna mélye éjjeli edényeket is
megőrzött az utókornak.)
Az előkerült és közel egy időben használt edé
nyek nagy száma, az asztali edények minősége
kizárja, hogy egy háztartás kerámiájáról lenne
szó, nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy egy,
a közelben létezett vendégfogadó edénykészle
tét sikerült feltárni.

In 1994-1995 the archaeologists of the Bálint Balassa
Museum in Esztergom carried out a rescue excavation
on a grand scale on the area of the former regal town.
From the several hundred uncovered sites lineIs of
great number were found. Besides the remains of
prehistoric, late Celtic, or medieval settlements even
graves of a late Roman Age cemetery were uncovered.
During the work the archaeologists found Iff*1century
cellars, the remains of vats for blue-dyeing and two
drain-tanks, one of which contained a vast amount
of Units of great importance. Ceramic pots, faience
tableware, glazed earthenware, more than 300
altogether proves the hypothesis, that the site most
probably was part of an inn.

Habán tányérok, csésze, bokály, kancsó-H aban plates, cup, decanter, jug
Fotók - Photos: Horváth Orsolya
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Visszatekintés
1 2 5 éve sz ü le te tt Móra Ferenc
Bánkiné Mólnál’ Erzsébet
Móra Ferenc, a magyar muzeológia nagy' alakja
1879. július 19-én szegény foltozószűcs gyerme
keként látta meg a napvilágot Kiskunfélegyházán.
1934. február 8-án Szegeden halt meg. Szemé
lyében a legközvetlenebb hangú írót, a múzeumi
ismeretterjesztést szépirodalmi rangra emelő
múzeumigazgatót, a hatalmas műveltségű poli
hisztort tiszteljük. A Móra Fferenc-díj a múzeumi
szakterület legmagasabb kitüntetése.
Szülőháza ma látogatható emlékház, az egy
kor általa igazgatott szegedi Kultúrpalota, az
„igazgató úr” iránti tiszteletből Móra Ferenc
Múzeum. A szülőváros, a Kiskun Múzeum és a
kiskunfélegyházi Móra Fterenc Közművelődési
Egyesület 2004 májusában konferenciával tisz
telgett az „Ezerarcú” emlék; előtt. Irodalom
történészek, tanárok, múzeumi szakemberek
elevenítették fel, hogy mit adott Móra Ferenc a
szépirodalom, a pedagógia, a régészet, a nép
rajz és a természettudományos műveltség gaz
dagításához.
Legkevésbé az utóbbit ismerjük. Móra a ter
mészetrajz-földrajz szakon európai hírű szak
tudósoktól tanulhatott, pl. földrajzot id. Dóczi
Lajostól, földtant és őslénytant Koch Antaltól,
embertant Török Auréltól. Bár diplomát nem
szerzett, a tanultakat, mint alapvizsgás tanár
Ftelsőlövőn, majd tankönyvekben, végül ásatása
inál és szépírói munkásságában kamatoztatta.
A kiskunfélegyházi konferencián a term észet
tudós muzeológus, Kecskeméti Tibor irányította
figyelmünket arra, hogy Móránál a mesék is ter
mészettudományos megalapozottságúak, utalt
a Csili Csala Csalavári mesekötetre. Móra Fe
renc 1904-től dolgozott a szegedi Kultúrpalotá
ban, 1907-ben kezdte inti az 1909-ben megje
lent természetrajz tankönyvet, ami később több
kiadást megélt. Tánkönyve didaktikai szempont
tó l is figyelemre méltó, teret szentelt a tanulók
munkáltatásának, helyet adott megfigyeléseik
feljegyzésének. A népi növénynevek gyűjtésében
Móra szintén az élen járt. Az előadást színesítő
etimológiai adalék volt, hogy az író neve botani
kai eredetű, tudniillik a mora, more, morus jelen
tése szeder, eper.
A botanikai fonalat tovább gombolyítva Ujváry
Zoltánnak a konferencia előestéjén bemuta
tott könyvéből hallhattunk polémiát a tulipán
ról. A magvar népművészetben sokáig jellegze
tes ősi motívumnak tartották a tulipánt. Móra
azonban elutasította ezeket a téves állításokat.
„Mesebeszéd, hogy a honfoglalók ornamenti
kájában nagy szerepe van a tulipánnak. Sem 
m i szerepe sincs. Az ázsiai puszták szép virága
- Sztam hui közvetítésével - csak a XVII. század

közepén kerül Nyugat-Európáha. Onnan m ihozzánk m ajd száz évvel később. A polgári tulipán
pedig, kertben és iparművészetben, szinte csak a
m últ század divatja. A tulipános láda se m agyar
találmány, a neve is egészen új keletű - Gvadányi
idejében m ég liliomos ládának hívták - s a tuli
pános szűrrel meg a székely kapuval együtt az
általános eiunpai m űvészeti áramlatok term é
ke.”' Móra állítását a tudományos kutatás az
óta igazolta.

Az em lékülés egyik előadója
A lecturer on the m emorial Sym posion
Új adalékokkal egészült ki Móra családfája is.
H. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója 1625ig vezette vissza a család jászberényi szárma
zását. Móra édesapja, Móra Márton és annak
ikertestvére, Móra András Jászárokszálláson
Faragó András műhelyében inaskodott, A levél
tári dokumentumok megőrizték, hogy' a mestert
a helyiek Tejbetök Andrásnak nevezték. A nép
rajzi fejtegetés szerint bizonyára azért, mert
olyan különleges volt, mint a tejbetök. A két
felszabadult mesterlegény' 1859-ben kezdett
a mesterré váláshoz szükséges vándorolásba.
Szegedre indultak, de csak Kiskunfélegyházáig
jutottak, mert útközben - Kecskeméten - a pén
zük egy részét elnyerte egy hamiskártyás. A ma
radék pénz csak Kiskunfélegyházáig futotta az út
költségét. Móra Márton végleg letelepedett a kis
kun székvárosban, ott is házasodott, majd meg
született Fercsike, aki apai ágon jász, anyai ágon
kiskun szárm azású lett. Édesanyja, Juhász Anna
szegény félegyházi zsellér leánya volt, a házas
ságkötés után kenyérsütögetésből egészítette ki
a szerény' családi jövedelmet. Nagy szükség volt
minden fillérre a népes családban, ahol Fercsike
a tíz gyermekből nyolcadiknak született.
Móra mindig szeretettel viseltetett Félegyháza
iránt. 1927-ben a kiskun város díszpolgárá

vá választotta. A díszpolgári oklevél átadásá
ra 1929. június 9-én díszközgyűlésen került sor.
Ekkor, majd halála előtt egy évvel, a tiszteleté
re rendezett félegyházi kultúresten is kinyilvá
nította szülővámsa iránti szeretetét. „Engem
Félegyháza te tt íróvá, - amit le sem szeretnék
tagadni - a m agyar nyelvem is Félegyháza ad
ta, józan világnézetemet is Félegyháza adta, és
ezenkívül m inden benne van Félegy házában ami
nekem kedves: a Daru utca, gyermekkorom. Ne
kem Félegyháza jelenti Apámat, a z ő derűjét és
az Anyám sim ogató kezét, jelenti a zt a hűséget,
amely elkísér a sírig...
Máskor így üt: „Az alakjaim is hiába szögediek,
azok valójában félegyháziak. A z én írásaimban
félegyházi nap süt, félegyházi szél híj, félegyházi
sárgarigó fütyül. E ttől a várostól kaptam a kiskimok nyers, nyakas makacsságát is. ”3
Az előadók méltatták azt a hatalmas és
széleskörű műveltséget, amit Móra magáénak
tudhatott. Műveltsége népismereti alapjait Kis
kunfélegyházán és Szegeden a szegedi nagytáj
ban - ahogyan Bálint Sándor professzor nevezte
- , és annak peremén sajátította el. Ujváry Zoltán
említett könyvében bizonyítja, mennyire hely
hez köthetők Móra írásainak néprajzi vonatko
zású adatai, pontosan szétválasztható bennük
a szegedi hagyományvilág és a félegyházi ha
gyományvilág.
Több előadó m éltatta Móra humanista világlá
tását, ami különösen a gyermekeknek szánt írá
saiból csendül ki. Olykor szeretet-tana átadására
népköltészeti motívumot használ, mint például
az Istenáldotta búza alapmotívumát. Változatait
az egyetemes folklórból ismerhetjük.4
Ez a konferencia bővelkedett az évforduló
ra megjelent kötetekben. Vitéz Fterenc előadónk
m ár felmutathatta az előadásánál jelentősen
bővebb áttekintését Móra publicisztikájáról A z
igazság szeretető címmel megjelent kötetben,
amint az előadásában is Móra közéleti érzékeny
ségét, sokoldalúságát emelte ki. Juhász Gyula
1927-ben Mórát - negyedszázados írói jubileu
m án - Szeged mindenesének nevezte.5
Vitéz Ferenc tovább erősítette e megállapí
tást. Móra Fterenc 1917-ben a szegedi kultúr
palota igazgatását Tömörkény Istvántól vette
át. Az intézmény m ár akkor is a magyar múzeu
mi gyűjtemények különleges együttesét birtokol
ta. Munkatársaként Móra 25 éven keresztül foly
tatott ásatásokat. Nem volt régész, mégis sokat
adott a régészettudománynak. Maga Móra az
ásatásam dolgozó öttömösi parasztok vélemé
nyét osztotta, akik közül az öreg előmunkás, Má
tyás arra a kérdésére, hogy mit gondol róla, azt
felelte: „ - Hát azt mondom, hogy maga azért
van, m ert ilyennek is csak lönni köü. ”
Lenni kell olyannak, aki fáradhatatlanul teszi,
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Móra Ferenc szobra. Markolt György alkotása, 2004. Állítatta Kiskunfélegyháza város Önkormányzata
The sculpture o fFerenc Móra by György Markolt, 2004. Raised by the municipality o fKiskunfélegyháza
Fotók - Photos: Kis László
ami tehetségéből telik, ha sokoldalúsága zavar
ba hozza is majd az utókor merész ítészeit. Az
ásatások mórai szemléletéről hallhattunk Ma
daras László régész előadásában. Móra régé
szeti munkáját valójában szépirodalmi írásai
ból Ismerjük. Egyetlen régészeti publikációja az
Ethnographiában jelent meg. Régészeti tartalmú
szépirodalmi írásai sugallják a később megfogal
mazódott elméletet: a régészet nem más, m int
megkövült néprajz. Madaras László oknyomo
zó előadása azt taglalta, miért fogadta el olyan
nehezen a régész szakma Móra eredményei
nek tudományosságát. Mint mondotta, Móra új
típusú, modem felfogása szemben állt kora ré
gészeti felfogásával, pl. a Csongrád megyei mú
zeum igazgatójának, Csallány Gábornak archa
ikus szemléletével. Móra még nem tudhatott a
kettős honfoglalás László Gyula által kidolgo
zott elméletéről, de ráérzett arra. Az ásatásán
térképet készített a Ftehér-tó B. tem ető feltárt
területéről. A temetőtérkép is segít igazolni,
hogy' 670-80 táján új nép érkezett a Kárpát-me
dencébe. Móra észrevette, hogy' a fehértói ásatá
si területen két nép találkozott.
A konferencián hangzott el, hogy legalább
most, az évforduló kapcsán fel kell vetnünk a
kérdést, megkapta-e Móra Ferenc azt a helyet a
magyar régészettudományban, ami őt megille
ti? A konferencia nem foglalt állást a kérdésben,
magam az elhangzottakból kiemeltek tolmácso
lásával szeretném elősegíteni Móra régészeti
munkásságának átgondolását.
Móra inkább a gyakorlati régészethez von
zódott, de kapcsolatot tartott a néprajz szak
mával is. Erről a kapcsolatról, valamint a
Kecskeméthez fűződőkről beszélt Székelyné
Körösi Ilona, a Bács-Kiskun megyei Múzeu
mi Szervezet főmuzeológusa. Előadásában
hallhattunk az 1926-os Kecskeméten tartott
vándorgyűlésről, amelyre Magyarország vala

mennyi közgyűjteményéből hívtak szakembere
ket. A háromnapos vándorgyűlést az Országos
Régészeti Társulat és a Magyar Néprajzi Társa
ság közösen szervezte. Az utóbbiban 1920-tól
Móra választmányi tagságot töltött be. A tanács
kozás témája a közgyűjtemények, a történelmi
és muzeális értékek felkutatásáról és védelméről
szóló törvényjavaslat volt. Móra aktívan bekapcsolódott a tanácskozásba.
Hasonló kitekintést hallhattunk Bakó End
rétől, aki Móra debreceni szerepléseit elemez
te. Mindössze három alkalomról beszélhetett.
Közülük az 1928-as debreceni tartózkodása a
kecskeméti vándorgyűléshez hasonlóan múze
umigazgatói pozíciójának köszönhető, hiszen
a vidéki városok kulturális tanácskozásának
szegedi küldötte volt. 1928-ban a Dunán inne
ni városok vezetői összegyűltek Debrecenben,
hogy megtárgyalják a kulturális együttműködés
lehetőségeit. Móra az esemény előtt levelet írt
debreceni barátjának, amelyből Bakó Endre a
következő részletet id ézte:,Véletlenül olvastam
az október 7-ei értekezletről a vásárhelyi lap
ban, am ibe gepida koponyát csomagoltam, aki
alighanem polgármester leh etett 1500 évelő it a
hódmezővásárhelyi határban, m ert igen nagy te
je volt. Lelkesedtem, csodálkoztam és szent hevü
letben mindjárt cikket írtam a nagy szerű tervről.
Legnagyobb örömmel m egyek polgármesterem
m el Debrecenbe, és csekély erőmből telhetőén
szolgálom a közös ügyet. ” Debrecenben megala
kult a Dunán inneni városok kulturális szövetsé
ge, és m ár ősszel delegációt küldtek Budapest
re egy művészeti és irodalmi értekezletre. Móra
tagja volt a küldöttségnek, sőt előadást is tar
tott. Az előadás szövegét, ami igen szomorú ké
pet festett a vidéki múzeumok helyzetéről, Bakó
Endre teljes terjedelmében idézte, itt csupán két
mondatot emelek ki: „A múzeumhoz rendes épü
let kell, és rendes vezető, a ki délelőtt nem adótiszt

és kell hozzá közönség... A gyűjtem ényeknek a
felnőttek iskoláinak kell lenni. ”
A nagyszámú hallgatóság nem lankadó
érdeklődéssel hallgatta Bajtai Mária tanárnő,
Péter László irodalomtörténész, Juhász An
tal etnográfus és Ffekete János helytörténész
előadását. Az élénk vita és a hozzászólások so
ra igazolta, hogy a tisztelgő konferencián elhang
zottak a muzeológusoknak, tanároknak, a diá
koknak és az érdeklődő félegyházi polgároknak
egyaránt sok újat adtak Móra Ferenc megisme
réséhez.
Emlékező és emlékeztető írásomat az etnog
ráfus Szabó László professzor hozzászólásá
nak felidézésével zárom. Móra író, újságíró, ta
nító, muzeológus tudós volt. Pontosan tudta, mi
az adatok értéke a régészetben, a néprajzban, a
történelemben s - amint hallhattuk a konferen
cián - a biológiában, a természettudományok
ban is. Életműve a mai olvasók - hozzáteszem,
a mai muzeológusok - számára is kimeríthetet
len kincsesbánya. A sokarcú Mórában mégis az
a legcsodálatosabb, hogy a legegzaktabb tudo
mányosságot is képes volt irodalmi rangon hite
lesen tolmácsolni.
Móra Fbrenc születésének 125. évforduló
ján szülővárosában felavattuk Markolt György
szobrászművész alkotását, Móra Ferenc egész
alakos bronz szobrát. Muzeológus társaim, ha
Kiskunfélegyházán jártok, látogassátok meg
szülőházát és tisztelegjetek ércalakja előtt.
Jegyzetek
1Közli Ujváry Zoltán: Néprajz Móra fbrenc műveiben.
Kiskunfélegyháza. 2004.178.
2 „Engem Félegyháza tett íróvá...” Móra Ferenc em
lékének a kiskunfélegyházi szoboravatás alkalmából,
1956. május 6. Kiskunfélegyháza, 1956.14.
3 U.O.. továbbá Móra Ferenc: Daru utcától a Móra fb
renc utcáig.
4 Ujváry Zoltán i.m. 20-25, továbbá Luchmann Zsu
zsanna: A kereszténység Móra fbrenc műveiben.
Múzeuméi', 2(X)4/1. 4. p.
5 Vitéz fbrenc: Az igazság szeretete. Móra publi
cisztikája. Kölcsey fbrenc Református Tanítóképző'
Főiskola. Debrecen, 2004.
Lásd még - S e e also: Borító 2 - cover 2

fbrenc Móra Was Bom 125 Years Ago
fbrenc Móra, outstanding character of Hungarian
museology was bom in 1879 in Kiskunfélegyháza,
as the child of a poor shoe mender. When 55 years
later he died Hungary lost a great novelist, a first rate
museologist and archaeologist - though not a trained
one - and a museum director. The place he was bom
in is a memorial house today, the museum he had
been managing bears his name in Szeged. In 2004 his
hometown, the Kiskun Museum and the Ferenc Móra
Educational Society commemorated the oeuvre of this
polihystor by organising a conference. As it turned out
from the lectures, Móra, interested in both the natural
and human sciences, as a museologist and a writer
publicist devoted his activities to the spreading of
knowledge among all strata of society and through his
writings became probably one of the greatest teachers
of his time in Hungary.
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Több m in t félszáz é v ....
A Petőfi Irodalmi Múzeum jubileuma
E. Csorba Csilla
A Petőfi Irodalmi Múzeum idén ünnepli alapítá
sának 50. évfordulóját. Erre az alkalomra má
jusban egy több napos - hazai és nemzetközi
szakembereket, muzeológusokat egybehívó konferenciával, tanácskozással, irodalmi em
lékhelyek közös meglátogatásával emlékezett.
A magyar múzeumügy 2002-ben 200. évfordu
lóját ülte, a figyelmet a nagy főúri, egyházi, stb.
alapítású országos, megyei múzeumokra irá
nyította, de elm aradt a XX. században jogos
igények alapján életre hívott kisebb szakmú
zeumok értékelése, a nagyok melletti szerepük
hangsúlyozása. A Petőfi Irodalmi Múzeum tör
ténete, eredete szintén a XIX. század konszoli
dálódást teremtó' 70-es éveiig vezethető viszsza, amikor megalakul a Petőfi Társaság, s vele
majd egy időben felmerül a Petőfi Ház létreho
zásának a gondolata is.
A Petőfi Társaság alapszabályában rögzí
te tt kötelessége a Petőfi kultusz ápolása volt,
amelynek következménye a néhány év alatt ki
alakuló ereklye-múzeum csírájának m egterem 
té se lett. A Petőfi kiütusz építésének első fontos
mérföldköve a kiskőrösi szülőház 1878-ban tör
tént megvásárlása, amelyet a kortárs, a barát,
s egyben a Társaság elnöke, Jókai Mór a m a
gyar irodalom nevében és számára kebelezett
be. Bár a kultikus szülőhely 1880-tól látogatha
tó, az igény a szorgos gyűjtőmunka eredménye
it tároló és megmutató hely, azaz egy múzeum
iránt egyre nagyobb, s Petőfi halála 50. évfor
dulóján a sajtóban is egyre erőteljesebb han

got kap. Egy hely, ahová „szent áhítattal és lel
kesedéssel zarándokolhatna a késő nem zedék”
megteremtésének vágya term észetesen nem
nélkülözte a nyugati példákat, Rousseau, Goe
the, Shakespeare emlékhelyei lebegtek az erek
lyéket lelkesen gyújtó' Kéry Gyula, Bartók Lajos,
Endrődi Sándor, Ferenczy Zoltán szeme előtt.
Jókai Mór halála és Feszty Árpád anyagi tönk
remenetele után Bródy Sándortól eredt az öt
let, hogy a Bajza utcai Feszty-Jókai villát vásá
rolják meg közadakozásból e célra.
A minden jóra kész „magyar úri asszonyok”
felkarolták az ötletet, és fáradtságot nem kímél
ve irányították a ház megvételéhez szükséges
összeg, 100 (XX) korona gyűjtésének fordulata
it. Szana Tamás 1901-ben az alábbiakban fog
lalta össze egy létesítendő Petőfi (irodalmi) Ház
(múzeum) feladatát: „Ez a há z fogadná m agába
a nagy költőről reánk m aradt, s az idők viharai
által szé t nem rombolt emléktárgyakat, kézira
tosköltem ényeit, leveleit, a reá és családtagjai
ra vonatkozó iratokat, különböző időkből eredő
hasonm ásait, műveinek összes kiadásait, a ró
la írt életrajzokat és tanulm ányokat, nem külön
ben a különböző nem zetek m ár is nagyon gaz
dagnak m ondható Petőü-irodalmát. ”Az idézett
sorok egy irodalmi múzeum alapgyűjteményeit,
funkcióit fogalmazták meg.
Az 1907-ben megszerzett épületen 1908ban a Vágó-fivérek és Faragó Ödön tervei nyo
mán végrehajtott átalakítás lehetővé tette,
hogy' 1909 novemberében fényes külsőségek
között megnyíljon a Petőfi Ház, amely később
a korábbi házigazda, Jókai Mór több lépcsőben
érkező hagyatékát is befogadta. A Petőfi Tár-

Részlet a Petőfi állandó kiállításból, 2000. Rendező: Kereng Ferenc, látvány: Kemény Gyula
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A Károlyi Palota homlokzata
The facade o f the Kámlyi Palace
saság tagjai egy irodalmi emlékmúzeum
alapjait rakták le. Lelkes, mozgósító erejű
gyűjtőtevékenységükkel a költőt, Petőfit és az
írót, Jókait középpontba állító kiállítás létre
hozásával, a többnyire adakozásból szárma
zó gyűjteményi tárgyak feltérképezésével, tu
dományos, filológiai munka megalapozásával
- kimondatlanul - hazánkban először intézmé
nyesítették az irodalmi muzeológiát.
A kezdeti, kb. egy évtizedig tartó lelkese
dést követően az önmagát fenntartani nem tu
dó Pfetó'fi Ház m ár 1925-ben a Főváros kezelé
sébe került, s az ide látogatók Petőfi szellemét
már kevésbé érezhették, ereklyéinek sokaságát
laza rendetlenségben egymás mellé halmoz
va láthatták. Az 1945-ben bombatalálatot ka
pott Petőfi Ház, a hamarosan feloszlatott Petőfi
Társaság gyűjteménye a második, világháború
után is a Főváros tulajdonában m aradt, a Bu
dapesti Történeti Múzeum kezelésébe került.
1946-ban a sérült gyűjteményi víjra nyilván
tartásba vették. A helyreállított, díszeitől meg
fosztott. puritánra változtatott Petőfi Ház 1948.
március 15-én újra nyitotta kapuját, ahol 1949ben új Petőfi és József Attila kiállítás nyűt.
1951-ben a kontinuitást megőrizve, ez az in
tézmény a múzeumügy általános rendezése
során a Múzeumok és Műemlékek Országos
Központjához, az állami múzeumok sorába ke
rült, s anyaga ekkor, Szántó Judit jóvoltából Jó
zsef Attila hagyatékával bővült. Ez a változás
a Petőfi és Jó zsef A ttila Múzeum elnevezésben
jutott kifejezésre. Ady Endre kéziratai, relikvi
ái egy részének Bölöni Győr©' közvetítésével
történő megvásárlásával felmerült a PetőfiAdy-József Attila, azaz a forradalmi költők mú
zeumának megterem tése. 1954-ben az irodal
mi múzeum fontosságát érző, megszületéséért
sokat tevő írók (Veress Péter, Darvas József,
Keresztury Dezső, stb.) kezdeményezésére,
hatására egy miniszteri rendelettel létrejött a
Petőii Sándor Irodalm i Múzeum, amelynek a
kiállítási és gyűjtési feladatát is jelentősen ki
terjesztették, így gyűjtési köre kiterjedt a teljes
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Jókai kiállítás, 2000. (résziét) Rendező: Csorba Csilla, Fábri Anna, Kalla Zsuzsa,
látvány: Vayer Tamás
Jókai exhibition, 2000. (detail) Arranged by Csilla Csorba, Anna Fábri, Zsuzsa Kalla,
designed by Tamás Vayer
magyar irodalom képviselőinek tárgyi, szellemi
hagyatékára. A gyűjtemény egy része nem egé
szen tisztázott körülmények között átköltözött
a József nádor té r 7. szám alá. Megfelelő hely
nem lévén, hol itt, hol pedig a Nemzeti Múze
umban rendezték kiállításaikat.
Varjasné Nyilassy Vilma személye összekötő
kapocs a Petőfi Ház és a Petőfi Múzeum között.
A Petőfi-hagyaték gondozójaként m ár 1949ben a Bajza utcában Petőfi kiállítást rendezett,
1951-1954-ig a Petőfi Ház, majd 1970-ig a mú
zeum munkatársa volt. A bizonytalanságból és
átmenetekből álló hőskorszak fáradhatatlan
alakja, aki Balkányi Enikővel, Baráti Dezsővel,
Keresztury Dezsővel, Vayer Lajosnéval, majd
Miklós Róberttel, Sára Péterrel, Illés Ilonával,
Pór Annával együtt fáradozott egy nem létező
szakterület, az irodalmi muzeológia kitalálá
sán, meghatározásán, gyakorlatba való átül
tetésén. Évkönyvekben, folyóiratokban közölt
írásaik máig érvényes megállapításokat tar
talmaznak a feldolgozás, a kiállításrendezés, a
tárlatvezetés, az irodalmi emlékhelyek elméle
ti és gyakorlati problémáiról. Azt a megkerül
hetetlen nehézséget, hogy az Irodalmi kiállítás
legfőbb tárgyát, az írói művet legtöbbször nem
közvetlenül, hanem csak áttételekkel képes a
nézőkhöz közvetíteni, az értelemre, az érzel
mekre, érzékekre minél több csatornából ha
tó látványelemekkel kívánták szolgálni. E célból
törekedtek az alapítás kezdeteitől minél több
képzőművészeti alkotás megszerzésére, illetve
újak életre hívására. Ennek egyik látványos pél
dája. amikor az 1957-58-ban meghirdetett gra
fikai pályázatra negyven művész 160 vershez
küldhette be alkotásait, s végül 364 grafikai mű
gyűlt össze, melyek jelentékeny hányada a mú
zeum gyűjteményébe kerüli.
Vayer Lajosné Zibolen Ágnes a klasszi
kus és kortárs magyar képzőművészet legja

vát igyekezett gyűjteményünk részére meg
szerezni, azokat színvonalas kiállításokon és
rendszeres tudományos publikációkban be
mutatni. Elsősorban neki köszönhető többek
között a Kondor-hagyaték megszerzése, szá
mos pályázat beindítása. Keresztury Dezső,
aki Baráti Dezsővel közösen, fektette le „a lát
ható irodalom", azaz az irodalmi muzeológia
alapjait a rendeletileg megalapított irodal
mi múzeumnak 1955-ben épületet, helyet,
raktárát és gyűjteményt követelt, nem egy más
intézménytől elvettet, hanem az új elképzelé
sek alapján meginduló gyűjtésből eredőt. Ő az,
aki a hálátlan utókor és a világháború pusztítá
sát megrendülve vette tudomásul: „Kosztolányi
háza a Vár oldalában sem m ivé le tt... Bessenyei
sírem lékét m arhák döntötték ki, Virág Benede
két a Csend utcai tem etőt felszám oló ásók”- ír
ja, s lelkes hangon, sok munkával küzd az írók
ra emlékező emléktáblák, sírok, ligetek, házak
megújításán. Nem véletlen, hogy m ár 1954-ben
így-úgy rendbe hozzák a niklai Berzsenyi kúriát,
s a sort ham arosan Pesten és vidéken számos
kezdeményezés követi.
Nem kis mértékben Keresztury közbenjá
rásának eredménye, hogy 1957-ben a Petőfi
Irodalmi Múzeum a Károlyi-palotába költöz
hetett, s itt ő azonnal egy nagyszabású Arany
János kiállítással nyithatta az új épületet, am e
lyet ham arosan Sára Péter rendezésében egy
Ady tárlat követett. Ez időtől számítható az új.
tudományos feldolgozás kezdete is. Elődeink
nagyszabású, valóban az egész magyar iroda
lomban, s az egész országban gondolkodó fel
fogásának egyik példája, hogy 1964-ben vidéki
múzeumokhoz fordultak és felkérték őket, hogy
a tulajdonukban lévő irodalomtörténeti vonat
kozású anyagról tájékoztatást adjanak. A má
ig meg nem valósult álom, a magyar irodalom
központi katalógusának alapjai csillannak meg

ekkor. Éppúgy megkezdődik az egész országra
kiterjedő Ikonográfiái adatgyűjtés és feltérképe
zés, fotósok járják a vidéket, s rögzítik az iro
dalom képben, szoborban, emléktáblában, sír
emlékben, vagy házban tárgyiasult emlékeit. A
grandiózus elképzelés, az ikonográfia kutatás
egyik továbbfolytatója a fiatalon múzeumunk
ba került Somogyi Ágnes művészettörténész,
akinek nevéhez Miklós Róbert, Lenesé Lász
ló nyomán, Kerényi Ferenc mellett a kiállítá
sok szemléletének, látványának megváltozta
tá sa fűződött.
Balkányi Enikő elsősorban az alapító ok
iratban is benne foglalt feladatkör, az irodal
mi emlékházak továbbfejlesztésének gondját,
az egységbe szervezett és a P1M felügyele
te alá tartozó országos hálózat kiépítését kö
veteli másokkal közösen, hiszen „Romba dőlt,
s m a m ár a helyét is alig találhatni annak a
kis vályogkunyhónak, ahol Batsányi született.
Hasonló sorsnak esett áldozatul Vörösmarty
öregkori lakóháza, s m ég sok kisebb nagyobb
jelentőségű emlékhelyünk. A kis váli erdész
házban, Vajda János legszebb éveinek színte
rén, istálló volt sokáig, s a horpácsi M ikszáth
kúriát az utolsó pillanatban m entettük m eg az
összedóléstől.” A feladatot máig érvényesen
határozza meg: múzeumunk munkája során te
hát állandó figyelmet kell szentelni a helyi iro
dalmi hagyományok felkutatására, új irodalmi
emlékházak életre hívására, a mái’ meglévők
berendezésének, muzeális anyagának gazda
gítására, gondozására (1962).
Miklós Róbert nevétől, egész muzeológusi
pályafutásától elválaszthatatlan a vidéki irodal
mi emlékházak, emlékhelyek hálózatának ki
alakítása, az elpusztultak újraélesztése, új kiál
lítások létrehozása. A nemzeti tudat erősítése a
hely i irodalmi hagyományok élesztőse segítsé
gével, ez Lengyel Dénes kutatásainak, munkás
ságának röviden összefoglalható célja, ebben,
s az irodalmi topográfia m egterem tésében se
gíti őt Vargha Balázs, Molnár’ József, Margócsy
József, stb.
Vezér Erzsébel az irodalmi muzeológia egy
új területére - amelyet mások ösztönzésére
ő maga talált ki - szakosodott: megteremtet
te a Hangtár és videó-tár alapját, író-interjú
kat, életmű-interjúkat készített itthon és kül
földön. Nélküle szegényebbek lennénk Lesznai
Anna, Sinkó Ervin, Mécs László, Ignotus Pál,
Cs. Szabó László, Dienes Valéria, Gyömrői
Edit hangfelvételeivel. Az intézmény nyitottsá
gára jellemző, hogy az 1970-es években szá
mos emigrációs hagyaték, gyűjteményrész ko
rait múzeumunkba, amelynek feldolgozása
később jelenleg is velünk dolgozó kollégáink,
így pl. Nagy Csaba feladata lett.
Már az alapító okirat (1954) utalt arra,
hogy könyvtárat, kézirat- és emléktárat, iro
dalomtörténeti szakkönyvtárat kell létrehoz
ni. A Petőfi Ház hagyományának megfelelően
az 1960-as évek végéig a tárolást a XIX. és
XX. századi gyűjteményre felosztott anyag,
szerzőkre elkülönülő gyűjteményezés jellemez
te. Illés László főigazgató múlhatatlan érdeme,
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hogy a szakszerű tárolás, gyűjteményezés, fel
dolgozás elveit szem előtt tartva osztályokat
szervezett, a Kézirattár, Könyvtár. Művészeti
tár, Relikviatár, Hangtár és Közművelődési
Osztály megszervezésével korszerű távlatot
biztosított az intézménynek. Az ő kimagas
ló érdeme, hogy az intézménybe olyan szak
em berek kerültek, mint Rigó László, Botka Fe
renc, Taxner Tóth Ernő, Csapiár Ferenc, Láng
József, Kabdebó Lóránt, akik a maguk szakte
rületén a múzeum érdekeit figyelembe vevő,
körültekintő gyűjteményező és a múzeum egé
szét megreformáló igényes munkát folytattak.
Rigó László kiváló szervezőmunkájával nyitot
tá, a mai értelemben közönségbaráttá kívánta
tenni az intézményt, Taxner Tóth Ernő nevéhez
fűződik - elsősorban - az intézmény bekapcso
lása a nemzetközi vérkeringésbe. Az 1970-es
évek elejétől erősödnek kapcsolataink a nyu
gati és keleti társintézményekkel, elsősorban
a marbachi Nemzeti Schiller Múzeumhoz és
a varsói Mickiewicz Múzeumhoz kötődő kap
csolatainkat emelhetnénk ki. amelyek a fel
dolgozás korszerűsítése, valamint a kiállítá
sok látványának megreformálása terén hoztak
m aradandó eredményt. Taxner Ernő az ICOM
ICLM csoportja elnökeként sokat tett nemcsak
a hazai, de néhány külföldi irodalmi múzeum,
így Pl- az ugyancsak 1954-ben alapított Hágai
Irodalmi Múzeum elismertetéséért, kapcsola
tokat épített a PIM és Európa számos irodalmi
gyűjteménye, intézete, mint pl. a Heinrich I lei
ne Institut-tal Düsseldorfiból, a weimari, prá
gai, wolffenbütteli. stockholmi irodalmi házak
kal, archívumokkal. Láng József, ülés László,
Botka Ferenc törekvéseivel egyetértve a m ú
zeum gyűjteményeire támaszkodó alapkuta
tásokat segítette, a Kézirattár példamutató
gyűjteményező és feldolgozó munkájának meg
szervezése mellett - ekkor került hozzánk pl.
Móricz Zsigmond-hagyatéka - , a Magyar írók
kéziratainak és levelezésének katalógusát, a
Fbtótékát indította útjára, s közreműködött
m ás bibliográfiai program megvalósításában.
Csapiár Ferenc a Kassák-hagyaték meg
szerzése után a gyűjtemény egyszemé
lyes képviselőjeként évenként rendszeresen
ismétlődő eseményszámba m enő kiállításaival,
igényes katalógusokkal, kiváló nemzetközi kap
csolatokkal írta be nevét a múzeum történeté
be. Kabdebó Lóránt színes egyénisége a Vezér
Erzsébet által megkezdett hangtári munka foly
tatójaként az irodalmi életben való jártasságát,
ismeretségeit kamatoztatta önzetlenül a HangIái' javára. Mellette teljesedett ki a körünkből
nemrég eltávozott Tasi József munkássága,
aki múzeumi és tudósi munkáját összeegyez
tetve konferenciák, kötetek és interjú-válogatá
sok kiadásával kötelezte el m agát az irodalmi
muzeológia mellett.
Botka Ferenc a könyvtár vezetőjeként, majd
a múzeum élén szintén a tudós muzeológus
portréját alakította. Más intézmények, kutatók
bevonásával az intézmény bibliográfiai, texto
lógiai alapkutatásait, s ezek publikálását se
gítette, támogatta. Többek között 1972-ben
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megindította, és 1982-ig szerkesztette a PIM
Bibliográfiai Füzeteit, bekapcsolódott a magyar
folyóiratok repertóriumainak kiadásába (pl. az
Est Lapok, Világ stb.), Láng Józseffel közösen
szerkesztette a XX. századi magyar írók bibli
ográfiáját, s kimagasló érdem e a Déry-hagyaték feldolgozása, publikálása, a Déry Archívum
megteremtése.
1959-ben indult meg a PIM évkönyv soroza
ta. A színvonalas, egyéni kutatásokat, kiállítá
si kritikákat, megnyitó szövegeket tartalmazó,
sok illusztrációval ellátott köteteknek kezdet
ben Baráti Dezső volt a szerkesztője. I lét évfo
lyam szerkesztése fűződik nevéhez és a múze
um munkájának népszerűsítésén túl, fontosnak
tartotta, hogy a hazai tudományos élet neves
szereplői egy-egy tanulmánnyal szerepeljenek
az általa kigondolt kötetekben. így talán az ő
személye t olt a legfontosabb összekötő kapocs
az önmagát kereső múzeum és a köré egyre na
gyobb körben gyűlő, ötleteket adó, kritikáikkal
segítőén résztvevő irodalmárok, írók, így Bóka
László, Varga Balázs, Takács Gyula, Keresztury
Dezső, Mezősi Károly között. Az évkönyvek so
rozata 1988-ban, egy elméleti konferencia anya
gát kiadó kötet megjelenése után sajnálatosan
leállt, A hiányt kívánta pótolni Praznovszky Mi
hály, aki az évkönyv jellegtől elszakadva meg
indítja a PIM könyvei sorozatot, mely konferen
ciák s az irodalmi kultuszkutatás témaköréhez
kapcsolódó könyveinket tartalmazza.
A kiadványok, szakmai konferenciák, kap
csolatépítés, módszeres feldolgozás mel
lett term észetesen egy múzeum életében a
gyűjtemények gyarapodása legfontosabb. Ma,
amikor az ország harmadik legnagyobb iro
dalmi kéziratgyűjteményével
rendelkezhe
tünk. amikor szakkönyvtárunk több mint 300
ezer tételt számlál, amikor képzőművészeti
gyűjteményünkben a XX. század legjelesebb
magyar alkotóinak műveit regisztrálhatjuk az in
tézmény' term észeténél fogva az írók személyes

használati tárgyaiból - a legemelkcdettebbtől
a legparányibbig - nagy választékkal rendel
kezünk és az 1945 utáni magyar irodalom je
leseinek hangját őrizzük, elmondhatjuk, meg
érte elődeink fáradozása, hiszen reményeink
szerint a XXI. század ra a magyar m úzeum 
ügy területéről nélkülözhetetlen, színes, sok
oldalú intézmény létesült. Az elmúlt 50 év
főigazgatóinak és helyetteseiknek érdem e,
hogy szakértelmükkel, (kevés kivétellel) em 
beri hozzáállásukkal olyan légkört terem tet
tek, hogy a m úzeum nem egyszer kis oázis
ként működött a sivatag közepén. A múzeum
az 1960-as évek közepétől szám os, politikai
okokból félreállított személynek ad o tt rövidebb hosszabb időre munkát: Baráti Dezső,
Eörsi István, Jenei Ferenc, Kenedi János,
Levendel Júlia, Tamási Áronné, Vezér Erzsé
b et sorolható a m áshonnan elbocsátott, vagy
politikailag m eghurcolt irodalmárok közé,
akik itt munkát találtak, ahol többnyire nem
a politikai direktívák, hanem a szakm ai ér
tékek számítottak. A politika term észetesen
teljesen ezt az intézm ényt sem kerülhette el,
egyes igazgatók ide, illetve innen való elhe
lyezése a pillanatnyi politikai, hatalmi kons
tellációtól fügött.
Az 50 év során az intézmény sokat költözött,
először, mert nem volt háza, utóbb, m ert a há
zon belül nem talált helyet. A Károlyi-palotá
ban a 90-es évek második feléig rezidáló Ká
rolyi család mellett a társintézmények (BTM,
Nemzeti Múzeum, Természettudományi Múze
um) és a valaha ideköltözött művészek jelentős
helyet foglaltak el. Az épület 1997-2000 közöt
ti felújítása, rekonstrukciója, amelynek leve
zetése Praznovszky Mihály nevéhez fűződik,
lehetőséget biztosított ahhoz, hogy egy orszá
gos hatáskörű intézmény magas színtű inf
rastruktúrával, korszerű raktárbázissal ren
delkezzék. A Fővárosi Múzeum egy osztályából
az 50 év során országos hatókörű, sokmilliós

Szerb Antal kiállítás részlete, 2003. Rendező: Petrányi Dona, látvány: Kemény Gyula
Detail of the Antal Szerb exhibition, 2003. Arranged by Ilona Petrányi, designed by Gyula Kemény
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lis Központ alá, majd mellé rendelték, az épü
let kezelői jogát ez utóbbira ruházva. 2002-ben
a Minisztérium által megfogalmazott kibővített
elvárásrendszerrel, megnövekedett létszám
mal visszanyertük az igényes és sokolda
lú tevékenységhez szükséges épületet, amely
ben a szokásos múzeumi infrastruktúrán túl
hangstúdió, étterem , könyvesbolt kezdte meg
működését.
A múzeum ötven éves történetének át
tekintése után elmondhatjuk, hogy miköz
ben egy „nemzeti érdekű" múzeum meg
teremtése előzmények nélkül magára a
múzeumra hárult, e felelősségteljes, hoszszabb időt igénybe vevő feladatot, azaz egy cél
tudatos tervszerűséggel működő intézmény
létrehozását,
feladatának konkretizálását,
gyűjtőkörének, gyűjteményrendszerének, mód
szereinek kialakítását, az irodalmi muzeológia
tartalmának elvi tisztázását maga vállalta
elődeink nem lebecsülhető, máig ható munká
jának segítségével. Az intézmény története nem
nélkülözte a hősies küzdelmeket, az egymásért,
az egészért való harcot. Mindez - beleértve a
legutóbbi időket is - más múzeumokhoz tarto
zó kollégák segítsége, támogatása, szimpátia
nyilvánítása nélkül nem lehetett volna eredmé
nyes; fogadják ezért köszönetünket.

Morc Than 3 0 Veal's...
The Jubilee o f the Petőfi Literary Museum

Ady Endre kopjafája. Résziét az Ady kiállításból, 2002. Rendező Hegyi Katalin, látvány Kémény Gyula
The headboard o f Endre Ady. Detail o f the Ady exhibition, 2002. Arranged by Katalin Hegyi, designed by
Gyula Kemény
fbtók - Photos: Dobóczi Zsolt és Gál Csaba
műtárgyállományt magáénak mondható intéz
mény alakult, amelynek tevékenysége a kor
társ irodalom és a társművészetek irányába
is nyitott. Az 1970-80-as években irodalom
mal kapcsolatos kortárs képzőművészed pá
lyázatok, képvers és hangköltészeti bemutatók,
performance-ok az Irodalmi Múzeum falai kö
zött gyakoriak.

1998-ban a múzeum a Kortárs Irodalmi Köz
ponttal bővült, és itt kezdte működését a Digi
tális Irodalmi Akadémia is. Az 1980-as évek
elején az igazgatóváltások, az 1990-es évek
második felétől az intézmény nevének, alapí
tó okiratának változtatása vált gyakorivá. Az
intézményt közvetlenül a felújítás befejezé
se után, 2000-ben a Károlyi Palota Kulturá

The Petőfi Literary Museum is celebrating its 50th
anniversary in 2004. An international conference
was organised to discuss the 200-year long history'
of Hungarian museums. The origins of the Petőfi
Museum go back to the 1870s when the Petőfi
Society was founded to commemorate the great
Hungarian revolutionary poet and keep his memory
alive. They bought his family's house which later
became open to the public, but by following foreign
examples, the demand for a stable exhibition hall
or museum where the bequest of remarkable
literary figures can be collected, preserved and
exhibited, became higher and higher. Finally in
1909 the Petőfi House was opened, in which later
the bequest of some other Hungarian writers and
poets were presented. The collection was getting
larger and larger, until in 1954 supported and
initiated by a group of contemporary Hungarian
writers the Petőfi Literary Museum was founded.
Unfortunately the institution had a lot of difficulties
in housing its collections properly', but in 2000 the
reconstructions of the Károlyi Palace were finished
and all the departments of the museum - the
huge library of over 300.000 volumes, the audio
and video archives, the collection of manuscripts,
biographies, translations, photographs, interviews,
personal objects and other documents, the art
collection etc. - seem to have found their place.
The museum undertook the difficult task to collect
and process the huge and invaluable material of
Hungarian literature but it has always been open
to other forms of art. Its success is mostly due to
the dedication, expertise, enthusiasm and support
of Hungarian museum professionals.

Képmelléklet I.

Képek a megújult Szent István Bazilikáról
Pictures of the Renewed St. Stephen Basilica

Stróbl Alajos: Szent Koronát tartó arkangyal
szobra az oltárbaldachin tetején
.Alajos Stróbl: Sculpture o f archangel holding the
Holy Crown on top o f the altar canopy

A m ennyei Jeruzsálem eló'képe: a kupolabelső
The archety pe o f the heavenly Jerusalem: the inside o f the cupola
Fotó - Photo: Domokos Mónika

Régi tervek megvalósulása: Szent Lipót fényes üvegablaka
The realisation o f old designs: the bright glass window o f
St. Leopold

Nemzeti szentély: a Bazilika főoltára és a Benczúr Gyula tervezte mozaiksorozat
National sanctuary: the high altar o f the basilica and the mosaic-series by Gyula Benczúr
R)tók - Photos: Kovács Gergely

Képmelléklet II.

Tárgyak az egri egyházmegyei kiállításból
Objects from the Eger Diocesan Exhibition

Szilassy János: Úrmutató, 1752. Aranyozott
ezüst, zom áncdíszítéses. Nagyboldogasszony
plébánia, Eger
János Szilassy: 1752. Monstrance,
Guilt silver, with enam el decoration.
Our Lady parish church, Eger

Magyar mester: Gótikus kehely, XV. század vége.
Jászárokszállási plébánia templom
Hungarian m aster Gothic chalice, end of 15th
century: Parish church of Jászárokszállás

Magyar m ester Úrmutató, 1685-aranyozott
ezüst, Szent Borbála, Árpád-házi Szent Erzsébet
és Szent Apollónia alakjával. Gyöngyösi Szent
Bertalan templom kincstára
Hungarian m aster Monstrance!685 - gulit silver.
With the figure o f St. Barbara, St. Elizabeth of the
Arpadian Dynasty and St. Apollonia. Treasury of
the St. Bartholomen chunk. Gyöngyös

Fotók - Photos.- Lónyainé Nagy Éva
Ismeretlen m ester Árpád-házi Szent Erzsébet,
1780 körül. Dobó István Múzeum, Eger
Unknown m aster St. Elizabeth o f the Arpadian
dynasty, circa 1780. István Dobó Museum, Eger
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Miskolci Missale, 1395. A z első' névről ism ert m agyar festő', M iskolci László képével
illusztrált misekönyv. Egri Fó'egyházmegyei Könyvtár
Miskolc Missale, 1395. M issal illustrated with the image o f László Miskolci, the first known
Hungarian painter. Eger A irhdiocese Library

Képmelléklet III.

Tárgyak a „Mariazell és Magyarország” című kiállításból
Objects from the Exhibition ’’Mariazell and Hungary”

Batthyány-Tarnóczy Antónia grófnő aranyozott
ezüst fogadalm i képe a m ariazelii bazilika
kincstárából, 1866
The guilded silver votive picture o f Countess
Antónia Batthyány-Tarnóczy from the treasury o f
the M ariazell Basilica, 1866

A budapesti S zent Ferenc sebei-tem plom mariazelii kegyszobra, XVIII. szá za d közepe
The cultic sculpture o f the Wounds o f St. Francis Church in Budapest from the middle o f
the 18th century
Fotó - Photo: Háryné Szalatnyay Judit
Fotók - Photos: Paul Ott

Mária Terézia áltat adományozott
ezü st lámpás a m ariazelii bazilika
kincstárából, 1746
Silver lantern given by Maria
Theresa from the treasury o f the
M ariazell basilica from 1746
A m ariazelii bazilika
kincstárának Nagy Lajos
király által adom ányozott
kegyképe, 1360 körül
The devotional picture
donated by Hungarian
King Louis th e Great
to the treasury o f the
Mariazell Basilica from
around 1360

Karácsonyi Guido fogadalmi adom ánya a
mariazelii bazilika kincstárából, 1882
The votive offering o f Guido Karácsonyi from the
treasury o f the M ariazell Basilica, 1882

Képmelléklet IV.

Kegyszobrok Yäs megyéből
Religious Sculptures from Yfrs County

A szom bathelyi üom onkos-rend templomának Olvasás Boldogasszony
oltára (reprodukció)
The Altar o f the Virgin M ary with the Rosary in the Dominican church
o f Szom bathely (reproduction)
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A vasvári plébániatemplom ö ltö ztetett Mária szobra (Bálint Sándor
-B a rn a Gábor, 1994 után)
The dressed-up sculpture o f th e Virgin Mary from the parish church o f
Vasvár (by Sándor Bálint - Gábor Barna, 1994)
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A vasvári templomi kegyszobor öltöztetés elő tt
The cultic sculpture from Vasvár before being dressed up
Fotók - Photos: Kutas E szter
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A jákfai Mária szobor a tisztítá s elején, az arc fele tisztítva, m elldísze
ugyanúgy hiányzik, m int a vasvári szobornak
The sculpture o f the Virgin M ary from Jákfa during cleaning, h a lf o f
the face cleaned, the breast decoration is m issing ju st like that o f the
sculpture from Vasvár
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Barbárok a róm ai birodalom határvidékén
A Kőhegyi Mihály emlékére rendezett kiállítás megnyitója

Kulcsár Valéria
Számos emlék, asszociáció kezdett kavarogni a
fejemben, amikor a bajai kiállítás megnyitására
felkérlek. Személyes és szakmai egyaránt . Meg
ismerkedésem és kapcsolatom Kőhegyi M ihál
lyal, a madarasi lelőhely feltárójával, a madarasi
símk rendkívül izgalmas leletanyaga, a szarm a
ták temetkezési szokásai, a bajai múzeum...
Valamikori Bács-Kiskun megyei muzeológus
ként, szarmatákkal foglalkozó régészként na
gyon sok szállal kapcsolódom ennek a kiállítás
nak a témájához, s akkor még nem említettem
a rendezőkhöz fűződő sok éves szakmai barát
ságomat.
Talán mégiscsak a Miska bácsiról szóló első
emlékemmel kell kezdenem. A budapesti régé
szeti tanszékre jött be valamiért. Másodéves
régészhallgatók voltunk, s éppen egy vizsgá
ra várakozva, fibulatipológiákat tanulmányoz
tunk izgatottan. (Olyan rajzokról van szó, am e
lyek a régészeti keltezés szempontjából fontos
ruhakapcsoló-tűk formai fejlődését mutatják
be - ezek elmélyült tanulmányozása nem tar
tozik a szórakoztató időtöltések közé.) „Mi a
fenének foglalkoztok ezekkel a marhaságok
kal?” - kérdezte Miska bácsi a maga közvet
len stílusában, és ment a dolgára. Döbbenten
néztük, hogy ki az az ember, aki ezt a szent
ségtörést - bár az természetesen vicces hang
nemben történt - megengedi magának. Humor
ide vagy oda, később, amikor már Bács-Kiskun
megyében dolgoztam, s kollégaként közelebbről

A kiállítás megnyitóján
On the exhibition opening

is megismertem Kőhegyi Mihályt, megértettem,
hogy miért volt mégis jellemző rá ez a mondat.
Nem az a régész volt, aki az apró részletek bon
colgatásában leli örömét (ugy anakkor őszintén
tisztelte azt, akinek ez volt az erősebb oldala),
ennél sokkal nagyvonalúbb kutató volt. Azt hi
szem, őt elsősorban nem a tárgyak érdekelték,
hanem az általuk megismerhető valaha élt em 
berek, de ugyanígy a kortársai is. Nem véletlen,
hogy mindenkivel meg tudta találni a közös nyel
vet: az egyetemi professzorokkal ugyanúgy, mint
ásatási munkásaival. Ez utóbbi körülményben
nem kis szerepet játszott a szülőföldjéhez va
ló ragaszkodása, egészséges lokálpatriotizmu
sa; nem véletlen, hogy neve fogalom volt s máig
is az Baján és általában a Bácskában. Azok kö
zé a szerencsés régészek közé tartozott, akik az
egyetem után szűkebb hazájukban tudtak elhe
lyezkedni, s a gyerekkoruk óta jól ismert terület
kulturális örökségét kutatták, ápolták.
A szarmatákon kívül még rengeteg min
den érdekelte; a numizmatikától a fehér gó
lyák vonulási szokásain keresztül az egyháztör
ténetig, de sokat publikált az irodalomtörténet,
tudománytörténet tárgykörében, százas nagy
ságrendben jelentek meg könyvismertetései a
legkülönbözőbb tárgyú munkákról. A tudomány
ban kalandor volt, a szónak a pozitív értelmé
ben, hiszen m ert újabb és újabb vállalkozások
ba vágni és azokat véghezvinni.
Talán ennek a „kalandorságnak” köszönhető,
hogy belekezdett a madarasi tem ető feltárásá
ba, ami komoly szakmai kihívást jelentett, bár
eleinte valószínűleg nem sejtette, hogy a szak
mai pályafutását meghatározó bő évtizedet fog
eltölteni Madarason. A szarm ata tem ető kutatá
sa szezonról szezonra megfeszített munkát kí
vánt, amelybe beleértendő az ásatással kapcso
latos rengeteg járulékos, a szakmai ügyektől igen
távoli tevékenység is (pénzszerzés, a munkások,
a közlekedés, szállás megszervezése, bérelszá
molás és még számos népszerűtlen feladat,
amelynek csak távoli köze van a régészethez).
És akkor, az ásatás befejezésével a munkának
még koránt sincs vége, sőt, ilyenkor jön a java.
Következik a leletek ápolásával kapcsolatos ren
geteg vesződés: mindent az utolsó cserépig meg
kell mosatni, restauráltatni, ezt követően nyil
vántartásba venni, megfelelő módon elhelyezni
a múzeumban. S csak ezután kezdődhet el az ér
demi tevékenység: az anyag értékelése és közlé
se. Miska bácsi élete sajnos úgy alakult, csak ar
ra maradt ideje, hogy belekezdjen ebbe a - több
évtizedes munkája megkoronázását jelentő kutatásba. Halála után rrrost társszerzőjére, dr.
Vörös Gabriellára maradt az a feladat, hogy tető
alá hozza ezt a félkész házat. A mostani kiállítást
a készülő monográfia „előlegének” tekinthet-

Kőhegyi Mihály (1934-2001)
Mihály kőhegyi (1934-2001)
jük, egyfajta ízelítőnek a rendkívül szerteágazó,
sokrétű feldolgozásból, amely elé nagy várako
zással tekint a szűk szakma és az érdeklődő kö
zönség egyaránt.
De mi is adja meg a madarasi temetőnek ezt a
fontosságát, m iért vált máris - már’ jóval a publi
káció előtt - fogalommá régészeti körökben? És
kik azok a szarmaták, akikről érintőlegesen már
több szó esett, és akik Kőhegyi Mihálynak - po
lihisztort érdeklődési köre mellett - mégiscsak a
fő kutatási területét jelentették?
Elsősorban le kell szögeznünk, hogy Madaras
az első és egy előre az egyetlen Magyarországon
teljesen feltárt szarm ata temető. így pillanatnyi
lag egyedülálló modellt ad a korabeli temetési
hagyományokat, hitvilágot, divatot, ékszereket
és a másfélezer évvel ezelőtti élet még szám
talan vonatkozását tanulmányozók számára. A
madarasi tem ető különlegessége, hogy több tu
cat halmos sírt találtak itt, A XIX. században még
72-t számoltak össze, később a m egmaradt hal
mok száma csökkent...
Ennél a pontnál elkövetkezik az a pillanat, hogy
a saját szavamba kell vágnom, és - hogy megvi
lágítsam a szarm ata halomsírok jelentőségét tennem kell egy kis történelmi kitérőt. A már so
kat emlegetett szarm ata szó összefoglaló név.
Több iráni eredetű, a szkítákkal rokon nyelvet
beszélő törzset jelöltek így a görög, majd római
földrajz- és történetírók. A törzsszövetségbe tö
mörült jazlgok, roxolánok, aorszok, szirákok
(hogy csak az ismertebb törzseket említsem) ha
talmas területet uraltak a sztyeppéken a mai Ka-
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Részlet a kiállításból
Detail of the exhibition
zahsztán, Dél-Oroszország, Ukrajna területén.
Harcos, nagyállattartó nomád népek voltak, ne
meseik félelmetes nehézlovasságukról váltak is
mertté. Előszeretettel szegődtek el zsoldosnak
ehhez vagy ahhoz a nagyhatalomhoz, s a régé
szek meg is találják ennek tárgyiasult nyomait az
előkelők, a királyok, a papi személyek temetke
zéseiben: pompás görög és itáliai arany éksze
rek, ékkövekkel díszített fegyverek, kínai tükrök
és selymek maradványai kerülnek elő belőlük.
Mint minden keleti sztyeppéi nép, a szarm aták
is halmokat emeltek sírjaik fölé, az előkelőbbek
hatalmas földmunkával járó több méter m agas
kurgánokat (sírhalmot jelentő török eredetű szó)
is kiérdemeltek.
A Krisztus utáni I. században a kárpát-m e
dencébe költöző első szarmata törzs a jazlg, né
pe nyilván megtartotta ezt a szokást, s ugy anígy
nem vétettek az ősi hagyományok ellen a később
érkező bevándorló hullámok sem, amelyek kö
zött voltak roxolánok és alánok is. Ellentétben
azonban a délorosz sztyeppékkel, amelyeknek a
nagy része máig is feltöretlen, az Alföldön a több
évszázados intenzív földművelés tönkretette a
halomsírok (népi nevükön kunhalmok) jelentős
részét. Csak az igazán magas és fákkal betele
pített kurgánok kerülték el a szélszántással járó
pusztulást: ezek közé tartoznak például a máig is
büszkén magasodó közeli vaskúti halmok. Na és
a madarasiak...
Az itt temetkező közösségből azonban nem
mindenkinek járt ki a sírhalom! Kőhegyi Mihály
egyik elévülhetetlen érdeme, hogy nem csak a
földből kiemelkedő én látványos emlékeket bír

ta fel, hanem aprólékos és fáradságos munká
val átkutatta a temető teljes, halmok közé eső
területét is. így' derült arra fény, hogy az akkori
szarmata társadalmat korántsem az egyenlősdi
jellemezte. A temető elemzése után lehet majd
arra a rendkívül érdekes kérdésre választ ad
ni, hogy milyen kritériumok alapján adták meg
a végtisztességet a szarmata társadalomban:
az illető vagyoni helyzete, neme, kora volt-e a
meghatározó? Ki az, akinek a sírja fölé a közös
ség akkora halmot hordott össze, hogy az más
félezer év múltán is látszik, és ki volt, aki csak je
löletlen síit kapott? Az mindenesetre bizonyos,
hogy a mai Madaras területén legalább kétszáz
évig itt élt szarm ata közösség tagjai nem voltak

Részlet a kiállításból
Detail of the exhibition
Fotók - Photos: Soltis Iászló

szegények, ás ami nem lényegtelen: halottaiktól
sem sajnálták a pompát. Gondoljunk arra, hogy
a 666 feltárt sír jelentős részét valószínűleg nem
sokkal a tem etés után módszeresen kirabolták
(majdnem olyan módszerességgel csinálták,
mint - évszázadok elmúltával - a régészek, csak
a rablók nem a múzeum kiállítására szánták az
ott talált ékszereket és egyéb értékes tárgya
kat. A különböző rablási módozatoknak egy éb
ként Miska bácsi egy külön cikket szentelt). Ami
az ásatás során előkerült, s aminek a javát most
a kiállításon láthatjuk, azok a tárgyak, amelyek
részben elkerülték, részben nem keltették fel a
fosztogatók figyelmét. így ezekből a „maradvá
nyokból" ítélve kell megpróbálnunk elképzelni,
hogy mi az, amit eredetileg a halott mellé tettek
a családtagok.
Állandóan temetőről, sírokról, halottakról be
szélek, de paradox módon azért kell ennek a té
mának ennyi helyet szentelni, hogy elképzelést
tudjunk alkotni arról, hogyan éltek ezek az em
berek valamikor a ll-IV században. Innen tud

juk például, hogy az asszonyok színpompás,
több száz, sőt néha ezernyi gyönggyel ékes ruhá
ban jártak, vagy azt, hogy a divatban követték a
szomszédos (a Duna túlpartján lévő) római tar
tomány újdonságait, és ez egyben azt is jelenti,
hogy szoros kereskedelmi kapcsolatokat ápol
tak a folyón túli Pannóniával. A sírlclctek alap
ján szerezhetünk tudomást arról is, hogy mi
lyen fajtájú kutyákat, lovakat tartottak az itt élők.
Vagy arról, hogy akár a nőknek, akár a férfiaknak
mik voltok a legfontosabb munkaeszközei (pl. or
só, kés, fenőkő), amelyek aztán a haláluk utón a
túlvilágra is elkísérték őket. De alkothatunk né
mi elképzelést arról is, hogy milyen fegyverekkel
hadakoztok ugyanezek a férfiak, amikor háború
ra került sor (márpedig arra sűrűn sor került,
ugyancsak a Római Birodalom lakóival. Ilyenkor
a szarmaták az akkori világot rettegésben tartó
légiókkal keveredtek harcba, és nemegyszer volt
a győzelem az ő oldalukon).
A kiragadott példák után azonban megálljt kell
magamnak parancsolnom, mivel a tém a nagyon
gazdag, és a további felsorolás igencsak hosszú
ra nyúlna. Ezért most már csak annyi dolgom
maradt, hogy gratuláljak Vörös Gabriellának és
segítőtársainak, valamint a bajai kollégáknak eh
hez az otthonos, de ugyanakkor nagyon informa
tív, ízléses és tartalmas kiállításhoz. Azt hiszem,
Miska bácsi meg lenne elégedve...
(Elhangzott 2004. április 2-án a Tűit István
Múzeumban, Kőhegyi Mihály 70. születésnap
jára emlékezve.)

Itarbarians in Hie Border Region of the Roman
Empire
Exhibition Commemorating Mihály kőhegyi
A unique exhibition was opened at the István Tiirr
Museum in Baja, presenting the finds of the cemetery
in Madaras and commemorating the outstanding
character of Mihály Kőhegyi. Madaras is the first and
only wholly uncovered Sarmatian cemetery in 1lungary
so far. Kőhegyi conducted the work for about a decade
and although his death stopped him from completing
the project it was carried on by his colleague and now
the results can be seen in the museum's exhibition.
From the tools, weapons, shreds of dresses, jewellery
found in the graves the researchers can draw the
picture of the every day life of this people of Iranian
origin living in the territory of Hungary' during the 21“14"1centuries AC.
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Számvetés
A b u d a p esti Szent István B azilika rég en é s m a
Farkas Attila
A budapesti Szent István Bazilika felszentelésé
nek századik évfordulójára, a jövő esztendőben
ismét eredeti szépségében reprezentálja azt
a nagyvonalú koncepciót, amelyet a templom
1851-es alapkőletétele óta három kiváló épí
tész álmodott meg. Iliid József klasszicista
terveit Ybl Miklós neoreneszánsz jegyekkel öt
vözte, s (ízzel egységet terem tett az új monu
mentális épület és annak környezete, az egy
kori Sugár-, ma Andrássy úti paloták között.
Az új, monumentális épület szervesen illesz
kedett az ugyancsak Ybl által tervezett Operaház, valamint a térbeli látvány harmadik épü
letének, a budai Királyi Várnak együttesébe. Az
utóbbit, Ybl halálát követően, Hauszmann Ala
jos fogalmazta meg végső formájában. A har
madik műépítészre, Kauser Józsefre várt a Ba
zilika belső terének megformálása, díszítést; és
oltárainak megtervezése. A kitűnő felkészült
séggel és körültekintő alapossággal rendelkező
építész kedvelte a historizmust, de több vonat
kozásban átalakította Ybl reá hagyott terveit.
Megőrizte, és egyben továbbfejlesztette a „rene
szánsz” motívumkincseit. Lelküsmeretességére
jellemző, hogy mielőtt a reá váró munkálatok
hoz hozzáfogott volna, hathetes tanulmányutat
tett Itáliában, tapasztalatokat gyűjtve a század
végén kedvelt stílusirányzathoz. Kauser a belső
tér kialakítására több döntő jelentőségű elhatá
rozást tett. Ragaszkodott az általa tartósabbnak
vélt mozaik alkalmazásához, mellőzve a menynyezeti ábrázolásokban a secco- vagy' a freskótechnikát. Gondoskodott arról, hogy a velencei
Salviati e Jesurum cég nagyméretű mozaikjait
sűrű szövetű dróthálózatra illessze, ezzel is biz
tosítva a tartófelület rugalmasságát. A költségek
csökkentése végett pedig elhatározta, hogy az
épület belső oldalfalait műmárvánny al borítja ás
csak az oltárok esetében alkalmaz hazai és kül
földi színes márványt.
Az egyházi építészetben m ár gyakorlott
Kauser kiv áló szellemi partnerre talált a vele egy
esztendőben - 1848-ban - született plébános
ban. Lollok Lénárdban. Mind a lipótvárosi pol
gárság bíztatására, mind saját elhatározásából
1ellök döntő jelentőségű lépésre szánta el magát,
amikor a honfoglalás millenniumának lelkesedé
sét kihasználva, 1896. május 27-én javaslatot
tett az új templom titulusának - védőszentjének
- megváltoztatására. A bazilika elődje - a
Zitterbart-féle plébániatemplom - ugyanis a
Habsburg-ház és Ausztria védőszentjének, Lipótnak tiszteletét szolgálta, és az egyház jog
rendje szerint ez lett volna az új templom titu
lusa is. Az Esztergomi Fóégyházmegyei Hatóság

és a Székesfőváros vezetése szívesen hozzájá
rult a kérés teljesítéséhez, ezért 1897 júniusá
tól lehetőség nyűt a bazilika belső, ikonográfi
ái programjának átfogalmazására. Az eredeti
témák mellett megjelentek a magyar történe
lemre vonatkozó elemek, amelyek kellőképpen
súlypontozták az új koncepciót. A programot
Lollok Lénárd dolgozta ki, a kivitelezésre pedig
Kauser korának „magyar klasszikusait" hívta
meg, mellőzve a XIX-XX. század fordulóján már
elfogadott irányzatok közkedvelt képviselőit, az
ünpresszionistákat, megelégedve a hazai kon
zervatív festészet képviselőivel. A történelmi té
mák között - az új titulusnak megfelelően - az
államalapító Szent István király alakja került kö
zéppontba. Az előcsarnok főkapuja fölé már ko

rábban elhelyezett Szent Lipót domborművet
Sennyei Ká-roly Szent István tondójával cse
rélték ki. Stróbl Alajost kérte fel a Szent Ist
ván Társulat által finanszírozott főoltár carrarai
márvány Szent István szobrának megkomponálására, amelyet a kiváló művész a Mátyás
templom mellett felállított bronz lovasszoborral
párhuzamosan készített. A szentély' boltoza
ta félkörívének széles képszékébe Mayer Ede
bronz reliefsorozata került, amelynek jelenete
it, az István királyról szóló legendáriumok alap
ján, ugyancsak Lollok plébános határozta meg.
A templom középkupoláját tartó vaskos pillérkötegek szoborfülkéit a magyar szentek szobra
ival díszítették, így Stróbl Alajos Szent Gellértet,
Sennyei Károly Árpád-házi Szent Erzsébetet és

Budapest legnagyobb temploma: a Szent István Bazilika, prímás-érseki társszékesegyház
The biggest church in Budapest: the St. Stephen basUica, Cathedral ufthe primate-archbishop

Fádrusz János a lovag Szent László királyt áb
rázoló alkotásaival. A kilencosztású templomtér
négy szélső kiskupolájára a magyar történelem
hez fűződő szentek. Róth Miksa által kivitelezett
mozaik-tondók és stukkó-domborművek kerül
tek: többek között Boldog Gizella, az Esztergo
mi Főegyházmegye védőszentje, Asztrik vértanú-püspök. Boldog Mór. Boldog Hedvig és a
boldogemlékezetű szatmári püspök. Hám Já
nos arcképe. A hazánkat a szerzetesség szel
lemében szolgáló rendalapítók: Szent Benedek
apát. Assisi Szent Fferenc, stb. ábrázolásai úgy
szintén megjelentek a mennyezet díszítménye
in. Ezek terveit Mayer Ede, Deák-Ébner Lajos (is
id-Vastagh György' készítette. A templom belső
terében kiemelkedő jelentőséget képviselt a ke
reszthajó déli nagyméretű oltára, amelynek ol
tárképét - „a Magy ar Szent Korona felajánlását”
- Benczúr Gyula festette meg a tőle elvárt, kissé
teátrális igényességgel. A Szent Istvánra vonat
kozó ikonográfiái programot id.Vástagh György
Szent Imre és Roskovits Ignác Szent Adalbert
oltára egészítette ki. A szentély, a nagykupola
és a dongaboltozatok kartonjait Benczúr Gyu
la. illetve Lotz Károly készítette el. de egyéb fel
adatok ellátására Székely Bertalan és Aggházy
Gyula is megbízást kapott; mindazok, akiket a
Főváros, mint kegyúr. a gyakran változó bíráló
bizottság. valamint az építész közösen jelölt ki
és fogadott el.
Az 1983-tól 2(X)3-ig tartó felújítás a temp
lom állagvédelmére, a külső és belső tér tel
jes helyreállítására, és a szakmailag folyama
tosan ellenőrzött restaurálásra vonatkozott. A
felújítás keretein belül lehetőség kínálkozott a
XIX. század végén - az idő és az anyagi fede
zet hiánya miatt - elmaradt néhány' terv kivi
telezésére is. Színes ólomüvegablakok kerültek

„Locus orationis - A z imádság háza” - ’’Locus orationis - The House o f Prayer”
Fbtó - Photo: Domokos Mónika
az oldalkápolnák oltárai fölé, amelyek tém áját
művészettörténészek bevonásával Róth Miksa
tervei alapján, az eredeti ikonográfiái program 
hoz alkalmazkodva, Pólyák János üvegművész
kivitelezte. Ennek megfelelően helyei kapott
az eredeti tituláris szent, Lipót herceg, vala
mint Boldog Gizella bátyja, II. Henrik császár.
Nádler Róbert Szent Cecília oltára felett helyez
ték el az egyházi tudomány legendárius dok
torának, Alexandriai Szent Katalinnak, F’e szty
Árpád Szent József mellékoltára felett Szent
András apostolnak ólomüveg ábrázolását. A
napközben beáradó fény' tompítására szüksé
gesnek látszott a kereszthajó két nagyméretű,
félkör alakú ablakának átalakítása: napjainkban

Mennyei udvartartás: festett horganyszobrok a Bazilika timpanonján
Celestial houshold: painted zinc sculptures on the tympanum of the basilica
Fotók - Photos.- Kovács Gergely

már a déli Nagyboldogasszony' oltár színes ab
laküvegén a Magyar Szent Korona, az északi ol
dalon, Stetka Gyula Golgota oltára felett pedig
az Apostoli Szentszék címere látható.
A minden részletre kiterjedő külső és belső
felújítás Budapest szívének egyik legjelentősebb
műemlékét mentette meg a további „rom
lástól" és „varázsolta újjá”. 1905. november
19-én, a bazilika egykori felszentelésnek nap
ján megjelent egyik újságcikk megjegyzi (utal
va a munkálatok három befejező esztende
jére): „E három évnyi időszak határain belül
készült el az a három nem csak méretében,
hanem építőművészeti jelentőségében is nagy1
évszázadokra szánt életmű, amely ek, mint az
elmúlt XIX. század legkimagaslóbb monumen
tumai m aradnak az utókorra: az Ország-Háza,
a Király-I láza és a Főváros V-i kerületében ál
ló Isten-Háza” (Ney Béla). A két világháborútól,
a term észeti csapásoktól, korunk szennyezett
levegőjétől és a term észetes elhasználódástól
megsebzett Isten-Háza a jövő esztendei jubile
umra im m ár régi fényében ragyog, bizonysá
gul area, hogy nem volt hasztalan sem a fel
újítására szánt gondokkal terhelt két évtized,
sem a restaurálására fordított tetem es anya
gi áldozat.

Hie St. Stephen Basilica Then and \ow
By the lOO“1anniversary of the inauguration of the St.
Stephen Basilica in 2005, the building will have been
completely' renovated. The construction of the basilica,
originally designed by Miklós Ybl. probably the most
famous Hungarian architect, was linked with the name
of József Kauser, who after Ybl’s death took over the
task of supervision and completed this vast enterprise.
The renovation of the basilica started in 1983 with the
preservation and continued with the total restoration
of the exterior and interior of the building. During the
work, even a few' original interior elements of the plan,
then cancelled due to financial problems (e.g. stained
glass windows over the altars of the side-chapels)
could now' be realised.
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K is h erceg b ő l szen t király, m u stárm agb ól szék eseg y h á z
Kovács Gergely
Népmesébe illő története van annak a kicsi,
Szent Lipót tiszteletére szentelt plébániatemp
lomnak, ami épülőfélben lévő apró házak között
húzódott meg Pest város falaitól ászakra, és fo
gadta az ekkor még parányi hívó' közösséget. Az
épület egyszerű, klasszicista vonalaival jól illesz
kedett a város XIX. század eleji hangulatához, de
harminc év sem kellett hozzá, hogy szűkre sza
bott méretei miatt a gyarapodó hívő sereg szá
mára kicsinek bizonyuljon. A történelem fintora,
hogy a korábbi császár-király, II. Lipót és a ki
alakulófélben lévő városrész közös védőszentje,
Lipót herceg kápolnájában éppen a császári tü
zérek okoztak helyrehozhatatlan pusztítást az
1848-49-es szabadságharc idején. Egy nagyobb
templom építése ezt követően még sürgetőbbé
vált. A fellendülő városrész kis hercegének ki
emelt helyzete ekkor ingott meg először.
Ilyen előzmények után 1851-ben kezdődhetett
el a nagy építkezés. Hild József hatalmas, klaszszicista templomot álmodott a kis kápolna he
lyére. Halálakor már álltak a falak, kész volt
a vadregényes altemplomi rész, és az ég felé
törő négy, vaskos torony által közrefogott kupo
la körkörös oldalfala. A pesti polgárok nagy ál
ma volt egy kupolás templom, amely fölveheti a
versenyt az európai fővárosok székesegyházai
val. A történelmi Magyarország különböző vidé
kei egymással vetekedve támogatták az építke
zést, pénzadományokkal és ajándékként küldött
terméskővel és más építési anyagokkal. Közvet
ve ez a nem es igyekezet okozta a m ár akkor bazi
likaként emlegetett templom 1868-ban bekövet
kezett tragédiáját, a félkész kupola beomlását. A
pillérek és a falak különböző kőanyaga ugyanis
más-más teherbíró képességgel rendelkezett, és
így a millenniumra készülő, kilencvenhat méter
magasra tervezett kupola hatalm as súlyát még
félkész állapotban sem bírta el. Ez az esemény
nagy mértékben visszavetette az építkezés fo
lyamatát. Gondviselésszerű benne az, hogy Hild
József mái’ előre látta a bajt, utódja, Ybl Miklós
pedig életveszélyesnek nyilvánította és lezáratta
az építési területet, így csak a befejezetlen temp
lomban keletkezett kár. Ezt követően hosszú
évekre leállt a munka. Az a szóbeszéd járta, hogy
nem is templomi, hanem színházi vagy m ás ef
féle célra használják majd a még álló falakat és a
több mint négyezer négyzetméteres belterületet.
Volt, aki ezért visszakérte korábbi pénzadomá
nyát, mondván, hogy ő azt templom építésére
szánta. A pestiek körében közmondások szület
tek az építkezés reménytelen helyzetéről: „Meg
fizetlek, ha majd fölépül a Bazilika!”
A munkálatok tervszerű újrakezdése sok
vesződséggel és gonddal járt, de végül Ybl Mik
lós irányításával 1875-ben mégiscsak megin
dult. A „bazilika” új stílusa egy valódi újjászü
letés előlúmöke lett. 1905-ben a több mint fél

Szentmise a Bazilika „éneklőkövei”között - Holy mass among the “singing stones" o f the basilica
Fbtó - Photo: Domokos Mónika
évszázadon keresztül épült, és immár Szent Ist
ván tiszteletére szentelt templom átadását ün
nepi esztendő kísérte, sor kerülhetett végre az
ünnepélyes fölszentelés mély értelmű szertan
tásaira, amit Vaszary Kolos hercegprímás se
gédpüspöke végzett Szent Erzsébet ünnepén.
Azért pont november 19-én, hogy Magyaror
szág újra leróhassa kegyeletét a néhány évvel
korábban meggyilkolt Erzsébet királyné előtt.
A zárókóletétel 1906. december 8-án zajlott a
veszprémi püspök, műit érseki megbízott veze
tésével. Magyarország főpapja, a hercegprímás,
nem jelent meg a szertartásokon, így jelezte ag

godalmát, hogy a méreténél és szépségénél fog
va rendkívül jelentős plébániatemplom idővel az
esztergomi bazilika riválisává válhat.
Vászary Kolos hercegprímás félelme száz éven
belül valóra vált: 1993-ban a magyar egyházme
gyerendszer átalakításával a Bazilika az eszter
gomi prímási főszékesegyház testvértemploma,
társszékesegyháza lett. Időközben - szentesít
ve a pestiek szavajárását - ténylegesen is el
nyerte a Kis Bazilika pápai kitüntető címet, ami
nek apropóját az 1930-31-ben megrendezett
Szent Imre Emlékév adta, amikor az ünnepsé
gek központi helyszíne ez a templom volt. A Ba-

38
zilika ezt követően tett szert mai jelentőségére.
Mindszenty József bíboros - szakítva elődeinek
a törekvéseivel - már nem konkurenciának te
kintette a templomot, hanem olyan központi
fekvésű, impozáns és kellően nagy méretű nem
zeti szentélynek, amely alkalmas egyházmegyei
és országos ünnepségek rendszeres befogadá
sára. Az 1947-48-ban lezajlott Boldogasszony
Éve számos ünnepsége, az akkor még nem itt
őrzött, mégis ide kapcsolódó Szent Jobb körme
netek jelzik ennek az érdekes történelmi folya
matnak ezt a fontos állomását. Mindszenty bíbo
ros volt az első. aki kezdeményezte Rómában a
magyar egyházmegyehatárok ésszerűsítését és
Budapest főváros teljes integrálását az Eszter
gomi Főegyházmegyébe, ami csak a rendszerváltozást követően válhatott valóra.
Szent István királyunk belvárosi „diadala" és
az osztrák hercegi szent „trónfosztása” 1938ban lett teljes, amikor a templom után maga
a városrész is átkeresztelkedett, Lipótvárosról
Szentistvánvárosra „magyarosítva” nevét. A
történelem újabb fintora, hogy 1990-ben, amikor
Budapest kerületei újra fölvették régi nevüket, a
belváros nem a magyar nemzeti megújulást
jelképező, és hosszú folyamat eredményeként
kialakult elnevezést választotta, hanem ismét
Lipótváros lett.
Aki elég időt szán a megszépült Bazilikára,
számtalan jelét találja a leírt történelmi folya
matnak. A homlokzat tympanonján Szent Lipót elhárító kézmozdulatot tesz, mintha azt
akarná mondani: „nem én vagyok, akit keres
tek". Hercegi alakja feltűnik a Szent Adalbert
oltár fölötti megújult üvegablakon is, kezében
a régi klasszicista kápolnával. Lám, itt jelképe
sen kezet fognak a közép-európai szentek. Hild
József tervezői zsenialitását dicsért a különle
ges térélményt nyújtó, de jelenleg még nem lá
togatható altemplomi rész. ahol évtizedekig a
Fővárosi Levéltár polcai foglalták el zsúfolásig a
helyet. Páratlan élményt jelentett, ahogy a ma
gas, égbe törő „hajók” megszabadultak ezektől
az ideiglenesnek szánt, mégis évtizedekig hasz
nált állványoktól, és láthatóvá váltak a szép épí
tészeti formák. Itt került elhelyezésre Szent Lipót herceg monumentális domborműve, amit
1897-ben Szent István király ábrázolására cse
rélt az építtető a főbejárat felett. A Bazilika belső
terei a jelentős művészeti alkotásokon túl szá
mos történelmi emlékkel büszkélkedhetnek.
Ezek újra elénk állítják Budapest legnagyobb
templomának évszázados múltját, és sok ér
dekességet tartogatnak az érdeklődő látogatók
számára. Az Ybl-féle előcsarnokban, amit a gyu
lafehérvári székesegyház hatása alatt tervezett
az építőművész, egy emléktábla örökíti meg azt
a napot, amikor 1906. október 28-án
Rákó
czi Ferenc hamvai Törökországból Kassára szál
lítván itt kerültek ünnepélyes felravatalozásra. A
templomi hagyomány szerint a gyászszertartás
idejére fekete színbe öltöztették a Bazilikát, sö
tét drapériákat függesztve azokra a fémkarikák
ra, amelyek körbefutnak a bazilika belső pár
kánysora alatt.
Az előcsarnokot és a szentélyt összeköti egy-
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Magyaros díszek a homlokzaton - Hímgarian style decorations on the facade
Fbtó -Photo: Kovács Gergely
egy dombormű: a magyar címer ábrázolása. A
bejárati diadalíven kőből faragták ki a történel
mi Magyarország ún. középcímerét, a szentély
ben pedig bronzból készült el a Szent Korona
apotheózisát ábrázoló alkotás, rajta az oiszág
és a főváros címerpajzsával. Ezt a bronz „ké
pet" kizárólag a szemfüles látogatók veszik ész
re, mert az oltárkupola mögötti falrészen helyez
ték el, és ezért csak oldalról nézve látható. A
Bazilika szentélyének másik különlegessége egy
bíbornoki címerrel díszített főpapi tiónszék, ami
a Bazilika társszékesegyházi rangját jelzi. Ilyen
klasszikus „katedrát” ma m ár ritkán leltet lát
ni katolikus templomokban, itt műemlékvédelmi
okokból maradhatott meg. A templom beren
dezése egyébiránt külön érték, egységes be

nyomást teremt, és nagyobbrészt az épülettel
egyidős darabokból áll.
A templom egykori sekrestyekápolnáját Szent
Lipót tiszteletére szentelték, m a Szent Jobb ká
polnának hívják. Itt látható második legfonto
sabb nemzeti erekly énk. Szent István király jobb
kézfeje, ez a természetes mumifikálódás követ
keztében épen maradt testrész, ami a fehérvá
ri királysírok pusztulása óta az Országalapító
jelképes nyughelyének is tekinthető. Gyönyörű
ereklyeházát Lipperl József tervezte. A Bazili
kában 1950 óta őrzik a Szent Jobbot, miután
Budán lerombolták a királyi palota kápolnáját
és elüldözték az átmeneti helyet biztosító an
golkisasszonyok szerzetesnővéreit a Váci ut
cából. Évtizedeken át a hívek csak évente egy

SZÁMVETÉS
szer láthatták a Szent Jobbot, amikor a plébánia
páncélszekrényéből rangrejtve a templom szen
télyébe hozták a Szent István napi nagymise ide
jére.
A kápolna két történelmi vonatkozású dísze:
egy ezüst és egy márványtábla. Előbbi a máso
dik padsor szélén azt a hely et jelöli, ahol Tele
ki Pál miniszterelnök 1941. április 3. előestéjén
utoljára imádkozott, utóbbi pedig egy „pápai” lá
togatásnak állít emléket, A márványtáblán ábrá
zolt személy azonban nem az 1991-ben itt járt D.
János Pál, hanem XI. Piusz pápa, aki még vatiká
ni diplomata korában misézett ezen a helyen, a
Bazilika legrégibb liturgikus terében. Rajta kívül
M . Piusz, XXIII. János és VI. Pál pápák is jártak a
kápolnában még mielőtt Róma püspökei lettek.
Többségüket, amikor kilépett a Nyugati pályaud
varról, hogy egy templomot keressen, attól el
mondhatja napi szentmiséjét, a hatalm as kupola
látványa csábította a Bazilikába. így jutott érde
kes szerephez a templom történetében a pesti
ek egykori álma, a „bazilikához" illő kupola, ami
nek hatalmas körerkélye ma mái' látogatható. A
fölvezető lifteket a kupola szellőző aknáiban si
került elhelyezni, a műemléképület sérelme nél
kül. Az erkélyről körbetekintve jól megfigyelhető
Budapest főváros történelmi kibontakozása, patüiás háztetők, középületek látszanak, száz meg
száz év nyoma és emléke.
Több mint ötven évig épült, közel száz éve áll,
és csaknem húsz év alatt újult meg ismét Szent
Istv án király' budapesti bazilikája. A felújítás két
legérdekesebb mozzanata a belső tér helyre
állításához kapcsolódik. A szentély csodálatos
mozaik-sorozata nagyon komoly károkat szen
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vedett a Bazilika évszázados története során.
Beázott, gombák terjedtek rajta, és emiatt kipo
tyogott belőle jó néhány mozaikszem, és ezek a
hiányzó kövek pótolhatatlannak tűntek. Ekkor a
Bazilika kanonok plébánosa, Szabó Géza fölve
tette, hogy a kivitelező nézzen utána Velencében
annak a „Salviati" cégnek, amelyik hajdanán a
Benczúr Gyula féle kartonok alapján elkészítet
te a mozaikképeket. Első lépésben elővették a
velencei telefonkönyvet, amiben - láss csodát
- szerepelt az olasz elnevezés. Föltárcsázva a
számot kiderült, hogy ugyanarról a cégről van
szó. A készséges olaszok kisvártatva újabb kel
lemes meglepetéssel szolgáltak: nyomára buk
kantak ugyanis az eredeti dokumentáció mellett
a száz éve elraktározott, és pótlásra szánt mo
zaikszemeknek mindenféle színből. így' eredeti
anyagokkal sikerült helyreállítani a szentély mo
zaikjait éppúgy, mint Lotz Károlynak a második
világháborúban megsérült Krisztus feltámadása
című mennyezeti képét.
A plébános leleményessége egy másik ko
moly problémát is áthidalt a szó szoros értelmé
ben. A hatvanöt méteres belmagasságú kupo
la fölállványozása egyrészt óriási költséggel járt
volna, másrészt ellehetetlenítette volna a temp
lom liturgikus életét. A mentőötlet jelképértékű:
legyen a mintapélda a római Szent Péter Bazi
lika kupolájának felújítása, hiszen ott a gigászi
pápai oltár miatt bizony ára lehetetlen volt a pa
dozatra állított állványokról végezni a munkát.
Minthogy Rómában külön kormányzóság, egy
„Műhelynek” nevezett hivatal és munkacso
port gondozza a hatalmas műemléktemplomot,
hozzájuk kellett fordulni segítségért, ők pe

dig készséggel és térítésmentesen átenged
ték a tervdokumentációt, am i alapján elkészül
hetett a budapesti kupola-felújítási terv. Ez egy
koronaszerű vas állványszerkezet beemelésé
vel lehetővé tette, hogy csak a magasban épülje
nek állványok, a főhajó pedig szabadon marad
jon. így segítette a római Nagy Bazilika a mi Kis
Bazilikánk felújítását.
A tem plom szépséges formái, művészeti alko
tásainak sokszínű gazdagsága és másfélszáza
dos története egy gyarapodó közösség álmairól,
értékterem tő erejéről mesél. Jóleső érzés olyan
nak látni, műit amilyen elkészültekor, száz évvel
ezelőtt volt: szépnek és csábítónak.
Lásd még - S e e also: Képmelléklet I.

Saint kin « from a Young Prince. Cathedral Imin
a Mustard Sind
The parish church dedicated to St. Leopold in Pest
has a highly interesting story. The building served the
catholic population of the quarter and for 30 years fit
into the early 19“1century' atmosphere of Pest. With
the growth of the number of inhabitants however,
by the 1850s its expansion became a priority'. The
construction started in 1851, based on the plans of
architect József Hild, who dreamed about a huge
neoclassic cathedral with a vast cupola cornered
by four towers. In 1868 though, the cupola crashed
in and Miklós Ybl, the new resident architect after
Hild's death redesigned the building. The construction
after several years’ of waiting started again in 1875
and with the setting of the keystone finally was
inaugurated in 1906. The basilica had to undergo
another reconstruction and renovation during the last
two decades but now awaits the visitors.

K egyszobrok é s k u ltu sza ik
Egy tárgy restaurálásának tanulságai
Szacsvay Éva - Kutas Eszter
A Néprajzi Múzeum Egyházi Gyűjteményében
őrzünk egy Mária szobrot, amelyet az 1960-as
években Bán Elek gyűjtött Jakfán A ás megye).
A szobor használaton kívül a római katolikus
templom padlásáról került elő. I lársfából fara
gott, krétaalapozású, festett, policrom, hiányos
festésű, hátoldala teknőszerűen kivájt ülő Mária
szobor, két karját előre nyújtja, bal kezén ülhetett
a Kisjézus; ez hiányzik, ugyancsak hiányzik mind
két kézfeje is, és a mellet takaró rész. Ruhája feketés színű, vízszintes karcolt csíkozással, felfelé
futó aranyozott virágszálakkal. Kötényének szé
le csipkével díszített. Feje szépen megmunkált,
jellegzetes Mária-Terézia korabeli arc, csigákban
feltekert barna haj keretezi az arcot, arcszíne ró
zsaszín, kék szemekkel. .A meghatározás szerint
az 1700-as évek közepe táján készült (magassá
ga 111 ,5 cm, szélessége 54 cm).

A Jákfához közeli szakrális tájban a szom bathelyi domonkosok templomának Olvasás Bol
dogasszony szobra tűnik szobrunk analógiájá
nak esetleg előzményének. Ennek a szobornak
kultuszával kapcsolatban 1696-ból maradt fenn
adat, mint „csodálatos szoborról”. 1736-ban ja
vításáról tanúskodnak az kálók, amit Rost Jó
zsef szombathelyi szobrász végzett el, majd
FTavet János festő fehérre festette a Szűz Anya
arcát, „mely addig fekete színben volt”. Ez az
adat megerősíti a kegy szobor kultuszának öszszetett voltát, egy lappangó lorettói kultuszt is
megenged, amely eredeti törökellenes voltá
val kapcsolódik az eredetileg a tömk legy őzését
szolgáló rózsafüzéres kultuszhoz. A források
szerint a domonkosok Szombathelyen mindkét
ima-gyakorlatot fenntartották.
A jákfai szobor másik templomi analógiája a
vasvári plébániatemplom Mária oltárának Ál
ló Boldogasszony szobra, mely a XVIII. század
közepére tehető. Lehet másolat, de lehet a kul

tusz szolgálatában készült azonos típus. Ennek
kezén m ár nincs rózsafüzér, a mellének díszes
lapja pedig, ahogyan a múzeumi tárgynál, itt is
hiányzik. A kegyhely középkori kultusza a Szent
Vér ereklyéhez kötődött, 1500-ban VI. Sándor
pápa búcsút engedélyezett. Ez a török idő alatt
megszűnt. A XVIII. században megújuló búcsú
járás a barokk kori Mária tisztelethez kötődött.
Ma Szűz Mária búcsújáróhely, a lourdesi kultusz
hatására.
Az analógiák képi ábrázolásai segítenek a kul
tusz alakulását, változásait felrajzolni. A leg
korábbi ism ertté vált metszet egy imacédula,
amelynek m ásodik oldalán ferreri Szent Vince
gótbetűs németnyelvű, a betegeket megsegítő
imája olvasható. A képen az Olvasás Boldogaszszony, illetve a ném et barokk használatból átvett
megnevezéssel a Rózsafűzér K tálynéja látható,
koronáját két angyal tartja, bal oldalán Szent Do
monkos. jobb oldalán a domonkosrendi apáca
szent, Sienai Szent Katalin, mindkettejük kézé-
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ben olvasó. (Alakjukat a 15 titok miniatűrkép
sora, mint rózsaítizér veszi körül. A kép alsó
mezőjében a domonkosrendi Szent Vince lát
ható a betegek gyógyítása közben, a jobb olda
lon a szép halál ábrázolásával.) A szentkép és
az ima szövegének együttes láadása kiemelten
célozza meg az olvasó-kultuszt, nemcsak a kép,
amelyen a rózsafüzér sokszorosan ábrázolt, de
a mellé helyezett üna is azt szolgálja. Ugyanak
kor nyilvánvalóan német nyelven beszélőit, szer
zetesek, apácák és polgárok használhatták, nem
a magyar búcsújárók. Az 1720 körül kelet
kezett kép Bálint Sándor gyűjteményében
található (Móra Ferenc Múzeum).
Egy másik, ugyancsak Bálint Sándor
gyűjteményéből származó metszeten a
kép alsó felében a domonkos rendi kegy
templom és rendház látható, felette a
felhőkaréjon álló kegyszoborral (XVIII. szá
zad, B. J. Herrmann metszete). Ez a képtí
pus a kegytemplom épületével viszont már
a bűcsújárást szolgálta, míg az előbbi úikább az ünaalkalmak szervező táigya le
hetett.
Egy ábrázoláson, amely a
szá
zad első feléből származik, a szombathe
lyi Domonkos rendház és templom, vala
mint a Szent Márton kútja fölé helyezve
látható a rózsafüzéres Madonna alakja, a
koronát tartó két angy al a királynőjelentés
hordozója, a rózsafüzér a két csuklóra van
erősítve. Ezt a képet 1938-ban Csodálatos
Szűz Mária képként nevezik meg.

megőrzéséért. Sajátos a néprajz körébe sorol
ható alkotások helyzete, hiszen nem tudhat
juk, hogy a m agas művészetben meghonoso
dott technikák mikor kelőitek át a népi, népit«
alkotók kezére. Bizonyos esetekben több évszá
zados fáziskéséssel találkozunk, m áskor pedig
alig telik el pár év, és máris megjelennek a diva
tos művészeti technikák egy-egy különleges tisz
teletnek örvendő képnél vagy szobornál. Éppen
ebben rejlik a jákfai és a vele rokonítható szob
rok kiválósága. Egy, a szombathelyi szoborral
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A jákfái Mária szobor restaurálása
Amint az előbbiekből kiderül, a jákfai Má
ria szobor irodalmi és helyszíni kutatások
alapján két hasonló szoborral került kap
csolatba. Az egyik a szombathelyi domon
kosrendiek templomában őrzött alkotás, a
másik a vasvári templom mellékoltárának
Madonna szobra, ugyancsak az egykori do
monkosok tulajdonában. Szerencsések azok az
esetek, amikor a restaurálási munkák közben
olyan technikatörténeti megfigyelésekre van
mód, amelyek segítenek a szobor adatolásában.
Faszobraink esetében a művészettörténeti ku
tatás elsősorban a faragás stílusjegyeit igyekszik
megragadni, és ennek alapján sorolja a szobro
kat egy-egy mester életművébe. A plasztikai ér
tékeken és jellegzetességeken túl ritkán (isik szó
a szobrokat díszítő felületkialaldtásról. A testszí
nek festésmódja, a ruhák arany- vagy ezüstbo
rítása, a legkülönfélébb anyagimitációk felvonul
tatása a fából faragott alakok felületén kívül esik
a kutatók érdeklődésén. A jákfai szobor és a ve
le rokon másik két Madonna lehetőséget kínál,
hogy ezekre a technikatörténeti sajátosságokra
rávilágítsunk. A restaurátorok figyelmét többnyi
re lekötik a műalkotás anyagai, azok károsodá
sai és konzerválási lehetőségeik. Igazuk van a
restaurálás teoretikusainak, amikor azt m ond
ják, hogy minél többet tudunk a művek anya
gából és készítési technikájukról, amiál töb
bet tehetünk a műalkotás hordozta gondolat

A jákfai Mária szobor. Néprajzi Múzeum,
Ltsz: 67.119.6.
The sculpture o f the Virgin Mary from Jákíá.
Museum o fEthnography
Photo: Franciszcy József
foglalkozó tanulmány kiemeli a Madonna haj
viseletét, és ezt az erősen stilizált rokokó pa
rókát Mária-Terézia hajviseletével hozza össze
függésbe.
Három szobrunk közül, ha a Madonnák ruhá
ját nézzük, a vasvári mutatja a legarchaikusabb
mintázatot. Semmi sem term észetesebb annál,
hogy a faszobrok krétával alapozott felületén a
viszonylag puha enyves krétaréteget munkálják
meg. A gravírozásnak nevezett technikával már
a középkorban is találkozunk, azzal a nyilvánva
ló imitációs szándékkal, hogy a textíliák közül
a legnemesebb aranybrokátot jelenítsék meg.
A szárnyas oltárok belsejében velencei brokátfüggönyök utánzatai tűnnek föl festett rudakra
akasztva, alul rojtokkal ékesítve. A brokátmin
ták készítése - túl azon, hogy a minták terjedé

se következtetni enged a mesterek vándorútjai
ra, és mintakészletére - a középkor végére érte
el a csúcspontját. Készítése elsősorban a kam
pó formájú „reparier” vasakkal történt. A vasak
különböző profilúak, és ahogyan végighúzzuk
őket a sima krétaalapon, finom rajzolat kelet
kezik. A szélesebb eszközökkel enyhe plasztikát
adhatunk a felületnek. Ugyanakkor a brokátmin
ták jellegzetességét a minták közötti negatív ré
szek textúrája adja. Ezeknek az elérésére Itáli
ában gyakran használtak poncoló vasakat, míg
az Alpoktól északra egy jellegzetes, sűrű
cikk-cakk vésettel töltötték ki a nega
tív formákat. Erre a célra egy tompább
faszobrászvéső is alkalmas volt, amellyel
lépegető mozdulatokat végeztek úgy, hogy
annak egyik sarka az alapozáson ma
radt, míg a másik előre mozdult. A mintá
kat és a múlták közötti textúrás részeket
az aranyozással is megkülönböztették. A
kiemelkedő sima felületek fényaranyozot
tak, a közötte lévők m att hatásúak. A be
fejezett aranyozás finom fénytörése és a
„szövött" minták ismétlődése valóban az
aranybrokát hatását kelti.
Itt kell megemlítenünk a brokátminta
készítésének egy másik technikáját. Az
1400-as évek második felében tűnnek fel
azok a „ruhadarabok” az oltárok figurá
in, amelyeken sokkal aprólékosabb bro
kátmintával találkozunk. Ezek a múlták
először csak foltokban, mintegy pecsét
díszítik az erősen redőzött ruhákat vagy
köpenyeket. Jó pár évnek kellett eltelnie,
míg a foltok egybefüggően elterülő mintát
alkottak, jobbára a XVI. század elejétől.
Ha ennek a nyomott brokátmúltának a
technikáját áttekintjük, megérthetjük,
hogy mi okozta alkalmazásának nehéz
ségeit. A minta előállításához ugy anis vé
sett fa- vagy fémdúcokat használtak, s
ebbe nyomták bele az enyvből, krétából
és „fenyőszurokból” készült masszát. A
dúcok mérete nem haladta meg a 8-10 cm-es
hosszúságot és az 5-6 cm-es szélességet. így
m ár elképzelhető, hogy milyen fáradságos ter
vezést igényelt, hogy ezekből a kicsi téglalapok
ból folyamatos múltát konstruáljanak. A dúcok
ra ráfektették a pár milliméter vastagságúra
nyújtott masszát, és belepréselték a negatív
ba. Az egyes darabokat szorosan egymás mel
lé illesztve ragasztották fel a faszobrok ruhá
jára. Közelről szemlélve mindig felismerhetőek
a lapocskák illesztései. A magyarországi em 
lékanyagban csak elvétve találkozunk ezzel a
technikával. (A ném et területen elterjedt nyo
m ott brokátminta egy érdekes emléken jelenik
meg Magyarországon. A Zwiefaltenből Magyarországra települt hajósi svábok hozták maguk
kal a később kegyszoborrá magasztosult ha
jósi Madonnát, amely jól köthető Multscher
műhelyéhez A legutóbbi restauráláskor derült
fény arra, hogy a számtalan átfestés alatt né
hány nyomott brokátembléma maradt meg.
Ugyancsak foltszerű nyomott mintával talál
kozunk a Galgóci Betlehem néven ism ert szó-
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A damasztanyagok karakterét a fényes és
matt sávok váltakozása jellemzi. Az imitáci
ók során ugyanezt a hatást igyekeznek elérni.
A XVII. századi mesterek rendre csak a ruhá
kat díszítették damasztmintával, hiszen a di
vat szerint is köpennyel vagy palásttal védték
ezeket a kelméket. A fölpolírozott fémrétegek
gyakran vékony lüszter bevonatokat kaptak,

A jákfai szobor ruháján lévő un. pastillla
virágok kopott aranyozással és a
űam asztcsíkos ruha elfeketedett ezüstözése
The so-called plastiglia flowers with faded
gilding from the dress o f th e sculpture from
Jákfa and the blackened silver him o f the
dam ask-striped dress
Fotók - Photos: Kutas E szter

borcsoport Mária alakján. Ennek a technikának
a terülő m ustrát megjelenítő egyetlen emlé
ke a liptószentandrási oltár címadó szobrán
figyelhető meg és az orom zat kisméretű Szent
Bertalan figuráján. Sajnos a restaurátor nem
ismerte ezt a technikát ás igyekezett eltávolíta
ni az általa pusztán rücskösnek vélt felületet.) A
művelődéstörténeti kutatás feladata lehet an
nak kiderítése, hogy a vasvári szobor készítője
miért nyúlt vissza ennyire régies mintához. A
hálószerűén gravírozott m inta elborítja a Ma
donna teljes ruháját és kötényét is. A gravíro
zott négyzetek szövésmintája mellett virágdí
szek is megjelennek a kötényen.
Más anyagimitációval találkozunk a resta
urálásra váró jákfai szobron. Itt a vízszintes,
meglehetősen durva gravírozás már a XVII.
század általánosan elterjedt damasztanyagok
imitációjára törekszik. Ezen az anyagon jelen
nek meg a hímzett virágindák. Készítésmód
jának megismeréséhez néhány szót kell ejte
nünk két másik aranyozási technikáról. Régóta
ismert azon eljárásmód, ahogy a fényes arany
vagy ezüstfelületeket különböző áttetsző színe
zékkel vonták át. Ezeket a színes sztaniolpapírra
emlékeztető szoborbevonatokat iüsztm zésnck
nevezzük. Csak az újabb időkben vált általános
sá a lazúrozás vagy a színes lazúr kifejezés. Ez a
vékony gyantás festékréteg az ezüstök felületvé
delmét is szolgálta. Hasonló módszenei találko
zunk a középkor végén, amikor a jobbára ezüstözött felületet fehér fedőfestékkel vontak be. A
még nedves rétegbe a legkülönbözőbb textilmin
tákat karcolták tele. Az így szabaddá vált ezüst
gyorsan oxidálódott, és a fehér festékréteggel
erős kontrasztot alkotott, ezért a mintázat ka
rakteresen mutatkozott meg.

ki. A felrakott krétaplasztikának az általános el
nevezése pastiglia. A középkori előfordulása
mellett virágkorát a XVII. században érte el. A
jákfai Madonna esetében a pastiglia-technika is
jól megfigyelhető. Ez utóbbi szobrunk restaurá
lásának már a kezdetén kitűnt, hogy a több év
százados szennyeződés alatt eloxidálódott eziistözés rejtőzik. A ma homogén halványan fénylő
fekete fémszínezés nem mutatja a damasztimitáció jegyeit, viszont a vízszintes gravírozás nem
hagy kétséget, hogy ennek az anyagnak az után
zása a szobor készítőjének elsődleges célja volt.
Jobb állapotban m aradtak meg a virágminták,
amelyek fényesre polírozott aranyozást kap
lak, s a kutatószondák tanúsága szerint helyen
ként áttetsző vöröses lakkal voltak lüszterezve.
A lüszter technikához jobbára krapplakk fes
téket használtak, amely szerves eredete miatt
tökéletesen megfelelt a célnak. A növényekből
főzött színes folyadékok, nem tartalmaznak tes
tes pigmenteket, amelyek a szervetlen festékek
jellemzői. A jákfai Madonnánál csak nyomokban
fedezhetjük föl azokat az effektusokat, melyek
a szombathelyi szobornál teljes pompájukban
megfigyelhetők. Itt a damasztimitáció a klaszszikus hagyományokat követi; elmaradt a gra
vírozás, helyette a fémborításra fölvitt festékből
törölték vissza a dam aszt utánzatot. Teljes szép
ségükben mutatkoznak meg a lüszterezett felü
letek: részben a köpeny1 belsejében, részben a
hímzett virágoknál.
A szombathelyi - vasvári Rózsaimén Királynője
kultusz változásai

A jákfaihoz hasonló damasztminta
festékvisszatörléssel (Koller M. után)
A damask p a ttern with paint wiped off, similar
to the one on th e sculpture from Jákfa
(by M. Koller)
majd ebből vízszintes sávokat töröltek viszsza, megjelenítve a fény - m att effektust. Mi
vel nem volt a damasztimitációknak általá
nos szabálya, a technikák műhelyenként is
változtak.
Külön fejezet a damaszt alapanyagra hím
zett minták vagy virágok imitálása. Esetünk
ben a szombathelyi és a jákfai kegyszobrok damasztöltözetén színes virágminták láthatók (a
vasvári szobor köténye geometrikus hálómin
tás, csak a derekánál látható kevés virágorna
mentika), mintegy bemutatva a hímzett motívu
mokat. A jákfai szobornál egy' újabb aranyozási
technikával is meg kell ismerkednünk. A simára
csiszolt alapozásra ecsettel úgy' vittek föl további
rétegeket, hogy azok dombormű érzetét keltsék.
Természetesen igen korlátozott a lehetősége a
plasztikus hatás elérésének. Arra viszont elégsé
ges a felhordott enyves kréta mennyisége, hogy
az a hímzőfonal kiemelkedését imitálja a da
maszt felületen. Fbkozza a plasztikus hatást, ha
a kiemelkedő krétából fölrakott formák mellett
gravírozással vonalakat vagy' árkokat alakítanak

A napjainkig is virágzó kultusz gyökerében Szent
Mártcjn szombathelyi, azaz szentmártonhegyi
kultusza áll. A Domonkos rend megtelepedése
az imádkozás új rendjének, és egy' új Mária kép
tiszteletének a kibontakozásával járt. Legfonto
sabb mozzanat az olvasó, azaz a rózsafüzér be
vezetése és elterjesztése Magyarországon, am e
lyet azonban Bálint Sándor szerint m ár a XV
századtól használtak, de a közhiedelem szerint
az 1630-ban, illetve m ás adat szerint 1638-ban
Szombathelyre visszatelepülő Domonkosok ter
jesztették el.
Olvasós Boldogasszony magyarországi kultu
sza tehát a szombathelyi Domonkos rend temp
lomából sugárzott ki. Az újabb, osztrák barokk
elnevezéssel Rózsafüzér Királynéja ünnepe ok
tóber 7-ére esik. Az olvasó kultusza Európában
akkor vált egyetemessé, amikor a dominikánus
V Szent Pius felszólítására a katolikus Európa
az olvasóval imádkozva könyörgött a keresz
ténységnek a török veszedelem ellen való helyt
állásáért. A lepantói tengeri győzelmet (1571)
ennek tulajdonították. Az ünnepnek és az olvasós-kultusznak magyar vonatkozása is van,
amit a kisoroszi templom barokk főoltárnak
a lepantói csatát ábrázoló képe igazol. A né
pi kegyességben október hónap az olvasó, és
a török időkben elterjedt lorettói litánia kiemelt
ideje. Az olvasó kultuszának az írástudatlan te
vék hitéletében volt szinte páratlan jelentősége.
(1902-től bevezették a 15 szombati rózsafüzé-
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A Rózstfúzér Királynője Szent Domonkos és Szent Katalin között, 1720 körül N. Szabó Magda, 2004 után
The Queen of Rosary between St. Dominic and St. Catherine, form aroimd 1720. by Magda N. Szabó, 2004
res alkalmat, majd megalakult a Rózsafiizéres
Nőszövetség, amely a Rózsafiizéres Társulat ré
szeként működött.)
Lorettó szerepe m ár a XVIII. századtól mó
dosíthatta, alakíthatta a Mária-szobor kö
rüli kultuszt. Ugyanebben a szakrális tájban
bontakozott ki, Soprontól északra Lorettoi
Szeplőtelen Boldogasszony kultusza a szervi
ta plébániatemplomban. Mindkét kultusz egy
tiroli - dél-tiroli - észak-olasz kultusztájból su
gározhatott ki.
A szombathelyi Olvasás Boldogasszony kul
tuszának átkerülése Vas\árra a kultuszban be
következett változásokat, újításokat tükrözi.
„1759-ben a szombathelyi Máriakép teleaggat
va áll viasz és ezüst offerekkel, emléktárgyakkal,
táblákkal, amelyekből még a templom falára is
került". 1764-ben megtiltották a szerzeteseknek,
hogy szolmik csodáiról Iteszéljenek, és a képiéi
az összes emléktárgyat le kellett venni. A zarán
doklatok átkerültek a hasonló szobrot őrző vas
vári domonkos-rendi templomba, illetve a közeli
gyógyító erejű Szentkúthoz.
A vasvári ku ltu sz kibontakozása valószínűleg
m ár azután történik, hogy Eszterházy Pál
műve a magyarországi búcsújáróhelyek
kegyképeiről elkészül (1696), ő ugyanis ezt
a búcsújáró helyet művében nem említi. A
XVIII. századi jegyzőkönyvek a vasvári reme
ték történetét, elsősorban az 1740-es évek
után említik. Az 1772-ben keletkezett dekré
tum betiltotta a külföldi és belföldi zarándok
latokat, ha a résztvevőknek éjszakára is távol
kellett lenniük. A közvetlen környékről, egy ki
sebb régióban azonban a búcsújárást foly
tathatták. ekkortól talán már a plébánosok
vezetése, részvétele nélkül, népi énekesek,

vezetők segítségével. A vasvári búcsújárás
ról, kegyhelyről Jordánszky (1830) m unkája
sem tájékoztat, ahogyan a szombathelyi Ol
v asás Boldogasszony kegyszobrát sem m u tat
ja be. A vasvári „elhíresült” búcsújárás azon
ban m ár nem elsősorban a plébániatemplom
Mária szobrához, hanem a kápolnához é s a
szentkúthoz kapcsolódik. Szilárdfy Zoltán
a vasvári plébániatemplom Boldogasszony
szobrát (XVIII. század) a rózsafüzért terjesztő
domonkosokhoz köri, „jelentése a Habsburg
Monarchia népei előtt a dinasztia róm ai ka
tolikus hitet védő szerepére utal. Ugyanis e
szobortípusban, illetve festményváltozatai
ban Rózsafüzér Királynéja megjelenésében
Mária Terézia Magyarországon is közism ert
koronázási képm ásainak jellegzetességei rej
lenek”. (Szilárdfy Zoltán elgondolását nehezí
ti, hogy a szombathelyi szobor, amelynek ez
minden tekintetben analógiája, az írott forrá
sok szerint 1696-ban m ár a domonkosok bir
tokában volt. - amennyire az írott szövegből
egy szobrot azonosítani lehel.) Talán éppen
ezért, az „idegen”, osztrák, rokokó jellegük,
esetleg a XVIII. századi változatoknál lehetsé
ges dinasztikus jelleg m iatt is kegyhelyként va
ló tiszteletüket a magyar búcsújáróhelyek so
ráb a sem Eszterházy, sem Jordánszky nem
illesztette be. A szobrok népi öltöztetésének
gyakorlata éppen a szobrok népi kultuszhoz
kötését szolgálja; csak másodlagosan, egy új
Mária-kultusz érdekében kezdték öltöztetni a
vasvári templom kegyszobrát. Mikor Vasvár
jelentős búcsújáróhelyként ism ertté válik, a
Szent-kúttal a gyógyító, csodatevő Mária, még
később Szűz Mária kultusza kerül a tisztelet
középpontjába.

Jegyzet
Köszönetét mondunk szakmai segítségükért Horváth
Sándor néprajzkutató, megyei múzeum igazgatónak
Szombathely', a vasvári és a jákfai plébániatemplom
plébánosainak, a vasvári Helytörténeti Múzeum mu
zeológusainak, kiemelten Zágorhidi Czigány Balázs
nak, továbbá Weltedits Lajosnak és Szilárdfy Zoltán
n a k -a szerzők.
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Devotional Sculptures and Their Cults
What the Reconstruction o f an Object Can
Teach Us
A sculpture of the Virgin Mary is held in the
Ecclesiastical Collection of the Hungarian Museum of
Ethnography. It was found in a Roman Catholic Church
in Jákfa. It is an incomplete, painted wooden figure of
the sitting Mary, probably from the middle of the 18th
century. Two other similar figures can be considered as
analogies or predecessors of this sculpture: one from
the Dominican church in Szombathely and the other is
a standing figure of Mary from the altar in the parish
church in Vasvár. The cults related to the sculptures
are quite complex, they are probably connected with
the cult of Loretto, the cult of St. Martin and the cult
of the Rosary, all of them very popular in the period
of the Turkish occupation of Hungary. The history of
these cults is best described after the analysis of the
pictorial representations of the figure of the Virgin
Mary, usually with a rosary in her hands; in certain
sources she is referred to as the Queen of Rosary. A lot
of information can be obtained while reconstructing
these kinds of sculptures in term s of technology,
techniques and stylistic features. A very informative
trait is the way of surface modelling, in these cases,
how the texture and fabric of the clothing is imitated.
There were several techniques, typical of a master
or a workshop and thus also of a period, to give the
impression of a gold brocade dress. These sculptures
played an important role in the most influential cults in
the area where they were found. It was the Dominican
order which introduced the widespread use of rosaries
in Hungary in the 17th century. The cult of St. Martin
was also important as he was considered not only as
an exorcising and healing personality but also as the
patron saint of mediaeval Hungary. In the 18th century
pilgrimages to holy and miraculous places and objects
became more accepted although there were some
restrictions. These events and sculptures were part
of a widespread popular existence of religious piety'
and their changes and influences can be detected in a
careful analysis of these popular objects.
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Az egyik em ber im ádkozik, a m ásik gyűjt
Eisenberger Jenő műgyűjteménye
Ébli Gábor
Húszéves múltra tekint vissza a b á si Eisenberger
gyűjtemény. A festm ények egy válogatása 2001ben Budapesten a Károlyi palotában volt látható;
a teljes gyűjtemény Bérshcn 2000-2003 között
három nagy, különböző szempontú, átfogó kiál
lításon m utatkozott be. A megjelent katalógusok
erénye, hogy nem csuptín színes albumok, ha
nem jeles osztrák m űvészettörténészek elm életi
igényű tanulmányait is felölelik a m űgyűjtésről1
A kollekció nyilvánosságának igazi hozadéka
ezért nem is (csak) a m űtárgyak ismerete, ha
nem a z a nyíltság, am ellyel bete
kintést nyerhetünk a gyűjtésnek
általában m egszépített, titkolt,
igen sokféle és ellentmondó moti
vációjába.
Az Eisenberger név jól ismert
Ausztriában - ám néhány évvel
ezelőttig inkább a sikeres élel
miszer-áruházláncai, mintsem a
műgyűjteménye révén. Ebből adó
dóan a kollekció legszélesebb kör
ben feltételezett motivációja az
anyagi haszon. Tény, a gyűjtés ke
reskedelmi jelleggel kezdődött. Az
1925-ben Sátoraljaújhelyen szüle
tett Eisenberger Jenő tizenhat éve
sen m ár férfiing szabászati vállal
kozó volt Pesten. A Holokausztot
álnéven élte túl, s 1946-ban egy
zuglói gyöngyházgomb-gyár tulaj
donosa és vezetője. 1949 őszén
telepedett le Bécsben, ahol 1955ig, az államszerződés aláírásáig
az oroszokkal üzletelt. Kivonulá
suk után egyik üzletükben nyitotta
meg boltját a Naschmarkton.
Az amerikai típusú nagykeres
kedelmi szemlélet meghonosításával óriási si
kert ért el, tulajdonát 1989-ben értékesítette,
azóta a kollekciójának él. Bölcsészetet tanult fe
leségével évente elutaztak New Yorkba; ő üzle
ti ügyei után, felesége múzeumokba járt. 1983as útjukon egy szabad napján elkísérte feleségét
a Modem Művészetek Múzeumába. Meglepte,
hogy ha ott annyira kitűnő művek vannak, mi
ért nem lehet azokat megvonni. Hazatérvén vá
sárolt képeket. A jó üzletre tört: öt-hat képet vett
egyszerre, hogy olcsóbb legyen; a kínált neves
mesterek helyett a jutányosán megszerezhető
„hasonló” alkotókat választotta. A kommersz
darabok között azonban egy alkalommal meg
vette Emil Jakob Schindler, Tina Blau és Carl
Moll egy-egy munkáját, Ezért m ár elismerést ka
pott feleségétől; Schindler festészete máig kol
lekciója központi vonulata.

Eleinte még a kvalitásos művek terén is a
kereskedői logika mozgatta. 1984-ben a londo
ni Sotheby's árverésén alkalomszerűen megvett
hét képet, amelyeket - nem kis meglepetésére
- Bécsben rögvest jóval magasabb áron tudott
eladiú. Még ugyanabban az évben négy Egon
Schiele művet vett meg az Albertina korábbi
igazgatójának magántulajdonából ötmillió schillingért, holott az ajánlat előtt a festő nevét sem
ismerte. Néhány hét múlva tizenkétmillió scliillingért adta tovább őket; közülük három darab
ma a Leopold Múzeum dísze. Későbbi árnöve
kedésük ráébresztette, hogy érdem es lett volna
megtartania a műveket. Elkezdett szakirodalmat

Tórakorona. Buda, 1800, Réth Mátyás János
munkája
lúrah Crown with Rimmonim, Buda, 1800, made
by János Mátyás Réth
olvasni, s ahogy az lenni szokott, a gyűjtés nevel
te a gyűjtőt: nem csak érteni kezdett a művekhez,
hanem meg is szerette azokat.
A kereskedelmi felfogásból így lett műgyűj
temény. A jó befektetés érzése máig megma
radt: bár ízlésének változásával rendre meg
válik egy-egy művétől, s más darabokat vesz,
gyűjteményének központi anyagát szilárdan őrzi
- és mégis jól esik számára az a tudat, hogy a
műveket tisztes haszonnal adhatná el. Ez a be
ismerés ugyan nem szerepel egyik katalógus
interjújában sem , ám élő beszélgetésben na
gyon pontosan meg tudja fogalmazni. E belá

tás számtalan más, ezt amúgy tagadó gyűjtőre
igaz: a vagyonos gyűjtők nagy része nincs rá
szorulva kincsei likvidálására, de mivel életé
nek egyéb sikereit jó üzleti érzékének köszönhet
te, műgyűjteményének eredményét is részben
egy ilyen elvi befektetési skálán méri. A műpiac
szakmai megítélésben ezért tévedés azt feltételezm, hogy a jó szimatú vevők a szó szerint re
alizálandó haszonra törnek, ám ugyancsak té
ves az a feltételezés, hogy egy tehetős vevőnek
mindegy; mit mennyiért vesz.
A törzsanyag
Az Eisenberger gyűjtemény ma
biedermeier képekkel kezdődik.
Thomas Ender tájképeit történetileg
az osztrák hangulati impresszionizmus követi, August Pettenkofentől
Eugen Jettelig. Pettenkofen egyik
zsánerképe nemcsak szolnoki vo
natkozása miatt különösen érde
kes, hanem provenienciája mi
att is: a most újra megnyílt bécsi
palotában látogatható Liechten
stein hercegi gyűjteményből ke
rült ide. Hátán cédula jelzi, hogy
1893-ban a Chicago-i Világkiál
lításon még az arisztokrata kol
lekció díszeként szerepelt. A sze
cesszió festészetéből kiemelkedik
Broncia Koller-Pinell itt képviselt
művészete. Az elismerést csupán
az elmúlt tíz évben szerzett festőnő
öt vásznát Eisenberger 1985-ben a
család birtokán vette meg. Nem
hogy ő, de m ás sem nagyon tud
ta akkor, milyen újra-felfedezés
előtt áll. Az erős anyagi háttér egy
újabb gyűjtői tényezőié bukkan itt
fel: a pillanat benyomása alatt, tet
szés alapján lehet vásárolni, mert a
vételnek nem kell megtérülnie. Ami a haszonnál
fontosabb, az a személyes kötődés a művekhez,
valamint a „jó szemű gyűjtő” utólagos kitün
tetésének reménye. A szilárd anyagiak tehát
lehetővé teszik a hiúság ilyen érvényesülését. Ez
ugyan gyakran vezet tévedésekhez, ám így talál
tatnak meg a valódi gyöngyszemek is.
A kél világháború közötti festményanyagból
idehaza is jól ismert név Anton Eaistauer vagy
Albert Paris Gütersloh. Minden korszakon végig
húzódik egy tematikus érdeklődés, a festői he
lyek és városképek megörökítése (Rudolf Alt,
Gottfried Salzmann). A modem művészet tár
sadalmi sokszínűségének jegyében külön figyel
m et kapnak a századelő női festői, például Olga
Wisinger-Florian. Az 1945 utáni rész az informel
- Markus Prachensky, Josef Miki és Wolfgang
Hollegha - köré szerveződik. A nyitás a kortárs
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August von Pettenkofen-. Két cigányüú, dátum nélkül-A ugust von Pettenkofem Two Gypsy boys, n.d.
felé fokozatos volt. A vétel az élő művészektől
sokáig mecenatúra volt a gyűjtő szemében, hi
szen a művek tartós anyagi és esztétikai értékét
nehéz volt meghatározni.
Lassan ism erte fel, hogy ezek ugyanolyan
műalkotások, mint például az általa oly ked
velt Oskar Kokoschka művei voltak egykor. Ez
utal arra a tanulságra, hogy miért fölösleges a
kezdetben klasszikus orientációjú képvásárló
kat rögtön a korlárs felé sürgetni, vagy ha nem
engedelmeskednek, akkor örök konzervatív
nak kikiáltani. A nyitás, s az élő művészet el
fogadása lassú folyamat: a kortárs anyag csak
az ezredfordulón, közel másfél évtizeddel a
műgyűjtés megkezdése után vált a kollek
ció szilárd részévé. Ugyanakkor Eisenberger
kötődése olyannyira stabU lett ezen alkotók
hoz (közéjük tartozik még Hans Staudacher,
Oswald Oberhuber, Hermann Nitsch és néhányan mások), hogy ha újrakezdené a gyűjtést,
csak kortárssal foglalkozna, illetve annak
előzményeként venne két világháború közöt
ti művészetet. Ebből leszűrhető, hogy a kor
társ felé való nyitást nem csak nehéz, de nem
is lehetséges sürgetni, hiszen az tényleg a
mély azonosulás kérdése. Klasszikus anyag
gyűjtésére rá lehet valakit venni racionális
érvekkel, a kortársat meg kell szeretni. S ha
ez a személyes kötődés kialakul, akkor felül
múlhatja az értékelés objektívebb szempont
jait is: Eisenberger például máig a Jugendstilt
tartja a legértékesebb modern osztrák anyag
nak, s ennek ellenére merült el a kortárs fes
tészetben. Klasszikus anyagából - főleg a
biedermeierből - pedig sokat el is adott,
Ugyancsak pragmatikus indíttatású volt,
s azután sokkal szélesebb elkötelezettség
hez vezetett a magyar művészet felé fordu-

lás. Ahogyan az osztrák árak emelkedtek,
s közben viszont a rendszerváltás táján új
jáéledt az akkor még jóval olcsóbb magyar
műkereskedelem, Eisenberger elkezdett mo
dern magyar festményeket is vásárolni. Az
anyag Nagybányától Bálint Endréig húzódik, a
legfrissebb, idei vétel Czigány D ezső egy fest
ménye. Bár az első művek vételét a kedvező
ár indokolta, azok önálló logikát követel
tek maguknak. Tudatosították a gyűjtőben
magyar szárm azását, s felvetették az idilli
emlékezetű Osztrák-Magyar Monarchia esz
tétikai rekonstrukciójának lehetőségét. Ezért
nem az avantgárd mentén szerveződik a korai
modem m agyar anyag. Ezek a művek, oszt
rák megfelelőikkel együtt, egy történeti tab
ló részei, am ely nem a m űvészeti progreszszió kizárólagos irányát, hanem a gyűjtőnek
a békeévekről alkotott vízióját hivatott meg
idézni. A huszadik század m ásodik felében
Eisenberger stiláris preferenciája ugyanak
kor világos: kiváló a Barcsay, Bálint és a korai
Gyarmathy kép. Ezek értelm ezhetőek válasz
tásaként, hogy mely út tűnt európainak a ma
gyar m űvészeten belül azok után, hogy a Mo
narchia kínálta szerves kontinentális fejlődés
megbukott.

Broncia Koller-Pinell, Fiatal n ő madárkalitkával, 1907kőiül; katalógus txirítólap a gyűjtemény
olaszországi kiáll!tilsához 2001-ben
Broncia Koller-FInell, Young Lady in finnt o f a Biixlcage, ca. 1907; catalogue cover for the exhibition of the
collection in Italy in 2001
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Az Osztrák-Magyar Monarchia ilyen - valljuk
meg, kissé kritikátlan - idealizálása tükröződik
az iparművészeti anyagban is. A tizenkilencedik
századi bécsi ezüsttárgyak után külön csoportot
alkotnak a csehországi Johann Lötz manufaktú
ra vázái (1898-1916), majd a tízes évek bécsi
kerámiája, elsősorban Michael Fowolny tárgyai.
Ezt a ma otthona vitrinjeiben szorosan egymás
mellett elhelyezett tárgyanyagot Eisenberger az
osztrák impresszionizmus festményeinek nyo
mán és kiteljesítéseként gyűjtötte. Az a képanyag
ugyanis második hazája iránti elkötelezettségét,
választott osztrák identitását tudatosította ben
ne. A századfordulós Bécs reprezentációjához
pedig elengedhetetlen volt a tárgykultúra nyúj
totta összművészeti körkép; nem véletlen, hogy
azt a korszakot a Leopold Múzeum bejárati
szintje is enteriőr jellegű kiállításban mutatja be.
A magángyűjtemény tehát e téren is az identitás,
egy közösséghez tartozás kifejeződése, s a törté
nelem értelmezése.
Műgyűjtemény és identitás
Ezt a tényt még jobban árnyalják a gyűjtőnek
szintén nem a katalógusokban nagy nyilvános
ságra bozott, de élőszóban pontos megfogal
mazásban. láthatóan letisztultán vállalt gondo
latai. Eisenberger ugyanis valójában nem azért
szakosodott a hangulati impresszionizmusra
és annak révén a századfordulós bécsi tárgykultúrára, mert a saját, hanem m ert a vendég
látó országa identitását fedezte fel benne. Az
osztrákok ízlése kétségtelenül máig ezt a kor
szakot bálványozza. Egy ilyen műgyűjtemény
összeállításával és nyilvánosságra hozatalával
Eisenberger a befogadó népe kedvét kereste.
Nem azért, mert ő feltétlenül abba a korszak
ba álmodta magát, hanem mert hálás, hogy
otthonra lelt Bécsben, s a bécsiekhez való ido
mulás jegyében vállalta azt az opportunizmust,
hogy az ő kedvükben jár. Ez az asszimiláció vá
lasztása, miközben identitása sem osztrák,
sem magyar, hanem elsősorban zsidó. Auszt
riát, az országot becsüli, szereti, hiszen békés
és sikeres életének helyszíne, de önazonossága
emiél eredendőbb, mélyebb. Osztrák, magyar
és zsidó elemek ötvözete adja identitását.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
judaikát a bécsi ezüsttárgyak gyűjteményének
folyományaként kezdett el gyűjteni a kilencve
nes évek elején. Ezt az anyagot önállóan is be
m utatta a bécsi Zsidó Múzeum 2000-ben, új
bóli megnyitásának tizedik évfordulóján, a
judaika magángyűjteményeket kiállító sorozata
első tárlataként. Mivel e gyűjtési területről ha
zánkban kevés szó esik, érdemes tudni, hogy
a szakrális zsidó tárgyak első nyilvános kiállí
tására 1878-ben a párizsi Világkiállításon ke
rült sor. Isaac S trauss - Claude Lévi-Strauss
világhírű antropológus dédapja - gyűjteményét
m utatták be a Trocadéron, majd vették meg a
Musée de Cluny szám ára Nathaniel Rothschild
anyagi támogatásával 1889-ben. Ezek után
mind a szekularizálódó zsidóság, mind a gój
közönség számára e ^ r e érdekesebbek lettek
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a judaika múzeumi és magángyűjtemények. A
Holokauszt megtörte c tárgykultúra em ancipá
cióját, ám a trauma feldolgozása még nagyobb
lendületet adott e gyűjtésnek, hiszen e tárgyak
a személyes és a közösségi emlékezés kulcsda
rabjai lettek.
Eisenberger Jenő is judaika kollekciójához
kötődik a legszemélyesebben. Paradox módon,
a tóratartók és Hanuka gyertyatarlók között
éppen ezért akadhat akár minőségileg kevés
bé igényes darab is; nem az esztétikum, hanem
a közösségi múlt hitelessége a döntő. A gyen
gébb, olcsóbb és a drága, színvonalas tárgyak
együttélése társadalmi üzenetet hordoz. Amint
egykor közös nevezőjük volt a szakralitás,
m ost közös őrzőjük egy magángyűjtemény. Ez
a műgyűjtemény ráadásul azt is szimbolizálja,
hogy volt idő, amikor nemcsak különböző szo
ciális rétegek vallásos-kulturális elkötelezettsé
ge, hanem osztrák, magyar és zsidó identitás
is békésen együtt élhetett. Ez term észetesen a
Monarchia volt; s ez jelzi, hogy' mégsem vélet
len a századforduló osztrák és magyar anyagá
nak gyűjtése. Bizonyos értelemben abból kilóg
a judaika, ám valójában csak a három anyag
együttes jelenléte szemlélteti a gyűjteményben
Eisenberger történelem-felfogását.
Ezt a felfogást kívánja a kollekcióval együtt
lányának is átadni, aki a kilencvenes évek vé
gén a kortárs felé irányította, s aki majdan a
gyűjtemény kezelője lesz (széles nemzetkö
zi szakképesítést szerzett, többek között a
Sotheby’s-nél). A műtárgyak együttese tehát
áthagyományozható szellemi és anyagi tőke,
egyszersmind a családi-közösségi kontinui
tás záloga is. A múlt megőrzése eközben ter
m észetesen túl is nyúlik a személyes emléke
zet igényén, s az Eisenberger gyűjtemény - az
elképzelések szerint - talán egyszer múzeumi
anyag, azaz a kollektív emlékezet része lesz. Az
identitás megerősítése mellett ebből kitűnik,
hogy a gyűjtés az emlteri elmúlás elleni küz
delem is. Az anyag múzeumba kerülésével a
gyűjtő szembeszállhat az elmúlással, s fenn
tarthatja nevét, tettét.
A bocsánatos hiúság ezen megjelenéséhez
elengedhetetlen megérteni, hogy' a gyűjtő nem
vallási alapon, hanem a hagyomány ápolásá
nak talaján kötődik a zsidóságához, s judaika
tárgyaihoz. Valójában éppen az életéből hiányzó
szakralitást pótolja ezen tárgyak gyűjtésével. S
itt mutatkozik meg, hogy tevékenysége ugyan
azon gyökerekre vezethető vissza e téren is,
mint a modem európai társadalmak mind
egyikében a tizennyolcadik század végétől
jelentkező valláspótlék (Ersaztreligion) igénye.
Amint a modem kor múzeumai szekuláris rí
tusként működnek, úgy a privát műgyűjtés is
egyfajta menekülés a transzcendencia nélkül
üresnek, hiányosnak megélt hétköznapiságból.
A magángyűjtés szabadsága teret enged
az egyéniségnek is. Bár Eisenberger vételei
ben máig hallgat bevált galériásai (Giese und
Schweiger, Kovacek) tanácsára, együttélése a
műtárgyakkal személyes. Maga tervezi a kere
tezést, gyakran átrendezi tárgyait otthonában.

A gyűjtés a kreativitását mozgósítja, tartalom
mal tölti m eg életét. Máig a fűszerkereskedés
dinamikus világát, egyéni döntéseinek ízét he
lyettesíti. A gyűjtés egyfajta generációs élet
stratégia is.
Egy műgyűjtemény tehát igen sok vágy és
motiváció szublimálására alkalmas. Nem vé
letlen, hogy a gyűjtés sokszor gyermekko
runktól kísér berniünket, s az sem, hogy
a magángyűjtemények hagyománya jó
val megelőzi a nyilvános múzeumokét. Ép
pen a gyermeki, ösztönös elem dominanciá
ja, m ásrészt viszont a múzeumokra jellemző
feszes szakm ai szigor, fegyelmezett, di
daktikus programszerűség hiánya teszi a
magángyűjtemények személyességét, sze
szélyességét vonzóvá, sokatmondóvá is. Az
ebből adódó összetettség, ellentmondásos
ság Eisenberger Jenő kollekciójának is sajátja.
Az egyes tárgyak értékén túl azonban maga ez
az eklektika is a kollekció egyik erénye: ponto
san azért, m ert nem titkolt, rejtett, hanem vál
lalt individualitás.
Jegyzet
1 T. Natter (ed.). Die Sammlung Eisenberger (Wien:
priv. ed.. 1998); E Heimann-Jelinek (cd.), möcht' ich

ein Österreicher sein. Judaica aus der Sammlung
Eisenbeiger (Wien: Jüdisches Museum, 2000); B.
Böhler (ed.) Glanzlichter aus einem Jahrhundert Biedermeier bis Jugendstil in Österreich-Ungarn (Wi
en: Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum,
2000): E. Doppler und S. MatÜ-Wurm (eds.), Lust auf

Kunst. Die Sammlung Eisenberger - Stimmungsimp
ressionismus, Jugendstil, Moderne (Wien: Museum
der Stadt Wien, 2002).

One Man Prays. Another Collects
The Collection o f Jenó' Eisenberger
The Eisenberger collection has a 20-year-old history.
A selection of the paintings could be seen at the Ká
rolyi Palace in Budapest; the complete collection was
presented in three comprehensive exhibitions in
Vienna between 2000 and 2003. The good quality of
the accompanying catalogues were not just albums
but contain the essays of prominent Austrian art
historians on art collecting. The real advantage of
the publicity of this collection therefore is not only
the knowledge of the works-of-art but the openness
thanks to which we can have a glimpse into the
often secretive motivations of art collecting. Jenő'
Eisenberger was born in Sátoraljaújhely, Hungary in
1925. As a survivor of the Holocaust he settled down
in Vienna in 1949 and worked as a businessman in
garment trade. In 1989 he sold his company and
devoted his activities totally to art collecting. His
collection covers the oeuvre of Austrian artists
from biedermeier landscapes to Art Nouveau
paintings, but Hungarian works liorn the same
period until nowadays are also present among the
pictures. During the last decade his interest turned
to contemporary art, as well as to Jewish religious
artefacts and relics. The complexity of Eisenberger's
collection: his motivations, intuition, ambition
when collecting and often the lack of professional
strictness make his assembly of works-of-art so
interesting and personal.
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Nemzetközi kapcsolatok
Tollas dinoszauruszok Kínából

Kecskeméti Tibor
Egy igazi term észettudományos kiállítási cse
megével lepte meg az érdeklődőket a Magyar
Természettudományi Múzeum. Az újonnan
létrehozott Ludovika téri kiállítóterében a lon
doni Natural History Museum Tollas dinoszau
ruszok Kínából című vendégkiállítását nyitotta
meg, mely szeptem ber elejétől decem ber vé
géig fogadja látogatóit. A kiállítás az élővilág
több százmillió éves fejlődésének egy fontos
mozzanatát, a repülés kialakulásának folya
m atát helyezi a középpontba. A repüléshez
szükséges tollazat, a szárnyak kialakulását, a
csontváz és csontszerkezet átalakulását m u
tatja be páratlan részletességű eredeti lenyo
matokon, anatómiai rajzokon, fényképeken, a
szabad szemmel nem látható részeket pedig
számítógépes kamerával.
A kiállításhoz az alapot az a gazdag lelet
anyag adta, amely Északkelet-Kína Liaoning
tartom ánya Beipiao települése környékén ke
rült elő 1996-tól mindmáig. Mintegy 124 millió
ével ezelőtt (a kort radiometrikus m ódszerrel
állapították meg) a kréta időszak közepe táján
a tartom ány nyugati része változatos tájképet
m utatott: vulkánok, tavak, völgyek váltakoztak
gazdag élővilággal. Az időnként működő vul
kánok mérgező gázai, forró pora az élővilágot
megtizedelte. A púderfinomságú vulkáni por
az elhullott állatok tetem ét magába zárta és
lenyomatként minden finom részletét tökéle
tesen megőrizte. Négy vulkáni kitörés anyagát
őrzik közbetelepülésként az itteni vastag ho
mok-, agyagpala és kavicsrétegek.
Földművelés közben találta meg az első
leletet Li Yi Fan gazdálkodó. A földforgatás,
valamint a finom szem ű lemezes kőzet bá
nyászata egyre több leletet hozott felszínre.
Jelentőségükre felfigyeltek a Kínai Geológi

ai Szolgálat szakemberei. Rendszeres ásatá
saik révén igen gazdag ősmaradvány-anyag
halmozódott fel. A kiváló m egtartási állapo
tú lenyomatokat nagy mennyiségben őrző
lelőhely-együttest, az Archaeopteryxet pro
dukáló bajorországi Solnhofenhez hasonlít
va, kínai Solnhofennek nevezték el. A pom
pás leletekről ham arosan tud o m ást szereztek
a külföldi szakemberek. Több ország kutatói
csatlakoztak a kínai paleontológusokhoz. A
BBC is felfigyelt a szenzációs leletekre s Di
noszauruszok a kertben címmel nagyszerű
riportban szám olt be a lelőhelyekről és
leletekről.
A kiállítás öt nagy egységből áll. „Az, hogy a
madarak dinoszauruszok, teljesen biztos" cí
met adhatjuk az első résznek. Itt a madarak
eredetével kapcsolatos évszázados vita for
dulópontjának számító leletet ismerjük meg.
1997-ben olyan ragadozó dinoszaurusz m a
radványaira bukkantak, am elynek testét tol
lak borították. A Protarchaeopteryx robusta
lenyomatán jól látszanak a hosszú lábcsontok,
a kiterjesztett karok és néhány toll. A láb és
a kar három hosszúkarmos ujja elárulja, hogy
a csontok egy ragadozó életm ódot folytató,
jó futóképességű dinoszauruszhoz tartoztak,
aminek tollas farka volt.
A következő egység tém ája az Archaeop
teryx és a m adarak eredete. A m adarak erede
tének bizonyítékait a kínai leletek előkerüléséig
csak a bajorországi Solnhofen környéki
lelőhelyek Utográflai célokra bányászott mészpaláiból ism ert Archaeopteryx leleteken ke
reshették. Az Archaeopteryx vizsgálata során
a kutatók felismerték, hogy a fajok közötti le
származási kapcsolat kimutatásának legjobb
eszköze az összehasonlítás. A közelebbi rokon
ságban álló élőlények több jellege egyezik meg,
mint a távolabbi rokonoké. A nagyon közeli ro
konságban lévők pedig erős specializáltságra

A Deinonychusnak hajlékony csuklóizülete volt, ami sokféle m ozdulatot tett lehetővé
The Deinonynchus had flexible joints, which enabled the animal several variable m ovem ents

A fiatal Sinosauropteryx hátán a fejétől a farkáig
húzódó sötét réteg egyszerű üreges rostokból ál
ló pihés takarót jelez
The dark line from the head to the tail on the
back o f the young Sinosauropteryx indicate fuzzy
covering consisting o f simple hollow libres
utaló közös bélyegekkel rendelkeznek. Ennek
alapján Heilmann, G. (1926) dán paleontológus
úgy vélte, hogy az Archaeopteryx csontváza a
hüllőkkel m utat nagy hasonlóságot, tehát azok
tól származhat. Ostrom, J. (1969) amerikai ku
tató azonban leírta a Deinonychus ragadozó di
noszauruszt, melynek csukló- és csípőcsontjai
nagyban egyeztek az Archaeopteryxével. Ezzel
a dinoszauruszok újra bekerültek a m adarak le
hetséges ősei közé. Igen ám, de a Deinonychus
nem rendelkezett a madarak legfontosabb
jellemzőjével, a tollal! Itt kapcsolódtak be a vi
tába a kínai tollas dinoszaurusz leletek, s szál
lították a „m adárság” legfőbb bizonyítékát, a
tollakat!
A harmadik egység áttanulmányozása so
rán megtudjuk, hogy 1996-ban Liaoning tar
tományban sok egyéb fosszilia m ellett addig
ismeretlen állatok csontvázaira leltek. Ezek
fogatlan csőrrel, fogásra alkalmas lábbal, kar
m os szárnnyal rendelkeztek, és hiányzik ná-
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luk a csontos farok. S ami a legmeglepőbb,
többségük testét tollak fedték. Tehát megvan
a madár-jelleg, a to ll! Egy olyan helyen, ahol
eddig sohasem találtak madarakat, váratla
nul 124 millió éves madárleletekre bukkan
tak. Köztük a leggyakoribb a Confuciusomis
sanctus („Konfucius szent madara") néven
leírt madárféle volt, mely leletei mennyisé
ge alapján seregestól élhetett e tájon. Testfelépítése átm enetet képez az Archaeopteryx
és a m a élő m adarak között. Bár m ár ezek a
fossziliák is rendkívül érdekesek, a rétegek
rejthetnek még olyan ősmaradványokat, am e
lyek elősegíthetik a hüllők és m adarak szám os
m ás törzsfejlődési kérdésének megoldását.
A kiállítás negyedik egységéből m egtud
juk, hogy a kínai tollas dinoszauruszok telje
sen átformálták a m adarak eredetére vonat
kozó ismereteinket. Ugyanis kétséget kizáróan
bebizonyították, hogy a madarak nem m á
sok, mint máig életben maradt dinoszauru
szok. (Ez az eredm ény lenyűgözte s egyben
fel is bolydította a szakköröket.) Majd m eg
ismerkedünk a további érdekesebb leletek
kel, valamint a csontvázukon észlelhető leg
fontosabb vázszerkezeti változásokkal. Az
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egyik legszebb lelet a „pelyhes rabló"-ként
(Fuzzy raptor) becézett lényé. A több an a
tómiai jellegben (mellső végtag minden irá
nyú elfordulását lehetővé tevő gömbcsukló,
a mellső végtag megnyúlása, hosszú karcsú
ujjak stb.) nagy fokú egyezést mutat egyrészt
a ragadozó dinoszaurusz Deinonychus fajok
kal, m ásrészt az Archaeopteryx-szel, ami szo
ros kapcsolatukat jelzi. A m ásik érdekes lelet
a Sinosauropteryx prima („első kínai szárnyas
dinoszaurusz”), mely mint tudományos neve
is mutatja, az első tollakat viselő dinoszaurusz
volt Kínában. S láthatjuk a Caudipteryx zoui-t
(„rövid farkú tollas dinoszaurusz”), mely
nél a lábak és a medence m ár eltávolodott
a gerincoszloptól, s a karok is előretolódtak.
Mindez m ár a repülés aviatikái feltételeinek
előkészítését szolgálta.
A tollak kialakulásáról, differenciálódá
sáról, alakjáról és funkciójáról bőséges in
formációkat kaphatunk a számítógépes ka
mera segítségével. Megtudhatjuk, hogy a
pehelytollak a test hőszigetelését, a fedőtollak
(feltételezhetően már élénk színekben) a jelzé
sek leadását (pózolás, udvarlás), a faroktollak
pedig a repülést szolgálták.

Protarchaeopteryx, am int egy gyíkot üldöz (rekonstrukció)
Protarchaeopteryx while chasing a lizard (reconstruction)

A Kínában talált tollas dinoszaurusz-lele
tek kétséget kizáróan igazolták, hogy a ma
élő madarak ősei. Azonban a kövületek nem
árulják el, hogy a gyorsan futó, többnyire
nagytestű ragadozó dinoszauruszok hogyan
tudtak a levegőt meghódító m adarakká vál
ni. Az ötödik egységben szereplő leleteken
nyomon követhetjük azokat a változásokat
(szárnyszerkezet, karmozgás stb.), amelyek
a repülés aerodinamikai feltételeit m egterem 
tették. A következtetésekhez felhasználták az
aktualizmus elvét. Megismerjük a „fáról lefe
lé", a „földről felfelé", valamint a „szárnyak
kal segített m erőleges futás” elméletét. Bár
mi is volt az ok - siklórepülés, gyors látás,
veszély elöl történő számyverdeső menekülés -,
azt nem nehéz elképzelni, hogy a hosszú, tol
las karból a törzsfejlődés során fokozatosan
szárny fejlődött ki. A szárnyakon megjelentek
az erős, bonyolult felépítésű, repülést segítő
tollak. Mozgatásukról az erős mellizmok gon
doskodtak. .Amikor a hüllőkre jellemző fa
rok eltűnt, a korai, kezdetleges m adarak (pl.
Confuciusomis) m ár sokkal jobban hasonlítot
tak a ma élő m adarakra, mint elődeik. Ezek
nek az állatoknak a teste áram vonalasabb és
zömökebb lett. Bár a nagy m éretű szárnyakon
továbbra is m egm aradtak a karm os ujjak, lá
baik már a mai m adarakra jellemző testtar
tá st és fogást te tte k lehetővé. A Liaoningben
talált m adarak m ár minden bizonnyal a
levegőben érezhették otthon magukat.
Az esztétikus é s didaktikus, praktikus installációjú kiállítást jól egészíti ki a Magyar Ter
mészettudományi Múzeum Szám ybontás, re
pülés a term észetben, valamint a R epülő hüllők
című nagyszerű két bemutatója. Utóbbiban
feltétlen figyelmet érdemelnek a magyaror
szági lelőhelyekről származó első repülő hüllő
(Azhdarcho nem zetség képviselője) m aradvá
nyai. melyekből a rekonstruálható állat szár
nyának fesztávolsága 3 méter. É rdem es ezt is
megtekinteni!
Feathery Dinosaurs from China
A true natural history sensation awaits the visitors
at the Natural History Museum’s newly opened
exhibition hall. The exhibition of the museum’s
partner institution in London focuses on one
important episode of several hundred million years
of evolution: the process of the formation of flying.
With the help of beautiful original and highly detailed
imprints, anatomical drawings and photographs
one can leam about the evolving and shaping of
wings, feathers, about the modification of bones
and bone structures. The core of the exhibition is
the rich material which was discovered in Liaoning,
China's north-eastern province. About 124 million
years ago this region had a vastly versified terrain:
volcanoes, lakes and valleys with rich vegetation
could be found here. The eruptions of the volcanoes
often thinned out the flora of the area, the volcanic
dust covered the carcasses of the animals, thus
keeping the imprints of their shapes. The exhibition,
which consists of five bigger sections presents
and proves the fact that birds were definitely the
descendants of dinosaurs, or rather are dinosaurs
themselves.
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„Gondolatok sugárútján’’- M useum and Heritage Show Angliában

Lovas Judit
„Gondolatok sugárútján” (Crossroads for ideas)
címmel indított rendezvénysorozatot Nagy-Britannia az Európai Unió bővítése alkalmából
Magyarországon és a többi közép-kelet-európai csatlakozó országban. A novemberig tartó
program célja, hogy megteremtse a tapaszta
latcsere és együttműködés lehetőségét a kul
túra és gazdaság területein dolgozó fiatal szak
em berek számára.
A fenti kezdeményezés keretében a buda
pesti Brit Nagykövetség és a British Council
támogatásával ez év májusában öt fiatal m a
gyar múzeumi, illetve örökségvédelmi szakem 
ber vett részt a londoni Museums and Heritage
Show-n: Bárd Edit (szentendrei Szabadté
ri Néprajzi Múzeum), Kiss Imre (Magyar Ke
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum), Lo
vas Judit (Magyar Nemzeti Múzeum), Méry
Edina (Kékfestő Múzeum, Pápa), Szabadhe
gyi Judit (Műemlékek Állami Gondnoksága).
A csapatot külső megfigyelőként erősítette
Miszné Korenchy Anikó, a Múzeumok é s Lá
togatók Alapítvány elnöke. A négynapos szak
mai program részeként kollégáink megismer
kedhettek az angliai múzeumi élet és kulturális
örökségvédelem aktualitásaival, több világhírű
közgyűjtemény vezető szakembereivel.
A Museums and Heritage Show méltán vált
nemzetközi hírű bemutatóvá, mivel a kiállítók
és leendő partnereik találkozását túl értékes
lehetőséget rejt a legújabb technikai fejlesztések,
bevételt növelő múzeumi műhelytitkok és más
szakm a programokká kapcsolatos tapasztáatok megismerésére. A szervezők olyan szeminá
riumokat, előadásokat kínátak, melyek témája
valóban aktuális és izgalmas volt: Hogyan sze
rezzünk több pénz a látogatóktól? A látogató sze
m ével - hogyan ism erhetjük meg a látogató elvá
rásait, attitűdjeit, motivációit?Hogyan tudunk jól
menedzselni kötött, alacsony költségvetésű kiállí
tásokat, programokat? Melyek a m úzeum i mar
keting alapvető problémái? stb.
A kínálat rengetegében táálkozhattunk a
brit Múzeumi Egyesület és a több m int két
százezer tagot sz ám láé brit Múzeumbarátok
Egyesületének képviselőivel is. Nem újdonság,
de érdemes volt Ismét tudatosítani magunk
ban: Magyarország nem marad el Nagy-Britannia mögött, amennyiben szakembereinek
felkészültségéről, szakm á kvalitásáról, kre
ativitásáról, kulturális, szellemi örökségéről
beszélünk. Azonban a múzeumi és örökség
védelmi területet meghatározó általános
szemlélet megújulása váóban létfontosságú,
s nem csupán az ingyenességben érintett ha

zai közgyűjtemények szám ára. Bár a multimé
diás, háromdimenziós, állagmegóvó berende
zések anyagi okok miatt elérhetetlenek tűnnek,
azonban a brit gyártók és forgalmazók külföldi
partnereiknek szponzorok felkutatásává, ked
vezményes vételi lehetőségek biztosításával is
segítenek. (Számukra evidens, hogy az uniós
csatlakozást követően nem lehet semmilyen
technikai akadálya az együttműködésnek.)
Természetesen az egyéb szakmai progra
mok is értékes tapasztáatokkal, s nem utolsó
sorban személyes kapcsolatokká gazdagítot
ták a londoni utat. A teljesség igénye nélkül né
hány gondolat, benyomás a négy napból.
A m úzeum i világ nem zetközi szimbólu
mává lett az a klasszikus ábrázolás, m e
lyen - többnyire sem atikusan - megjelenik
az ókori építészet rem ekeit idéző tim pa
non, s az elm aradhatatlan oszlopfők. Érde
kes volt múzeumi sétáink közben elgondol
kodnunk azon, mit jelent m ag a az épület, mit
sugall a megjelenés, a kialakítás, a term ekben-terekben őrzött értékek, kincsek „tálalá
sa ” az irányítótáblától egészen a bolygóközi
u tazásra csábító mozgólépcsőig. A Natural
History Museum épületének láttán valami
féle áh itat lesz úrrá a m úzeum i zarándoklat
résztvevőin. Hatalmas, im pozáns épület (in
kább katedrális), melyet m úzeum nak tervez
tek az azt megillető tisztelettel és nem kevés
újító ötlettel. A látvány ü zenete egyértelmű: a
m úzeum szentély, tudom ányos értékek, kuta
tások, kiállítások m entén szerveződik benne
az önfenntartás. Azonban a Museum of Lon
don m odern megjelenése egy pillanatra za
varba ejti a látogatót, hiszen előbb sejtenénk
irodaháznak a hasonló épületek sűrűjében.
Meglepődve és öröm m el tapasztalhattuk,
hogy brit kollégáink tájékozottak a magyar
közgyűjteményi, örökségvédelm i terület kér
déseivel, problémáival kapcsolatban. Kriti
kai észrevételeik első so rb an a múzeumok
arculatával, megjelenésével, web-oldalaival,
azok aktualizálásával foglalkoztak. A külföldi
érdeklődő szám ára is term észetes, hogy m a
gyarországi látogatásának állomásairól előre
tájékozódik, s gyakran n em jut elegendő,
m egbízható információhoz.
Képzeljünk most el egy múzeumot, aho
vá belépve valósággá, megfogható, érezhető
törődéssé, értékelhető szolgáltatássá válik az
ott dolgozókkal való mindennemű kapcsolat. A
látogatóért való fáradozás, a „kultúraközvetí
tés” központi feladata áll az előtérben.
Képzeljünk el egy múzeumot, ahol a közön
ségterek falain a jövő terveiről olvashatnak a
látogatók; a múzeumban dolgozók, a kiállí
tott tárgyak, az eddig megrendezett kiállítá

sok számadatait is megosztják a nagyközön
séggel.
Képzeljünk el egy múzeumot, ahol a leg
egyszerűbb és legnagyszerűbb dolgok is test
közelbe kerülhetnek, sohasem látott érdekes
ségekkel tűzdelve; ahol külön informatikus
karbantartók naponta ellenőrzik az interaktív
berendezéseket.
Idekívánkozó kérdés, hogy külföldön miért
term észetes a kiállítási vagy közönségterek
ben elhelyezett adománygyűjtő láda, s miért
jövünk zavarba, ha saját múzeumainkban sze
retnénk lehetőséget teremteni az intézmény
tám ogatására?
Jó volt látni, hogy a múzeumok alapvetően
építenek a hozzájuk látogató, részben náluk
cseperedő diákok csoportjaira. Mit tudunk
adni, továbbadni, ami hasznos, érdekes, ami
segíti a felnőtté nevelődés folyamatát, meg
alapozza a kulturális értékek felé fordulást,
nyitott, befogadó szemlélet kialakulását?
A National Gallery-ben általános iskolások
rajzaiból készített kiállítás volt látogatható (áp
rilistól júliusig!) „Take ONE Picture” címmel. Az
elmúlt kilenc évben több ezer általános isko
lai tanár vett részt egynapos kurzuson, ahol
megismerhették a különböző képzőművészeti
technikák alkalmazási lehetőségeit a kulturális
örökség bem utatására.
A múzeumok hétvégi családi programjai
gyakran tárlatvezetéssel egybekötött beszél
getések, ahol egy-egy izgalmas tém a köré
szerveződik az előadás. Az iskolás csoportok
kal az erre a célra kialakított foglalkoztató he
lyiségekben dolgoznak. Külön pihenőhelyeket
alakítanak ki a diákok számára, akik gyakran
ott is ebédelnek.
Persze van olyan múzeum, amely a pedagó
gusokat, közművelődési szakembereket készíti
fel arra, hogy megfelelő színvonalon és alapos
sággal közvetítsék a múzeumban őrzött érté
keket a fiatalabb generáció felé. A múzeumok
honlapjáról szám os játékos feladaton keresz
tül ismerkedhetnek meg a kiállításokban őrzött
kincsekkel, a nem zet nagy hőseivel, izgalmas
történelmi korszakokkal. A pedagógusok mun
kájának segítésére Interneten is elérhető okta
tócsomagok állnak rendelkezésre, melyeket fo
lyamatosan bővítenék, frissítenek.
A London's Transport Museum különle
ges meglepetése egy „múltból Itt m aradt”,
kissé összekormozott építőmunkás, aki szí
vesen elmeséli az első londoni m etró szüle
tésének történetét, term észetesen az alagút
fúró szerkezetben állva. Általános gyakorlat,
hogy a múzeumokban önkéntesek dolgoznak,
pl. teremőrként vagy tárlatvezetőként. Érde
kes lenne elgondolkodnunk hazai múzeumba
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rát köreink intézményeket is segítő aktivitásá
nak mértékén.
Megnyugtató bizonyosság szám om ra, hogy
a fenti gondolatfolyam nem fikció. Valóság, s
meggyőződésem, nem csupán London nagy
múzeumaiban, hanem egyre inkább idehaza
is. Valami azonban mégis más: a szemlélet,
a közművelődési, képzési-oktatási területnek
járó prioritás elfogadása, s az ezzel járó gya
korlati tám ogatás mértéke. Amit m a nekünk is
üzennünk kell az, hogy GYERTEK KÖZELEBB,
m ert közös örökségünk, kincsünk, múltunk,
jelenünk és jövőnk az, amit a falak rejtenek.
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A tanulm ányúnál kapcsolatos ta p a s z ta 
latok szélesebb körben történő m eg o sztá
sá ra . azok hazai alkalm azási lehetőségeiről
való együttgondolkodásra terem tett lehe
tő sé g et a 2004. szep tem b er 24-25-én a
„British-Hungarian dialogue on a H eritage
C ase Study - Make Majk M arketable" (Britm agyar párbeszéd egy örökségvédelm i
esettanulm ány kapcsán - Majkpuszta h a s z 
nosítása) címmel m egrendezésre került
szem inárium is.
Biztosak vagyunk abban, hogy még szám os
találkozási pont van a gondolatok sugárútján.

„Crossroads for Ideas" - M useum s and
Heritage Show in England
A program series called “Crossroads for
Ideas” is organised by United Kingdom for
sharing experiences, ideas, skills, and to build
partnerships for talented young people from the
United Kingdom and the eight new7 members of
the European Union. Within the above-mentioned
program five Hungarian experts were the
participants of the well-known Museums and
Heritage Show in London and visited several of
the city’s recent museum developments.

A Békés Megyei Múzeumi Szervezet aradi kapcsolatai
Szatmári Imre

'S

f t
Földrajzi adottság és történelmi örökség, hogy' az
ország keleti, délkeleti határa mentén működő
megyei múzeumaink megtalálják kapcsolatai
kat a Románia területére eső szomszédságban
is. Nyíregyháza és Szatmárnémeti, Debrecen és
Nagyvárad, Békéscsaba és Arad, Szeged és Te
mesvár párosítása természetszerű.
A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga és az Arad Megyei Múzeumi Komplexum
együttműködése 1992-re nyúlik vissza, ekkor
kötöttünk először együttműködési megállapo
dást egymással. Azóta e kapcsolat - eltekint
ve a politika időszakosan feltámadó hűvösebb
szelének, s ezzel együtt a határon való átjutá s nehézségeinek erősödésétől - folyamatos
nak mondható, alapja mindenkor a kölcsönös
ség volt.
Az évenkénti együttműködési megállapo
dások konkrét, kölcsönösen elfogadott ke
reteket és előre kigondolt feladatokat tar
talmaznak a vezetők kapcsolattartásától,
tapasztalatcseréjétől a muzeológusok szakmai
kutatási programjáig. Ez utóbbi jelenthet terep
munkát, tudományos feldolgozást, konferenci
ákon való részvételt, kiállítások megrendezé
sét, szakmai kirándulásokat vagy egyszerűen
csak baráti találkozókat is. Az utóbbi időkben
ezek mellé uniós újdonságként a közös nemzet
közi Pl 1ARE CBC pályázatok kapcsolódnak.
Az elmúlt tizenkét év együttműködése rend
kívül gazdag eredményeinek részletes felsorolá
sára e helyen nincs mód, s talán szükség sem,
hiszen ennél fontosabb a lényeg: a jelenlegi or
szághatáron átnyúló érdeklődés fenntartása, a
kommunikáció, a múzeumi szaktudományok te
rén a kölcsönös lehetőségek, az együttes kutatás
és feldolgozás egymás számára való biztosítá
sa. Nem szükséges ugyanis sok időt annak bi
zonyítására fordítani, hogy a mai, korát tekintve
évtizedekkel mérhető, mesterséges országha
tár elkülönítő kényszerével nem sokat törődtek

Huszár Adolfpályaműve az aradi vértanúk
emlékművéhez, 1889
The competition work o f AdolfHuszár for the
monument o f the Arad martyrs, 1889

az Erdély' hegyeiből az Alföldre kerülő több ezer
éves őslények, puhatestűek, sem a vegetáció
egyes részei, sem a régészeti korok különböző
népei, sem az évszázadok alatt egymás mellett
formálódó néprajzi csoportok. A történelem te
hát m essze túlnő a mai országhatárok által meg

szabott kereteken, nem állhatunk meg ezért mi
sem ennél, túl kell azon lépnünk, hiszen saját tu
dományunk művelését csak megfelelő történel
mi kitekintéssel, ha kell, a határ túloldalán dol
gozó kollégák együttműködésével végezhetjük
igazán eredményesen. E nélkül az eredmények
is csak egyoldalú, részadatoknak tekinthetők.
Átgondolva Békés megyei é s Arad megyei
eddigi közös dolgainkat, leginkább annak örü
lök, hogy minden múzeumi szakág élhetett
és élt is a lehetőségekkel: nem csak a vezetők,
hanem a kollégák is megmutatták, hogy van
együttműködési szándékuk, tudnak és szeretnek
együtt dolgozni. Pótolni kezdik az évtizedes mu
lasztásokat, megtalálják jelenlegi közös témái
kat, és megvalósítható, reális terveket szőnek a
jövőre gondolva. Az alábbiakban a teljesség igé
nye nélkül említek néhányat közös rendezvénye
ink, munkáink közül.
Még 1992-ben Arad megye népművészetéből
rendeztünk kiállítást Szarvason és Békésen,
s ezt a következő évben Gyulán is láthatta a
nagyérdemű. 1994-ben a Békés megyei muze
ológusok kirándulás keretében ismerkedtek meg
az Arad megyei muzeális intézményekkel, s lá
togatás tettek a gai és a hodosbodrogi szerzete
si kolostorban.
A kezdeti kapcsolatok megindulása után
mindjárt néhány - a hűvösebb nagypolitikai
okokkal magyarázható - visszafogottabb év kö
vetkezett, de ezek elmúltával, 1997-tól több éves
szakmai együttműködés bontakozott ki a régé
szet területén. Ennek eredménye lett az aradi
múzeum középkori kályhacsempe és kályhaszem gyűjteményének közös feldolgozása, ma
gyarországi és romániai publikálása, továbbá a
Kétegyházán született, Sarkadon gyerekeskedő,
majd hosszú évekig Aradon tanító és máig mér
tékadó történeti munkákat író Márki Sándor ál
tal vezetett líceumi régiségtár gyűjteményének
ismertetése, valamint a romániai középkori ré
gészettel foglalkozó kutatók konferenciáján a
Békés megyei régészeti topográfia munkálatai
nak bemutatása, publikálása. Az utóbbi időben a
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Leiningen-Wcslcrhurg Károly honvéd tábornok ur
nája, melyben a felesége a szívét őrizte
The urn o f General Károly Leiningen-Westerburg,
in which his wife kept his heart

Maros déli oldalán, a glogováci (bizerei?) monos
tor romjaival átellenben, a Szépfaln/Frumuseni
mellett előkerült középkori épületmaradványok
feltárásának újabb és újabb, nagyon izgalmas
eredményeit kísérhetjük nyomon.
Még 1998-ban került sor az 1848-1849.
évi szabadságharc 150. évfordulójára rende
zett békéscsabai nagy történeti kiállításunkra,
amely anyagának jelentős része az aradi m ú
zeum 48-as gyűjteményéből került ki. Az ak
kor még korántsem kockázatok nélküli köl
csönzést az akkori aradi igazgatónak, Pascu
Hurezannak köszönhetjük. A kiállításban szere
pelt például az 1925-ben lebontott aradi szabad
ságszobor makettje (Huszár Adolf eredeti, nyer
tes pályaműve), s Zala Gyöigy azon 13, ere d d i
bronz domborműve is, amelyek az aradi vérta
núkat ábrázolták, s amelyek azóta visszakerül
tek a Tűzoltó téren nemrégiben újra felállított
szabadságszobor talapzatára.
1999-ben Gyulán volt a kétnapos Castrum
Bene konferencia; ezen az aradi kollégák is tar
tottak előadásokat, a második napon következő
Arad megyei kirándulás úticélja pedig helyi régé
szeti lelőhelyek megtekintésén kívül a solymosi
és világosi vár volt.
A néprajzi és történeti közös kutatásokat
kedvezően segíti, hogy a Békés megyei múzeu

mi szervezet szakalkalmazottal között egy nép
rajzos és egy történész munkatársunk anyanyel
vi szintű nyelvtudással rendelkezik, de az aradi
múzeumban sem okoz nagy gondot a magyar
nyelv megértése.
Külön érdem es szólni azokról az aradi népraj
zi - a kisebbségekkel foglalkozó - konferenciák
ról, melyek rendszeres előadói kollégáink is. to
vábbá azokról a gyűjtőtáborokról, amelyeket a
határ mindkét oldalán megszervezünk. .Aktuá
lis feladatot ad jelenleg az Arad Megyei Múze
umi Komplexumnak - a Békés Megyei Múzeu
mok Igazgatóságával közösen - elnyert PHARE
CBC pályázata, melynek címe: „Szokások és né
pi tradíciók. Határ menti települések kulturális
kölcsönhatásainak vizsgálata.” A program ke
retében három magyarországi és három romá
niai település (Elek, Méhkerék, Tótkomlós illetv e
Pécska, Nagypereg, Tornya) helyszíni kutatásán
vagyunk túl, m ost az eredményeket összegző ta
nulmánykötet írása történik, melynek magyar és
román nyelvű megjelenése 2(X)4 őszén várható.
A program teljesítéséhez egy aradi néprajzi kiál
lítás is hozzátartozik 2004 nyarán.
Az együttműködésünk külön ága a tem iészettudomány tárgyköréhez tartozik. Bár korábban
is voltak közös, határ menti ornitológiái meg
figyelések, sőt az aradi Csála-erdő és a mácsai
dendrológiai gyűjtemény bem utatására is sor
került, az együttműködés az utóbbi években
erőteljesebb lendületet vett. 1999-ben például
kollégáink megismerkedhettek az aradi múzeum
herbáriumi gyűjteményével, s ez kezdeti lépés
nek számított a határ menti területek florisztikai
vizsgálatában. 2001-ten részt vehettünk az ara
di múzeum által szervezett természettudományi
konferencián. Ilyen előzmények után 2002-ben
kezdődött el az érdemi kutatómunka: botanikai
és malakológiai gyűjtést végezhettünk a zarándi
hegyekben, a Troas-patak völgyében. Ugyaneb
ben az évben az aradi múzeum természettudo
mányi kiadványában a Békés megyei múzeum
természettudományi osztályának ismertetője je
lent meg, s ezenkívül még egy természetrajzi ki
állítást is vittünk Aradra.
2004-ben munkatársaink részt vettek az aradi
múzeum természettudományos muzeológusai
val és a Páréul Natural kunra Murcsului biológu
saival az Arad megyei védett területek aktuális
növény- és mollusca faunájának megismeré
sében, térképezésében, illetve a florisztikai és
mollusca adatbázis további építésében. A jövő
tervei között szerepel a közös kutatások ered
ményeinek bem utatása egy-egy aradi és békés
csabai kiállítás keretében, továbbá a magyaror
szági és a határon túli nemzeti parkokkal való
kapcsolatok kiszélesítése.
Szót kell továbbá ejteni arról a nagyon gazdag
aradi képzőművészeti gyűjteményről, amely
nek feltérképezése csak legutóbb kezdődött el,
s esetleges magyarországi bemutatásához pá
lyázatok sikere és külön források felkutatása
szükséges.
Az eddigi közös munka és kölcsönös ba
rátság következménye volt az is, hogy a Ma
gyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

2004. évi Békés megyei vándorgyűlésének ré
sze lehetett egy Arad megyei kirándulás, amely
remélhetően minden résztvevőben kellemes
emlékeket hagyott, s amely az aradi kollégák
szíves vendéglátása nélkül nem valósulhatott
volna meg.
A szakmai munka mellett külön érdekességet,
az Európai Unió keleti kapujában pedig most
mái’ komoly felelősséget is jelent számunkra a
két ország egyelőre eltérő, de sok mindenben
mégis hasonló, múzeumokra vonatkozó tör
vényi szabályozásának, a múzeumi szervezet
felépítésének, vagy például a mindennapi mú
zeumszervezési feladatok gyakorlati megvalósí
tásának, a működési feltételeknek és fenntartási
költségeknek az összehasonlítása, a tanulságok
levonása, a rossz példák elkerülése, a jó minták
alkalmazása.
Nemzetközi kapcsolataink ism ertetése te
hát m ár rég nem a szokásos éves beszámoló
inkat lezáró, azt mintegy mellesleg kiegészítő,
színesítő bekezdését jelenti, hanem ennél sok
kal többet. Munkánk összehangolása nélkülöz
hetetlen, süigős feladat, hogy miié az ország
határok korlátok nélküli átjárhatósága teljesen
megvalósul, s a muzeológia tudományos szakte
rületei közötti, ma még esetleg meglévő, régről
visszamaradt különbségek okozói megszűnnek,
addigra már kidolgozott, begyakorlott, együttes
munkamódszerekkel és közös célokkal rendel
kezzünk. Mert a múlt emlékei nemcsak gyara
podnak, hanem rohamosan fogynak is!1
Jegyzet
1Külön köszönet illeti az aradi múzeumot 18 éven át
irányító Pascu Hurezant, és a 2004-ben igazgatóvá vá
lasztott Peter Hügelt, valamint az aradi múzeum vala
mennyi munkatársát baráti együttműködésükért.

The Connections of the Békés County Museum
Organisation with Arad
Thanks to both geographical and historical
heritage Hungarian museums on the south
eastern border region have and keep good
relationship with similar neighbouring Romanian
institutions. The co-operation of the Békés County
Museum Organisation and the Arad County
Museum Complex dates back to 1992 when the
two organisations signed an agreement. The
activities of the last 12 years covered several
scientific fields and consisted of various programs
and joint ventures. Back in 1992 exhibitions
presenting the folk art of Arad County were
opened in Szarvas, Békés and Gyula, t wo years
later Hungarian museologists took part in an
excursion, visiting the museums in Arad county.
In 1997 an archaeological program w as started
and resulted in the cataloguing and publishing of
the rich glazed tile collection of the Arad Museum.
Ethnographical conferences and workshops have
also been organised throughout the years; as
well as professional meetings and conferences
of natural history. The coordination of the part
ner institutions from both sides will go on and
with the further integration of Europe wall be an
essential part of the everyday work of Romanian
and Hungarian museums.
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Kiállítások
„Áldott szép Júlia”
Balassi kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Szentmártoni Szabó Géza
A Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett kiállí
táson Balassi nagy szerelm e, Losonczy Anna,
mint a mennyeivé magasztosult, m odhatatlan
szépségű, ám megnyerhetetlen Julia jelenítő
dik meg, mégpedig a Julia-ciklus, a Szép m a
gyar komédia és a Valahány török bejt költői
világa megidézésével. A költő ugyancsak el
vontan, mégpedig a m aga által keresett sze
repben, a bibliai Dávidéban mutatkozik meg,
hiszen Istennel perlekedő poétaságában. pogányok elleni vitézségében, fergeteges tá n 
cában, üldöztetésében, számkivetettségébon,
sőt még vétkeiben is a zsoltárköltő királyhoz
hasonlította magát.
Balassi gyermekkori ábrándjainak összetö
rését tükrözi a nagyciklust nyitó, Aenigma cí
m et viselő vers: a 16 esztendős Losonczy An
nát keselyűként elrabolja a 25 évvel idősebb
Ungnád Kristóf. Az im m ár férjes asszonnyal
való, tíz évvel későbbi, rövid életű viszony
szükségképpen Dávid és Bethsabe esetét idé
zi fel, Jeruzsálem és Eger képe egybemosó
dik. A Nagyciklus m ásodik felének nyitóver
se, a 34. számú, az újabb tíz év elmúltával
előállott, immáron m orálisan megváltozott
helyzetből indít. Anna férje meghalt, Balassi
pedig elvált feleségétől. A költő ártatlanabb
Dávidnál, ugyanis a király csupán Uriás közve
tett megöletésével birtokolhatta Bethsabét. A
bűn is szerepet játszik teh át az Isten tervében,

Enteriőr-részlet az egri kályhaoromdísszel és rekonstrukciójával, a „Szép magyar komédia ’’-ban szereplő
fával, valamint Bronzino „A Szerelem allegóriája" című festményénekXIX. századi másolatával
Interior detail with the Eger stove top and its reconstruction, with the tree from the ”Beautilul Hungarian
Comedy”and the 19“ century copy o f’’The Allegory o f Love”by Bronzino

hiszen Dávid éppen Uriás özvegyével nemzet
te később Salamont, a templom építő bölcs ki
rályt. Balassinak ez a biblikus szerepjátéka
alapvetően protestáns gyökereire épült.
Balassi szám ára 1588 elején elérhetőnek lát
szott, hogy szerelmével immár a világ szemé
ben is erkölcsös módon, azaz házasságban
éljen. A megvalósíthatónak rem élt frigyről ba

Losonczy Anna rekonstruált arcképe‘ (Meszlényi Attila) és szoborfeje (Tóth Éva)
’The reconstructed portrait (Attila Meszlényi) and head-sculpture (Éva Tóth) o fAnna Losonczy

rátjának írt levelében magabiztosan beszélt. A
költészetben azonban az udvarlás megkívánja
a konfliktusokat és a hierarchikus viszony t. Ba
lassi katolizálása (1586) után a jezsuitákkal ke
rült szoros kapcsolatba, s tőlük nyerhetett in
díttatást arra, hogy a reformáció által elvetett
Mária-kultusszal és a középkori misztikával is
megismerkedjék. Ugy anekkor' került kezébe az
a neolatin antológia, amely az antikizáló esz
köztárral felszerelt petrarkista költészet szere
lemfelfogását ism ertette meg vele (Poetae trés
elegantissimi, 1582). Balassi egyszerre ruházta
fel kedvesét a megdicsőúlt szentek és a pogány
istenasszonyok kellékeivel. Szakrális nyelve
zet és profán antik szerepek ötvöződtek egy
mással. A fiktív szférába emelt asszony áldott
jelzője a keresztény Mennyországra, szépsé
ge az idillivé varázsolt földi világra, a Julia-név
pedig Venus születésének helyére, „a csudákat
nevelő” tengerre, utal. Erre a hárm asságra ját
szik rá a költő nagyszerű leleménye, a Balassistrófa is, amelyet az „Óh, nagy kerek kék ég”
kezdetű vers nyitósorai jól szemléltetnek.
Balassi egyre-másra tudakozóan szólítgatja Gupidót, Venust, Echót, a fülemilét, a darvakat, egy1barátját, de leginkább m agát az Is
tent: „Mi dolog, Úr Isten, hogy ez egy kegyesen
kívül senki nem tetszik?” A helvét irányú kate
kizmusokból m ár korábban, eztán pedig Szent
Ignác Lelkigyakorlatos könyvébői is tudja,
hogy' „...senki sem üdvözülhet, ha nincs eleve
erre rendelve, és ha nincs hite és nincs a ke
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gyelemben”. Be kellett látnia, hogy Anna nem
neki rendeltetett, ekként tehát ez az üdv szá
m ára eleve megnyerhetetlen volt.
Szent és profán keveredése tehát e költé
szet jellemzője. Balassi kapuközi találkozá
sa Losonczy Annával a legendabéli Joachim
és Szent Anna (Jézus nagyanyja) jeruzsálemi
találkozását idézi fel. A Dürer m etszetén lát
ható találkozáskor ugyanis Joachim férjként
sem birtokolhatja fizikálisán feleségét, hiszen

az éppen ott és akkor, az Aranykapunál fogan
ja m éhébe Szűz Máriát. Bronzino szerelm et
allegorizáló, másolatban látható festményén
pedig a földi szerelem félig jó, félig rossz ál
lapotának jelképei szemlélhetnek. A kiállítás egy egri kályhaoromdísz ábrázolása nyomán
- megjeleníti Losonczy Anna profilját is, majd
a térdet-fejet hajtok szám ára, térbe helyezve,
színról-színre láttatva is megmutatja az aszszony égi m ását, Júliát.

..Blessed Beautiful Julia''
Balassi Exhibition in Petőfi Literary Museum
The exposition opened at the Petőfi Literary Museum,
with the help of verses, recalls the memory of An
na Losonczy, love of the well-known 16“1 century
Hungarian poet Bálint Balassi. Anna Losonczy comes
to life as the heavenly figure of unequalled beauty,
whose hand can’t be won by the poet in desperate
love. The desperation, the longing and failure are
prevalent in his poetry, which is full of allegories from
Biblical and classical scenes.

Bocskai kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
Szvitek Róbert József
A Magyar Nemzeti Múzeumban 2004 őszén nyí
lik meg a Bocskai-felkelés kezdetének 400. év
fordulója alkalmából rendezett időszaki kiállítás.
A kiállításon végigvonul Bocskai István (1557—
1606) élete, személye által mutatva be a kor
eseményeit, és azokban játszott szerepét, Gyer
mek- és iijúkoráról csak néhány adat áll rendel
kezésünkre, ezért életének ezt az időszakát a
kortárs magyar király és erdélyi fejedelmek áb
rázolásaival, pénzeivel, pecsétjeivel, továbbá
életének helyszíneiről készült metszetekkel mu
tatjuk be.
Életútja következő nagy állomása a tizen
öt éves vagy hosszú háború (1593-1606)
időszaka, de magának a Bocskai-felkelésnek (1604-1606) a bemutatásához sem
nélkülözhető ennek Ismertetést!. Az átlátha
tóság érdekében egy térképen feltüntettük az
évenként történt hadjáratokat. A tizenöt éves
háború bem utatásánál azonban nem töreked-

bbkosbaita, XVII. század. MagyarNemzeti Múzeum
A war-hatchet, 17“ century. Hungarian National
Museum

hettünk a teljesség igényére, hisz erről önálló
kiállítást is lehetne készíteni. Ezért nem részle
teztük a nemzetközi diplomáciai vonatkozásait,
a hadügyben beállt reformok okait és miként
jét stb., csak az eseménytörténetre koncent
ráltunk. Részletesebben tárgyaljuk viszont az
1595. évi havasalföldi hadjáratot, egy teljes
vitrint szánva az eseménynek. Ezt nemcsak
jelentősége indokolta, hanem az is, hogy a had
járat vezetője Báthori Zsigmond (1572-1613)
fejedelem mellett Bocskai István volt. Ugyan
akkor Pálffy Miklós (1552-1600) személyére
is nagyobb hangsúlyt fektetünk, aki mint alsómagyarországi főkapitány, a háború magyaror
szági eseményeiben évről évre jelentős szere
pet játszott, ezért a kiállításban szerepeltetjük
félvértjét és kardját.
A közvetlen előzmények közül hárm at
emeltünk ki, és mutatunk be: a fiskális p e
reket, Bethlen Gábor (1580-1620) közvetí
tésével a törökkel fenntartott kapcsolatát,
és a meginduló ellenreformációt. A felke
lés bem utatásánál szintén térképen ábrázol
juk terjedésének Irányát. Az esem énytörténet
m egismeretéséhez kiválasztottunk egy kora
beli térképet, amelynek nagyított m ásolatá
ra helyeztük el Wilhelm Peter Zimmermann
(1589-1630) a felkelés eseményeiről készített
rézkarc-sorozatát.
A biztosan Bocskaihoz köthető tárgyak közül
a Bocskai István nevével és címerével hímzett
nagyméretű zászlót mutatjuk be. A másik tár
gyat, az 1605. november 11-én a Rákos-mezőn
kapott, a szultán által küldött koronát azonban
csak fotón tudjuk ismertetni, a kortársaknak a
korona átadásáról készült visszaemlékezései
vel. Az 1610-ben Bécsbe szállított koronát a mai
napig a Weltliche Schatzkammerben őrzik. Met
szetek és fegyverek segítségével ismertetjük a
Bocskai seregének legnagyobb részét alkotó haj
dúkat, reményeink szerint a kiváltságokat ado
mányozó korponai hajdú szabadságlcvéllel, és a
Bocskai által létrehozott hajdútelepülések térké
pével együtt.
A következő egységben a felkelést lezáró bé
csi, a tizenöt éves háborút befejező zsitvatoroki
békét, valamint Bocskai halálát mutatjuk be,
festmények, metszetek és dokumentumok segít
ségével. Utóélete nem volt olyan nagy ívű, mint
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Eberhaid Kieser: Bocskai István lovasképe, XVÜ.
század eleje. Rézmetszet
Eberhard Kieser: István Bocskai on horseback,
early 17" century. Copper engraving
Fbtá - Photo: Kardos Judit
II. Rákóczi Fferencé vagy Kossuth 1ajosé. egyedül
a róla elnevezett, a XX. század első felében elter
jedt viselet őrizte meg nevét, ezt mutatjuk be öl
tözetekkel és fotókkal.

Bocskai Exhibition in the Hungarian
\a l innal Museum
The 400th anniversary of the uprising led by Istv án
Bocskai is celebrated with a new temporary exhibition
in the Hungarian National Museum. István Bocskai’s
life and his period (1557-1606) are introduced
through works of art, coins, seals and other objects.
The political and military activities in his life are very
well represented on detailed maps and we can see
some great contemporary weapons and the famous
Bocskai Flag. The Haiduks, who were settled down
upon Bocskai’s charter and who formed the core of
his army are also represented in the exhibition. A
special type of Hungarian costume called bocskai,
very popular in the first half of the 20th century, is also
a spectacular part of the show.
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Egyházmegyei m illennium Egerben
Vajda László
Az egri Dobó István Vármúzeumban hazánk
legnagyobb területű egyházmegyéjének múlt
ját ismertető' kiállítás nyűt Egyház, tudomány,
m űvészet - E zer éves a z Egri Egyházme
gye címmel 2004. július 2-án. A gótikus püs
pöki palota időszakos kiállítási helyiségeiben
a Főegyházmegye legfontosabb történeti és
művészeti emlékei kerültek bemutatásra.
IV. Béla 1261 -es oklevelének tíz évvel későbbi
átirata szerint az egri püspökséget Szent István
alapította, és az egyházmegye létezése 1009ben m ár bizonyítottnak tekinthető. Vezetői az
ország politikai irányításában is részt vállaltak.
A püspökség a középkortól kezdve fontos sze
repet töltött be a város és a régió kultúrájának
és tudományos életének alakulásában. A szék
hely, Eger számos alkalommal volt csatazajtól
hangos a történelem során: tatárok, husziták,
Dózsa parasztserege pusztították, égették föl,
majd a török kezére került. Az oszmán hódítók
kiűzése után hatalmas lendülettel indult meg
a vészterhes időkben keletkezett hiányok pót
lása, az egyházmegye püspökei mindent meg
tettek annak érdekében, hogy a város szelle-

mi fejlődését elősegítsék. A XVin. században
papnevelő intézet és kórház alakult Egerben,
melyeket jogi iskola és nyomda létesítése köve
tett, Felépült a Líceum, s benne megnyílt az or
szág második legnagyobb nyilvános könyvtára.
A híres mecénások: Esterházy Károly, Pyrker
János László és Bartakovics Béla a XVIII-XIX.
századi városkép megformálása során kivá
ló építtetőknek, programadóknak bizonyultak,
és biztosították, hogy Eger szoros kapcsola
tot tartson a fontosabb művészeti központok
kal. A XIX. század folyamán Vü. Pius pápa az
egri püspökséget érseki rangra emelte. Pyrker
érsek a Líceum épületében Tanítóképző Intéze
tet alapított, majd 1831 és 1837 között felépít
tette a Bazilikát.
Vendégcsalogatóként a gyöngyöspatai góti
kus templom 8 m éter magas, 1630 körül ké
szült oltárépítményének fotója fogadta a kö
zönséget. A barokk stüusú Jesse-fájá nak nagy
része egy XIX. századi tűzvész során elégett,
ám az akkori és a száz évvel későbbi restau
rálás során többé-kevésbé sikerült helyreállí
tani eredeti állapotát. A kiállításra került tár
gyak egy részét Eger várának és a középkori
székesegyháznak igen gazdag ásatási anya
gából válogatták ki: az épületmaradványok, li-

Magyar m ester: Kehely, 1500-1510. Aranyo
zo tt ezüst, bőrtűs, filigrános. Gyöngyösi Szent
Bertalan tem plom kincstára
Hungarian m aster: Chalice, Í500-I510. Guilt
silver with leather pin and filigran. Treasury
o f the St. Bartholomew church, Gyöngyös

di rokokó ötvösművészet egyik remekműve. A
kor szobrászatát reprezentálja egy ugyancsak
XVffl. századi egri szobrász Kálvária-csoportba
Szűz Mária és Mária Magdolna alakjával, vala
mint Evangélista Szt. Jánossal, aki egyben az
ezer éve alapított püspökség védőszentje is.
Két ismeretlen XVin. századi apáca által fes
tett képen Árpádházi S zen t Erzsébet látható,
aki az Egri Egyházmegye területén, Sárospata
kon született. Johann Lucas Kräcker az, 1760as, 70-es években több megbízást kapott a
püspökségtől. Négy olyan festményét is kiállí
tották, amelyeket - Jávor Anna szerint - 1750
körül, még Egerbe kerülése előtt készített. Az
Érseki Gyűjteményi Központ képzőművészeti
anyagából származik E sterházy Károly pü s
pök képmása. Az esztergomi Főszékesegyház
kincstára után a gyöngyösi Szt. Bertalan plé
bániatemplomé őrzi a leggazdagabb liturgikus
kegytárgygyűjteményt. Ennek kincsei közül va
ló az az 500 éves kehely, melyet magyar m es
ter készített aranyozott ezüstből, bőrtűs, filig
rános technikával és egy szintén hazai művész
Szt. Erzsébetet, Szt. Borbálát és Szt. Apollóni
át ábrázoló úrmutatója 1685-ből. A vár kálvá
riájának Szent Sír-kápolnájából előkerült halott
Krisztus késő-barokk faszobrát két Bátorból
idehozott, vastag falapokra festett katona őrzi.
Kortárs iparművészetünk és az egyházi m ece
natúra kapcsolatát példázza Erdős Júlia 1999ben készített m iseruhája Szűz Mária alakjával
díszítve.
A 2004. szeptember 25-ig állt kiállítást dr.
Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus
Püspöki Kar elnöke nyitotta meg. Színes képek
kel illusztrált katalógusát dr. Löffler Erzsébet,
az Érseki Gyűjteményi Központ igazgatója írta,
aki Szilasi Ágota művészettörténésszel együtt a
kiállítás kurátora volt.
Lásd még - See also: Képmelléklet II.

Angyalalakos márvány dombormű a vár területéről,
XVI. század eleje, Eger. Dobó István Múzeum
Marble relief with angel űgures from the castle,
early 16th century, Eger. István Dobó Museum
Fbtók - Photos-. Lónyainé Nagy Éva
turgikus eszközök, ékszerek szülte minden
évszázad művészetéből ízelítőt adnak a látoga
tónak. Az érsekség intézményeiből szám os rit
kaságot találunk. A Főegyházmegyei Könyvtár
gyűjteményéből került ki az 1417-es D ante-kódex, melyet Luxemburgi Zsigmond német-ró
mai császár, m agyar király kapott ajándékba
Castiglione bíborostól a konstanzi zsinaton, to
vábbá a Barkóczy-alhum, melyben Mária Teré
zia és a királyi család tagjainak ábrázolásait és
aláírásait láthatjuk. Szilassy János lűzzománc
technikával díszített útm utató ja a XVIII. száza

Diocesan Millennium in Eger
In July 2004 an exhibition presenting the history of
Hungary’s biggest diocese was opened in the Ist
ván Dobo Castle Museum, titled “Church, Science,
Art - The Thousand-Year-Old Eger Diocese’’, hi the
temporary exhibition halls of the gothic Episcopal
palace the most important art and historic relics of
the Dioecese can be seen. The Eger bishopric was
established by King St. Stephen in the early I t “1
century, its leaders through the centuries took part
in the forming of 1lungarian politics and the cultural
and scientific life of the region. In the exhibition
archaeological remains of the medieval castle and
cathedral are displayed among several unique objects
of ecclesiastical importance, such as the Dante-codex
from 1417, which was given to King and Emperor
Sigismund of Luxemburg duiing the Council of
Konstanz, or a 500 year-old guilt-leather chalice made
by an unknown Hungarian master.
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Mariazell és Magyarország
Egy zarándokhely emlékezete
Urbach Zsuzsa
A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelii Mú
zeumában május végén megnyílt kiállítás va
lóban reprezentatív nemzetközi összefo
gással jött létre. Marosi Ernőnek, az MTA
alelnökének megrendítő erejű megnyitóbeszé
de remélhetőleg írásban is olvasható lesz. A
kiállítás iniciátora Fhrbaky Péter, a kurátorok
Serfőző Szabolcs és Prékopa Ágnes, segítőjük
Semsey Balázs. Tudományos tanácsadók pedig
Galavics Géza, Marosi Ernő és Szilárdfy Zoltán.
A magjai' művészettörténészek nagy
előszeretettel kísérelik meg a lehetetlent, kiál
lítani a nehezen kiállílhatót. Ez esetben is ha
sonló történt. Térjünk be a kiscelii templom
térbe, a szakma legkedveltebb kiállítási terébe,
a maga szürreális jellegű, ugyanakkor nagyon
is reális romos valóságába! Arra a kérdésre,
hogy valójában milyen műfajú tárgyak kerül
tek kiállításra, nehéz összefoglaló választ ad
ni. Többnyire nem remekművek, nem csupán
festmények és szobrok, hanem kultusz- és kul
túrtörténeti emlékek, akarom mondani kegyké
pek, régi szép magyar nevükön kegyelem-képek,
votívképek, oltárképek, epitáflumok, fogadalmi
képek és szobrok, rézmetszetek, ötvöstárgyak,
dokumentumok, többnyire a népi vallásosság
emlékei. Minden muzeológus tudja, hogy (lát
szólag) a legkönnyebb feladat jó minőségű kép
pel, szoborral berendezni egy kiállítási teret, De
mit tehet akkor, ha a tematikus-történeti szem
pontból gondosan összeszedett tárgy ak a körömnyi Schluckbilderektől (pirulaként lenyelhető
rézmetszetektől) például egy Maulbertsch oltár
képig terjednek? Utóbbi egyébként évszázadok
múltán eredeti helyére került vissza ideiglene
sen, ott függött ismét, ahová eredetileg szánták:
az egykori trinitárius templom mellékoltáraként.
Mivel a legkülönfélébb műfajú, anyagú és
méretű tárgyak tematikus csoportokban kelői
tek bemutatásra, nem volt könnyű dolga sem
a rendezőknek, sem az installáció tervezőjének.
A szellemes és kitűnően megoldott installáció
Árvái György munkája. Az összekapcsolt és zárt
tárlórendszer térbeli elhelyezése egy háromha
jós bazilika terét idézte fel, amilyen a mariazelli
bazilika is, de ez egy tágas barokk térbe kom
ponálva. Az apszis felett a varázslatos stájerországi zarándoktemplom képei villannak fel a
vetítőn, és annak mozdíthatatlan tárgyai, beren
dezése mintegy virtuális valóságként.
Az egyik legfontosabb tárgy távollétéért
ugyan nem fájt annyira a szívünk, noha az ma
ga a mariazelli kultusz középpontját jelentő XIH.
századi kis fa kegyszobor, mely valójában egy
ütött-kopott, rosszul kiegészített, provinciális,
polikróm ülő Madonna, „akit” valójában pornpásabbnál pompásabb barokk ruháiban ismerünk
álló Madonnaként, és így másolják évszázadok

Részlet a kiállításból - Detail o f the exhibition
F otó- Photo: Tihanyi Bence
óta. A másik, bennünket sokkal jobban érintő
tárgy: a kincstári kegykép, a Schatzkammerbild,
természetesen ugyanúgy nem szállítható, kul
tikus funkciója miatt. A képet a legenda sze
rint maga Nagy Lajos király „kapta" látomásá
ban a „törökök” ellen küzdve, majd a mariazelli
templomnak ajándékozta. A festmény 1360 kö
rül készülhetett, illetve valójában annak erede
tije. Ikonszerű fémborítása Anjou címerekkel
és emblémákkal díszített, mint az aacheni dóm
fennmaradt táblái.
Az Anjouk h atalm i rep re z e n tá c ió já t
jelző rem ekm ű sokáig teljes rejtély volt
a m űvészettörténet előtt. Néhány évvel
ezelőtt a bécsi D enkm alam t részleg es vizs
gálatot és re sta u rá lá st végzett el rajta, igaz
ugyan, hogy ezt akkor nem publikálták, ill.
elfelejtették közölni a magyar szakem be
rekkel, De szeren csére most, a kiállítás kap
csán mindezt pótolták, így derült fény az új
eredm ényekre is. A sokáig egy sienai tre 
cento m esternek tulajdonított kép, mely stí
lusában inkább Nápolyhoz köthető, a tech
nikai vizsgálat eredm ényeként nem lehet
itáliai munka! 'falán az első ism ert m agyar
táblakép került m o st napfényre? Ez a kép
sohasem hagyta el a mariazelli kincstárt,
kultusza a XVII. században E sterházy Pál
herceg különleges mariológiai érdeklődése
révén ébredt fel.
A fraknói (Fbrchtenstein) kincstárból m ost lát
hattuk először a kincstárkép fanyar barokk stí
lusú „fordítását”, melyet régebben magának e
hercegnek tulajdonítottak. A további másolatok
m ár a provinciális, népies festészet bájos emlé

kei közé sorolhatóak. Szirmay Imre gróf 1748ban megrendelt, betegségéből való felgyógyu
lását megörökítő fogadalmi festménye talán a
legszebben közvetíti számunkra a jellegzetes
barokk képkulluszt: a magyar divat szerint öl
tözött fehérparókás főúr előtt angyalok tartják
az égben a bizáncias, régies kincstári Madon
na-képet.
Különösen nagy gesztus volt a mariazelli
bencés bazilika számos darabjának kölcsönzé
se, m ert segítségük nélkül nem is jöhetett volna
létre ez a kiállítás. A hazai művészettörténet fi
atal képviselői megkísérelték bemutatni a lehe
tetlent, az évszázadokon és határokon átívelő
kultuszt, annak fennmaradt tárgyi emlékeit. Eh
hez fogható monografikus kiállítás még nem ké
szült egy zarándokhely' történetéről, bizonyára
ez az első kísérlet. A zarándoklatok tárgyi em 
lékeinek bemutatása is sporadikus, az 1984es müncheni (Bayerische Nationalmuseum)
„Wallfahrt kannt keine Grenzen" című kiállí
tás kísérelte meg első ízben. Nálunk a Néprajzi
Múzeum néhány kiállítása szentelt a témának
egy-egy anyagrésszel figyelmet Budapesten és
Székesfehérvárott, vagy az egri Dobó István
Vármúzeum „Devóció és dekoráció” című kiál
lítására utalhatok.
A jelenlegi kiscelii kiállítás nem csu
pán az ausztriai zarándokhely, a régiónak
a H absburg birodalom révén is legfonto
sabb, legnépszerűbb kultikus központját
dolgozta fel, hanem értelem szerűen a kul
tusz magyarországi filiációit, vonatkozása
it is. Ez egyúttal az óbudai Klein-Mariazell,
azaz Kiscell történetének fontos fejezete, és
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értelem szerűen adta m agát ennek a várostörténeti-m űvészettörténeti feldolgozása is.
Budapest gazdag nyári kiállítási program
jában ugyan a kiállítás m inden erőfeszítés
ellenére sajnos nem aratott igazi közön
ségsikert, a „Feinschmecker”-ek azonban
örülhettek az Ausztriából és máshonnan
szárm azó tárgyaknak.
Az interdiszciplináris tem atikájú kiállítást
hatalm as tudományos katalógus, ill. tanul
mánykötet kíséri, hasonlóan a nagy nyugat
európai kiállításokhoz. Több éves tudomá
nyos előkészítő munka eredm énye a hatvan
szerzőtől szárm azó, mintegy 40 tanulmányt
tartalm azó, ötszáz oldalas tudom ányos kata
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lógus, magyar és ném et nyelven. A színvona
las, rövid kiállításvezetőt, ami a nagyközön
ség szám ára ad szakszerű és olvasmányos
tájékoztatást a tém áról, ugyancsak Lengyel
János tervezte.
Lásd még - S e e also: Képmelléklet III. é s hátsó
borító - Back cover

Mariazell and Hungary
The Remembrance of a Place of Pilgrimage
At die end of May 2004 a new temporary exhibition
was opened in tiie Kiscelli Museum of the Buda
pest History Museum as a result of a representative

international cooperation. It is probably the first
time when a place of pilgrimage and its Hungarian
relations are represented in such a monographic
manner. Mariazell has been a very important
destination for pilgrimages starting form Hungary
since the 14th century, in this exhibition it is not the
most exquisite and famous works of art which are in
focus liul mostly pictures, sculptures, copperplate
engravings, goldsmith’s works and documents of
cultic and cultural importance arranged in topical
groups which are the representations of Hungarian
popular religiousness. As the Kiscelli part of Óbu
da was named after Mariazell ( Klein-Mariazell)
this cult is also an important factor in local history.
The exhibition is followed by a huge catalogue and
a volume of studies in Hungarian and German as
well.

Németh János kiállítása a Göcseji Múzeumban
Kostyál László
2004. május 13-tól augusztus 29-ig Zalaeger
szegen a Göcseji Múzeum adott otthont - a
Gönczi Ferenc ÁMK és Közép-Európai Kulturá
lis üitézet Galériájával, valamint a Városi Hang
verseny- és Kiállítóteremmel karöltve - a 70
éves Németh János keramikus, Munkácsy-díjas Érdemes Művész retrospektív kiállításának.
A tíz éve Zalaegerszeg díszpolgárának válasz
tott alkotó monstre tárlata a helyszínek között
műfajilag oszlik meg. A múzeumban a kisplasz
tikák. a Gönczi Galériában a domborműves kor
sók és a hasonló jellegű tálak egy része, a haj
dani zsinagógában a köztéri alkotások kismintái
és fotói kaptak helyet. A határozott elkülönülés
dacára a rendezők ragaszkodtak ahhoz, hogy
Meditáció, 1986. Agyagmázas sam ott
(73,5x49,5 cm)
Meditation, 1986. Glazed Ore-clay (73.5x49. Cm)
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a kiállított alkotások mennyisége, illetve a ter
mek korlátozott kapacitása miatt ugyan három
helyszínen rendezett, de egyetlen kiállításról van
szó. Ezt hangsúlyozza a közös plakát és kiállítási
ismertető, illetve a nyitás és zárás egyező napja.
Németh János a kortárs magyar kerámiaművészet egy ik legmarkánsabb alakja. Az Ipar
műveszeti Főiskolán egykor Borsos Miklós és
Gádor István tanítványaként végző, egerszegi
születésű művész méltó folytatója és képviselője
a XX. század nagyjai, Gádor, Gorka Géza és Lí
via, Kovács Margit, a kortárs Csekovszky Árpád,
Schrammel lnne és a többiek által megterem
tett magas színvonalú és nemes hagyománynak.
Karakterisztikusan egyéni művészi világa műi
den látogatóját rabul ejti, hisz alkotásai hétköz
napi módon, az egyszerű emberekről szólnak.
A huszadik század nagy művészeti forradalma
szinte érintetlenül hagyta egyéniségét. Szám ára
a népművészet az etalon, nem tud, de nem is
akar elszakadni a földszagú göcseji em ber vi
láglátásától és gondolkodásmódjától. A föld
del, agyaggal dolgozik ő is, de a keze alatt nem

kalászba szökkenő term és, gyöngyöző pohár
ból kortyolgatott jófajta bor terem , hanem ősi
titkokat feltáró, hajdani legendákat elmesélő,
naiv áhítatra buzdító képekké, szobrokká for
málódik, vagy éppen butéliákká, melyek körülölelik a baráti beszélgetéseket megédesítő
nedűt. Légtől ili szerszámát, a fazekaskorongot
a régi gerencsérektől örökölte, mint ahogy for
mavilágát is magukénak éreznék az elmúlt év
századok népi alkotói. Németh János ismere
tei távoli kultúrákat ölelnek fel, szeme m essze
ellát, de az idegen civilizációk jellegzetes mo
tívumait átülteti a göcseji földbe, ahol a neo
litikus idolból melles nőszobor, az egyiptomi
szfinxből csodaszarvas lesz, Orfeuszból és
Euridikéből parasztem ber és asszonya, a céd
rusfából égigérő fa. a krétai amforákból a mo
num entalitást megőrző, ízes doni borképekkel
övezett, zam atos italtól harm atozó korsók.
Szentjei a transzcendens anyagtalanságból leszállnak a földre, és vaskos naiv-bölcs, hús-vér
emberekké lesznek. Művei ennek ellenére nem
a pillanatot, hanem az örökkévalót hordozzák.
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Bennük rejlik a nép egész bölcsessége, az élet
és a halál, a tél és a nyár, a jó és a rossz örök
körforgása. Talán az a titok is. amit apáink és
nagyapáink még tudtak, de m ostanra valaho
gyan feledésbe merült, s újrafelfedezéséhez
m ár a kiállítóterembe kell betérnünk.
A Göcseji Múzeum kiállítótermében nyomon
követhető volt a művészpálya alakulása. Az
1958-ban, diplomamunkaként készült, kedve
sen bumf ordi llá ry János még színes mázzal bo
rított, akárcsak az Iparművészeti Múzeum által
elsőként megvásárolt Kakas (1959) másodpél
dánya, bár itt a máz egyszínű. A későbbi szobrok
általában m ár samottból, agyagmázzal készül
lek. Régi ismerősként köszönthetjük a többnyi
re jól elkülönülő sorozatokat, s ezzel együtt egyegy alkotói periódust is képező műveket. Ilyen
a hetvenes évek első felének nyomatékosan
forgástestekből felépített, mitologikus Ihletésű
szobor-vonulata (Kagylós Vénusz, Poszeidón, Bu
sók stb.), a nyolcvanas-kilencvenes évek forduló-

jálioz köthető, kedélyes, pihenő-meditáló embe
rek, főleg ülő nőalakok csoportja, a szentfigurák
(Keresztelő Szent János, Assisi Szent Kennie,
Szerzetes stb.) és a humoros, beszédes, rendkí
vül jellemző - és érdekes módon emberi jellegű
- tulajdonságokkal felruházott állatszobrok so
ra (Szarvas, IÁ Kecske, Oroszlán). A nyolcvanas
évek derekán készült az élet alapkérdéseiről me

ditáló falikép-sorozat (Ádám-Éva, A z élet kez
dete, É let és haléi), Meditáció stb.). 2(X)3-ban
a nagyméretű, állatos falitányérok (Vízimadár,
Szarvas és sólyom, Szökellő szarxas). A művész
töretlen alkotókedvét két vadonatúj szobor bi
zonyítja (Bika, Minotaurusz). Ezek érdekessé
ge, hogy redukált égetéssel készültek, s a többi
munkától eltérőén fekete színűek, kifejező erejük
azonban nem változott.
Alkotásai közül nehéz, talán lehetetlen is
kiválasztani a leginkább emblematikusnak
mondhatók hisz közülük igen sokban benne
rejlik a teljesség, a részben az egész. M editáció
című falképén például (1986, 74x49 cm) bot
ját tartó parasztem ber és asszonya ül egymás
mellett a pádon, feltámasztott fejjel, alakjuk

Pihenő nő', 1993. Agyagmázas samott (54 cm)
Female relaxing, 1993. Glazed fire-clay (54 cm)
Kecske, 1993. Agyagmázas sam ott (87 cm)
Goat, 1993. Glazed fire-clay (87 cm)

Szent Ferenc, 1993. Agyagmázas samott (88 cm)
St. Francis, 1993. Glazed fire-clay (88 cm)
Fotók - Photos: Zóka Gyula
szimmetriáját a közöttük álló feszület is hang
súlyozza. Utóbbi szárai felett a hold, illetve a
nap ragyog. Gyönyörű allegória. Az élet dolga
in merengő, a maga nagy áldozatát m ár meg
hozott, tragédiáját magában hordozó, még
is töretlen hitű emberpár. A hold és a nap utal
az örökkévaló krisztusi áldozatra, de arra Is,
hogy ez potenciálisan mindannyiunk életében
ott rejlik, el nem menekülhetünk előle. A két
alak a rodini Gondolkozót idézi, merengésük
a pillanatot feloldja az időben, az egyszerit az

KIÁLLÍTÁSOK
általánosban. Az áldozat a művész vallomása
szerint egységbe olvasztja azokat, akik meg
hozzák, s ez a későbbi felmagasztalás alapja.
Németh János titka a természetességben és
a szeretetben rejlik. Úgy állítja elénk hőseit, mint
mindennapi beszélgetőtársait, úgy jeleníti meg a
természetet, mintha életének alapközege lenne.
Nem idealizál, figurái esendőek és tökéletlenek,
de éppen attól válnak szeretetre méltóvá, hogy
hozzánk hasonlítanak. Művészi világlátása a fa
lusi pásztorfaragókéhoz áll közel. Nem törekszik
anatómiai hűségre, mégis felidézi a görög vagy
reneszánsz szobrok tökéletességét, nem hasz
nál perspektívát, mégis hatásosan érzékelte
ti a távlatokat, s intim méretekben is képes a
monumentalitás hatását kelteni, figurái karak
terének megrajzolásakor ragyogóan súlypon
toz, falképein az elbeszélést erőteljesen sűrítve,
pompásan jelenetez. Művészete felette áll a mú
ló divatáramlatoknak és az éppen irányt szabó
nemzetközi trendeknek, szintetizáló jellegű for
mavilágával és a lényegre rákérdező tematiká
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jával mai művészetünk igazi kincsének nevez
hetjük.
A kiállítás megnyitása alkalmából került be
m utatásra a Zala Megyei Múzeumok Igazgató
ságának gondozásában megjelent, Németh Já
nos köztéri alkotásait bemutató könyv (,,H irdette
utcákon, ta r ken... ”). Németh négy és fél évtize
des alkotói útja során hatvannál több köztéri al
kotást készített. Dyen jellegű szobrai monumen
talitásuknál és fokozott sűrítő jellegüknél fogva
tevékenységének hangsúlyos, jól körülhatárol
ható részét képezik. A kiadvány ezeket - egy
két kivétellel - Zóka Gyula pompás színes fotóin,
kronologikus elrendezésben mutatja be, kataló
gussal kiegészítve. A vonulatot elemző bevezető
tanulmány Kostyál László tollából származik,
és a kétnyelvű kötetben angolul is olvasható. A
könyv az alkotók szándéka szerint kiegészítője
a művész két évvel korábban, Gyökerek cím
mel, ugyancsak a Zala Megyei Múzeumok Igaz
gatósága kiadásában megjelent önéletírásának.
Bár a teljes életművet feldolgozó monográfia

Szooó-dát vegyenek!
Szódavíz, egy magyar kultuszital
Kiss Imre
Hétköznapi, de annál érdekesebb tém át mutat
be a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum élénk médiaérdeklődést kiváltó kiál
lítása a Szikvízgyártó Kisiparosok Budapesti
és Országos Egyesülete elnökével történt sze
rencsés találkozás kapcsán. Deák László el
nök úr elhivatottsága segítségünkre volt, hogy
izgalmas szódavíz-relikviákkal és kitartó szik
vízkutatókkal ismerkedjünk meg és alakítsuk kölcsönös megelégedésünkre kiállításba „tor
kolló” - kapcsolatunkat.
Első perctől kezdve tudtam, hogy a vendég
látás múzeumában egy ilyen kiállítás csak úgy
jöhet létre, ha minden betérő kedve« vendéget
szódával, fröccsel vagy málnafröccsel kínálunk.
Nem tudom készült-e már olyan kiállítás, ahol a
kiállítás tárgyát fogyasztani lehetett. Számom
ra mindenesetre term észetes volt, hogy a témát
feldolgozó vendéglátással foglalkozó részben le
gyen egy olyan pult - háttérben egy relro-hangulatot árasztó 1964-es dunaújvárosi kocsma
képével - ahol a vendég maga készítheti el ita
lát ízlése szerint. Az „Ön pultja” elnevezéssel
ellátott alig másfél méteres zöld asztal kockás
műanyagterítővei letakarva így vált a kiállítás
gasztro-interaktívitáSL megtestesítő részévé.
A betérő vendégek jól reagálnak a szomjoltó
kedvességre, aminek hangot is adnak a vendég
könyvbe rögzített bejegyzések formájában pl.:
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remélhetőleg még sokára lesz aktuális, majda
ni szerző számára mindkét kötet alapvető for
rás lesz.
The Exhibition of János Németh at the Göcsej
Museum
In May 2004 a unique exhibition was opened on three
locations in the town of Zalaegerszeg, presenting the
oeuvre of 70-year-old ceramist János Németh. At
the Göcsej Museum statuettes, at the Gönczi Gallery
embossed jugs and bowls of similar technique, at
the building of the former synagogue' the models and
photos of his open-air works are displayed. The secret
of Németh is in his naturalness and his love of his
themes and characters. His figures are depicted as liis
everyday companions, nature is always present in his
works as the basic element of his life. His artistic view
is close to the village shepherd carvers. He does not
strive to achieve anatomical fidelity, however, reminds
the spectator of the perfection of Greek or Renaissance
sculptures. His ;irt is beyond the short lived trends,
his synthesising forms and themes are part of our
domestic contemporary art.

58

Részlet a kiállításból - Detail o f the exhibition

„Nem süt a nap hétágra, de isszuk a fröccsöt
Budavárba”. A bejegyzések többsége kiemeli
a teremőrök vendégszeretetét és mesélő' köz
vetlenségét is, ami részben az ő term észetes
érdeklődésüknek és fogékonyságuknak, rész
ben a céltudatos felkészítésüknek köszönhető.
Boldog gazdái ők is a kiállításnak, lelkesen m u
togatják a múlt századi „kracherli”-s üveget,
melyben a zárókupak szerepét betöltő üveggo
lyó vidáman csilingel a szemléltető oktatás so
rán. Az információáramlás kettős irányú, m ert
egy angol házaspár, csillogó szemmel kérdezett
vissza: Tudjuk-e, hogy ezekkel a golyókkal ját
szottak a földön angol gyerekek? De ugyanilyen
készségesen keverik a terem őr nénik a m álna
szörpöt és csapolják a szódát is, vagy mutatják
meg az abonyi Mészáros vendéglő különleges
fröccs itallapját, melyről elleshetők a különle
ges nevek és a különösebb keverési arányok.
Szóval sajátjuknak érzik a kiállítást, úgy visel
kednek, mintha otthon kínálnák a vendégeiket és ettől a látogatók is otthon érzik magukat. Ezt
megint csak a bejegyzésekből tudjuk.
Persze az is igaz, hogy a téma közel áll majd
nem mindenkihez. Legközelebb azokhoz az ipa
rosokhoz, akik ma is ebből élnek. Büszkén és
boldogan szemlélik a szakmájuk múltját és jele
nét idéző tárgyakat, gyönyörködnek a palackok,
gépek és szabványok szépségében, s örömmel
csodálkoznak rá, hogy milyen jelentőséggel is
bírt (és bír ma is!) ez az ital az emberek éle

tében. Ezért kaphatta azt a címet a kiállítás,
hogy a Szódavíz egy magyar kultuszital. Nem
a hungaricum mivolta miatt, és nem a Ma
gyar Élelmiszerkönyvbe (Codex Alimentarius
Hungaricus) való bekerülése okán, hanem a
mindennapjainkban betöltött m ár-m ár kultikus
szerepe miatt adhattuk ezt a címet.
Hiába tartozik az igazsághoz, hogy Jed
lik Ányos előtt m ár mások is kifejlesztettek
technológiákat (Joseph Priestley, 1767; Jacob
Schweppe, 1783; stb.) a m esterséges szénsa
vas ásványvíz előállítására, azért a „mi tudós
papunk” vetette meg a honi gyártás alapjait
1829-ben közzétett tanulmányával, s lett maga
az első „szikvíz gyáros" 1841-ben, még ha csak
röpke egy évre is.
Az elmúlt 175 éven nemzedékek sokasága is
családok százezrei éltek meg e tisztes iparból.
Nekik megélhetést, további millióknak felüdü
lést és örömöt, enyhülést és élvezetet nyújtott
ez az ital. Mindennapjaink term észetes társa
lett, nem hiányozhatott a különböző népréte
gekbe tartozó em berek asztaláról, akárcsak a
kenyér és a tej.
Vegyítettük borral és szörpökkel, hittünk és
hiszünk gyógyító erejében, használjuk sütéshez-főzéshez, de még folttisztításhoz is. Leg
nagyobb művészeinket is megihlette, irodalmi és képzőművészeti alkotások témája lett.
A kiállításba - helyszűke miatt - csak Váncsa
és Bacher egy-egy írása fért bele, de a megnyi
tón Márai sorait idézte Lőte Attila színművész:
„Mert a szódavíz nem ásványvíz, ezt jegyezzük
meg jól. A szóda m ár a civilizáció, ez igaz, de
nem zedékek és évszázadok fortélya kellett hoz
zá, míg a m agy ar m egtanulta és feltalálta a
fröccsöt, am i a hosszú élet titka. ”
A kiállítás - egyetlen szoba m indössze - csak
töredékét tudja bemutatni annak a szerteága
zó és sokrétű anyagnak, amely a 175 év so
rán kultúrtörténetté érlelődött, akárcsak egy
jófajta bor. így jött létre egy új kiállítási műfaj,
amit „élménydokumentarista” névvel illettem.
A történeti áttekintéshez korabeli dokumentu
mok és korszakokat felvillantó - esztétikailag
ható - élményt generáló tárgyak és alkotások
során juthatnak el. Keveredik a tudományos és
művészi hitelesség, keveredik a szemlélődő ol
vasás öröme, a rácsodálkozás é s elmerengés
bámulatával, emlékképek vetülnek belülről és
lepereg előttünk 175 év „szikvíztörténelme”.
Legjellemzőbb példa a fentiekre az a vonalas
füzetlapra írt igazolás, melyben tucatnyi alá
írás tanúsítja, hogy a kispesti szikvízgyártó kis
iparos (ilasz Géza, a forradalom idején 1956.
október 23-tól folyamatosan ellátta a lakossá
got minőségi szódával. De említhetném azt a
múlt század eleji fotót is, ahol négy úriember
egy asztal körül tölti az időt szódásüvegek, bo
ros palackok társaságában. Ez a kép is Márai
sorait juttatja eszünkbe: „Mert m inden bölcses

ség alja, m elyet a m agyar a hazai borból és a
m űveltségből tanult, ennyi: szeretni kell a z éle
te t s nem kell törődni a világ ítéletével. Minden
m ás hiúság.”
Örömmel számolhatok be arról is, hogy kü
lön erre a kiállításra festett kép (Für Emil al
kotása) is szerepel a tárgyak között. A fröccsöt
töltő két öreget fent két angyal vigyázza, kezük
ben egy-egy pohár szódával. Szintén a szódavíz
„maiságát" tanúsítja az a kép, amely az újpes
ti Öreghalász étterem ben készült, ahol a gyer
tyafény egy asztalon álló szódáspalackon (üve
get sajnos nem írhattam) szűrődik át. Ilyen fotó
szerencsére sok étterem ben készülhetett vol
na, csakhogy még egyet említsünk, a Klauzál
téren a Kádárnál.
Utalások és áthallások is tarkítják az anya
got. Ilyen a kiállított Vető-féle töltőgép, melyre az
1911-ból származó hirdetés rímel, a szódásüve
gek „Kék korszaka” pedig Picasso: Az abszintivó
nőjét (1901) előlegezi meg. A politikum több he
lyen is megjelenik: a szódásüveg jelszavak hor
dozójává lett, s a hirdetések hűen tükrözik a „nu
m erus clausus" és az árja rendeletek világát. Egy
rövidke cikk, mely a kedvezőtlen időjárás hátrá
nyos hatásait boncolgatja, végül lelkesítő felhí
vássá alakul át: „árfront, koncentráció”. Talál
kozhatunk „Az Est”-ben megjelenő Szikvíz Úr
esendő karikatúra figurájával; s együtt örülhe
tünk a „szikvizesekkel”, hogy 1931-ben a Szín
házi Élet címlapfotót hozott le „A kánikula pri
madonnája” címmel. Természetesen szerepel
a kiállításban a „szódás lova”, mint a szólásból
közismerten szomorú sorsú, de hűséges társa a
szakmának; és olvashatunk egy értekezést arról
is, hogy miért jobb a szam ár a lónál (sic). Látha
tunk képeket a motorizált segítőtársakról, a ma
is aktív Harmos testvérek Rommel korabeli mo
torbiciklijét és katonai járművét megörökítő fo
tókon.
A 175 éves évfordulóra készített Guiness re
kord szódásüveg és a népies fafaragás jól meg
fér egymás mellett - mindkettő azt hirdetik,
hogy ennek az italnak, szakmának nemcsak
múltja van, de jelene é s jövője is.

Soda Hater, a Hungarian Cult Drink
The temporary exhibition was prepared to honour
the industry' of soda-makers in Hungary' with a
special feature of “in memóriám" to Dr. Draveczky
Balázs, the former director of the Hungarian
Museum of Commerce and Catering. The gastrointeractive exhibition offers soda and raspberry
drink to all of its visitors, who can learn about
history and art-history of Hungary through the
lenses “made of soda bottles". Shots and glimpses
from advertisements, announcements, documents
and other literary' writings verily' the interpretative
title: a cult drink. The exhibition closed on the 3"' of
October, 2004.
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Köszöntés
M egkésett köszöntés Incze Lászlónak
S. Lackovits Emőke
Az 1970-es évek elejétől az 1990-es évek végé
ig a Kézdivásárhelyen megforduló, érdeklődő' lá
togatók többsége felkereste a helyi múzeumot,
ahol minden bizonnyal találkozott annak rend
kívül szerény, nagy tudású vezetőjével, Incze
Lászlóval, a „Tanár Úrral", ahogy a helybéli
ek nevezték és nevezik. Nem szokványos, hogy
egy múzeumlátogató magával az intézmény
vezetőiével kerüljön látogatása során személyes
kapcsolatba, ez azonban itt, Kézdivásárhelyen
term észetes volt. Az intézmény vezetője ugy an
is a közművelődést, a múzeumban őrzött kul
turális emlékekkel kapcsolatos ismeretek to
vábbadását személyes feladatának tekintette,
amit önként vállalt, nem parancsra, nem uta
sításra, hanem személyes meggyőződésből,
ügyszeretetből, nemzete, a magyar anyanyelvű
közösség iránti elkötelezettségből. Incze Lász
ló és a kézdivásárhelyi múzeum egyet jelen
tett, s nem csupán a fentiek miatt, hanem azért
is, amivé ez a kisvárosi intézmény fejlődött,
gyűjteményeiben gyarapodott, helyben és a kö
zeli-távoli vidéken megbecsülést vívott ki m a
gának. Incze Lászlót méltán nevezhetjük mú
zeumalapítónak, Kézdivásárhely történetében
az 1932-ben történt első alapítás után immá
ron a másodiknak. Reméljük, hogy az ő munká
ja időtálló, a történelmi viszontagságokat túlélő
marad.
Amilyen csendben, az ügy7iránti alázattal dol
gozott és dolgozik a mai napig, szerényen, men
tesen minden hangosságtól, nem keresve ha
talmasok kegyeit, olyan csendben múlt el a
hetvenedik, majd a hetvenötödik esztendeje éle
tének. I leírom évtizede ismerem, de nem tud
tam, mikor született, csak azt, hogy7hol. 1928ban Bánáton, polgári családba született, ami
később, az osztályharcos időszakban nem kevés
hátrányt jelentett számára, de származását soha
nem tagadta meg. Kolozsvárott végezte az egye
temet történelem-filozófia szakon. Kolozsvárott
lépett be a Magyar Népi Szövetségbe, majd aján
lották őt az Ifjúmunkás Szervezetbe is, ahonnan
azonban származása miatt kizárták, ezért ál
lamvizsgáját csak később tehette le. Rövid ide
ig Mezőbándon tanított, majd Kézdivásárhelyre
helyezték, ahol 1952-tól 1970-ig tanította, nevel
te az Ifjúságot. Nehéz idők voltak számára ezek
az esztendők, hisz magyar gyermekeknek kellett
román történelmet tanítania, amit pozitivista
módon oldott meg, az évszá-mokhoz kötött ese
mények tanításával, minden egyebet mellőzve,
kibújva a történelemhamisítás csapdájából.
A múzeumban azután jó lehetőséget talált ar
ra, hogy a város történetének bemutatásához
kapcsolódva a magyar történelem iskolán kí

vüli oktatását megvalósítsa. Ezért maradt Incze
László a kézdivásárhelyieknek a „Tanár Úr”.
Nem túlzás azt állítani, hogy Kézdivásárhelyről,
a városról, annak kézművesiparáról, céheiről és
ipartestületéról mindent tud. Egyéni életét, tu
dományos ambícióit, szabadidejét mindig alá
rendelte ennek a feladatnak. Szám ára nem lé
tezett vasárnap, ünnepnap, ha a múzeumba
látogató csoportokról volt szó. 1970-től valódi
gondviselője volt a város múzeumának, amely
ugyan a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Mú
zeumhoz tartozik szervezetileg, de önálló arcu
lattal, amelynek kialakításában Incze Lászlóé a
döntő szerep.
Az állandó kiállítás három részből tevődik
össze: várostörténet, tenne kiemelt helyen
az 1848/49. évi szabadságharc helyi esemé
nyei, a céhek és a kézművesipar története
Kézdivásárhelyen, valamint a népviseleti baba
kiállítás. Utóbbi gyűjteményi egységet a Székely
Nemzeti Múzeum adta át ide, amit azután Incze
László és néprajzos felesége, Szabó Judit gya
rapítóit és tett különleges látvánnyá, egyedül
álló gyűjteménnyé. Amit a kiállításokban nem
lehetett láttatni, azt Incze László minden lá
togatónak város- és ipartörténeti előadásba
ágyazva elmondta. Múzeumi tárlatvezetései
öntudaterősítők, nevelő hatásúak voltak. Ügy
szeretetének, önzetlenségének köszönhető az
a jelentős műtárgygyarapítás, amely mind a
várostörténet, mind a kézműves-ipartörténet
számára pótolhatatlan értékeket m entett meg,
és amelyek jelentős részét adományként sike
rült megszereznie. A múzeum a városnak iga
zi kulturális központja lett. Az állandó kiállítá
son ti'rl évente sort kerített időszaki, javarészt
képzőművészeti kiállítások megrendezésére,
amelyeken hely i és környékbeli, többnyire kor
társ művészeknek nyílt lehetősége a bemutat
kozásra. Ezek a megnyitók társadalmi esemény
nek számítottak a városban.
Az, hogy a múzeum 32 esztendő alatt ar
culatát és szellemét megőrizte, döntően Incze
Lászlónak köszönhető! Munkájáért soha nem
várt kitüntetést, amit tett, hivatástudatból,
elkötelezettségből tette. Minden bizonnyal ez
késztette az EMKE vezetőségét, hogy munkás
ságát 2(X)2-ten Bányai János Díjjal ismerje el.
Szívből gratulálunk hozzá!
Jól ismerve őt, tudom, elhárítaná magától a
köszöntést, nem járulva hozzá annak megje
lenéséhez. így belegyezése nélkül köszönthet
jük őt, aki soha nem akart fontos vezető lenni,
embereket irányítani, csak csendben szolgálni,
ahogy' Sylvester Lajosnak egy beszélgetésben
maga vallotta (Székelyföld 2(X)2/12J. Mindig ar
ra törekedett, hogy csak azt dolgozza fel, ami
hez kellő mennyiségű anyagot gyűjtött, amely
témakörben megfelelően tájékozódott. Tudomá

Fbtó - Photo: Sonnewencl Imre
nyos és ismeretterjesztő írásai helytörténeti és
kézműves-ipartörténeti tárgyúak, mellettük vi
szont jelentősnek mondható múzeumtörténeti
feldolgozása is. írásait gondosság, igényesség,
hatalmas anyagismeret, ugyanakkor olvasmá
nyosság jellemzi.. Széleskörű, nagymennyiségű
új adatot tartalmazó gyűjtőmunkájának azonban
csupán töredékét volt ideje eddig feldolgozni.
Most, hogy a múzeumi napi munkáját feladta, és
nyugdíjban van, elkövetkezett az összegzés ide
je, hisz Kézdivásárhely teljes múltját, változatos
társadalm át és annak életét, a céhes ipar törté
netét csak ő írhatja meg, és csak ő tudja m ara
dandót alkotva, a részletekre is kitérve megírni!
Ehhez kiválunk megkésett születésnapi köszön
téssel nagyon sok erőt, egészséget, derűt és változatlan alkotó kedvet, Isten ádását! Ha volna a
magyar muzeoiógiának Arany könyve, akkor ate
ban Incze László, a muzeológus a legnagyob
bak között szerepelne! Reméljük, egyszer erre
is sor kerül.

\u Overdue Birthday Greeting to lás/.ló Incze
László Incze was bom in 1928 in Transylvania and he
worked as a teacher of history' between 1952-1970.
Since then he has been known as the “Teacher” by
everyone in Kézdivásárhely' ffirgu Secuiesc. Romania).
Between 1970 and the late 1990s he was working
in the local museum. He was so devoted, hard
working, enthusiastic and professional that he can
be considered as the second founder of the museum
which was opened in 1932. He thought it was liis
utmost duty to educate and inform people regardless
of their age or background and to raise their interest in
the history of the Hungarian community in Romania,
and especially in the Székely' region. The permanent
exhibition of the museum is made up of three parts:
the history' of the town with a special emphasis on
the Hungarian Revolution and War of Independence
in 1848-49: the history' of local guilds and handicraft
industry'; and a special collection of dolls dressed in
different regional costumes. The museum is a real
cultural and public educational centre of the town, due
to the tireless and devoted activity of László Incze.
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Könyv- és folyóiratszemle
Néprajz Móra Ferenc m űveiben
Bánki Horváth Mihály
Ujváry Zoltán professzor könyve Ismét rátercli a tudomány és talán a széles olvasóközön
ség figyelmét is a „magyar irodalom hallhatat
lan kismesterére”, Kiskunfélegyháza és Szeged
nagy' író-polihisztorára. Könyve e sokoldalú
személyiség és a néprajz kapcsolatát emeli ki.
Móra nem volt néprajzkutató, ám éles szemű
megfigyelőként sohasem kívülről, hanem
(nem feledve származását) a nép fiaként fi
gyelte az ásatásain dolgozó napszámosok,
a szegedi múzeummal kapcsolatba kerülő
egyszerű emberek világát. A szerző nemcsak
összegyűjtötte a Móra műveiben fellelhető
néprajzi vonatkozásokat, hanem elemzi is
azokat, megvizsgálva az egyes típustörténe
tek, vándormotívumok keletkezését, ()s Móra
műveibe kerülésének útját.
A jelen munka születésének története 1999ig nyúlik vissza. Ebben az évben rendezett
konferenciát a kiskunfélegyházi Kiskun Mú
zeum Móra születésének 120. évfordulója al
kalmából. A szerző ekkor Fblklór Móra Ferenc
műveiben címmel tartott előadást, amelyben
Móra művei közül a Véreim - Parasztjaim és
A fele sem tudomány - Utazás a földalatti Ma
gyarországon című gyűjteményes kötetekben
fellelhető néprajzi, folklorisztikai adatokra,
példákra hívta fel a figyelmet, Előadása ráv i
lágított arra, hogy a Móra-kutatásnak ez az
irány' is része kell legyen: az író művel nagy
számú, néprajzi szempontból becses anyagot
rejtenek. Öt évvel később, a 125. évforduló
ra elkészült az átfogó elemzés, ez jelent most
meg a Kiskun Múzeum gondozásában.
A Móra Ferenccel foglalkozó könyvek, tanul
mányok, cikkek elsősorban az írót, az újság
írói, az autodidakta, de rendkívül jó megfigyelő
régészt rá múzeumigazgatót emlegetik. Az ed
digi elemzésekben nem lépett elénk etnográfus
ként vagy folkloristaként. Pedig művei fényében
méltatlan e szűkítés, annál is inkább, mert részt
vállalt a korabeli néprajzi kutatásokban. 1919ben rá 1932-ben közölte egy-egy tanulmányát
az Ethnographia, s választmányi tagja volt a Ma
gyar Néprajzi Társaságnak.
Móra világa a mai Dél-Alföldnek főleg Kiskun
félegyházára és a szegedi nagytájra teíjcdő ré
sze. Ez a sokszínű világ a futóhomoké rá a Ti
sza vizéé, a békési rá torontáli fekete földeké,
rá az átokházi sívóé. Sokszínű a népe is. Beván
dorolt jászok, nyakas kiskunok, „tápéi furfango
sok”, a homokban kegyetlen, szívós munkával
életet terem tő „telepesek”, kisemberek rá rátar
ti, kevély gazdák, „célszerű szegény emberek” rá
nadrágos úrfélék lépnek elénk írásaiból, ezekből
a gyöngyszemekből, amelyek a múlt század hú

szas-harmincas éveinek eleven, letehetetlen
érdekességű társadalomnéprajzát nyújtják.
Ujváry Zoltán a kötet végén elhelyezett m uta
tóban felsorolja azokat a Móra köteteket, am e
lyeket a néprajzi gyűjtőmunka szemléletével, eu
rópai, sőt olykor tágabb kitekintéssel vizsgált. A
kötetben olvashatjuk a megtalált néprajzi mo
tívumokat, természetesen az élvezetes mórai
szövegkörnyezetben, majd a példaként idézell
részlet tudományos elemzését, párhuzamait,
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Néprajz
Móra Ferenc műveiben

variánsait, gyökereit. A szerző mindarra felhív
ja a figyelmet, amit néprajzi szempontból ész
re kell vennünk, s lehetőséget nyújt ismerete
ink bővítésére.
A Megkövesedett néprajz, élő régészet című
fejezetben azokról a néprajzi jelenségekről ol
vashatunk, amelyeket Móra gyakorló régészként
megfigyelt. Nemcsak a kutatóárkaiból felsejlő
régmúltat, hanem a korabeli városi társadalom számára éppoly ismeretlen népéletet is értő
szemmel figyelte. Ásatási megfigyeléseit népraj
zi párhuzamokkal támasztotta alá. A sírmellék
letek elemzéséből helyes következtetéseket vont
le a korabeli társadalmi tagozódásra, sőt egyes
szokásokat még kora temetkezéseivel is párhu
zamba állított, így pl. a gyermekhalott gyékény
be temetését, vagy a század első felében néhol
még élő szokást, az utolsó fésűnek az elhunyt
mellé temetését.
Ujváry Zoltán néprajzi gyűjtőhöz illő írásnak.

ugyanakkor szépírói remekműnek nevezi az Is
tenáldotta búza szép történetét. A könyvből a
legendamese héber változatát is megismerhet
jük. A Móra írásokban mondák, anekdoták, ta
lálós kérdések, hiedelmek, szólások rá közmon
dások rejtőznek, több írása érinti a történelmi
tudat kérdését. Alakjai gyakran azonosíthatók,
történetei lokalizálhatok. Mátyás királyról szóló
mondái közül négynek a szüzséjét, szépirodalmi
környezetét olvashatjuk. Kossuthról, Petőfiről,
Bemről, az aradi vértanúkról a saját gyer
mekkorából ismert történelmi képet, a kis
kunfélegyházi szegény emberek történel
mi tudatában elraklámzot lakat emeli be a
szépirodalomba. Különösen a Kossuth-kultuszhoz fűződő gyermekkori élményeiről ír
szeretettel.
Móra több betyártörténetet is feldolgo
zott. Többek között írt, Rózsa Sándor elfo
gásáról. méghozzá megnevezett forrás, a
kiskunfélegyházi Urbán bácsi elbeszélése
nyomán. Bogár Imre történetét viszont egyik
ásatásán gyűjtötte „a madarásztói csárda
romjainak a helyén."
A népi mondókák, gyógymódok rá hiedel
mek gyűjteménye után a szerző idézi a Mó
ránál fellelhető szólásokat, közmondásokat.
A Szókimondó Szűr Péter-ből kiemelt „Igaz
mondás nem emberszólás” m a már nem
Ismert Félegyházán, de a XVIII. századi le
véltári anyagból és Zsigmond Komád 1902ben végzett gyűjtéséből hitelesíthetjük itteni
előfordulását. Örvendetes, hogy a szerző fi
gyelemfelhívása visszaemelheti a népisme
retbe.
Végezetül Ujváry Zoltán e gyűjteményes
kötetben leírt mondatát idézem. „A néprajz
kutatás jelentős eredményt ért el a Móra ál
tal jelzett témakörökben, beleértve a tör
téneti tudat, tudás kérdéseit is, azonban Móra
megfigyelései rá példái elkerülték a témával fog
lalkozók figyelmét.” Bízom abban, hogy a könyv
elolvasása kedvet teremt Móra népismereti for
rásainak megismeréséhez. Ujváry Zoltán nép
rajztudós e megismeréshez nyújt széleskörű,
tudományos megalapozottságú rá élvezetes se
gítséget.
Ajánlom e könyvet nemcsak a néprajztudo
mány művelőinek, hanem mindazoknak, akik
érdeklődnek a Duna-Tisza köze világa rá ha
gyományai iránt. Tanártársaimnak, akik fel
akarják fedeztetni diákjaikkal saját múltjukat.
Félegyháziaknak, szegedieknek, vásárhelyiek
nek, makóiaknak, a Homokhátság és a Tisza
mente minden lakójának.
(Ujváry Zoltán: Néprajz Móra Ferenc nm eiben.
Bibliotheca Cumanica 5. Szerkeszti Bánkiné Mol
nár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, 2004.217 p.)

KÖNYV- ES FOIAOIRATSZEMLK

«1

Gondolatok Fejős Zoltán kötete kapcsán

Vásárhelyi Tamás
Nem igazán ism erem azt az olvasói kört, akik
nek ez a könyv készült, s ugyanez a problé
mám a tavaly megjelent másik érdekes kötet
tel is (György Péter: Az eltörölt hely a Múzeum.
Magvető', Budapest, 2003. 227 oldal), amely a
múzeummal, a múzeumok fejló'désévei, kultúr
történeti beágyazódottságával foglalkozik. Úgy
tűnik, hogy végre magyar nyelven is megindult
egy komoly múzeumelméleti diskurzus.
Szerénytelenül, ide számítom a mi köte
tünket is (Vásárhelyi Tamás - Sinkó Ist
ván: Múzeum az iskolatáskában. Nem
zeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
148 oldal), mely viszont pragmatis
ta alapon készült, azért, hogy a min
dennapi múzeumi tanítási, múzeumpedagógiai gyakorlat során használják,
de szándéka volt a múzeumról mint
olyanról is általános bemutatást adni.
Nem ismertük Ftejős könyvét s az an
nak bevezetőjében írottakat: „Sem a
múzeumi változásokat átélő szakembe
reknek nincs tehát hová nyúlniuk, sem
a társadalmi, kulturális átalakulások
iránt érdeklődő nincs abban a helyzet
ben, hogy megismerkedhessen a múze
umok egykori s mai társadalmi szelepé
vel kapcsolatban egyre-másra külföldön
születő újabb művekkel, elgondolások
kal. A szélesebb olvasóközönség ilyen
irányú esetleges igényeinek kielégítése
pedig úgy látszik, föl sem merül.” Nos
György Péter az első, mi a második he
lyen megnevezett olvasóközönséget cé
loztuk meg.
Fejős Zoltán „néprajzi múzeumi ta
nulmányai" vállaltan csak a népraj
zi múzeumokkal foglalkoznának, ám
mondanivalójában újra és újra ki
tér általános muzeológiai és valame
lyest „múzeumfogyasztási” kérdésekre is, más
részt mondanivalójának egy' része - az utóbbi
évtizedek nemzetközi irodalmának szellemé
ben - mindenfajta múzeumra érvényes. Még a
természettudományi múzeumokra is, ami fel
jogosít arra, hogy általános jellegű mondani
valóival egyetértsek, vitatkozzak vagy tovább
gondoljam azokat. Ő a „Néprajzi Múzeum
újragondolásának folyamatát” tekinti feladatá
nak. a mi feladatunk pedig minden m ás múze
um - kinek-kinek a sajátja - újragondolása. Mert
nemcsak a néprajzi múzeumok vannak „átme
netek metszéspontján”, azaz változásban, többrendbeli átalakulásban, hanem szinte minden
múzeum. Tulajdonképpen az a meglepő, hogy a
szakirodalom milyen nehézkesen vesz tudomást

arról, ami a természettudományi területen úgy
látszik hamarabb tudatosult: a kultúra evolúció
ja folyik, s benne a múzeumok evolúciója is. Ne
künk talán Darwin eszméi s a jó értelemben vett
szociáldarwinizmus áthallásai segítettek, hogy'
könnyedebben gondolkodjunk a múzeumi káno
nokról? Vagy a tárgyaink jellege? Hiszen a szek
rénykataszterben nyilvántartott gyomok vagy
hangyák tömege eleve feltételezte, hogy azo
kat ne tekintsük egyenként is „a kiválasztás, a
gyűjtésre érdemesítés gesztusa által” megkü

lönböztetett objektumoknak, vagy' együttesü
ket „magától értetődő, önmagáért beszélő kor
pusznak”, hanem egyedi azonosításuk után azt
keressük, hogyan tehetők adataik relevánssá a
természetrajz adott fejlettségi szintjén. (Az azo
nosítás persze néha maga is tudományos ered
ményekkel járt, lásd a Földön leírt majd kétmillió
fajt.) És indokolt eltökéltséggel őrizzük még nem
azonosított tárgyainkat, mert becslések szerint
az élővilág vagy ötödét nem ismerjük még. Ön
magában elegendő indok lenne a hatalmas ter
mészetrajzi gyűjtemények fenntartására az,
hogy nem ismerjük a bolygónkat velünk megosz
tó lényeket? Nem, a mi jelentőségünket sajnos
ma az (is) adja, hogy' ez a gazdagság aggasztó
mértékben pusztulni látszik.

Fejős a 21. oldalon röviden leírja, minek a
tárháza a Néprajzi Múzeum. Nos. az a lajst
rom nagyon fontos lehetett a nemzetállam ki
alakulásának, fejlődésének, megerősödésének,
vagy a Trianon utáni sokkból való kilábalásnak
időszakában, és hiába van m ég a lajstrom sze
rinti tárgyakból számos példány, mely eknek ké
szítését, funkcióját nem tárta fel a tudomány,
e tárgyak ma a városiasodó fogyasztói társa
dalom időszakában nehezen értelmezhetők
ugyanúgy'. Nem ferdítünk-e nagyobbat egy va
laha közismert, közhasználatú tárgyon, ha
úgy állítjuk be (ki), mint egyedül a tudo
mány figyelmére méltó, érthetetlen objek
tumot? De mi legyen vele? Igen frappán
san jegyzi meg a kötet utolsó részében a
Marton Erzsébet készítette interjúban:.....
szinte örökzöld kérdése a néprajzi múzeu
moknak - de egyáltalán a múzeumoknak,
főként a történeti múzeumoknak -, hogy
mit kezdenek magukkal akkor, ha az, ami
nek gyűjtésére, tanulmányozására kialakul
tak. gyakorlatilag már nem létezik, vagy na
gyon megváltozott."
Olvashatunk a kötetben a kortárs tárgyak
gyűjtésének fontosságáról (pl. „a múzeum
akkor vitális, ha a kortárs jelenségekre nyi
tottan gyűjt”), de azt is találtam, hogy „...
tőlünk függ, hogy utódaink miről fognak tud
ni, miről lesz... tárgyi formában megragad
ható. .. tudásuk". Azt be kell látnunk, hogy
az információözönben vergődő korunkról
m ár kevésbé a tárgyak, sokkal inkább a szö
vegek, képek, digitalizált információk fogják
a mi saját utókorunkat tájékoztatni. Egyszó
val a jelen társadalom jelenségeiből is a ha
gyományos muzeológiai feladatot emeli ki.
Az írásokban kerestem a jelét annak, hogy a
jelen jelenségeit kapcsolná össze a néprajzi
múzeumok feladatainak megváltozásával,
így keresné az aktualitást, relevanciát, így is
megfogalmazna egy társadalmi igényt, ami
miatt a néprajzi muzeológia szükséges. Ta
láltam egy igen érdekes gondolatot a 26. oldalon:
„A néprajzi múzeumok eredendő múltorientáci
óját a jelennel való szembesülés állítja kihívás
elé. Hogyan lehet korunk égető kérdéseiben út
mutatást látni és tanulni, tudást, dialógusra
serkentő ösztönzést nyújtani az embereknek, ha
csak a múlt tárgyai és a korábbi fogalmak sze
rint konstruált képei állnak rendelkezésünkre? A
jelenorientációt metodikai érv ek és a jövőre uta
ló megörökítési szándék is sarkallja.” Igen, itt
van a kutya elásva. Rendelkezésünkre áll ugyan
is még egy forrás: a ma élő társadalom minden,
a múzeum által elérhető vagy elérni kívánt egyede, minden gondolatával egyetemben. Ók azok,
akiktől megtudható, akamak-e és miről, hogyan
dialógusba kezdeni (persze többsíkú, többszóla
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mú dialógusról van szó). És vannak jelenségek
is, amelyeket a társadalom minden tagja talán
nem ism er fel, de mi igen, és ezek megint fontos
feladatokat állítanak elénk.
Egy másik téma, amelyről sokat kellene be
szélnünk, a digitalizáció jelensége. Újra és új
ra visszatér a kötetben, jobbára rövid utalá
sok formájában. Leírja, milyen veszély az, hogy
a digitális hozzáférés miatt raktárak mélyén
őrizzük magukat a tárgyakat. Igen, épp azt ké
ne tanítanunk, az emberek elé állítanunk, hogy
mennyire m ás a digitális „másolat”, a leképe
zés, még ha izgalmas részleteket mutat is meg.
A tárgyat kellene középpontba állítanunk, m eg
is indokolva, miért van a középpontban. A tá r
gyat, a maga megszámlálhatatlan jelentésével,
fordításával és ferdítésével, melyek nélkül nem
is lenne alkalmas az előbbi feldolgozásra. És a
tárgy mellett az embert: a készítőt, a haszná
lót és a mai utódot, akinek valamiért érdekes
lehet. „A mai múzeumokban a mentés gondo
latának elsőbbségét felváltja a hozzáférés esz
méjének primátusa” - írja. A mentésről m ajd a
befejezésben, a hozzáférésről pedig csak anynyit, hogy annak nem kell feltétlenül fizikai hoz
záférésnek lennie, szemünk előtt nem kell ki
fényesedett, elzsírosodott textilnek, elszürkült,
legömbölyödött fafelületnek lebegnie. Az emlí
tett Vásárhclyi-Sinkó-féle múzeum-megköze
lítés például bőségesen kínálja azokat a m eg
oldásokat, amelyek segítségével a tárgy igazi
veszélyeztetettsége nélkül is hozzáférést en
gedhetünk. Amihez az is kell (és ez nehéz szel
lemi, lelki folyamat), hogy a muzeológus a tá r
gyat ne magáénak, csak reá bízottnak érezze.
A sok megelőző műtárgyvédelemben (ezzel a
korszerű fogalommal is többször találkozunk
a kötetben) részesített tárgy közt akad elég,
amely alkalmas a közönséggel való kétoldalú
dialógus kialakítására.

„A versenytársak gondosan tudatosít
ják saját azonosságukat, ez esetünkben is
elősegíti - írja Fejős - az önálló hang, mód
szer, stílus m egalkotását.” Nos, nem elősegíti,
hanem kiköveteli - gondolom én és nyilván
Fejős is, hiszen múzeumának arculata látvá
nyosan alakult - , hiszen egyre nagyobb hang
zavarban kell hallatnunk és meghallatnunk a
hangunkat. Már h a hatni akarunk a társada
lomra. akár csak annyiban, hogy formáljuk sa
ját közönségünket. Még inkább igaz ez, ha a
szaktudományaink mögött álló jelenségekre is
akarunk hatni.
Valószínűleg minden muzeológiai területen
érdekes és fontos a globalizáció, az identitásválság, az azonosságtudat sekélyesedése. A
szerző Baudrillardtól id é z:.....pillanatnyi em 
lékezetre, reklám identitásra van szükségünk,
mely azon nyomban igazolható.” Nos én úgy
látom, erre a reklámiparnak és a mögötte ál
ló termelőknek, szolgáltatóknak, a fogyasz
tásra serkentő szférának van szüksége és
nem nekünk. Aki gyökereit veszti, annak ta
lán igen. Máris itt látok egy fontos feladatot a
múzeumok előtt, most, a globalizáció, a nem
zetállam válsága korában is hasonlót, mint
a nemzetállam kialakulásáéban: dialógus az
identitás szükségességéről, segítség az iden
titás megszerzésében.
A term észettudományi területen (ahova,
lám újra és újra vissza kell kalandoznom) is
adva van a jelenség: az akadémiai szaktudo
mányok („a régi jó leíró természetrajz lehatárolt
kérdésfelvetéseinek szintjén” mozgó kutatása
inkkal szembeni) felsőbbrendűségének kérdése
esetünkben is érzékelhető. Ám van egy új jelen
ség is, ami megfellebbezhetetlen jelentőséget és
feladatot ró a természetrajzi múzeumokra is. Ez
a biodiverzitás eltűnésének, fogyatkozásának je
lensége, ami nem oldható meg a gyűjtések inten
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Gönczi Ambrus
A folyóirat áprilisi számának talán legérdeke
sebb és legfontosabb cikke a brit Múzeumi Manifesztum megjelenésével foglalkozik. Ez év m ár
cius 9-én tették közzé azt a nyilatkozatot, melyet
először az ország történetében országos, regio
nális és független múzeumok együttesen fogal
maztak meg, s amely minden eddiginél nagyobb
pénzügyi alap létrehozatalát követeli a közpon
ti kormányzattól. A manifesztum hangsúlyoz
za, hogy minden típusú és szerkezetű m úze
um fontos szerepet tölt be a helyi közösségek
kulturális életében, a fiatalok oktatásában ép
pen úgy, mint a felnőttképzésben, az idegenfoigalomból származó bevétel növelésében, s
legkevésbé sem utolsó sorban a tudományos
kutatás, az alapkutatás szervezésében és foly

tatásában. A nyilatkozat felszólítja a kormány
zatot, hogy évi 115 millió fonttal növelje meg a
múzeumi szektornak szánt költségvetési kere
tet úgy, hogy ebből 50 millió az országos mú
zeumoknak. 35 millió a már eddig is működő,
külön fejlesztési kerettel bíró regionális múze
umcsoportoknak (ún. hub-oknak) jusson, 15
millió font a regionális és oiszágos partnerkap
csolatok fejlesztésére fordítódjon, a fennmara
dó 15 milliót pedig műtárgyvásárlásra tölthes
sék az intézmények. Az Egyesült Királyságban
évente átlagban 100 millió látogató keresi fel a
múzeumokat, több mint egy millió oktató-prog
ram folyik szervezett keretek között, s a múzeu
mok összbevétele megközelíti az évi 3 milliárd
fontot. Ehhez képest a múzeunú dolgozók kere
sete kezd egyre inkább elmaradni a brit átlag
bér-szinttől; a nagyobb regionális múzeumok
közül 25 esetében kisebb volt az évi költségve-

zitásának fokozásával, módszertanának fejlesz
tésével, egyáltalán magukkal a gyűjtésekkel. A
múzeumi gyűjteményekben őrzött és felmutat
ható biodiverzitásnak megvan a maga szerepe,
de a múzeumok szeretnék, ha az a sokféleség
megmaradhatna a maga valóságában, „in situ”
is. Ez az emberiség érdeke is.
A néprajz szám ára ugyanilyen külső kihí
vás lehet - az emberiséget szintén fenyegető
- identitásválság, az eltűnő, fogyatkozó kultu
rális diverzitás jelensége, és ennek „in situ” vé
delme. Amiben - a kalickában őrzött papagáj
mintájára - helye lehet még a mai városi ér
telmiség életmódjába beleférően jobbára dísz
tárgyként a falon őrzött néprajzi tárgyaknak
is. Az 53. és 96. oldal ábráján feltűnő tárgya
kat rendié látom Budapesten is vagy a divatos
Balaton-felvidék többé-kevésbé hűen, gyakran
romjaiból felújított házaiban is. Némelyikről
sem m it sem tud a gazdája, sem vendégei, csak
bámulják és szeretik a padlásról, a beomlott
istállóból, fészerből előkerült archaikus, szép
formákat. Igen, a modem globalizált értelmi
ség egy része éppen népi kultúrát ment m a Ma
gyarországon, romantikus laikusként. Amint a
néptánc is, farmerben és piercinggel, városi
kultúránk részévé vált. Ami arra is mutat, hogy
mégiscsak keresünk, őrizünk valamilyen gyö
kereket. A közös gyökereknek, az azonosságtudatnak, az identitástudatnak kialakításában
a közös kulturális örökségnek, a múzeumok
nak jelentős, fontos szerepe lehet. Ha fontos
nak érzik. Csak találjuk meg a kapcsolatot, ta
láljuk meg a nyelvet, amelyen mindkét fél ért.
De jó volna, ha e könyv és tárnái mellett eleven
diskurzus is vezethetne minket efelé!
(Fejős Zoltán: Tárgy-fordítások. Néprajzi m úze
umi tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest,
2003. 247 p.)

lés 2003-ban, mint 1998-ban. A szükséges fej
lesztésekre egyszerűen nem marad pénze a
múzeumoknak, pedig az infrastruktúra folya
matos korszerűsítésének elmaradása behozha
tatlan hátrányt eredményezhet. Ezért vált fon
tossá, hogy az intézmények közösen szólaljanak
meg, s a manifesztumot aláírók biztosak benne,
hogy ha sikerül meggyőzni a kormányzatot e lé
pés megtételének szükségességéről, a brit mú
zeumok továbbra is a társadalom alappillérjei
ként működhetnek.
A másik, különös hangsúlyt kapott téma eb
ben a lapszámban a múzeumi boltok fontossá
ga és szerepe. Amikor a látogató elhagyja a mú
zeumot, a bolt szülte mindig az utolsó állomás,
és sajnos nagyon sok esetben nem éppen kelle

mes emlék. A kiállítások megtekintése után a lá
togató gyakran fáradtan, kevéssé lelkesen kutat
a bizony nem túl dekoratív polcok kissé már ko
pott árui között, s végül sokszor emléktár©' nél
kül hagyja el az épületet, hiszen a megfizethe
tetlen árú gyönyörű kivitelű albumok, illetve az
olcsó, de jelentéktelen kulcstartók, ceruzák, golyóstoUak, vagy képeslapok világa nem csábítja
vásárlásra. Pedig a jó múzeumi bolt ugyanolyan
fontos, műit a többi kiegészítő helyiség (büfé,
WC, ruhatái’): kialakításánál a belsőépítészeti
szempontokat nem lehet figyelmen kívül hagy
ni. az árukészletet a lehető leggondosabban kell
megválogatni, a kiszolgáló személyzet viselke
désének fontossága pedig alapvető. A Museum
of London, amikor 33 millió fontos múzeumfej

lesztési programjáiak megvalósításhoz látott,
messzemenőkig szem előtt tartotta a múzeu
mi bolt kérdését. A bolt olyan, műit egy előkelő
nagyáruház, azonban műiden tár© a múzeum
gyűjteményeivel és programjaival kapcsolatos:
muzeológusok és helyi kézművesek munkái, az
árak megfizethetőek, a kiszolgálás elsőrangú.
Nem véletlen, hogy egyre nagyobb számban je
lennek meg vásárlóként a szomszédos irodákból
olyan emberek, akik egyébként nem gyakran lá
togatnak el múzeumokba. Egy jól megtervezeti
és elkészített múzeumi bolt segítségével a mú
zeum újabb kapcsolódási pontot találhat a kül
világgal folytatott kommunikációban, tágabbra
tárhatja kapuit a társadalom különböző réte
gei előtt.

A P ulszky T ársaság h írei
A K ism úzeum i Tagozat tanácskozása a
gödöllői Városi M úzeum ban (2004. ápri
lis 21.)
A Pulszky Táraság Kismúzeumi Tagozatá
nak szokásos évi összejövetelén a meghí
vón provokatív kérdés szerepelt: K elleneke a m egyei m úzeum ok a kism úzeum oknak?
K elienek-e a kism úzeum ok a m egyei m úze
um oknak? A tanácskozáson részt vett dr.
Matskási István, a Pulszky T ársaság elnö
ke, H orváth László megyei m úzeum igazga
tó (Szolnok), a „Megyei M úzeumigazgatók
Szövetsége” képviseletében, továbbá 34 un.
kism úzeum ban dolgozó vezető, ill. igazgató.
Meghívtunk egy jogász és egy közgazdász
szakem bert, előadóknak Balázs Györgyöt,
Füköh Leventét, Fűrészné Molnár Anikót és
Horváth Lászlót kértük fel. A résztvevőket
házigazdaként Merva Mária, a gödöllői mú
zeum igazgatója köszöntette, a tanácsko
zást Poroszlai Ildikó, a tagozat vezetője ve
zette le.
A tanácskozás célkitűzése az volt, hogy
az EU csatlakozás küszöbén vázoljuk fel a
jövőbeni m űködési lehetőségek alternatívá
it, továbbá váltsunk szót a megyei szervezet
fenntarthatóságának, vagy átalakításának
kérdéséről. Az előadások is ezzel kapcsolat
ban hangzottak el, Balázs György a m úze
umi regisztrációs rendszert ism ertette kül
földi példákon keresztül, Füköh Levente a
múzeumi norm atívákról beszélt, Fűrészné
Molná Anikó a szakfelügyeleti rendszer ed
digi tap asztalatairól szólt, Horváth László
az újonnan alakult megyei m úzeum i szövet
séget m u tatta be.
A m eghívott közgazdásztól (Kovácsné
Bokros Katalin gazdasági igazgató, Száz
halom batta) é s jogásztól (dr. Oskó Gáborné,
Gödöllő) a rra vártunk választ, hogyan le
het átalakítani a megyei szervezeten belü
li m úzeum okat a jelenlegi törvényi keretek

között. A tagm úzeum ok ugyanis sérelm e
zik, hogy' önálló jogi személyiség híján nem
tudnak önállóan pályázni, nem tu d n ak pro
jektekre társulni, konzorciumot létrehozni.
Önálló költségvetés nélkül a pályázati ön
rész sem te re m th e tő elő, hogy csak a leg
gyakrabban m egfogalm azott problém ákat
em lítsem.
A közgazdász szerin t a tagm úzeum ok
részben önálló gazdálkodási re n d sz e re ki
alakítható. A jogász arról b eszélt, hogy a
tagm úzeum ok jelenleg m egfelelnek a PTK
szerinti jogi szem élyiség feltételének, hi
szen önálló m űködési engedélyük és
vezetőjük van, kulturális javaik vannak, a
megyei önkorm ányzat k öltségvetésén belül
a működési összeg is ren d elk ezésre áll.
Megegyeztünk abban, hogy a közeljövőben
egy találkozót szervezünk a megyei m úzeu
mok és a kism úzeum ok vezetőinek rész
vételével abból a célból, hogy közösen
gondolkozzunk a jövőnkön. Csak együtt si
kerülhet olyan m egoldást találni, am it mind
két fél el lúd fogadni, és amivel közösen,
kezdem ényezőén tudunk fellépni a fenntar
tók felé.
Poroszlai Ildikó

a közeljövőben nyíló, első so rb an a Megyei
Ö nkorm ányzat kapcsolatrendszerén alapu
ló, a p a rtn e r területeken élő művészek al
k o tásait bem utató kiállításának létrejöt
tét. E zt követően Kostyál László szám olt
be a II. K rosnai Nemzetközi Textilművészeti
Biennálé anyagának a Göcseji Múzeumban
a m últ télen történt bem utatásáról, m ajd
Basics Beatrix tájék o ztato tt - ellenpélda
ként - a Történelmi K épcsarnok gyakorla
táról.
A referátum ok utáni széleskörű tap aszta
latcsere a Képtár m egtekintését követően im m ár kulináris élvezetekkel fűszerezve - a
Gödörben folytatódott, am i alatt azonban
nem az Iseum melletti á s a tá so k kutatóárka
ira kell gondolni, hanem egy pinceétterem 
re, ahol a valóban inform atív diskurzus
nak csak a záróra v e te tt véget. Másnap
délelőtt a Schmidt Múzeum, az Egyházme
gyei Gyűjtemény, a székesegyház, valamint
a püspöki palota és könyvtár m egtekintését
követően zárult a találkozó, a résztvevők
egyöntetű véleményével: sajnálhatják, akik
nem voltak o tt...

A M ű vészettö rtén eti Tagozat fórum a Szom 
bathelyen (2004. m ájus 18-19.)

A Pulszky Társaság - M agyar Múzeumi
Egyesület elnöksége nyári szünet előtti
utolsó ülésének leg fo n to sab b napiren
di p o n tja az elkészült Tím árné Balázsy
Ágnes em lékkötet angol nyelvű változa
tának k ia d ása volt. A ró m ai székhelyű
ICCROM vezetősége m ég 2003 végén je
lezte érd ek lő d ését a k ö te t angol nyelvű ki
ad á sa irán t. Az elnökség h atáro za ta érte l
m ében a k ö tet ICCROM kiadványként való
m eg jelentetéséről a tá rs a s á g főtitkára foly
tatja az egyeztetést a ró m ai székhelyű
sz erv ez et k iadásért felelős vezetőjével, a
könyv m iham arabbi m egjelenésének re 
m ényében.

A Pulszky T ársaság M űvészettörténeti Tago
zata a 2004. évi Múzeumi Világnap alkalm á
ból városnézéssel egybekötött szakm ai fó
rum ot rendezett a Szombathelyi K éptárban.
A rövid bevezető referátum ok a „Külföldről
hívott m űvészeti kiállítások a d u n án tú 
li múzeumokba" tém akörhöz kapcsolód
tak. Először a házigazda Gálig Zoltán, a
Képtár igazgatója ad o tt átfogó jellem zést
az intézménynek az elmúlt években ren d e
zett ilyen irányú tárlatairól, majd G éger Me
linda ism ertette a Rippl Rónai M úzeum nak
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Kinizsi Pál és Horváth Márk nagyvázsonyi síremlékének
rajzi rekonstrukciója
Graphic Reconstruction of the Tombs of Pál Kinizsi and
Márk Horváth at Nagyvázsony

Fent-- a Kinizsi síremlék fedlapja és rekonstruált
oldallapjai a dombormű töredékekkel
Above: Cover plate and reconstructed side covers
o f the Kinizsi tomb with the relief fragments

A Kinizsi síremlék lovas jeleneteiről
lepattant töredékek
Crucks from the horse scenes of
the Kinizsi tomb

Lent: Horváth Márk síremlékének fedlapja, rekonstruált
északi oldallapja a dombormű töredékekkel
Down: Cover plate and the reconstructed northern side
plate of the Horváth tomb with the relief fragments
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