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HOFER Tamás

BEVEZETŐ: TÉMÁK ÉS MEGKÖZELÍTÉSEK

Ebben a kötetben etnográfusok, folkloristák, művészet- és irodalomtörténészek, történé
szek tanulmányai olvashatók a magyar nemzettudat néhány témájáról. Bevezetőnk vá
zolja azokat a fogalmi kereteket, amelyek a módszerükben, szemléletmódjukban külön
böző' írásokat összefogják. A tanulmányok mintegy mozaikkövek egy nagyobb képhez:
ennek körvonalát, néhány főbb vonását próbáljuk meghúzni.
Fölmerül az a kérdés is: ez az összetett témakör mennyiben tartozik a néprajztudo
mány hatáskörébe, egy néprajzi intézmény kiadványába? Erre a választ - részben - az
előzmények ismertetése adhatja meg, annak a kutató vállalkozásnak, tudományágak
határai fölött átnyúló együttműködésnek a története, amely korábbi kísérletek után most
ezeknél a tanulmányoknál tart.

Nemzeti kultúra, nemzeti jelképek
A nemzeti kultúra hozzávetőleg a 18-19. század fordulójától nemes program, ideális
modell volt a modern nemzetlétük kialakításáért, megszilárdításáért vagy nemzeti önál
lóságuk kivívásáért küzdő népeknél. Jelentette a nyelv egységesítését, intézmények meg
teremtését (nemzeti akadémiák, múzeumok, színházak stb.), az iskolarendszer kiépítését,
a nemzeti irodalom, művészet, zene, tudományos kutatás kibontakoztatását. (Ezeket a
programokat természetesen csak később fogta át egy „nemzeti kultúra"-fogalom.)
Folyt a nemzet „kulturális örökségének" összegyűjtése, „történeti emlékezetének"
kidolgozása. Új diszciplínák jöttek létre a nemzeti keretben művelt irodalom-, zene-,
színháztörténet stb. kidolgozására. Történészek - nagy mértékben az újkori nemzet
visszavetítésével - a „nemzeti múlt" képén dolgoztak. Ezekhez az erőfeszítésekhez
csatlakozott, viszonylag későn, a néprajztudomány és a folklorisztika, hogy szelektív
módon összegyűjtse, kodifikálja a „népi kultúra" örökségét.
A nemzeti kultúrának ez a normatív felfogása ma is él, funkciót tölt be a magyar
társadalomban, egyes részei érettségi tételek. Ez a tiszteletteljes, értékteremtő megköze
lítése a nemzeti kultúrának benne van a hátrább következő tanulmányokban is: e tanul-
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mányok intellektuális feszültségét - sok esetben - éppen az adja, hogy ezt a szemléletet
ütköztetik azzal az elmúlt két évtizedben előtérbe került kritikai, távolságot tartó, enyhén
(néha erősebben) ironikus szemlélettel, amely éppen a „nemzetiörökség-építő", „szim
bólumalkotó" folyamatokat kívánja átvilágítani, megmutatni bennük az etnocentrikus
elfogultságok, politikai érdekek, a társadalmon belül folyó hatalmi vetélkedések hatását.
Az új „dekonstruáló" tendencia összekapcsolódott a „nemzeti kultúra", a „nemzet
tudat" történeti szerepének átértékelésével. Ebben Ernest Gellner és Benedict Anderson
1983-ban megjelent két könyvének és Eric Hobsbawm tanulmányainak (1983,1990) volt
döntő szerepük. Korábban a történettudományban úgy képzelték el, hogy a nemzetek
létrejöttében a gazdasági, társadalmi folyamatokat később, másodlagosan követi csupán
a nemzeti kultúra megteremtése, a nemzettudat kidolgozása. Ahol - mint Kelet-Európá
ban, Kelet-Közép-Európában - nyilvánvaló volt, hogy a „nemzeti ébredés" a kultúra
területén indult el, ezt különleges sajátosságnak, rendellenességnek minősítették (vö.
NIEDERHAUSER 1977). Gellner és Anderson azonban azt állította, hogy éppenséggel
az összetartozás tudatát, a „nemzet elképzelését", a közös műveltséget kellett ahhoz
megteremteni, hogy a gazdasági, társadalmi, politikai változások elindulhassanak
(GELLNER 1983; ANDERSON 1983).
Ez a fölismerés, föltételezés előtérbe állította a nemzetikultúra-építés, szimbólum
alkotás folyamatait, Hobsbawm találó kifejezésével a „hagyomány kitalálását". Ezzel a
kifejezéssel Hobsbawm azokra a folyamatokra utalt, amelyek Nyugat-Európában, külö
nösen 1870-1914 közt zajlottak: zászlók jelvények, himnuszok „kitalálása", intézmé
nyek és középületek fölépítése, nemzeti ünnepek kezdeményezése, olyan profán újítások
is, mint különböző sportágakban a nemzeti bajnokságok, majd a nemzetközi versenyek
bevezetése, amelyek mind a nemzeti társadalom új típusú kohézióját erősítették (HOBS
BAWM 1983, 1987). Addig is meglévő szertartásokat, mint például Angliában a király
koronázását, szintén „újra ki kellett találni", az új társadalmi elvárásoknak és lehetősé
geknek megfelelően átformálni. Ennyiből a „kitalálás" terminust lehetett alkalmazni régi
intézményekre, szokásokra, emlékművekre, épületekre, tájakra is, hiszen új értelmezést
és szerepet kaptak, viszont az előzmény nélküli kezdeményezéseket is „kitalált hagyo
mánynak" lehetett minősíteni, hiszen legtöbbjükbe már a kezdetnél be volt építve a
múltra való hivatkozás.
A fentiekre szolgált példával a „népi kultúra örökségének" megalkotása is Európa
különböző országaiban, Magyarországon is. Standardizálni, „kodifikálni" és országosan
ismertté kellett tenni a folklórhagyományokat, a népművészetet (vö. NIEDERMÜLLER
1991). A kor társadalomtörténeti, művelődéstörténeti tudásának horizontján nemigen
lehetett kétséges, hogy amit találnak a falukban, az „hagyományos" és „régi", sőt „ősi".
Miközben a történészek egyre inkább a „kultúrából" próbálták megmagyarázni a
nemzetek létrejöttét, az antropológusok, etnológusok-folkloristák is - más utakon eljutottak a „nemzeti kultúra" témájának fölfedezéséhez, birtokbavételéhez. Az antropo
lógusok egyik útja az ázsiai, latin-amerikai, majd európai faluk vizsgálatától indult el.
A bennük zajló folyamatok értelmezése egyre szélesebb regionális, nemzeti, sőt nemze
tek feletti összefüggések figyelembevételét kívánta. Megszületett a belátás, hogy a nem
zeti társadalmak egész kulturális rendszerét szükséges föltárni. Egyre több antropológus
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saját hazájában, honfitársai közt kezdett vizsgálatokba - könnyű volt összetalálkozniuk
azokkal a történészekkel, művelődéstörténészekkel, szociológusokkal, akik szintén a
„honfitárs kultúra" vonásait keresték. Az antropológusok egy másik útvonala az egykori
gyarmatok területén a második világháború után tömegesen születő új államok, új nem
zetek szerveződésétől indult el és talált hálás témakörre, hiszen napjainkban is folyik új
államok, új nemzetek jelentkezése, képződése. Minden különbség ellenére előtűnt szá
mos hasonlóság a nyugati, európai nemzetek, nemzeti kultúrák kialakulásával jelenlegi
szerkezeteivel. Közben eltolódott az antropológiai kultúravizsgálatok súlypontja is,
először az interpretatív fordulat jegyében a jelentéstulajdonító folyamatok, az „értelme
zés" felé (vö. GEERTZ 1994), majd a kultúrán belül érvényesülő hatalmi viszonyok
megragadása felé (vö. DIRKS, ELEY, ORTNER, ed. 1994). Ezek a kultúrafogalmak igen
alkalmasak voltak a társadalomtörténészek, mentalitástörténészek által keresett összefüg
gések föltárására, a „kultúra nacionalizálásának" megragadására (LÖFGREN 1989). Az
etnológusok kiterjesztették vizsgálataikat városi rétegekre, életformákra, az elitre, az elit
és a köznép kapcsolatára, az állam, az állami oktatás és intézmények befolyására stb.
Megindult, megerősödött a barátkozás és a gondolatok áramlása az etnológusok-folkloristák és a társadalomtudományok művelői közt. Miközben a nyugati közvélemény egyre
inkább egy „nemzet utáni" állapotban tudta magát, új, felszabadult érdeklődés fordult a
nemzeti jelképek jellegzetes viselkedésminták, sztereotipiák története felé (pl. COLLSDODD eds. 1986; NORA 1984-1993; SAMUEL 1989 stb.).1 Ez a nemzeti szimbólu
mokat „dekonstruáló", értelmező, átvilágító érdeklődés jelen volt Magyarországon is a
történettudományban, művészettörténetben, néprajzban (vö. pl. SZŰCS 1974, 1986;
GLATZ 1988; SINKÓ 1983, 1986; GERŐ 1993; Monumentumok az első háborúból
1985; SELMECZI KOVÁCS 1990; VOIGT 1995 stb.).
A közölt előadásokban az olvasó találhat példát a „kultúra nacionalizálásának"
megragadására, pl. arra, hogy Budapestet lassanként hogyan hálózták be a történelmi
nevet viselő utcák, terek (szemben a régi névadással, amelyik csak az emberek eligazí
tására volt tekintettel, Holló Szilvia). Vígh Annamária kimutatja, hogy az árucikkeket,
rendezvényeket hirdető plakátokra a század elején hogy kerülnek „nemzeti" hivatko
zások.
A nemzeti múlt megkonstruálása mindenütt központi feladata a nemzeti kultúra
építésének. Marosi Ernő korai előzményeket világít meg Szent László „nemzeti" kultu
szának kialakulásával, Őze Sándor, Imre Mihály a törökkel harcoló magyarok önképébe,
dilemmáiba ad bepillantást. A katolikus és protestáns, lojális és ellenzéki történelem
képről Sinkó Katalin egy korábbi konferenciánkon adott áttekintést (1989a), ezt a témát
helyezi összehasonlító kapcsolatba Kosa László írása. A történelem vizuális képének
megalkotásához ad adalékokat Rózsa György, Kriza Ildikó, Cennerné Wilhelmb Gizella;
Basics Beatrix pedig azt érzékelteti, hogy a levert szabadságharc élményét hogyan

J

A nemzeti kultúrákra vonatkozó antropológiai kutatásokat itt nem tudjuk vázlatosan sem áttekinteni. Bibliográ
fiával, tájékoztatással szolgál FOSTER 1991; ALONSO 1994; az Ethnos c. folyóirat 1993/3-4. száma „Defining
the National" címmel; indiai álláspontot fejt ki CHATTERJEE 1993; történeti áttekintést ad G1ESEN 1991. Nagy
bibliográfiát közölt a Janus VI. kötete („Nemzeti kultúra", szerk. Niedermüller Péter) 1989-ben.
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fogalmazták meg történeti analógiák segítségével a kortársak, utódok. Sinkó Katalin a
trianoni trauma jelképes, vizuális földolgozásait elemzi a két világháború közötti irre
denta gondolatkörben. Kimutatja, hogy a misztikus színben föltüntetett „Nagymagyaror
szág" egyben hogyan viszi elképzelését egy irreális, illuzórikus tartományba. A nemzet
mint haza, mint ország elképzelése, az országnak mint emberi testnek az elképzelése,
korábbi időkre és 1989-ig nyúló párhuzamokra, a szimbolikus kifejezési formák konti
nuitására is utal. Kiket illetnek a történelmi halottak? Kovács Gábor a mohácsi tömeg
sírok körül létesített emlékhely történetével ad bepillantást a történeti tudat - nemzettudat
közelmúlt dilemmáiba.

Kelet és Nyugat: égtájak és álláspontok
A két égtáj világszerte tájékozódási irányt jelöl a nemzeti önképekben és jövőképekben.
(Kivételt talán csak azok a központi helyzetű, gazdag országok jelentenek, amelyeknek
egyáltalán nincs mit töprengeniük „hovatartozásukon".) Az egykori gyarmati területe
ken, a harmadik világban egyes kutatók szerint a „Kelet-Nyugat ellentét felismerése"
jelenti a nemzeti, nacionalista gondolkodás kezdetét. „Kelet és Nyugat lényegi kulturális
különbséget fejez ki, és más ellentétpárok (passzív-aktív, közösségi-individuális, női
férfi stb.) összegezésére alkalmas." „Nacionalista értelmiségiek a Kelet-Nyugat szem
beállítást a „szellemi értékek" és az „anyagi civilizáció" antagonizmusának jelölésére
vetik be - olyan értelemben, amely magában rejti azt is, hogy az utóbbi megrontja az
előbbit" (FOSTER 1991; CHATTERJEE 1993. 6). A „felzárkózás", „korszerűség",
Geertz kifejezésével „epokalizmus" és a „lényegőrzés", „esszencializmus" ellentétéről
van szó, amely a harmadik világban véres polgárháborúkhoz vezetett és vezet (GEERTZ
1994. 114-120).
A nemzettudat polarizálódása Kelet és Nyugat közt Közép- és Kelet-Európában is
megtalálható, itt a Nyugat általában „Európát" jelenti. Ezekre a példákra azért is érdemes
utalnunk, hogy elhárítsuk azt az elképzelést, mintha sajátosan magyar történelmi meg
hasonlás lenne Kelet és Nyugat között helyünk keresése, illetve a váltakozva, esetleg
párhuzamosan egyszerre használt kétféle szimbolika. Görögországban a „görögség"
európai és keleti, balkáni elképzelése a görög nyelv két beszélt változatában is kife
jeződik, a balkáni, török elemeket is magába olvasztott köznyelv és a hellén példák
nyomán megnemesített „katharevousa" közt. „Egyes görögök, bizonyos időben európai
azonosságra tartanak igényt, amiről viszont más görögök azt tartják, hogy vagy sohasem
érték el, vagy sohasem kívánkoztak utána. ... A görögök így a hasonlóság és különbség,
illetve a befoglalás és kirekesztés közti feszültségben élnek" (HERZFELD 1987. 18, 95,
101-115). „Nyugat vagy Kelet, Európa vagy a Balkán, a városi civilizáció vagy a falusi
szellem - a kérdés 1860 óta ugyanaz" - írja a román nemzettudatról egy antropológus
kutató. Náluk a Kelet a Bizánchoz, az ortodoxiához, a rómaiak előtt őshonos trákokhoz
kapcsolódó elképzeléseket jelenti, Nyugat a római hagyományt, a francia tájékozódást.
A kettő között - talán - harmadik lehetőségnek tekinthető a népi hagyományra és a
dákokra hivatkozó „őshonosság" (VERDERY 1990).

Bevezető: témák és megközelítések

11

A Kelet és Nyugat fogalom szimbolikus tartalma természetesen országról-országra
más. Oroszországban a nyugatos reformerekkel a szlavofilek álltak szemben, de már a
18. századtól, Nagy Katalin udvarától föl-fölbukkant az oroszok szkítákkal, „Ázsiával"
való azonosítása is. A forradalom idején a Szkíták c. folyóirat és irodalmi csoportosulás
képviselte magas irodalmi szinten e gondolatot (RIASANOVSKY 1972; DEMAITREDEMAITRE 1981). A cseheknek a németellenesség, a Nyugat iránti gyanakvás és a
Keletre húzó szláv testvériség közti egyensúlyozásáról ebben a kötetben Kosa László ír.
A lengyeleknél a 16-17. századi nemesség a „szarmatizmus" jegyében harcos keleti
nomádoktól származtatta magát, szemben a szláv eredetűnek vélt parasztokkal.
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Hol fekszik Magyarország (illetve Görögország, Lengyelország stb.)? Az erre adott
válaszokban - mint Magyarországon is az elmúlt években - kifejeződik a társadalom
változó „helyzetérzékelése", helyzetéből való „elvágyódása". „Helyünk Európában"
kérdezte egy sikeres könyv 1988-ban, közvetlen a rendszerváltás előtt (Helyünk Európá
ban 1988). Ugyanebben az évben kutatott Magyarországon Susan Gál (Gál Zsuzsa), és
elcsodálkozva regisztrálta, hogy a magyar közvélemény, sőt a sajtó, a kormány retoriká
jában is milyen nagy szerepe van „a magyarság közeledésének Európához", vagyis olyan
elképzeléseknek, amely szerint a magyarok nincsenek Európában. „Bartók megmutatta,
hogyan lehet egy magyar európai" hirdette Bartók újratemetése alkalmából az egyik
legnagyobb lap szalagcíme. „Úgy éreztem magam, mintha Európában jártam volna", írta
a vendégkönyvbe az író, akit az író-olvasó találkozón szívesen, érdeklődéssel fogadtak
(GÁL 1990). Még 1994. október 29-én is azzal adta hírül az osztrák A4-es autópálya
megnyitását a Népszabadság, hogy „megint közelebb kerültünk Európához" - ami esze
rint valahol a távolban van.
Kelet és Nyugat a hetvenes, nyolcvanas években politikai és gazdasági rendszerekre
utalt. Az Európa övezeteiről, Magyarország Kelet-Közép-, vagy Közép-Kelet-Európához
való tartozásáról folyó viták (pl. SZŰCS 1983; Kell-e nekünk Közép-Európa? 1989;
Helyünk Európában 1988 stb.) voltaképp a jövőképről és a történeti meghatározottságról
folytak. A Közép-Európa kérdésnek közben furcsa anakronizmust adott, hogy a Német
Szövetségi Köztársaság (Nyugat-Németország) erre az időre már jórészt kihátrált az
egykori német Közép-Európa elképzelésekből, és egyértelműen Nyugat-Európához tar
tozónak vallotta magát (HABERMAS 1989).
Úgy tűnik, hogy a magyar „földrajzi helyzettudat" a szocializmus évtizedei alatt
Keletebbre tolódott és innen kívánkozott vissza „Európába". Talán történészek is „tolták
Kelet felé" az ország múltjának képét (GYÁNI 1988). A néprajztudomány magyarság
képében is tagadhatatlanul erősödtek a kelet-európai, kárpáti-balkáni vonások, kapcso
latok, miközben hosszú évekig a „nyugati kereszténység" népi hagyományait alig lehetett
publikálni. Amikor 1963-ban a Budapesten tartott nemzetközi Magyar Néprajzi Kong
resszuson Ortutay Gyula Kelet és Nyugat között címmel tartott előadást (a magyar népi
kultúra és néprajztudomány átmeneti helyzetéről) - ezt a hazai és külföldi hallgatóság
bátor állásfoglalásként fogadta, annyira kézenfekvőnek tűnt volna, különösen a hivatalos
kultúrpolitika szintjén, hogy Magyarországot Kelethez kell sorolni (ORTUTAY 1965).
A német és magyar példán kívül más népekre is lehet hivatkozni, akik a változó
történeti helyzetnek megfelelően átértelmezik Kelet és Nyugat közötti helyzetüket. Je
lenleg például Finnország lassú, de határozott mozgásban van Keletről Nyugat felé, az
egykor föltételezett finnugor őshazáktól, a Karjaiában lejegyzett Kalevalától távolodva,
Skandinávia felé. Egykor finn kutatók dolgozták ki az ural-altáji hipotézist és az Ural és
a Volga középső folyása melletti őshaza elképzeléseit. A finnek ősei nem sokkal időszá2

1979-ben Bojtár Endre így írt: „Hol fekszik Magyarország Európa térképén? Hol élünk? Közép-, vagy Kelet-Eu
rópában? Esetleg Közép-Kelet-Európában? A szóhasználat bizonytalansága is jelzi, hogy a kérdés így, ilyen
mereven fogalmazva alighanem megválaszolhatatlan, mert ponttá akar zsugorítani egy folyamatot. Azt a folya
matot, amelyik újabb kori történelmünk lényege, s amelyik abból áll, hogy Közép-Európából Kelet-Európába
tartunk." (BOJTÁR 1993. 9. old.)
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mításunk kezdete után érkeztek volna Észtországon át jelenlegi lakóhelyükre. Ezzel
szemben az 1960-as évektől az a felfogás erősödik, hogy a finnek sohasem vándoroltak
be, mindig is, de legalábbis öt évezrede a jelenlegi lakóhelyükön élnek. Ha nyelvük bele
is tartozik a finnugor nyelvek rendszerébe, a több évezrede zajló európaizálódás folya
mán sok indoeurópai vonást is magába olvasztott. A nyelvészek, folkloristák rovására nő
a régészek közéleti szerepe, akik ezt a nemzetimúlt-elképzelést tudják dokumentálni.
Ezzel együtt módosul a nemzeti önkép is. A szívós kitartással, a balsorssal szemben is
helytálló konok eltökéltséggel szemben a jólétre és biztonságra alapozott jellemvonások
kerülnek előtérbe. A finnek kulturális egyöntetűsége, izoláltsága, szegénysége és perem
helyzete helyett hídszerepüket, összekötő szerepük aktív semlegességét hangsúlyozzák
(SLADE-LANDER 1992).
Magyarországon a földrajzi helyzettudat jelentőségét valószínűleg növelte, hogy a
nemzethez való tartozás korábban nagymértékben a földrajzi értelemben vett „haza"
fogalmához kötődött. A legkorábbi néprajzi szintézisek is a földrajzi értelemben vett
haza (soknemzetiségű) lakosságát írták le. A soknemzetiségű ország lakosságának vizs
gálatára alapították a Magyarországi Néprajzi Társaságot és indították az Ethnographiát,
ezen alapult a Néprajzi Múzeum kutató és kiállító programja is (vö. HOFER 1989, 1991;
FRIED 1989).
Ady Endre szintén a földrajzi gondolatkörben maradva nevezte 1905-ben Magyar
országot „kompországnak", mely egy elmaradott ázsiai, keleti part és egy nyugati part
között mozog, „mászkál" {Helyünk Európában 1986.1. 45-47).
Ady szövege példa arra is, hogy egyetlen személy tudatában hogyan lehet jelen a
nyugati és a keleti szimbolika, hovatartozás-tudat. Ady magát azokhoz számította, akik
az akkor éppen Keletre induló „kompországról" a nyugati parton leszakadtak. A Nyugat
folyóirat körül csoportosuló írókban látta fegyvertársait, ugyanakkor költészetében a
magyarság keleti azonosulásának több rétege is kimutatható. Megvan a „romantikus-mitizáló keletiség", a Nyugattal, az osztrákokkal szembeforduló, kurucokra, protestáns
elődökre, reformkori példaképekre hivatkozó „dac-keletiség". Megtalálható a „romanti
kus antikapitalizmus" összetevője is és egy „művészi-költői keletiség". A nemesség, a
magyar uralkodó osztály által képviselt keletiség, az államalkotó nomád ősökre való
hivatkozás birodalmi illúziókhoz kapcsolódhatott - ennek szórványos felvillanása mellett
azonban megtalálható egy, a népek közötti szolidaritás felé mutató Kelet-fogalom is
(KIRÁLY 1982.1. 242-263).
Akár büszkén, dacosan, vagy kritikusan-pesszimistán minősítették magukat a ma
gyarok „keletinek", megtalálható benne a viszonylagos elmaradottság tudata (erről rész
letesebben: HOFER 1989, 1991).
A magyarok ugyan a „Nyugattal" szemben értéket láttak számos keletinek minősí
tett tulajdonságukban, ez azonban nem változtatott azon, hogy a „Kelet" Európában
általában a „másságot", idegenszerűséget, a keleti bölcsesség és művészeti kifinomultság
ellenére az európai szemszögből „gyarmati" népeket jelentette (vö. SAID 1979). A ma
gyarok nem mindig vették figyelembe, hogy amiről „belső használatban" büszkén be
széltek mint keleti sajátosságról, az mások szemében éppenséggel visszatetsző lehetett.
Amikor az osztrák statisztikai hivatal az abszolutizmus idején a birodalom lakóit európai
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és ázsiai népekre csoportosította - ázsiaiak voltak a magyarok, örmények, zsidók és a
cigányok - ez nem föltétlenül volt hízelgő a magyarokra (CZOERNIG 1855; HOFER
1991. 161).
A magyarok keleti ség-tudata sokszor merített a nyugati népek orientalizmusából.
Erre hoznak példákat ennek a kötetnek a tanulmányai is. Marosi Ernő rámutat, hogy a
középkori miniatúrákon, így a Képes Krónikában is a honfoglalókat, keleti magyarokat
arra a mintára ábrázolták, ahogy pl. francia krónikákban az őseiknek tekintett trójaiakat.
Némelyik monda és ikonográfiái hagyomány esetében nehéz szétválasztani, mi is lehet
keleti vagy nyugati eredetű (Rózsa György, Kriza Ildikó, Hofer Tamás hoz ilyen példá
kat). Több tanulmány is foglalkozik az építészetben, iparművészetben a század elején
kibontakozott keleties kísérletekkel (Keserű Katalin, Kovács Orsolya, István Erzsébet).
Lechner Ödön, Zsolnay Vilmos Londonba ment a közel-keleti, indiai hagyomány meg
ismerésére, és inspirációt merítettek a keleti hagyomány angliai interpretációjából is.
Kísérleteiket részben nyugati visszajelzések ösztönözték. Egy korábbi tanulmányában
mutatta ki Sinkó Katalin, milyen figyelemre méltó szerepe volt külföldi, idegen művé
szeknek abban, hogy az Alföld és az alföldi pásztorok „keleti", ősi színbe kerültek
(SINKÓ 1989b).
A kötet tanulmányai a Kelettel ütköző nyugati magyarokra is hoznak példákat.
Szent László mint nyugati lovag harcol a Keletről betörő nomád kunokkal (Marosi Ernő).
Hősiesen vagy üllő és verő közé szorult országként védik a magyarok az oszmán törökkel
szemben is Nyugatot (Őze Sándor, Imre Mihály).
A díszmagyar keleti vonásokat őriz és tesz rendi-nemzeti jelképpé - miközben a női
díszruha a nyugati tradícióba illeszkedik. (F. Dózsa Katalin). A 17. században a keleties
„magyar öltözet" jelölhette, ha az osztrák ezredes indigenátust nyerve magyar arisztok
ratává lett (Cennerné Wilhelmb Gizella).
A keleti őstörténeti elképzelések és építészeti, iparművészeti törekvések összefonó
dását vizsgálja Keserű Katalin. Ő is, István Erzsébet is utal Huszka József maga idejében
nagy hatású elméleteire. Utóbbi rámutat arra, hogy a mezőtúri helyi fazekas művészet
mintegy „elébe ment" a Badar Balázs által átvett keleti, kis-ázsiai motívumok alkalma
zásának, a Zsolnay-gyár által is képviselt orientalizálásnak. A mohácsi Emlékhelyen
fölállított kopjafák - egyesek ember formájú emlékjellé stilizálva, mások paraszti fejfa
formákat idézve - szintén hordozták annak a történelmi „aurának" az elemeit, foszlánya
it, mely a századforduló körül ősi keleti örökséget látott bennünk (vö. Kovács Gábor).
Ebbe az értelmezésbe belejátszott az a gondolat, hogy a protestánsok, így Magyarorszá
gon a reformátusok képviselték az igazi nemzeti folytonosságot a középkor katolikus
kozmopolita kitérője után, és így a református sírjelekben is ősi hagyomány kereshető
(vö. Kosa László).
A konferencia és az egyes előadások nem akarták „szétválogatni", mi keleti, mi
nyugati a magyar kulturális örökségben. A Keletre és a Nyugatra való hivatkozások azt
a széles mozgásteret kívánták jelezni, amin belül a szimbólumalkotó, értelmező folya
matok lezajlottak.
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A tanulmánygyűjteményről
A kötetben az olvasó egy tudományos ülésszak előadásait kapja kézhez. A Néprajzi Múzeum
1994. november 21-22-én etnográfus, folklorista, történész, régész, művészet- és iroda
lomtörténész résztvevőkkel tudományos ülésszakot rendezett a nemzeti szimbólumalkotás
folyamatairól, a nemzettudat egyes témáiról. (Sajnos nem mindegyik elhangzott előadást
tudjuk közölni, szerepel viszont a kötetben István Erzsébet és Kosa László tanulmánya,
melyek - bár a konferenciára voltak szánva - annak idején nem hangzottak el.)
Az előadók között kegyelettel emlékezünk Cennerné Wilhelmb Gizellára, aki e
kötet megjelenését már nem érte meg.
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A konferencia előzménye egy kiállítás volt: „Magyarok Kelet és Nyugat közt.
Nemzeti jelképek és legendák" címmel, mely a Néprajzi Múzeumban 1994. március 25.
és szeptember 16. közt volt látogatható. Ezen szobrok és festmények, köztéri em
lékművek ábrázolásai, valamint hétköznapi tárgyak: levelezőlapok, idegenforgalmi pla
kátok, emléktárgyak, használati eszközök mutatták be a „nemzeti kultúra" emelkedett és
vulgáris rétegeit, azokat a jelképeket, amelyekben „a nemzethez való odatartozás tárgyi
asul, kifejeződik, vagy vita tárgyává válik" (LÖFGREN 1993. 161). A kiállítás egyes
témák egymás mellé állításával építkezett, próbálta érzékeltetni a „jelképeknek" a min
dennapi életben sok esetlegességgel működő hálózatszerű topológiai kapcsolatait. Az
egyes témáknál visszakövető módon érzékeltette kialakulásukat, használatukat, értelme
zéseiket - különösen az elmúlt két évszázadban. (Ez a témák szerinti tárgyalás hasonlított
Pierre Nora vállalkozására, aki az „emlékezet helyei" szerint dolgozta föl a francia
nemzettudat csomópontjait, vö. NORA 1984-1993; LE GOFF 1994; HOFER 1994.)
Bemutatta a magyar őstörténethez kapcsolódó mítoszokat, Árpádot, Attilát, a csodaszar
vast, krónikák ábrázolásain, 17-18. századi metszeteken, 19-20. századi képzőművészeti
alkotások romantikus interpretációin át a gyermekkönyvekig, a második világháború
korának politikai propagandájáig. Szerepeltek régészeti leletek is: ezek - a régmúlt
mellett - a régészet megszületése utáni korszak tudományos érdeklődését dokumentálták
az őstörténet iránt. Külön termet kapott - többek között - a „nemzeti táj" kérdésköre, az
Alföld „fölfedezése", az alföldi pásztor alakjának jelképes szerepe (vö. SINKÓ 1989b).
Érzékeltetni próbálta a kiállítás a „népi kultúra fölfedezésének" folyamatát is, a faragott
fejfák, „kopjafák" és a „székelykapuk" példáján. A záróteremben a „Nyugat" folyóiratra
utalt a New York Kávéház egyik termének berendezése, - és a Millenniumi Emlékmű
képe (a honfoglaló vezérek, a koronát, kettős keresztet hozó angyal és a királyok együt
tesével mintegy a Kelet-Nyugat ellentét szintéziskísérlete) a látogatót átvezette jelenlegi
budapesti városi környezetünkbe. A Hősök terével, ugyancsak Sinkó Katalin kutatásai
nyomán, illusztrálni lehetett egy „szimbolikus tér" különböző politikai, ideologikus
fölhasználásait is (vö. SINKÓ 1994).
A konferencián az előadások számos olyan témához megadták a tudományos ma
gyarázatot, amelynek kifejtésére a kiállítás nem adott lehetőséget (pl. Marosi Ernő a
Szent László legenda késő középkori ábrázolásaihoz, Rózsa György, Wilhelmb Gizella
történelmi metszetekhez és arcképekhez, Dózsa Katalin a „díszmagyar" történetéhez,
Kriza Ildikó egy reformkori „fehérló-monda" ábrázoláshoz, Kovács Gábor a Mohácsi
Történelmi Emlékhelyről kölcsönkért és a kiállításon bemutatott emlékjel „kopjafákhoz"
stb.)
A kiállítás is, a tudományos ülésszak is támaszkodott arra a sokrétű, új érdeklődésre,
ami a 70-es 80-as években a történettudományban és más szakterületeken a nemzeti
kultúra, nemzeti jelképek iránt kibontakozott (vö. pl.: SINKÓ 1983, 1986, 1989b;
GLATZ 1988; GERO 1987; Sub Minerváé nationis praesidio 1989; Momentumok az
első háborúból 1985. stb.). A néprajztudományon, folklorisztikán és a mellettük szeré
nyen jelentkező kulturális antropológián belül is mutatkoztak hasonló törekvések.
A folklorizmus- (és neofolklorizmus-) kutatások, főként Voigt Vilmos kezdeményezései
nyomán a „folklór" jelenségeinek másodlagos használatát-szerepeit vizsgálták, kitértek
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arra is, hogyan válhatott belőlük „etnikus" (nemzeti) szimbólum. Vizsgálatuk tárgya
elsősorban a szimbólumképzés folyamata volt (vö. VOIGT 1990, 1995).
Velük egy időben kutatók egy alkalmi társulása a néprajztudomány történetét,
társadalmi szerepét, jelentőségét kívánta tisztázni, hogy ezzel járuljon hozzá a néprajz
tudomány elméleti megújulásához. Milyen ideológiai, politikai premisszák, érdekek,
hatások befolyásolták a néprajz és folklorisztika örökölt törzs-ismeretanyagának létreho
zását? A szaktudomány és a közvélemény, művészeti mozgalmak, kultúrpolitika állandó
összjátéka miatt egy ilyen vizsgálatot nem lehetett az intézményesült szaktudomány
történetére korlátozni. A kérdést úgy kellett föltenni: hogyan is történt Magyarországon
a „népi kultúra Örökségének" megkonstruálása. Ez a fogalmazás kifejezte, hogy a köznép
szokásai, tudása, tárgyi fölszerelése önmagában még nem szolgáltatta a „népi kultúra"
képét, azt fáradságos feltáró munkával, válogatással, hangsúlyok elhelyezésével kellett
összeállítani. Különböző elvi alapokon induló kutatók, felfedezők egymástól eltérő,
egymással vetélkedő képeket hozhattak létre. Az „örökség megszerkesztésében" fontos
volt a néprajztudomány szerepe, de nem mindig volt övé a vezérszólam. A század elején
például a közvéleményt sokkal erősebben befolyásolta művészeknek, kultúrpolitikusoknak az a csoportja, amelyik létrehozta a Malonyay Dezső által kiadott „A magyar nép
művészete" sorozatot (vö. JURECSKÓ 1989; KOSA 1984; HOFER 1988).
Hamarosan kitűnt, hogy az összefüggések, folyamatok érzékeléséhez még ez a tág
keret sem elegendő. A „népi kultúra örökségének megszerkesztése" a nemzeti kultúra
kiépítésének folyamatába illeszkedett, a Hobsbawm által „a hagyomány kitalálásával",
kodifikálásával jellemzett korba. Ezt az egész folyamatot kellett befogni a látómezőbe
ahhoz, hogy egyes szorosabban néprajzi tudománytörténeti események történeti (eszme
történeti) helyi értékét meghatározhassuk. A feladat annyira kibővült, hogy olyan társa
kat kellett keresni, akik a „nemzetikultúra-építés" más szektorait ismerték, és akik szintén
érdeklődtek a jelképalkotás folyamatai iránt.
Ezek a kísérletezések 1986-tól az MTA Néprajzi (akkor még) Kutató Csoportjában
folytak. Ekkoriban indult a kutatástámogatás pályázati rendszere, és 1986-tól „A népi
kultúra képének alakulása a 19-20. században. A népi kultúra szerepe a nemzettudatban"
c. program az OKKT 4/5 Magyarságkutatás Főiránya (Juhász Gyula akadémikus veze
tésével) keretében támogatást kapott. Ez lehetővé tette más szakterületen dolgozó kutatók
bevonását, új forrásföltárások kezdeményezését, néhány kiadványt. „Kultúraelmélet és
nemzeti kultúrák" sorozatcímmel két fordításgyűjtemény jelent meg, bennük több fontos
tanulmány, így Hobsbawm írása a „hagyománytermelésről" Orvar Löfgren, Ake Daun
írásai a „svédség" etnológiai, antropológiai vizsgálatának tapasztalatairól (vö. HOFERNffiDERMÜLLER 1987, 1988).
A „svéd kapcsolat" megerősödött, mikor 1988 májusában Budapesten svéd-magyar
műhelyvitát rendeztünk a HSFR (Svéd Humán- és Társadalomtudományi Kutatások
Tanácsa) és az MTA együttműködése keretében A nemzeti kultúra mint folyamat címmel.
A konferencia előadásai (kihagyásokkal) angolul is, magyarul is megjelentek.
1988. szeptember 26-28-án a Széchényi Könyvtárban (az akkoriban ott működő
Magyarságkutató Intézet pártfogása alatt) háromnapos konferencia szolgált a folyamat
ban lévő kutatások bemutatására, több mint negyven előadással. Ezeknek egy válogatott
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sorozata megjelent az Ethnographia centenáris, 1989-es 100. évfolyamában, továbbiak a
„Magyarságkutatás könyvtára" sorozat VII. kötetében Népi kultúra és nemzettudat cím
mel láttak napvilágot (a Soros Alapítvány támogatásával) 1991-ben. Ezek a kiadványok
részben kiegészítik, részben magyarázzák ennek a kötetnek a tartalmát is.
A több évre szétzilálódott kapcsolatokat 1993-ban a Néprajzi Múzeumból próbáltuk
ismét fölvenni. Az 1994-ben megnyitott kiállítás érzékelhetővé tette, mennyivel „erőseb
bek", hatékonyabbak a „jelképek", festmények, szobrok, tárgyak, ha közvetlenül jelen
vannak, körbejárhatóak - és nem csak beszélünk, írunk róluk. A kiállítás a gondolatme
net alakítására is új lehetőségeket kínált. Lehetővé tette, hogy hálózatszerű, topológiai
asszociációs kapcsolatokba állítsuk az egyes témákat, a nézőnek vizuális eszközökkel
próbáljuk sugallni a közöttük lévő asszociációs lehetőségeket.
A kiállítás a múzeum sok munkatársának erőfeszítése révén valósult meg (vö.
HOFER 1994). Nem definiáló, „templomszerű" kiállítás kívánt lenni, a látogatókat arra
szerette volna ösztönözni, hogy a múzeumban és saját környezetükben új figyelemmel
vizsgálják a szimbólumok működését.

A konferencia előadásainak alapjául szolgáló kutatásokat és a kötet megjelenését az
OTKA T-4877/1992. számon támogatta. A könyv kiadásához segítséget nyújtott a Nem
zeti Kulturális Alap Könyv Alapítványa. Őszintén megköszönjük a támogatást. A kötet
két párhuzamos kiadásban lát napvilágot, mint a Néprajzi Múzeum évkönyvének, a
Néprajzi Értesítőnek LXXVII. kötete és mint önálló könyv, a Néprajzi Múzeum és a
Balassi Kiadó közös kiadványa.
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Tamás Hofer
INTRODUCTION: THEMES AND APPROACHES
1. Recently, national culture has become a thoroughly studied topic both in European
ethnology and in anthropology. The 'nationalisation of culture' is given attention; how
historic events, places, personalities and features of everyday life are provided with a
national meaning, how these meanings change and disappear and how various groups of
society compete to possess national symbols. The research done on these topics contributes to the detached, scientific perception of national symbols and legends that were
formed in the 19th and at the beginning of the 20th century in Europe.
2. All over the world, the nations refer to east and west as to alternatives expressing
a nation's identity or its image of the future. West is usually understood as a symbol for
modernisation, development and economic progress while east has a connotation of
spiritual values and insistence on traditions. In Hungary, the alternative of east and west
is present in an awareness of geographical position; in certain periods of time ties to the
east, in other periods ties to the west are emphasized. From a historical point of view,
east refers to nomadic predecessors, to movements for national independence (against
'western' Hapsburgs) while west refers to modernisation, to the integration into Europe
and also to other antonyms of traditionalism.
3. This volume includes papers for a conference in 1994. In the same year, an
exhibition of national symbols was arranged by the Ethnographic Museum. Besides
ethnologists and folklorists, the studies have been written by historians, archaeologists
and art historians. Most papers deal with the creation of symbols in the 19th and 20th
centuries, but some of them also concern the historical antecendents of certain symbols.

FODOR István

AZ ŐSMAGYARSÁG ETNIKAI TUDATA

A népünk régmúltjával foglalkozó kutatók több mint egy évszázada keresik a választ arra
a kérdésre, amelyet Nagy Géza, kiváló régészünk így fogalmazott meg még a századvég
előtt: „...mely tényezők voltak befolyással arra, hogy [a magyarság] rokonaitól elsza
kadva, idegen környezetben, egy rengeteg hosszú vándorlás alatt, az összes élet
viszonyok megváltozásával járó válságok között is fenn tudta magát tartani" (NAGY
1894.79).
Valóban rendkívül nehéz feleletet adnunk erre a kérdésre, hiszen mai ismereteink
szerint az ősmagyarság volt az egyetlen finnugor nyelvű nép az eurázsiai sztyeppe és a
ligetes sztyeppe övezetében, ahol hatalmas nomád birodalmak alakultak és oldódtak fel,
s e nomád világ népeinek nyelve előbb zömmel az iráni, majd a török nyelvek családtagja
volt. Eközben az ősmagyarság bizonyára különböző idegen nyelvű törzsszövetségek és
birodalmak kereteibe tartozhatott, s így fennállt a többségi népalakulatokba való etnikai
és nyelvi beolvadás lehetősége. A korai időszakok ilyen jellegű viszonyairól a források
hiányában szinte semmit nem tudunk, a honfoglalást megelőző két évszázad kazár-ma
gyar kapcsolatairól azonban annyi kétségtelen, hogy őseink jó ideig a kazár birodalom
kereteibe tartoztak, gazdálkodásukat, társadalmukat és műveltségüket igen erős hatás
érte, amit nyelvünk bolgár-török jövevényszavai tükröznek.
Az itteni népi és nyelvi továbbélés magyarázatát Deér József abban látta, hogy „a
bolgár-török hatás révén a magyarság ősi műveltsége... csupán gazdagodott, harmoni
kus kiegészítést nyert, anélkül azonban, hogy alapjellege megváltozott volna. . ..Nyelvé
nek fennmaradása egyedül azzal a feltevéssel magyarázható, hogy a bolgár-török poli
tikai szervezetben külön törzset alkotott, mert, ha a magyarokat szolgákként osztották
1

Az újabb régészeti kutatások fényében azonban feltehető, hogy az ősmagyarságon kívül más ugor csoportok is
áttértek a korai vaskorban a nomád életmódra. Ezek valószínűleg azok a déli obi-ugor csoportok lehettek, amelyek
későbben az Irtis-vidéken és a Baraba-sztyeppén az írtisi és barabai tatárokba olvadtak be. Vö. MOGIL'NIKOV,
V. A. 1965. Az is valószínűnek látszik, hogy ugyanezen néprészek más csoportjai a 3. századi nagy sztyeppéi
népmozgás idején az Urál nyugati oldalára, a Kama és Vicsegda folyók vidékére húzódtak. Vö. FODOR 1973.
62; 1988. 141 további irodalommal.
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volna szét a hódítók között, akkor a finnugor nyelvnek nyomtalanul el kellett volna
tűnnie, és a Kárpátok medencéjét már egy teljesen törökös etnikumú és török nyelvű nép
vette volna birtokába, mely talán semmiben sem különbözött volna a dunai bolgároktól,
s csak árnyalatokban a magyar földön később feltűnő besenyőktől, úzoktól és kunoktól"
(DEÉR 1938. 44).
Az újabb kutatások fényében ma már valóban aligha kételkedhetünk abban, hogy
őseinket nem valamely török nép „szervezte meg" és tette „lovas néppé", hogy gazdál
kodásuk, műveltségük és társadalmuk a kor és a térség többi népeinek színvonalán állott,
továbbá az sem vitatható, hogy a kazár birodalmon belül vagy annak szomszédságában
mindvégig megőrizte nagyfokú önállóságát (DEÉR 1938. 29-30). A nyelv és etnikum
fennmaradásnak e két fontos feltételét tehát kétségkívül helyesen érzékelte a harmincas
évek kutatója.
A fennmaradás nem lebecsülendő feltétele lehetett továbbá a vándorlások idősza
kában a magyar nyelv nagyfokú idegensége is a szomszédok iráni vagy török nyelveitől.
Ez bizonyára nagyban megnehezítette a nyelvi közeledés, főképpen pedig a nyelvi
beolvadás lehetőségét. A területi és népi önállóságát nagymértékben megőrző ősmagyarság tehát olyan, viszonylag izolált és zárt nyelvi környezetben élt, amely egyrészt meg
nehezítette szétszóródását, másrészt pedig elősegítette a befogadott más nyelvű népcso
portok nyelvi és kulturális asszimilációját (VERES 1972. 8). Meg kell azonban jegyez
nem, hogy ez a nyelvi gát csupán a jelzett viszonylagos népi, területi és társadalmi
önállóság mellett fejthette ki hatását, a kis egységeire szétszórt népesség esetében sem
miképpen nem akadályozta volna meg a beolvadást. (Mint ahogyan ez lett a sorsa a
bizánci császár által említett, a Kaukázuson túlra szorult szavárd-magyaroknak, vagy a
tatárjárást követően a Magna Hungáriában maradt keleti magyarságnak is.)
A magyarság fennmaradásának a fentieken kívül igen lényeges eleme lehetett a népi
vagy etnikai tudat, amely az összetartozás és a más etnikai csoportoktól való külön
bözőség érzését táplálta és tartotta életben a közösség tagjaiban azokban az időszakokban
is, amikor idegen politikai vagy katonai keretek közt éltek. Az etnikai öntudat egyik
fontos kifejezője a népi önelnevezés, az etnonym. A magyarság önelnevezése, a magyar
népnév köztudottan igen ősi gyökerű, hiszen első eleme egy tőről származik legközelebbi
nyelvrokonaink, a vogulok önelnevezésével (manysi), s az egyik obi-ugor frátria (házas
sági csoport) mos nevével (TESZ II. 816-817; LOTZ 1976. 320-325; HAJDÚ 1978.
10-11). Joggal feltehető tehát, hogy népnevünk még abban az időben alakulhatott ki,
amikor az előmagyar csoportok az ugor közösség laza kötelékében éltek. Aligha lehet
vitás, hogy az ősmagyarság ezt az önelnevezést használta már önálló népi létének kezdeti
időszakában is.
A nyelvészeti időrend szerint az ősmagyarság valamikor a Kr. e. 1. évezred közepén
válhatott ki az ugor közösségből (HAJDÚ 1966. 14). Régészeti meggondolások alapján
magam is hasonló feltevésre jutottam. Eszerint őseink valamikor a korai vaskor idősza3

Megjegyzem, hogy magam azok nézetét osztom, akik népnevünket „beszélő ember" jelentéssel értelmezik. Yö.
VERES 1976. 353; 1987. 86; FODOR 1975. 133; 1992. 54-55; RÉDEI1979. 353-354; UEtwb, II. 866-867; vö.
VOIGT 1992. 449^*50.
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1. kép. 1. Szkíta aranyszarvas Tápiószeléről

2. kép. Szarvas ábrázolása
Szajanogorszk környékéről

3. kép. Szarvasábrázolással díszített szíjvég
a törteli honfoglalás kori sírból
kában kezdték még önálló népi életüket a nyugat-szibériai ligetes sztyeppe övezetében,
ahol ez idő tájt vált általános gazdálkodási móddá a vándorló-legeltető állattartás, a lovas
nomadizmus (FODOR 1975. 128; 1992. 46).
Az etnikai tudat másik igen fontos megnyilvánulási formája a közös származástudat,
amely az eredethagyományban nyilvánul meg. Deér József korábbi elgondolását cáfolva
- aki úgy vélte, hogy csupán az Árpád-háznak volt önmagára vonatkozó eredethagyo
mánya (a Turul-monda), a népnek nem - Szűcs Jenő alapos elemzéssel igazolta, hogy a
Kézai krónikájában megőrződött ún. csodaszarvasmonda a magyarság ősi eredethagyo
mánya volt: SZŰCS 1992. 116-149). Ugyanő körvonalazta a monda kialakulásának
időrendi kereteit is: „E különböző korú és eredetű mondaelemek kétségtelenül egyetlen,
szerves és osztatlan epikai egységgé ötvöződtek össze, éspedig még azelőtt, hogy a
szarvasmondák keresztény változatai ismertté váltak volna, a Fekete-tenger vidékén:
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azaz a 9. század előtt. A szerkezeti elemek integrálódásának, tehát a monda kiteljesedé
sének kora nagyjából körvonalazható. A terminus ante quem aligha tehető a 9. századnál
későbbre; a későbbi datálást a motívumrendszer megannyi igen archaikus eleme (totemisztikus maradványok, nőrablás, népnévből megszemélyesített mondai ősök), keresz
tény befolyástól mentes szerkezete és a benne foklorizálódott történeti mozzanatok nagy
távolsága eleve kizárja, A terminus post quem viszont nem tehető az 5-6. század fordu
lójánál korábbra, minthogy a monda legfiatalabb történeti rétegét meghatározó etnikai
geográfiai környezetbe csak ekkor illeszkedtek be a magyarság elődei. E környezet
történeti elemei a szarvasüldözés keretébe illeszkedő mondai epikává nyilván jóval
később alakultak át, maga a monda azonban tulajdon jelrendszerével legtágabban véve
a 6-9. századot jelöli ki teljes kialakulása korszakául. Valamikor ebben az időszakban
vált e monda az önmagát magyarnak nevező közösség eredethitének kifejezőjévé"
(SZŰCS 1992. 121).
Legutóbbi munkájában Györffy György is hangsúlyozta a monda rendkívül távoli
korokba vezető ősiségét, s rámutatott, hogy csupán a Turul-monda tükröz eredeti totemisztikus képzeteket: „...a szarvas számos eurázsiai nép történeti mondájában és legen
dájában nem mint totem, hanem csak mint vezető állat terjedt el általánosan. A mondai
hős, gyakran másodmagával követi a szarvast, s ahol a csodás állat eltűnik, ott új hazára
találnak, avagy a legenda keresztény változata szerint a jó útra, avagy egy alapítandó
templom, vár helyére lelnek" (GYÖRFFY 1993. 205). E megállapítás jogosságát aligha
lehet vitatni a mi eredetmondánk esetében sem, ha a csodaszarvasmonda ránk maradt
változatát szemléljük. A keresztény, bibliai elemek lehántása utáni váz is viszonylag
késői történeti elemeket tartalmaz. Az üldöző Hunor és Magyar testvérpár az onogurbolgárokkal való kapcsolatok időszakát idézi. (Hunor neve az onogur és nem a hun
népnévvel hozható összefüggésbe: (SZŰCS 1992. 119; vö. KRISTÓ 1978). Nagyjából
ugyanerre a korra utal a leányrablás epizódja, Dulo alán fejedelem említése is. Nagyon
valószínű azonban, hogy maga a szarvas-motívum igen ősi, totemisztikus eredethagyo
mányból Öröklődött, amelynek emléke a honfoglalás előtti századokban már elhalvá
nyult.
Úgy vélem, joggal feltehető, hogy e monda ősi változata totemisztikus jellegű
lehetett, a magyarság származását az ősanya szarvasünő és egy ragadozóállat nászából
vezette le. Ilyen jellegű az az obi-ugor monda, amelyben a szarvast kétpasker (jelentése:
'rozsomák') vadász üldözi (RÓHEIM 1984. 65-68; GYÖRFFY 1993. 205). A magyar
és obi-ugor eredetmonda szarvas-motívumának hasonlósága önmagában még nem iga
zolja, hogy e mítosz létezett körükben már az ugor közösség időszakában is, hiszen
kialakulására nézve nincsenek perdöntő adataink. Az is elképzelhető, hogy a két monda
egymástól függetlenül alakult ki. Egyetérthetünk Györffy György felfogásával, amely
szerint „a krónikában fenntartott eredettörténet elemei több korra, népre és forrásra
vezethetők vissza, s így csak a sejtések szintjén maradhatunk, amikor ezeket az emberi
társadalom fejlődésének jelenségeivel vetjük egybe" (GYÖRFFY 1993. 203).
A sejtések azonban nem mindig alaptalanok. Régészeink közül Alföldi András és
László Gyula keresett kapcsolatot eredetmondánk és az eurázsiai régészeti emlékanyag
ból régóta jól ismert szkíta kori állatábrázolások között (ALFÖLDI 1931; LÁSZLÓ 1977
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4. kép. Szarvasos-életfás korong
Biktimirovóból
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5. kép. A filipovkai szarvas

(1946) 156-170). Ebből a szempontból különösen figyelemre méltóak az e korban
Mongóliától Magyarországig elterjedt szarvasábrázolások, amelyek művészi és hitvilági
tartalmának megfejtésével számos kutató foglalkozott.
A szarvasábrázolások a Kr. e. 8. századot követő időben széltében elterjedtek az
eurázsiai sztyeppe és ligetes sztyeppe övezetében, a Fekete-tengertől északra lakó szkí
ták, az ázsiai szakák, a korai szarmaták és rokon népeik körében, majd szomszédaiknál
is. A szarvas gyakori megjelenítése nyilvánvalóan nem magyarázható az egykori gazdál
kodásban betöltött szerepével vagy egyéb materiális okokkal. Nézetem szerint azok a
kutatók járnak közelebb az igazsághoz, akik az egykori népek hitvilágában keresik e
jelenség magyarázatát. Számosan vallják azt a nézetet, hogy a „repülő" vagy „égi"
szarvas alakjában a szkíták totemisztikus állatősüket jelenítették meg (CLENOVA 1962.
162-163.; 1967. 140.; ARTAMONOV 1971. 33). Támogatja ezt a feltevést az a nyelvé
szeti elgondolás is, amely szerint az iráni nyelvű szkíták önelnevezése szaka volt, s e szó
jelentése: 'szarvas', azaz 'a szarvas népe' (ABAEV 1949. 179; 1979. 11-16). Igaz, e
feltevésnek vannak ellenzői is (GRAKOV 1971. 86; HAZANOV-SKURKO 1976. 4 4 -

4

Összefoglalóan 1. CLENOVA 1692, további irodalommal. Az újabb szakirodalom terméséből 1. még: IL'INSKAJA-TERENOZKIN 1983; CERNIKOV 1965. 51-57; MELJUKOVA-MOSKOVA 1976; AKISEV 1978; MELJUKOVA 1989. 100-104; MOS KOVA 1992; KUROZKIN 1993.
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45),' valószerűbb magyarázattal azonban ők sem szolgáltak. Meglepő ugyanis a szarvas
ábrázolások óriási területen való elterjedtsége, formai jegyeik nagyfokú egysége a szkí
ták és szakák lakta vidékeken.
Igaz, nagyon keveset tudunk a szkíták mondáiról és legendáiról, csupán annyit, amenynyit Hérodotosz följegyzett. Ebben nem szerepel ugyan a szkíták szarvasősével kapcsolatos
hagyomány, mégis nagyon valószínűnek kell tartanunk, hogy a sztyeppén később is széles
körben elterjedt totemisztikus szarvas-eredetmondák a szkíta korban (Kr. e. 8-3. század)
jelentek meg és váltak közismertté. És nem csupán az etnikai értelemben vett európai és
ázsiai szkítáknál, hanem a sztyeppe és ligetes sztyeppe szinte minden népességénél, amely
nek bizonyítékát éppen az említett művészi ábrázolásokban láthatjuk. E széles körű elterje
dést minden bizonnyal döntően elősegítette az a körülmény, hogy e korszak első századai
ban vált uralkodó életformává a sztyeppe és a ligetes sztyeppe övezetében a lovasnomadizmus. A hasonló gazdálkodási mód viszonylag rövid idő alatt meglepően egységessé tette e
hatalmas terület anyagi műveltségét, amelyet a régészeti emlékanyag kétséget kizáróan
igazol. Az új életmód azonban minden bizonnyal nem csupán az anyagi műveltséget
formálta egységessé, hanem a hitvilág számos hasonló eleme is elterjedt e régió népcsoport
jai körében. Feltehetően ekkor válhatott általánossá a sztyeppén a szarvas totemisztikus
ősként való tisztelete, s terjedhettek el a véle kapcsolatos mondai elemek.
A szarvasábrázolások azonban nem csupán a szkítáknál és közvetlen szomszédaik
nál terjedtek el, hanem távolabbi területeken is. Esetenként bizonyosan szkíta ötvösmun
kák ezek, mint például a hazánkban előkerült tápiószelei aranyszarvas (FETTICH 1927)
(1. kép), leggyakrabban azonban szkíta minta alapján helyi mesterek alkotásai, mint a
minuszinszki medencéből származó példányok (MASSON-PSENICYNA 1994. 11)
(2. kép).
Számunkra különösen lényeges, hogy e mitikus állatalak művészi megfogalmazá
sával azokon a Dél-Urál-vidéki területeken is találkozunk, amelynek körzetében a ma
gyarságnak és legközelebbi nyelvrokonainak néppéválási folyamata lejátszódott. Itt csu
pán két fontos régészeti leletre hívom fel a figyelmet. A baskíriai Biktimirovo falu
mellett tárták fel az ananyínói műveltség kara-abizi csoportjához tartozó, Kr. e. 4-3.
századi temetőt, ahol a 39. számú gazdag sírban két áttört bronzkorongot leltek, amelyek
a női kaftán elülső részét díszítő, veretes bőrszalagok végére voltak erősítve (PSENICNJUK 1989. 8. 13. kép). A 8,8x4 cm nagyságú öntvény korongba zárt szarvas alakját
mintázza (4. kép), A hátranéző szarvas előtt félreérthetetlen a fa részletének ábrázolása,
s agancsának szárai is a fa koronáját idézik. A korong felső részét, pontosabban megha
tározhatatlan fajú, egymástól elforduló madárfej zárja, amelyekben talán griffek fejét
láthatjuk (KOREPANOV 1992. 47-49). A kompozíció minden bizonnyal az életfa előtt
álló szarvast jeleníti meg, a griffek vagy más ragadozómadarak pedig az életfa csúcsán
helyezkednek el. (Úgy vélem, a nagy idő- és térbeli távolság ellenére is jó párhuzamként
5

Az utóbbi szerzők legsúlyosabb ellenvetése az, hogy a totemizmus már nem lehetett élő hagyomány a szkítáknál,
mivel a totemisztikus elképzelések csak az emberi társadalom fejlődésének igen korai szakaszára jellemzőek. E
megállapítás helyességét aligha lehet vitatni, ám az is kétségtelen, hogy éppen az eredethagyományok totemisz
tikus elemei élnek tovább rendkívül hosszú ideig.

6

Vö. a 4. lábjegyzettel!
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6. kép. Szarvast ábrázoló veretek
a holmogorszki áldozóhelyről
kínálkoznak honfoglalóink életfás-madaras áttört korongjai (DIENES 1980. 204; FO
DOR 1992.78,138). Nyilvánvaló, hogy a szarvas életfával és ragadozókkal (griffekkel?)
kombinált ábrázolása mély gondolati tartalmat hordoz, alighanem valamely totemisztikus (eredet)monda képi megjelenítése.
Ugyancsak ezen a vidéken, az orenburgi kormányzóságban lévő Filipovka határá
ban a nyolcvanas évek végén az ufai régészek még kirabolt állapotában is rendkívül
gazdag, a Kr. e. 4. századra keltezhető szarmata halomsírt tártak fel. A pompás leletek
közt nagyméretű (mintegy 50 cm magas), fából faragott szarvasszobrok is vannak,
amelyek felületét aranylemezzel borították (PSENICNJUK 1989. 8. 13. kép) (5. kép). E
faragványok pontos párhuzamai eleddig nem ismertek, stílusuk talán leginkább a híres
paziriki faragványokra emlékeztet. Az álló helyzetben megjelenített állat magasba szökő
agancsa a testhez viszonyítva merőleges síkban helyezkedik el. Az agancs megformálása
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azonban merőben eltér az ún. szkíta-szibériai állatstílusban megszokottól: nem az állat
testéhez simul, hanem faként szökken a magasba. A terebélyes fa ágai pedig horgas csőrű
madárfejben végződnek. Nem kétséges, hogy ez esetben is a madaras életfával kombi
nálta az egykori művész a szarvas alakját, s a hitvilági háttér az előzővel azonos vagy
ahhoz nagyon hasonló lehetett. Jóllehet, az előző tárgy valószínűleg finnugor környezet
ben készült, az utóbbi pedig az iráni nyelvű korai szarmaták egyik műhelyében.
A régészeti leletek arról is tanúskodnak, hogy a mai obi-ugorok ősei által lakott
északi területen is elterjedtek a korai vaskorban a szarvasábrázolások. Az uszty-poluji
ősi áldozóhelyen előkerült faragványok a magyar szakirodalomban is ismertek. Elsősor
ban a szarvas és a ragadozómadár együttes megjelenítése érdemel figyelmet (FODOR
1975. 124; 1975a 69). (Az áldozóhelyen előkerült tárgyak zömmel a Kr. e. 1. évezred
második felére keltezhetők: (MOSZYNSKA 1978. 479). A Tyumen vidéki holmogorszki 3-5. századi áldozóhelyen lelt két öntött bronzveret (6,1x5 és 6,5x5 cm) a szkíta
állatstílusra emlékeztető szarvasalakokat ábrázol7 (6. kép).
Talán a fenti néhány kiragadott példa is elegendő annak valószínűsítésére, hogy a
szarvas különleges tiszteletét tanúsító művészeti alkotások azokon a területeken is megho
nosodtak, ahol egykor az ugor nyelvcsalád népei (a vogulok, osztjákok és magyarok elődei)
éltek. Nyilvánvaló az is, hogy a szkíták és rokon népeik hatása nem csupán az anyagi
műveltségükben hagyott maradandó mély nyomokat, hanem hitvilágukban is. Minden
bizonnyal zömmel ebben a korban gyökeresedtek meg az obi-ugorok őseinél azok az iráni
mitológiai elemek, amelyek napjainkig fennmaradtak (vö. HOPPAL 1982). Mivel pedig az
elő- és ősmagyarság minden bizonnyal az ősi vogul és osztják szállásterületektől délre
élhetett (GULYA 1977. 118), igen nagy a valószínűsége, hogy ez a déli hatás náluk jóval
erősebb lehetett, hitvilágukat is jobban átformálhatta. Joggal feltehető tehát, hogy az ún.
csodaszarvasmonda ősi váltpzata is ekkor alakulhatott ki. Ebben az időben azonban még
nyilvánvalóan nem tartalmazta a fentebb említett későbbi elemeket, hanem totemisztikus
jellegű volt, s a magyarságot az égi eredetű állatpár nászából eredeztette. Hasonló lehetett
tehát az idézett obi-ugor teremtésmondához, amelyben a szarvast pasker vadászok, azaz
rozsomákok üldözik. Hasonló eredetmondát jeleníthet meg az ázsiai hunok noin-ulai te
metőjéből származó egyik szőnyeg rajza: a szarvas és egy szárnyas ragadozó nászát
(ALFÖLDI 1931. 393-418; LÁSZLÓ 1967. 56). Azt viszont csak találgathatjuk, hogy
eredetmondánk ősi változatában a szarvas mellett milyen lény lehetett a másik állatos.
Ennek emlékét az írásbeliség koráig sem a szájhagyomány, sem a magyarság ábrázo
lóművészete nem őrizte meg. A szarvas alakja öröklődött át csupán erre a korra, s talán ez a
mondai elem jelenik meg a honfoglalás kori törteli sírból származó szíjvégen (DIENES
1972. 61. kép; FODOR 1975. 135) (3. kép).
Az elmondottak alapján úgy vélem, hogy az ősmagyarság néppé válásának idősza
kában - a Kr. e. 1. évezred derekén - az etnikai (népi) tudat két igen fontos elemével
rendelkezett: volt saját magára alkalmazott önelnevezése (a magyar népnév) és volt
önálló eredethagyománya, a csodaszarvasmonda ősi változata. Ez az etnikai tudat volt
az ősmagyarság fennmaradásának legfontosabb tartópillére. Éppen ezért - úgy vélem Közöletlen, a Jekatyerinburgi Egyetem gyűjteményében. N. V. Fjodorova 1976-os ásatása.
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joggal beszélhetünk ez időtől önálló magyar népről, annak ellenére, hogy a honfoglalásig
eltelt közel másfél évezredben az ősmagyarság népi összetétele korántsem maradt válto
zatlan: népcsoportok szakadtak le róla, s idegen ajkú néptöredékek csatlakoztak hozzá.
Alaptalanok tehát azok a feltevések, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a magyar nép csak
a kabarok csatlakozása után, vagy a Kárpát-medencében talált helyi lakosság asszimilá
cióját követően alakult volna ki. Minden nép (etnikum) állandó változásban van - csupán
az elszigetelten élő arktikus népek változása volt a történelemben alig észrevehető -, ez
azonban nem jelenti azt, hogy időről időre teljesen új nép jönne létre. Ilyen változásokon
ment át a magyarság is mind a honfoglalást megelőzően, mind pedig azt követően. Az
etnikai tudat folyamatossága azonban a két és fél ezer esztendő alatt mindvégig meg
maradt.
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Fodor István

István Fodor
THE ETHNIC IDENTITY OF ANCIENT HUNGARIANS
Predecessors of Hungarians had not become absorbed in the Iranian and in later periods
Turkish speaking nomadic peoples of the steppes. It can be assumed, that their ethnic
self-identification was on an advanced level. According to Jenő Szűcs, a Hungarian
historian, the story of the magic deer, that had lured and led two hunting brothers into
their new home country, was possibly an ethnic myth of the Hungarians. According to
Szűcs, the story had been formed between the 5/6th and 9th centuries A. D.
István Fodor's hypothesis is that the Hungarians had regarded the deer as their
totemic ancestor. In archaeological evidence, representations of the deer in connection
with religious beliefs can be found from the 8th century B.C. on, in the whole steppe
area between Mongolia and Hungary. (Figure 1., 2: Hungary and the Minusinsk Basin.
Figure 4., 5: Bashkiria, Ananino culture, and wooden sculpture from a Sarmatian grave,
4th century B.C.) Parallels of these representations can also be found in northern terri
tories where the predecessors of Hungarian and Ugrian peoples had lived (Figure 6.).
Archaeological relics of the first Hungarian settlers in the Carpathian Basin (9th century)
also include parallels to this (Figure 3.). It is assumed, that around the middle of the 1st
millenium B.C., the predecessors of the Hungarians, whose language had become diffe
rent from others saw themselves as descendants of a deer ancestor.

RÓZSA György

„ÁRPÁD EMELTETÉSE"

A Néprajzi Múzeum nemrég zárult szép kiállításán szerepelt egy érdekes kompozíció.
A maga korában nagy sikert aratott eredeti olajfestményt a 19. századi magyar festészet
szorgalmas alakja, Kovács Mihály (1818-1892) festette 1854-ben, és Árpád pajzsra
emelését ábrázolja. Mivel az eredeti a II. világháború során eltűnt, a kiállításon a párizsi
Louis-Stanislas Marin-Lavigne (1797-1860) róla készült litográfiája került bemutatás
ra. A jelenet a szabadban játszódik le. A dinasztiaalapító nagy tömeg közepén, felemelt
pajzson ül, jobbjában kardot tart. A magyar törzsek vezérei - a maguk közül a legalkal
masabbat fejedelemmé választva - akaratukat a pajzsra emeléssel nyilvánítják ki, teszik
érvényessé.
Az eredeti festményt nem ismerjük, így a színekről nem tudunk véleményt mondani.
A kompozíció meglehetősen áttekinthetetlen, csak az előtér közepe maradt üresen, hogy
semmi se takarja el a főszereplőt a szemlélők szeme elől. A figurák általános hibája, hogy
lábuk rövidre sikerült. Az előtérben jobbra az aggastyán Álmos mögött a művész önarc
képe jelenik meg. Kovács Mihály az 1850-es években, bécsi tanulmányútja során talál
kozhatott Karl Rahl Manfred fogadtatása című festményével, amely képe kompozíció
jához mintául szolgált.'
A kompozíció nyilván nem festői értékei alapján, hanem tartalma miatt vált a
honfoglalás epizódjai között a történelmi festészet kedvelt témájává. A magyar nemes
ség a vérszerződéssel rögzítette jogait, és a pajzsra emelés a közös akaratukkal megvá
lasztott fejedelem beiktatását jelentette. A 19. századi nemesi történetfelfogás szerint ez
1

Olajfestmény, vászon, 67x100 cm. Egykor a Szépművészeti Múzeumban. BÍRÓ 1930. 36-37; GENTHON 1935.
52; Szerepelt a Fiilep Lajos és Zádor Anna szerkesztésében öt kiadásban megjelent A magyarországi művészet
története II. kötetében is; ARADI-FEUERNÉ TÓTH-GALAVICS-MAROSI-NÉMETH 1983. 360; LUDÁNYI
1987. 45-47. 1120. sz; SINKÓ 1994. 18-19.

2

A litográfia a Magyai- Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának tulajdona, lt. sz. 4758. BARBIN-BOURET
1985. Tome 15. 101-102. sz.

3

Olajfestmény, vászon, 43x68,8 cm. Bécs, Österreichische Galerie, lt. sz. 184. A fényképért Dr. Gerhard Frodlnak
tartozom köszönettel.

4

Bauer festett másolata óralapon: Művészet Magyarországon 1830-1870. 1981. 129. sz.
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I. kép. Árpád pajzsra emelése. Kovács Mihály olajfestménye. 1854. (Elveszett)

2. kép. Manfred fogadtatása. Kari Rahl olajfestménye. Bécs, Osterreichische Galerie
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a magyar alkotmány ezeréves létét bizonyítja és előkelő helyet biztosít a magyarságnak
Európa népei között (BAK-GARA-BAK 1981). A szabadságharc leverése után öt évvel
a magyar nemesség politikai jelentőségének és az uralkodó választásában való részvéte
lének hangoztatása mindenképpen merészségnek számított. Az utalást a megkoronázatlan I. Ferenc Józsefre mindenki értette.
Árpád pajzsra emelése ismert ábrázolásainak sorát a magyar őstörténet kutatásában
is szerepet játszó jezsuita csillagász, Hell Miksa (1720-1792) Anonymus krónikájához
rajzolt térképének egy keretdísze nyitja meg. (Érdekes módon a pajzsra emelés Anonymusnál nem szerepel.) A rajz 1772-ben keletkezett, és a lengyel származású pesti réz
metsző, Prixner Gottfried (1746-1819) sokszorosításában jelent meg Cornides Dániel
Anonymusról szóló tanulmánya mellett, amely a szerző halála után, Engel János Keresztély közreműködésével látott napvilágot 1802-ben. Magyarország középkori térképének
bal felső sarkában lóháton láthatók a vezérek, míg Árpád a még a földön fekvő pajzson
állva jelenik meg.'
Kisfaludy Károly rajzolta a következő pajzsra emelést, amely az Auróra 1826-os I.
füzetében Vörösmarty Mihály Árpád emeltetése című költeményét illusztrálja, és erede
tileg Kisfaludy képes magyar történelmi munkájához készülhetett. Vörösmarty verse
később az „Egy kép alá" alcímet kapta. Kisfaludy ismerhette Hell Miksa rajzát, mivel
Árpád nála is álló helyzetben látható. Kisfaludy kompozícióját a magyar megrendelésre
többször dolgozó bécsi Michael Hoffmann (1797-1867) sokszorosította. A magyar
történeti illusztrációiról jól ismert bécsi Franz Kollarz( 1829-1894) színezett litográfiáján
Árpád ülő helyzetben jelenik meg, ő már Kovács Mihály hatása alatt dolgozhatott.
A pajzsra emelés motívuma, egy nagyobb kompozíció részeként, még egyszer
szerepelt a 19. század végén. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című
hatalmas országismertető kiadvány Magyarországról szóló részének bevezető (III.) kö
tetéhez a szerkesztők Zichy Mihálytól (1827-1906), az Oroszországban élő magyar
festőtől rendeltek egy, a magyar történelmet összefoglaló rajzot. Rajta a pajzsra emelés
és I. Ferenc József magyar királyi koronázása békésen megfér egymás mellett, emellett
a kiegyezésben nagy érdemeket szerzett Deák Ferenc, Petőfi Sándor és egy megkötözött
magyar harcos is megjelenik, de a legmerészebb részlet a szabadságharc mementójaként
a képbe benyúló akasztófa.8 A magyar szerkesztőbizottság természetesen nem fogadta

5

f

A bal felső sarokban: TABULA/GEOGRAPHICA/UNGARIAE/VETERIS/Ex/Historia Anonymi Belae/Regis
Notarii/a P. Maximiliano HELL S. I. Ao. 1772. A képben sok szöveggel. Jelezve jobbra lent: Prixner sc. Pestini.
1801. Rézmetszet, 46x55 cm. Megjelent: D. Cornides: Vindiciae Anonymi... Budae 1802. mellett. OSzK Térkép
tár TM 5498 lt. sz; PATAKY 1951. 205; PAPP-VÁRY-HRENKÓ 1989. 120-121.

' A kép alatt: Árpád. - Jelezve balra lent: M. Hofmann se. Rézmetszet, 14x10,5 cm. Megjelent: az Auróra 1826-os
1. füzete címképeként. VAYERNÉZIBOLEN 1967. 159-164; 1973.43; ARADI-FEUERNÉ-GALAVICS-MAROSI-NÉMETH 1983. 331. tábla.
7
Színezett litográfia 59,5x76 cm. Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka lt. sz. 74. 71.
8
A képben: A MAGYAR NÉP. Jelezve balra lent: Zichy. Olajfestmény, papírlemez, 54x44 cm. Petőfi Irodalmi
Múzeum lt.sz. 57.533; FEJŐS I. 1953. 158-159; BERKOVITS 1964. 360-361; CENNERNÉ WILHELMB 1992.
15!.sz;SINKÓ 1994. 10.
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3. kép. Árpád pajzsra emelése. Prixner Gottfried rézmetszete Hell Miksa rajza nyomán
el a rajzot és a kötetben Feszty Árpád (1856-1914) sokkal kevésbé „veszélyes" kompo
zíciója jelent meg. A szerkesztőbizottság elnöke Jókai Mór volt, Zichy a visszautasítás
után neki ajándékozta a képet. Jókai hagyatékából került mai őrzési helyére, a Petőfi
Irodalmi Múzeumba. A Szilágyi Sándor-féle tízkötetes A magyar nemzet története utolsó
kötete előszavának díszítésében Heyer Artúr felhasználta Zichy kompozícióját, de ezen
a pajzsra emelés jelenete, amely - úgy látszik - még az 1890-es évek végén is kerülendő
volt, már elmaradt (SZILÁGYI X.;MÁRKI-BEKSICS 1898. 3). Ennek ellenére Helbing
Ferenc (1870-1959) iparművészeti iskolai tanár, majd igazgató munkájaként 1913-ban
is megjelent a téma egy iskolai oktató táblán.
A pajzsra emelés tehát, főleg a vérszerződés jelenetével együtt, a magyar önazonos
ságtudat fontos részévé vált. Ezt igazolják az ábrázolások teljességre nem törekvő, előbb

9

Színes litográfia, 90x62 cm. Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka lt. sz. 59.1035; BASICS 1991.
132, 139.
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4. kép. Árpád pajzsra emelése.
Michael Hofmann rézmetszete
Kisfaludy Károly rajza nyomán.
Megjelent
az Auróra 1826/3. számában

ismertetett felsorolása és a szépirodalmi feldolgozások is. 10 A történetírás mind tudo
mányos, mind népszerű formában elfogadta.
„A fejedelemválasztás helye, időpontja s az első fejedelem személye tekintetében
Konstantinosz jó forrásra, Árpádházi Tormás [Árpád dédunokája, magyar követ Bizánc
ban] elbeszélésére támaszkodó előadásának kell hitelt adnunk... Az örökös fejedelem
felavatása ősi szokás szerint a képletes vérrokonság kötésének egyetemesen ismert szer
tartásai között folyt le. ...E szertartás után következett - kazár szokás szerint - a
Konstantinosznál említett pajzsra emelés,11 vagyis a fejedelemmé való ünnepélyes kiki
áltás. A vérszerződés történeti tény, de Béla király névtelen jegyzőjénél olvasható pontozataiban a hagyomány már az író korának alkotmányjogi felfogásával vegyült" (HOMAN-SZEKFŰ 1935.1.72). Hasonlót olvashatunk a Pallas Lexikon Árpád címszavában
10
1

Vörösmarty eínlített versén kívül a honfoglalás szerepel többek között Pázmándi Horvát EL: Árpád. Pest 1831. 3. k.

' Const. Porph.: De administrando imperio 38.
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5. kép. A magyar nép. Zichy Mihály címlapterve az Osztrák-Magyar Monarchia
írásban és képben c. kiadványhoz. A távolban Árpád pajzsra emelése.
Petőfi Irodalmi Múzeum
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6. kép. Brinno pajzsra emelése. Antonio Tempesta rézkarca Otto von Ween nyomán

Márki Sándortól: „A nemzeti krónikák szerint, melyeknek előadását követjük az alábbi
akban, Árpádot pajzson vállaikra emelték, és így mutatták be a népnek, mint újonnan
választott főparancsnokot" (Pallas Nagy Lexikona 1893. II. 157).
Hogy a pajzsra emelés történeti tény-e, annak eldöntése nem lehet a művészettör
ténészek feladata. Ami azonban az ábrázolásokat illeti, azok meglehetősen hosszú utat
tettek meg. Ez a Bibliától a római és bizánci birodalomig vezet (WAAL 1952. II. 110).
Tacitusnál olvashatjuk, hogy a harcias germán batávok lázadó főnöküket, Brinnót meg
választása jeléül pajzsra emelték.12 Ez magyarázza, hogy a jelenet többször is szerepelt
a 17. századi holland festészetben mind monumentális formában,13 mind könyvilluszt
rációként. Ilyenformán nemzeti történelmünk egyik legmagy arabbnak vélt jelenete egy
nemzetközi képtoposz átvétele, Jan Bialostocki találó meghatározása szerint „kerettéma"
12

Tacitus: História. 4, 15.

13

Jan Lievens olajfestménye az amsterdami városházán. WAAL 1952. 77/1. tábla.

14

CLUVERIUS 1616, Simon Frisiustól. WAAL 1952. 76/2 tábla; Batavorum cum Romanis bella. 1612. Ottó van
Ween után Antonio Tempesta rézmetszete. WAAL 1952. 75/1. tábla.
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(BIALOSTOCKI1982. 168-177). 15 S a keletről nyugat felé tartó magyarok történelmük
egy eseményének ábrázolásában a kontinens legnyugatibb szélén élő hollandokkal talál
koznak.
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"ÁRPÁD RAISED ON A SHIELD"
From the end of the 18th to the beginning of the 20th century, a favourite subject of
Hungarian historic painting was the legendary contract of the sevenchieftains of the
Hungarian tribes, sealed with their blood before the Conquest in 895, as well as the
raising of Árpád on a shield in recognition of his priority among the leaders. The
legendary 'election' of Árpád was regarded as a proof of the Hungarian's age-old right
to elect their rulers. The election scene has always expressed a certain anti-Habsburg
attitude especially after the War of Independence in 1848/1849.
Painted by Mihály Kovács in 1854, the picture 'Árpád raised on a shield" was
destroyed during World War Two. It has become popular through contemporary copies
and lithographies.
/
Besides other examples, we^can find similar scenes in Dutch painting as well, both
in monumental form and as book illustrations. These pictures represent Brinno, the rebel
Batavian leader, being raised on a shield. Thus, in the representation of these two events
of their legendary ancient history, the Hungarians coming from the East and the Dutch
living in the western part of Europe, applied similar iconographic topoi.

KRÍZA Ildikó

A FEHÉR LÓÉRT VETT ORSZÁG

A Magyarok Kelet és Nyugat között című kiállítás elején látható Telepy György festmé
nye, amely Gaál József Szvatopluk c. színművének díszletterve. A reformkor jónevű
színpadképfestőjének és híres drámaírójának elfelejtett művét láthatjuk itt. Hatása nem

1. kép. Telepy György színpadképe Gaál József Szvatopluk c. színművéhez.
Magyar Színházi Intézet
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sok lehetett sem a maga korában, sem az azóta eltelt időben. Jelentőségét csak a fehér ló
mondájának ismeretében és a történeti adatok együttesében érthetjük meg.
A monda iránti figyelem Pray Györgynek köszönhető, aki Csáti Demeter Pannóniai
énekként, később ismertté vált alkotásából kiindulva arra a megállapításra jutott, hogy
egy valós, hiteles történeti dokumentumra támaszkodhat (SEBESTYÉN 1905. 204).
Csáti Demeter Pannóniai ének c. versét először Révai Miklós tette közzé a saját verseinek
függelékeként Pozsonyban (RÉVAI 1787)." Pray György tehát csak kéziratból ismerte
és Cornidesz Dániel is ezt látta. Az ének felfedezése alátámasztotta a 18. században
előkerült Anonymus-krónika adatait, és éppen ezért hitelességével kapcsolatban kétség
nem merült fel. A mondát ismerte Dugonics András, aki Etelka c. művébe regényesen
bedolgozta a honfoglalás történetét (DUGONICS 1791. 322-324). 3
A gondos filológiai kutatásokból tudni lehet, hogy ez a monda szinte minden
krónikában előfordul, és ahol hiányzik, ott is található utalás meglétére. Tehát egyike
azon mondáknak, amelyek az Árpád-kortól a 16. századig rendre belekerültek a króni
kákba, és a könyvnyomtatástól kezdődően újabb teret kaptak a népszerűsítésre.4
Bizonyára mindenki ismeri a fehér ló mondáját, és emlékszik az Emlékezzünk
régiekről, Szkítiából kijöttekrol... kezdetű históriás énekre is, mégis a sok változatból
kiválasztottam egyet, Gáspár S. Antal andrásfalvi nagytudású mesemondó és énekes
repertoárjából, hogy ízelítőt adjak a folklórváltozatokról. A szöveg itt is, akárcsak Bene
dek Eleknél, Lengyel Dénesnél, Tóth Bélánál és más népszerűsítő írói feldolgozásoknál,
jól tükrözi az írásbeliség nyomait. Gáspár S. Antal előadása szerint így hangzik:
„Telt, múlt az üdő, ötszáz esztendő múlva aztán a magyarok es megindultak, mivel
hallották hírét annak, hogy Attila milyen országot alapított, hogy az örökséget ők vegyék
át az idegen népektől.
Hát elindultak. Ahogy bejöttek Vereckénél ott vezérül Árpádot, Álmosnak a fiát
választották. Aztán szövetséget kötöttek, s karjukból vért eresztettek és esküvel erősítet
ték, hogy ők essze fognak tartani és a magyarságnak biztos hazát biztosítanak.
S így aztán ahogy bejöttek, volt egy szláv fejedelem, s ahhoz követet küldtek a
magyarok s ajándékot. Egy fejér lovat, egy aranyos nyerget és egy ezüst kantárt. A szláv
fejedelem öröm vei elfogadta az ajándékot, s erre azt mondta a magyar követ, hogy ezer

1

Telepy festménye a Magyar Színházi Intézet tulajdona, vö. NAGY 1990.

2

Révai verseinek toldalékai között a hozzá küldött írások is megjelentek. Ezek között találjuk a Pannóniai éneket
cím és szerző nélkül (RÉVAI 1787. 274). Grimm gyűjteményében Altungarisches Einwanderungslied címen
található (GRIMM 1985. 410).

3

Valószínűleg téves az a feltételezés, hogy Dugonics Andrást Révai verseskötete ihlette volna, mert 1791-ben
megjelent munkája évekig állt a cenzúra miatt a nyomdában. Ha ismerte a verset, csak a kéziratot láthatta. Viszont
Anonymus krónikáját olvashatta, mert az első kiadás 1746-ban jelent meg Bécsben. A vásárlásra vonatkozó
adatok ezt valószínűsítik (DUGONICS 1791. 324. 67. sz. jegyzet).

4

A népszerű történetírásban már a 19. században ismert volt, Szirmay, Hunfalvy, Kőváry ismerték a mondát és
beledolgozták műveikbe (SZIRMAY 1807; HUNFALVY 1856-64; KŐVÁRY 1852; vö. SEBESTYÉN II. 1905.
205; SZENDREY 1923/24. 146.). Legnagyobb szerepe mégis Benedek Eleknek volt, akinek a Magyar mese és
mondavilága, hét kiadást ért meg, történeti mondáit is többször megjelentették, és ő írta az állami népiskolák
számára a magyar, német, szlovák nyelvű történelemkönyveket is (BENEDEK 1894; 1927).
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2. kép. A honfoglalás ábrázolása a Képes Krónikában, 1375. A bal oldali jelenetben látható,
amint a trónon ülő Szvatoplukhoz vezetik a magyar követek a nagy fehér lovat.

nem kérek tőled egyebet, csak egy kulacs vizet a Dunából, egy marék földet a földből és
egy marék füvet a rétből.
Ó - azt mondja - szívesen adok én akármennyit.
Ezt megkapták, s akkor elvitték Árpádnak, s Árpád akkor elment a hadával és azt
mondta, hogy:
- Most menj ki innen, mert ez a mienk!
Erre azt mondja a szláv, hogy:
- Hogy volna a tiétek?!
- Megvettük.
Hát mondja, hogy mivel, a fehér lóval, az aranyos nyeregvei és az ezüst kantárval.
Mondja erre a szláv fejedelem, hogy:
- A lovat még ma megüttetem, az aranyos nyerget a Dunába dobatom, s a kantárt
a réti füvek közé vettetem.
Erre azt mondja Árpád:
- A lovat, ha megütteted, a magyarok kutyái eszik meg, a nyerget a magyar halászok
fogják ki s a kantárt es a magyar kaszások kapják meg a réten.
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így aztán a szlávoknak el kellett hogy menjenek, s azóta ezen a földön laknak a
m agy árok."~
A középkorkutatók egyértelműen folklór eredetű mondának tartják, s azon kevés
szöveg közé sorolják, amelyek Anonymustól eltekintve mindig szervetlenül kapcsolód
nak a krónikákba, meseszerűségükhöz kétség nem fér. Anonymus szövege a nemzetsé
gek birtoklási viszonyainak legitimálására szolgál, és tudatosan átalakítja a lenézett
szájhagyományt. A szimbólum értékű cserét tényleges értékcserének tünteti fel. Egyetlen
ló helyett 12-ről beszél, a magyarok 12 tevét, 12 hölgymenyétet is küldenek, és az arany,
ezüst szerszámok helyett halmozza a drága értékek ajándékozását. Későbbi krónikák
sosem említik az Anonymus-féle magyarázatot.
Ifj. Horváth János az Árpád-kori latin nyelvű irodalom stílusproblémáival foglal
kozva külön figyelmet szentel a mondának. Szerinte a honfoglalás kori témák kerültek
legkésőbben a krónikákba, és itt található a legtöbb folklór vonás (ifj. HORVÁTH 1954.
76). Ezen kívül arra is felfigyel, hogy a fehér ló mondájának egy-egy részlete rímes
próza. Későbbi krónikáink mindegyikében jelen van a monda, de csak a bécsi Képes
Krónikában található képi ábrázolása. Egy szép kezdő kép kerül a történet mellé, amelyet
a téma első illusztrációjának tartunk.
A Képes Krónika szövegét a későbbi forrásokban (Budai Krónika, THURÓCZY
1486; BENCZÉDI SZÉKELY 1559; HELTAI 1575) a szövegkutatók nyomon követték,
és a különböző krónika-családok összetartozását a szófordulatok alakulásával bizo
nyították (vö. TOLDY 1860. 69). Közöttük külön helyet foglal el Heinrich von Müggeln
Rímes Krónikába., akinek a nehezen érthető (mondhatnám zavarosan megfogalmazott)
német nyelvű krónikája szép, kerek történetként adja elő a Szvatoplukkal való találkozást
és a csalárd országszerzést. Ez a motívum (a csalárdság) a későbbi forrásokban visszatér.
Ismerve a hagyományokat, Bonfini, Thuróczi, Heltai krónikáját, nem meglepő, hogy
az első magyar nyelvű történeti ének (Csáti Demeter Pannóniai éneke) is ezt a témát
örökítette meg. Az adott történelmi háttérre, a 16. századra utaló nyomokat találhatunk
benne, ha tüzetesebben figyeljük a szöveget. Pl. Árpád és a hét vezér Erdélyben élt, és
Pannóniát akarta elfoglalni. Ekkor már a „Pannónia" szó az egész országot jelentette, és így
a honfoglalás az egész ország birtokbavételét szimbolizálta. Fontos szerepet kapott a
hely névmagyarázat is. (Dés város nevét az alku után háromszor ismételt Deus, Deus, Deus
kiáltással kapcsolta össze.) Az énekíróban fel sem vetődött a kérdés, hogy tudhattak-e a
Szkítiából jött magyarok latinul, s valóban az volt-e a szokásuk, hogy jól sikerült vásár után
háromszoros vivátként „Deus, Deus, Deus"-t kiáltanak. Az sem mellőzhető, hogy a vers
szerint az akkori fejedelem lengyel volt, és az országot németek lakták. Ennek értelmezését
Sebestyén Gyula adja a 16. század eleji történelemre hivatkozva, mondván, akkor az északi
határon lengyelek éltek (maga a versíró Csáti Demeter Krakkóban tanult), és az országban
az idegen ajkúak többsége német volt (SEBESTYÉN 1904/1905).
5

Gáspár S. Antal szövegét kiadta Bosnyák Sándor: Örökség c. sokszorosított forrásgyűjteményében 1994-ben.

6

Horváth János a Thuróczy-krónikához írt jegyzeteiben összegezte az általa ismert idevonatkozó adatokat (THU
RÓCZY 1978. 503.).

7

Anonymus krónikájának 14. fejezete a vásárlást részletezi.
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A Pannóniai ének is - miként a későbbi források - a honfoglaláshoz számos
helynévmagyarázatot kapcsolt. Bizonyítható, hogy a 17. században az énektől függetle
nül élt a Dés név eredetmagyarázata, a deákos (latin) kultúrára alapozva. Geleji Katona
István 1646-ban a Titkok titkaiban ezt írja:
Deés várossát árol neveztek volt a' mi
Scythiából kijött Magyar Eleink Deusnak,
Istennek mint ott kiáltották volt háromszor
az Istent római nyelven
és idézi a latin hexameter fordítását:
Mikor a magyarok Erdélybe jutának
Magyar földet, füvet, vizet hozatának
Deus, Isten, Deus ottan kiáltanak
Osztán Deus nevet Désnek ők adának.
Bél Mátyás a 18. században Nyergesújfalu kapcsán hivatkozik a honfoglalás
mondájára. Azt állította, hogy a falu határában találták meg a Szvatopluk által eldo
bott nyerget. Pesti Frigyes 19. századi gyűjtésében több olyan helynév szerepel,
amelyre vonatkozóan Csáti Demeter is honfoglalással összekapcsolt jelen
tésmagyarázatot ad.
A Pannóniai ének jelentősége már Széchy Károly tanulmányából kiderült
(SZÉCHY 1892). A benne rejlő népköltészeti elemekre Arany János is figyelmeztetett.
Megfigyelése szerint Csáti Demeter inkább az ének lejegyzője lehet, s nem szerzője. Ezt
a vers poétikai egyenetlenségével bizonyítja. A verselési hibák ugyanis helyenként igen
súlyosak. Annak, aki 132 sort hibátlan nyolcasokban írt, nem lehetett volna gond 5-6
hibát korrigálni. Népköltészeti fordulatokat, verselési sajátságokat is idéz a gyakori
alliterációk kapcsán (ARANY 1879). Minderről a későbbi filológia nem szól. Ugyancsak
elkerülte a figyelmet a következetes hármas szerkesztés. Szembetűnő, hogy az országot
nemcsak a föld és víz jelképezi, mint általában a néphagyományban, hanem a föld, víz,
fű hármassága. A magyarok először csak a környék megtekintésére, majd másodszor a
lovat hozzák ajándékként, cserébe a jelképes föld, fű, vízért, majd harmadszorra a csere
értelmezésére érkeznek és kiűzik az országból Szvatoplukot. A fehér ló sem önmagában
áll; ló, nyereg, fék hármassága visszatérően fontos szerepet kap. Ez a poétikai rendező
elv a latin prózában is megtalálható.
Nagyobb érdeklődést váltott ki maga a szüzsé, a „lovat egy országért" csere. Heller
Bernát mindmáig érvényes filológiai eredményeit elfogadta Horváth János, Mályusz
Elemér, Györffy György, Solymossy Sándor (GYÖRFFY 1984. 596; Horváth in: THURÓCZY 1978. 503; MÁLYUSZ 1967. 31; SOLYMOSSY 1933. III. 250). Nyilvánvalóan
két kultúra - esetleg „Kelet" és „Nyugat" - találkozását szimbolizálja a monda. Esetünkx

Heller Bernát több ízben foglalkozott a honfoglalás mondáinak keleti eredetével, vö. HELLER 1916, 1918,1940a.
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ben a két szembenálló fél, a Pannóniában élő szláv nép és királya Szvatopluk, illetve a
nomád törzsfők és vezérük Árpád más-más szimbólumrendszert képvisel. Ebből adódik
a monda mindenkori relevanciája is. A Budai- és a Thúróczy-krónika világosan megfo
galmazza, hogy a nomád vezérek hódolatát, békés letelepedés iránti szándékát jelzi
Szvatopluk szemében a gazdag ajándék, és így a földre, fűre, vízre vonatkozó igényükre
az a válasz: vegyetek, amennyi kell. Az újabb visszatéréssel, a csere félreértésének
nyilvánvalóvá tételekor válik egyértelművé a kétféle kultúra konfliktusa.
A krónikaíró világosan megfogalmazza, hogy az Árpád-ház legitim uralkodását, az
Attila után jogosan bírt föld visszaszerzését akarja bizonyítani. De ez a cél nincs össze
egyeztetve a csellel való földvásárlás mondájával. A krónikák egy része nevén nevezi a
csellel, ravaszkodással történő honfoglalást. Heinrich von Müggeln így fogalmaz a Rimes
Krónikában (GERÉB 1942. 75):
S furfangjával a cselnek
vizet kért s réti hantot,
Hozzák meg ezt - a herceg
parancsol ím a parasztot.
És mitse sejtve biza
Együgyű módra járdái
megejti őt a kígyó
a mézes csalfasággal.
Az ókori források jözül Hérodotosz hírt ad a perzsa-szkíta háború kapcsán hasonló
üzenetváltásról (HELLER 1940a. 27-30). Dárius földet és vizet kér, a szkíták válasza,
hogy egeret, madarat, békát és nyilat küldenek. A szimbolikus gondolkodás szerint
Dárius hódolásra szólítja fel a szkítákat. Bár nem a kért ajándék érkezik, ő azt a saját
gondolkodása szerint fejti meg, és úgy véli, hogy azok is az országot jelképezik. Az egér
jelenti a földet, amelyben él és a rajta termő gabonát, amivel táplálkozik. A madár pedig
értékes állat a lovas vadászatnál. Dárius tehát - Hérodotosz szerint - úgy gondolta, hogy
a szkíták az ország értékeit küldték el. Valójában a szkíták a perzsák kérését elutasították.
Azért küldték a felsorolt állatokat, mert az ő szimbólumrendszerükben a következőt
jelentették: ha el nem bújik a perzsa had, mint az egér a földben, béka a vízben, madár
a végtelen levegőben, akkor mindannyiukat halálra sebzi a szkíták nyila.
A föld és víz egész országot jelképező szimbóluma ismert az araboknál is. At-Tabari
(meghalt 921-ben) Perzsia elfoglalása kapcsán írta, hogy a követek azt kérték, fogadják
el az iszlám vallást, vagy ha nem, akkor fizessenek adót. A perzsák pénz helyett egy zsák
homokot küldtek vissza. A perzsa fővezér azonban elárulta, hogy a homok nem más,
mint az ország, melyből vette, és így eladta az araboknak. További analógia található a
Bibliában, Judit könyvéhen vagy az Antar-regényben, Ibn el Fagih történetírásában.
Kétféle gondolkodásmód, történelemszemlélet és hitvilág konfliktusát fejezik ki az ada
tok (KRÍZA 1994. 122).
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3. kép. A fehér ló
mondájának ábrázolása.
Ismeretlen mester
rézmetszete. 17. század.
Magyar Nemzeti Múzeum,
Történeti Képcsarnok,
ltsz. 58.2393.

Bár sok adat van arra, hogy az országot a föld és víz szimbolizálja, a fű szerepelte
tésére igazából nincs párhuzam. Nincs párhuzam arra sem, hogy fehér lóért vennék az
országot. Csak következtetni lehet arra, hogy a nomád népek értékrendjét szimbolizálja
a ló, s rajta az arannyal, ezüsttel ékesített nyereg, kantár, míg a földművelő népeknél a
legnagyobb kincs a föld. Györffy György újabban megtalált bolgár források alapján úgy
véli, reális szerződés, fordított nyeregre tett eskü nyomait őrzi a monda (GYÖRFFY
1984. 589). A középkori krónikák a vásárlást és a békés bevonulást heves csatával
egészítik ki, és így a legitimitást az erő pozíciójából is alátámasztják.
Sebestyén Gyula tovább vizsgálta a fehér ló szerepét, és arra a következtetésre jutott,
hogy az áldozati lóhoz kapcsolódnak az adatok (SEBESTYÉN 1905. 244). A magam
9

A fű szimbolikus jelentőségéről vö. BINDER 1902. 287.

52

Kriza Ildikó

részéről nem látom indokoltnak az áldozati állat képzetkörének idekapcsolását. Nyilván
való, hogy a fehér ló mondájának több eleme rokonítható más népek folklórjával, de a
fehér lóért vett ország motívuma társtalan. A fel-felbukkanó fehér ló-motívumok öszszegyűjtésekor esetleg óvatosan különbséget tehetünk. A fehér ló és általában a fehér
színű állat a magyar és a tőlünk keletre eső népeknél inkább pozitív jelentésű.10 Ipolyi
ír a fehér és fekete táltos állatok viaskodásáról (IPOLYI 1854. 67). Mesékben a fehér
állat képviseli a jót (Pl. AaTh 417, 707, 471, 552/A). Ezzel szemben a nyugat-európai
népeknél a fehér ló általában a halállal, halottal jelenik meg és negatív attribútumú. Pl.
Ranke Der tote Schimmel c. művében a fehér ló tetemét az ördög viteti el, vagy BurdeSchneidewind gyűjteményében a fehér lovon ülő ember szellemmel találkozik. Müllernél
egy svájci monda szerint a fehér ló a halál hírnöke. Röhrichnél a fehér ló lovasát
megbüntetik. Sinnighénél a fehér ló maga a boszorkány stb. De találhatunk más
példákat is. Leander Petzoldt történeti forrásokban lévő folklór elemeket vizsgálva buk
kant rá a fehér ló ajándékozására (PETZOLDT 1989. 95). I2 Más oldalról a kalotaszegi
néphit szerint a fehér ló negatív jelentésű lehet.
Viszont ha a fehér ló mondáját szélesebb kontextusba helyezzük, akkor egyike a
csellel vett földről szóló történeteknek, amelynek variánsai az ostoba ördög típusú mesék
között kereshetők. Valószínűleg ez az oka, hogy a speciálisan magyarnak vélt krónikás
eredetű monda a 18. században német forrásokban is felbukkan. A Mátyás-hagyomány
tanulmányozása közben találtam rá a Fassmann által összeállított halottak beszélgetései,
Gespräche in dem Reiche derer Todten c. sorozat 217. füzetében a halott Mátyás király
beszédére. Ott a fehér lóért vett ország mondája zárt önálló epikumként jelenik meg.
Ez már jól megszerkesztett, kerek elbeszélés. Az epikum a két főhős, Árpád és
Svates által képviselt két kultúra és gondolkodásmód különbségén alapul. A magyarok
pannóniai uralmának helyreállítását, a második honfoglalást mondja el, de nem nélkülözi
a tréfás elemeket sem.
Az előzmények ismeretében már nem lehet kuriózum az a versrészlet és híradás,
amelyet a 18. század végén 1787-ben megjelent Révai-verseskötet függelékében találha
tunk. Révai tette közzé először a Pannóniai éneket és ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy
a fehér ló mondájáról készült képet látott Bécsben. A képen lévő feliratot a könyvben
közölte magyar és latin nyelven. A szöveg így hangzik (RÉVAI 1787. 274):

10

Werner a kínai mitikus történetek egyikében szól arról, hogy a császár fehér lovon megy a búcsúba (WERNER
1958. 340).
1
' A pozitív és negatív szerepű fehérló-motívumokat Dömötör Ákos szíves közlése alapján ismertettem. Az adatokért
ezúton mondok köszönetet.
12

A Habsburgokra vonatkozó történetírásban talált arra az adatra, amely szerint a rangos ajándék éppen a fehér ló
volt.

3

A pozitív és negatív attribútumok szétválasztása nem egyértelmű. A kalotaszegi néphitben az adatok szerint a
fehér ló a halál hírnöke (WLISLOCZKINÉ 1902. 50), tehát rossz jel.

4

Fassmann ismeretközlés, tanácsadás céllal írta le a halottak egymással történő beszélgetését. Ilyen Mátyás
története is: Gespräche in dem Reiche derer Todten... zwischen Matthia Hunniádé Corvina und... Due du Maine.
Leipzig, 1737.
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Suathe caue munus quod dat tibi callidus Hunnus
Rem petit haud aequam, dum tibi donat equam
sed frustra moneo Suathum, licitatur, et Hunno
depexa regnum nobile vendit equa.
Hoc jam vel tristen lacrimae ridete. Nepotes
Suathi! maiorom flete perenne probrum
Mulus equusque fűit, cui non fuit intellectus
qui vili regnum vendidit istud equa
magyarul:
lm lásd a szép kövér fehér szépe kantzát
A Tótok vezetik, mint meny aszszony Mantzát
Melylynek, midőn láták, meg kedvellek tánczát
Ugy drága szerszámú nyergét, fékét, lántzát.
Magyarok ajánlják Tótok királyának
Melylyért földét, vizét s füvét országának
El is harátsolá, Tót birodalmának
így lón vége árán egy hitván kantzának
A képet nem ismerem, de Rózsa György munkáiból tudjuk, hogy ennél régebbi
ábrázolása is volt (RÓZSA 1973).15 A 17. századból maradt fenn egy rézmetszet, ahol
a háttérben Pozsony vára magasodik, és az előtérben keleties pásztorruhában jönnek a
hunok utódai a szláv fejedelemhez (3. kép).
Josef Wiesner festménye már díszmagyarban állítja elénk a magyar vezéreket és
római öltözékben a szláv fejedelmet és katonáit (4. kép).
A feliratos képek csak későbbi időkből datálhatok. Az esztergomi Balassa Bálint
Múzeum tulajdonában van egy 1825-ben festett olajfestmény, amelynek latin nyelvű
felirata Révai szövegének mintegy fele. Az 1-2. és 4-5. sor pontosan a Révai-féle
citátummal egyezik. A magyar vers is pontosan megegyezik a Révaitól ismert idézettel.
A fehér ló mondájának kevés képi ábrázolása van, ezért figyelmet érdemel ez a
munka. Festőjét nem ismerjük, csak a készülés dátumát és helyét (Esztergom, 1825)
találjuk a képen. Szerkezete egyértelmű és világos. Az egész monda értelmezhető a
segítségével. A szereplők szájából olvasható mondatok, és a figurák megnevezése olyan,
mint a korabeli képmutogatók alkotásain. Úgy mondhatjuk, hogy naiv festmény. Véle
ményem szerint többször és szélesebb körben bemutatott előadás illusztrálására szolgált.
Magyarországon ugyan nem volt nagy szerepük a képmutogatóknak, de az ilyen
festmények másként nem értelmezhetők. Az egész esemény egyetlen képbe van sűrítve.
15

Rózsa György a 17. századi magyar történetábrázolások között tette közzé az ismeretlen mestertől származó
rézmetszet lenyomatát, amelyen jól látható, hogy a szegényes külsejű magyarok teszik tiszteletüket a rangosabb
háttérrel rendelkező király előtt.

16

A képmutogatókról szóló ismereteink mindmáig szűkösek, vö. PÓR 1967/68. 89.
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4. kép. Pannónia megvétele. Wiesner József aquarellje 1790 körül. Magyar Nemzeti Múzeum,
Történeti Képcsarnok, ltsz. 53.160.

5. kép. A fehér ló mondája. Ismeretlen festő olajfestménye. Magyar Nemzeti Múzeum,
Történeti Képcsarnok, ltsz. 76.6317.
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A jelenetek a következők lehetnek: a magyarok megérkezése, a ló felajánlása, az alku
dozás, a hezitálás, a másik fél becsmérlése, az erkölcsi tanulság levonása. Ez utóbbit
idézem:
Esau elsőségét éhségből el adta Jákobnak lentséért
Ily módját találta s tőle tanult cserét a Tót midőn
adta országát egy lóért bibaszt ilyen adta.
A két kultúra és a két nép közti távolságot az ironikus, gúnyos megjegyzések
tükrözik. A csípős, sértegető stílus ismert a 18. és 19. századi csúfolokból. Azok között
nem egyszer trágár kifejezés is olvasható. A 19. század elején a puritanizmus hatására
viszonylag ritkábban kerül lejegyzésre a tréfás, gúnyos vers, mese vagy egyéb narratívum. Éppen ezért szokatlan a „sajtfejű tót", „hegyes köldökű gyerek" stb. kifejezés egy
képre ráfestve.
Az esztergomi Fehér ló képhez szerkezetében egészen hasonló az a másik olajfest
mény, amelyet a Nemzeti Múzeum történeti képcsarnoka őriz (5. kép).
A rosszul kivehető figurák neve, a nehezen olvasható szöveg majdnem teljesen
megegyezik az előzővel. Galavics Géza feltételezése szerint ez a 19. század második
felében készülhetett. A bizonytalan kormeghatározás oka az, hogy a naiv festmények
pontos keletkezési idejét nehéz meghatározni. Annyi bizonyos, hogy a kép felirata
hasonlít a Révai által idézetthez, rokonsága az esztergomival nem lehet kétséges.
Nehéz lenne bizonyítani, hogy Telepy milyen előzményeket ismert, és Gaál József
találkozott-e a tréfás, gúnyos ábrázolással. Annyi bizonyos, hogy az elfelejtett színmű,
kép egyaránt ehhez az irányhoz áll közelebb. Semmiképpen nem rokonítható Vörösmarty
Zalán futásának patetikus stílusával, szemléletével. A hősi harc, a hősi jellemek távol
állnak Telepy színpadképétől és Gaál színművétől egyaránt.
További 19. századi töredékes adataink azt bizonyítják, hogy a Pannóniai éneknek
és a fehér ló mondájának, csúfoló verseknek volt társadalmi hátterük. Egy kassai múze
umi nyilvántartásból tudom, hogy ott is megvolt a fehér ló mondáját ábrázoló kép,
amelynek hátán a következő felirat volt:
Vigyázz Tót Került a mérges ajándékot.
Mert furtsa magyar rejt titkos szándékot
Midőn e szép Kanczát tüle el fogadót
Tudja hogy országod értté neki adod
így maradsz Szvatoplug Hazádból kivetve
Ivadékaiddal rútul ki nevetve.
A képet Klimkovics Ignác festette, és Tordássy András ajándékaként került a kassai
múzeumba az 1903-as nyilvántartási lajstrom szerint.
Az eddig ismert feliratok közül ez áll legközelebb a Révai által idézett latin szöveg
hez. Nincs okunk kételkedni az összetartozásukban. A vers itt is, miként a legelőször
idézett latin szövegben, a két kultúra közti ellentétre figyelmeztet.
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6. kép. Diófából faragott gyufatartó, a fehér
ló mondája ábrázolásával. Romhány, Nógrád
megye, a 19. század második fele. Néprajzi
Múzeum, ltsz. 52.32.13. Trónszéken ül
Szvatopluk, vele szemben Kiisid vezeti
kötőféken a fehér lovat. Mindkettőjük neve
bele van karcolva a fába. A háttérben talán a
honfoglaló magyarok sátrai láthatók.

Az évszázadok során meglévő toposz - úgy tűnik - a nemzeti történelem képének
egyik eleme lett. A 19. században a Képes Krónika iniciáléját a történeti mondák illuszt
rálására újra megfestették, és többféle képi ábrázolása bekerült az elemi iskolai tan
könyvekbe. A patetikus érzés meglétét bizonyítja a folklór más területéről származó adat
is, egy gombosi népzenei gyűjtés. Kiss Lajos hagyatékából került elő a Pannóniai ének
variánsa, amelyet nagy valószínűséggel zenei műveltséggel rendelkező szerző írt (KISS
1982). Az előadásmód a kántortanítók választékos előadói stílusára vall:
Emlékezzünk történtekről,
Magyaroknak hőstettekrűl,
Etelközből kijöttekrűl,
Új hazába érkeztekrűl.
Szláv vajdára ráizentek,
Adná békén fel e földet
Szláv vajda biz rá nem álla
Seregökkel harcba szállá.
Árpád vezér rajtuk ütött,
Közöttük lám nagy kárt tövött,
Aztán mégis nömös vala,
Testvér-jobbot nyújtott vala.
Rá nagy álmodást ivának,
Küszöbén ez új hazának
Hogy kit Hadúr tartson s védjen
Ez legyen az ének vége.

17

Kiss Lajos hagyatékát nem ismerte Matijevics, aki az első publikálója volt a históriás ének továbbélésének.
Ő feljegyezte: „Ez egy Árpád korabeli dal, a három gyászmagyar katona énekelte, amikor hazajöttek a magdeburgi
csatából. Sátorról-sátorra jártak és gyász dalokat énekeltek." (KOVÁCS-MATIJEV1CS 1975. 77). Az idézett
ének két változatát közzétette Kiss Lajos hagyatékából Bodor Anikó (KISS 1982. 84).
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A téma föltárása nem lesz teljes, amíg a környező népek idevonatkozó adatait nem
ismerjük meg. Eddigi forrásfeltárások szerint Szvatopluk alakja jól ismert a szlovák
folklórban, de nem bizonyítható, hogy a múlt századi tankönyvi adatokon kívüli ismere
tek lennének a fehér ló mondájáról. De egyetlen rigmust ismerünk a Szirmay által
feljegyzett idézetből (SZIRMAY 1807. 21, 30), i8 amelyet - kérésemre - nekem is több
ízben elmondtak. Ez így hangzik:
„Ceveni kantar, belüj kony
Oda van a haza, boze moj."
Úgy véljük a kutatás jelen szakaszában, hogy a millennium idején előtérbe került
nemzeti témák között a fehér ló mondája jelentős történeti előzménnyel rendelkezett.
Különösen a felvilágosodás kori és a reformkori népszerűsége bizonyítható. Előzményei
visszavezethetők a 13. századig, amely elősegítette, hogy poszttradicionális szimbólum
ként jelenjen meg a közműveltségben, elhalványítva az eredeti jelentést, az egész orszá
got szimbolizáló maréknyi föld megvásárolhatóságát.
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Ildikó Kriza
A COUNTRY FOR A WHITE HORSE
In mediaeval chronicles, we can find several variants of a saga, according to which at
the end of the 9th century, Hungarian envoys having entered the Carpathian Basin,
presented the duke of Moravia (named Svatopluk in some sources) with a richly harnes
sed white horse and in return asked for samples of earth, grass and water. When returning
somewhat later, they declared that with the earth, grass and water they had bought the
whole country and forced the Moravians to flee.
The present paper deals with late (16-19th century) variants of the saga, including
a folk-tale version. Having assimilated to the legend type "the land bought by ruse", it
became a funny story in its popular versions. It has integrated into the folk memory in
relation with the country's conquest by the Hungarians. Most illustrations of the story
are also drawn in a comic style as opposed to the elevated style of the epic poem "Zalán's
flight" by Mihály Vörösmarty.

HOFER Tamás

A BIRTOKBA IKTATÁS, AJÁNDÉKOZÁS KÖZÉPKORI RÍTUSAI
ÉS A FEHÉRLÓ-MONDA

A fehérló-monda cselekménye azon fordul, hogy a benne leírt (látszólag) ajándékozási
gesztusokat többféleképp lehet értelmezni, és hogy a magyarok és a morvák valóban
eltérően értelmezik. (A magyarok az erő pozíciójából a maguk javára használják ki a
kétértelműséget.) Egy elméleti rekonstrukciós kísérletben az egyes mozzanatokhoz így
két magyarázatot is kellene keresni: magyart és morvát, keletit és nyugatit. A mondát
értelmező kutatók valóban keleti és nyugati párhuzamok felsorakoztatásával közelítették
meg a problémát (vö. KRÍZA 1995; KRISTÓ 1970. 119-123; SZOVÁK 1991;
GYÖRFFY 1993. 213). Rámutattak arra is, hogy az értelmezés kérdése többrétegű.
A mondának már a legrégibb írott változatai is átestek egy 11-13. századi „racionalizálási-átdolgozási" folyamaton, amely jórészt eltüntette az eredeti szöveg föltételezhető
„szakrális", a pogánykori gondolkodás mitikus-vallási szférájához kötődő vonásait
(SZŰCS 1992. 236-244). A mondának már a legrégibb változatainál is számolni kell
tehát a krónikaírók és megbízóik gondolkodásmódjának, műveltségének, törekvéseinek
befolyásával is.
Kriza Ildikó előadásához csatlakozva arra a párhuzamra szeretnék rámutatni, ami a
hűbéri birtokba iktatás rítusa és - talán - a fehérló-monda közt mutatkozik. Hozzászólá
som nem arra törekszik, hogy olyan analógiákat mutasson föl, amelyek önmagukban
„megfejtést" sugallhatnak a fehérló-mondához, inkább azt a gondolkodásmódot, szim
bólumhasználatot, rituális gyakorlatot próbálja megközelíteni, amiben a fehérló-monda
hátterében föltételezett események, illetve a „régi" mondában és a későbbi krónikái
szövegekben lezajlott értelmezések elhelyezhetőek.
A hűbéri beiktatás, a „vassalage" szokásrendjében egyetlen folyamat mozzanatai
ként megtalálható a hant, fűcsomó, víz átadása is, a felszerszámozott nyerges ló ajándé
kozása is (amit legtöbb értelmezés külön-külön próbál magyarázni, sőt külön „motívum-

1

A történeti vélemények - a források hallgatása ellenére - föltételezik, hogy a fehérló-monda diplomáciai kísérle
tekre, tárgyalásokra utalhat a magyarok és a morvák közt. Az utóbbiak Szvatopluk halála után belsó' meghasonMssal, polgárháborúval és bajor beavatkozással is küszködtek (vö. GYÖRFFY 1993. 213; SZŰCS 1992. 342;
SENGA TORU 1983).
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körbe" utal, vö. SZOVÁK 1991. 565).2 A következőkben a birtokba iktatás rítusát
ismertetem, Jacques le Goff tanulmánya alapján (LE GOFF 1982).
A birtokba iktatás mozzanatai a következők voltak: megszabott helyen és időben
(lehetőleg pünkösdkor) a vazallus megjelent leendő uránál, és nyíltan, tanúk s a közösség
előtt kifejezte szándékát, hogy „az ő embere kíván lenni". Ezután összetett kezét az úr a
saját keze közé fogta (kulcsolta) (immixtio manuum). A vazallus magaalávetésének
gesztusa után következett a hűbérúr és a vazallus egymásba vetett bizalmának kifejezése
általában azzal, hogy megcsókolták egymást (szájon, ami a lehellet, lélek, ill. a nyál
feltételezett Összekeveredésével szinte a vérszerződéshez hasonló erős kapcsolatot léte
sített). A kézkulcsolás az alá- és fölérendelést jelenítette meg, a csók a két fél egyenlősé
gét és bizalmát fejezte ki. Ezt követte a hűbéri birtok birtoklásába való bevezetés, amit
az úr egy szimbolikus tárgy átadásával tett meg. A szimbolikus tárgy lehetett az átadott
birtokkal (földekkel, rétekkel, erdőkkel, vizekkel) kapcsolatos, tehát hant, tőzegdarab,
fűcsomó, faág, gally, falevelek, ivókürt, vízzel - III. Ottó egyik oklevele szerint akár
tengervízzel - töltött korsó (LE GOFF 1982. 245, 354, 364), vagy a hatalom jelképe,
leggyakrabban pálca, kés, esetleg kard. De a szimbolikus tárgyak köre alig belátható.
A birtokot, illetve a birtok fölötti hatalmat megtestesítő tárgyat nemegyszer hozzá
erősítették az oklevélhez, és gyakran megemlítették, leírták benne. A legkorábbi irat,
melyhez faágat csatoltak, 777-ből van keltezve. Az angliai Essexben fekvő Hatfield
Regis bencés apátság egy 1135-ben kelt adományleveléhez egy, a beiktatás során ketté
tört szarunyelű kés van hozzáerősítve ma is, hárfahúrokkal (a nyél hossza 8,2 cm, a
pengéje 3,1 cm, LE GOFF 1982. 366, 383). A cambridge-i Trinity College levéltárában
az iratot „birtoklevél a fekete nyelű késsel" megnevezéssel őrzik. Sajnos, kevés hasonló
jelképes tárgy maradt fönn, bár a 16. századi oklevéljegyzékek sok esetben fölsorolják
a tárgyi mellékleteket (LE GOFF 1982. 364). A beiktatásnál átadott tárgy megőrzése,
pontos leírása utal arra, hogy itt nem csupán egy jelképes gesztus kellékéről volt szó,
hanem az ajándékozás során átadott objektumban valóban jogkövetkezményekkel, köte
lezettségekkel együtt mintegy megtestesült az egész átadott birtok, illetve az úr és
hűbérese közt létrejött viszony (vö. LE GOFF 1982. 275).
Ezután a megadományozott vazallus viszontajándékot adott urának. Ez a viszontajándék - amit az okmányok általában szintén megemlítenek - gyakran díszesen fölszerszámozott ló volt (vö. VESZPRÉMY 1994. 42). A személyes kölcsönös hűségfogadást,
a kétoldalú szolgálat-, illetve védelemígéretet az ajándék és ellenajándék átadása és
elfogadása pecsételte meg. A teljes szertartás lefolyására egy középkori leírást idézek.
Fekete Ermold krónikája szerint 826-ban Harold dán király fölkereste Jámbor Lajos
német királyt.
„Fogadj el, cézár - mondta - királyságommal együtt, mely a te alattvalód. Saját
szabad akaratomból a te szolgálatodba helyezem magamat..."
2

Erre az analógiára futólag utalt már Bartha Antal. A fehérló-mondát ősinek, egyes movítumait honfoglalás
előttinek tartotta, de úgy vélte, hogy Anonymus „úgy iktatta be a mondának egyes elemeit regényes művébe, hogy
az olvasó önkénytelenül is a feudális kori hűbéri adományozás, birtokba vevés, birtokba iktatás valamiféle burkolt
célzását véli felfedezni". Hozzáteszi: „Talán eredetében sem volt távol ez a monda a hűbéri birtokba iktatás
ceremóniáját megteremtő társadalmi valóságtól" (BARTHA 1963. 57).
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„Nem sokra rá, kezét összetéve saját szabad akaratából átadta magát a királynak..."
„És a cézár bevette kezét a saját tiszteletre méltó keze közé..."
„Nemsokára a cézár a frankok régi szokása szerint adott neki egy lovat és fegyve
reket..."
„Mindeközben a cézár megajándékozta szőlőkkel és termékeny földekkel Haroldot,
aki ezután hű szolgája volt" (LE GOFF 1982. 241, 249).
Ez a szertartás azért is figyelemre méltó, mert két ország közt rendezte a függési
viszonyt. A leírás (illetve az általam Le Goff nyomán idézett szöveg) nem teljes, nincs
benne, milyen jelképpel adta vissza a király hűbérként Dániát Haroldnak, és az sem, hogy
Harold milyen ajándékot adott Lajosnak. így is érzékelteti azonban azt, amit Le Goff
illusztrálni kívánt vele, hogy itt egy súlyos jogi-erkölcsi-politikai következményekkel
átszőtt, gondosan kidolgozott rítusról és szimbólumnyelvről van szó. Le Goff aláhúzza,
hogy a szertartásban az egyháznak semmi szerepe nincs, a benne megtestesülő gondo
latvilág független a kereszténységtől, valójában a rokonság, illetve a rituálisan kidolgo
zott barátság modelljére épül (LE GOFF 1982. 256-262).
Visszatérve a magyar történethez, a beiktatási ceremónia magyarázatot adhat - talán
- az aranyos szerszámú, felnyergelt ló ajándékozásának és a fű, hant, víz kérésének és
átadásának összefüggésére. (A párhuzam annyiban hiányos, hogy a fehérló-mondát meg
örökítő krónikákban nincs szó a „kéz gesztusairól", ami pedig a hűbéri rítus legfontosabb
eleme volt - vö. LE GOFF 1982. 247 -, sem a két fél által tett nyilatkozatokról, de talán
magyarázható, hogy épp ezek a mozzanatok kimaradtak később.) A hűbéri szertartásban
emberek, illetve embercsoportok, Harold dán király esetében országok viszonyáról van
szó: szövetségről, hűségről, védelemről, alá- és fölérendeltségről. A kölcsönösség aszim
metrikus, nem megfordítható, úr és vazallusa közötti (LE GOFF 1982. 251). De a
szertartássá! vállalt kötelék mindkettőt köti. Egyoldalúan nem bonthatják föl, csak közös
szertartással.
Le Goff megkülönbözteti a hűbéri birtokba iktatás rítusát és a vazallus személyes
kötelezettségvállalásának a rítusát. Az előbbi már megvolt a 7. században, de a két rítus
összefonódása csak a 10. századra alakult ki. Térben az európai feudalizmus központi
területein kívül a szertartás megjelent a peremeken is, az „importált feudalizmus tájain",
Spanyolországban, Angliában, a latin kereszténységnek a kontinens keleti peremén fekvő
országaiban is (LE GOFF 1982. 264-265).
Az összevetés révén árnyaltabban közelíthetjük meg a tárgyi jelek - hant, fű, víz szerepét. Ezek nem csupán „pars pro totó" alapon a hűbéri birtok anyagi mivoltát
jelenítették meg a középkori „testiesség" szellemében (ami jelen volt a kezek összekulcsolásában, a csókban stb. is). Mint ismeretes, Magyarországon még a 19. század elején
is a birtokba iktatáskor az új tulajdonos kezébe néha a birtok egyik rögét adták (TAKÁCS
1983). A középkori tárgyi jeleknél azonban úgy tűnik, többről volt szó, arról is, hogy az
új tulajdonos, aki a rögöt kézbe vette, vagy a kettétört pálca, kés, a rovás egyik felét
átvette, a viszontszolgálat kötelezettségét is magára vállalta. A római jogban a hant tanúk
előtt történő jelképes átadása nem annyira annak megjelenítésére szolgált, hogy az új
birtokos most már „birtokon belül van", hanem hogy elvállalta a viszonzás, visszafizetés
kötelezettségét, el van kötelezve (MAUSS 1967. 50-51).
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Innen - talán - további lépést tehetünk a fehérló-monda „racionalizálás előtti"
mitikus értelmének megközelítésére. A fehér ló ajándékozását tekinthetjük az archaikus
társadalmakban szokásos „ajándékozás" egy esetének. A mai köznapi ajándékozás fo
galmától az archaikus ajándékozási gyakorlat abban tért el, hogy mindig viszonzást
kívánt és „totális társadalmi jelenség" volt javak, értékek átadásán túl morális tranzakció
is, mely egyes emberek és csoportok között kapcsolatokat tartott fönn, létesített, amely
nek keretében a gazdasági értékkel rendelkező, fogható dolgokon túl udvariasságot,
vendéglátást, katonai segítség kötelezettségét is kicserélték. Marcel Mauss szerint, aki
nek 1925-ben publikált gondolatmenetét követem, a kölcsönös ajándékozás a korai
társadalmakban a szövetségek, szerződések megkötésének formája is volt, morális, val
lási, természetfeletti szankciókkal (MAUSS 1967).
Az archaikus ajándékozásban a tárgyi összetevőnek, az átadott dolognak az adott
különleges jelentőséget, hogy a tárgyban mintegy az átadó szellemi lényegének egy része
is benne maradt, maga a tárgy nem volt élettelen, és arra törekedett, hogy az átadásával
létrejött kötelezettséget teljesítsék, tehát a benne megtestesülő érték térjen vissza az őt
kibocsátó nemzetséghez, földre stb. Az ajándékként elfogadott tárgy a kötelezettségét
nem teljesítő elfogadót akár meg is ölhette. Miközben a kölcsönös ajándékozás gondosan
kidolgozott rendszerei különböző csoportok, társadalmak közt tartós rituális és gazdasági
kapcsolatok hálóját működtették, egyben veszélyforrást is jelentettek. Az ajándék elfo
gadása veszélyt jelenthetett az elfogadóra, hiszen benne volt partnere szellemi lényegé
nek egy része, de veszélyes volt az átadó számára is, mert lényének egy darabja elszakadt
tőle, és törekednie kellett arra, hogy az visszatérjen hozzá. Megtagadni viszont az ajándék
elfogadását adott helyzetekben hadüzenettel lehetett egyenértékű (MAUSS 1967. 1011).
A „végzetes ajándék", a „csalárd módon adott ajándék" témáját különösen változa
tosan dolgozták ki a középkori Európa germán népei. Mauss utal rá, hogy a német Gift
szónak nem véletlenül alakult kettős jelentése: ajándék és méreg (MAUSS 1967. 62).
Valószínűleg a fehér ló is elhelyezhető a végzetes, mitikus ajándékok sorában. Ha
lett volna a történetnek egy feldolgozója (morva oldalon), Anonymusnál két-három
századdal korábban, Szvatopluknak, illetve a morvákat megszemélyesítő mondabeli
Maróinak a szájába hasonló szemrehányást adhatott volna, mint az Eddábm Hreidmar
tesz Lokinak: „Adtál ajándékokat, / De nem jószándékból... / Nem jóakaró szívvel adtál.
/ Már meg lennél fosztva életedtől, / Ha hamarabb fölismerem a veszélyt" (MAUSS
1967. 62). A veszélyből azonban a megajándékozott nem menekülhet, ha egyszer az
ajándékot elfogadta - még azáltal sem, ha megsemmisíti, eldobja azt.
A fehérló-monda krónikákból ismert változataiban Szvatopluk, illetve Marót is
szabadulni szeretne a magyarok végzetes ajándékaitól, de nincs rá lehetőségük. (Ezt a
krónikák a ló agyonütésével, a magyarok kutyáival stb. szintén hétköznapi transzformá
cióban adják elő.)
Az archaikus ajándékozás képzetei, az átadott tárgynak a „szent volta" (a római jog
terminus technicusával, vö. MAUSS 1967. 50-53) belejátszott a hűbéri birtokba iktatás
szertartásába is. Ez adott a jelképes tárgyak átadásának másként nehezen értelmezhető
nagy jelentőséget az adás-vétel, szerződéskötés egyéb eseteinél is. (Itt- Mauss példatára
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alapján - olyan általános gondolkodásbeli diszpozíciókról lehet szó, amelyekre nehezen
lenne alkalmazható még Kelet és Nyugat szétválasztása is.)
Talán föltételezhető, hogy a régi történeteknek az archaikus, mitikus gondolkodás
fellazulása után lezajlott „racionalizálása" a Le Goff által említett „európai peremeken"
itt-ott szintén hasonló átalakított változatokat eredményezett. A közelmúltban Veszprémy László állította a fehérló-monda mellé Kasztília elszakadását Leontól, aminek
oka-magyarázata szintén egy szép ló (és egy vadászmadár) megkívánása, meggondolat
lan megvásárlása lett volna. Az 1250 körül keletkezett Poéma de Fernán Gonzalez egy
könnyelműen megkötött ló- és sólyomvásárlási üzletet mutat be, amelyben a határidőt
elmulasztó király elveszíti egyik országát, Kasztíliát (VESZPRÉMY 1994. 41-43).
Veszprémy föltételezi, hogy ebben a „üzleti póruljárás" színébe került történetben is a
kölcsönös ajándékozás régi jogszokása, a birtokadományokat megpecsételő lóajándékozás szokása tükröződik. Föltételezi azt is, hogy a kasztíliai monda és a magyar monda
összecsengésében része lehet annak is, hogy katalán és magyar diákok gyakran ugyan
azokra az egyetemekre jártak, Európa központi területein.
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Tamás Hofer
MEDIAEVAL RITUALS OF VASSALAGE, GIFT/COUNTER-GIFT
AND THE LEGEND OF THE WHITE HORSE
In his contribution to Ildikó Kriza's lecture, the author points out that several elements
of the White Horse legend can be found in the mediaeval feudal ritual of vassalage; it
includes the conveyance of the land through the giving of a clod of earth, a jug of water
and a bunch of grass and in return the giving of a decoratively harnessed horse.
According to Hungarian historians, even the earliest 13th century written version
of the White Horse legend has gone through some rationalisation. On the basis of Marcel
Mauss' widely known study entitled Essai sur le don, it can be assumed, that before this
rationalisation the story had been about an archaic act of reciprocal giving of gifts. In
archaic societies, the gift was a moral transaction, bringing about and maintaining human,
personal relationships between individuals and groups, and was very much like a contract
affirmed by religious and supernatural sanctions.

SZILÁRDFY Zoltán

A KETTŐS KERESZT
Kultusz és szimbólum Kelet és Nyugat között

Hitelt érdemlő adat van arról, hogy Szent István király hadi szövetségesétől, II. Baszileosz bizánci császártól kapott a Konstantinápolyban tisztelettel őrzött, még Szent Ilona
által adományozott, hiteles szent kereszt ereklyéből egy részecskét, amely az Árpád-ház
keresztkultuszának alapját jelentette (KOVÁCS-LOVAG 1980. 43). Az első királyi pár
reprezentatív ajándékán, a fehérvári Boldogasszony-bazilika egykori kazuláján, a
későbbi koronázó paláston ez a felirat olvasható: „SPES CERTA SALVTIS SIGNVM
CRVCIS - Kereszt jele, ó üdvösség biztos reménye".
AII. Géza halicsi hadjáratait megörökítő orosz krónikás említést tesz a Szent István
féle „nagyerejű" keresztrelikviáról, melyet a király palládiumként vitt magával a harcba,
hogy az a fa, melyen Krisztus legyőzte a halált, szakrális erejével győzelmet hozzon a
csatában is (KOVÁCS-LOVAG 1980. 65, 82). A szent kereszt kultusza különösen
Árpád-házi Szent Margit devóciójában figyelhető meg, aki a szigeti klastromban szintén
őrzött partikulát a keresztből, amint legendájában olvassuk: „Az eleven szent keresztfát
mindenkoron ő nála vagy ő mellette tartja vala, úgyhogy nemcsak vigyázván, de még
alván is tisztelné a szent keresztfát" (Szent Margit élete. 1944. 16). Margit fivére, V.
István uralkodói pecsétjén, a kettős kereszten megjelenik a töviskoszorú is ezzel a
körirattal: „CORONAET-CRVXSIT- VIRTVSSIGILLI - Korona és kereszt legyen a
pecsét ereje" (KOVÁCS 1984. 415). Ebből a phragisztikai (pecséttani) emlékből nyil
vánvaló, hogy a kettős kereszt egy bizonyos ereklyére utal, melyet részéről tisztelet
övezett, s ami dédapjának, III. Bélának királysága idején lett heraldikai motívuma az
ország címerének. Sajnos, a Szent István-i ereklye további sorsáról nincsenek adataink,
de föltételezhető, hogy talán egy, még a l l . században készült kettős kereszt formájú
ereklyetartó foglalta magába egykor a föl becsű lhetetlen kultikus értéket (Salzburgs alte
Schatzkammer 1967. Nr. 2. I. Taf.). Száz évvel későbbi az esztergomi Főszékesegyhaz
Kincstárában őrzött sztaurotéka (keresztereklye-tartó), a remekművű bizánci ötvösmun
ka - mely lehetséges, hogy szintén császári ajándékként került a magyar királyi udvarba ugyancsak kettős kereszt formát keretez (Ornamenta ecclesiae 1985. H. 32, H. 33).
A Szentföldet megjárt II. Endre „Jeruzsálemi király" leányának, Szent Erzsébetnek
korai ábrázolása maradt fenn a königsfeldeni kolostortemplom színes üvegablakán, ahol a
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1. kép. Árpád-házi eredetű szentkereszt-ereklyetartó a salzburgi dóm kincstárában. 11. század
2. kép. Sztaurotéka tábla az esztergomi főszékesegyház kincstárában, 12. század
magyar királylány kezében kettős keresztet tart. Itt a gótika művésze a nemzeti hovatartozás
mellett az akkor még meglévő királyi ereklyekincset idézi (Königsfelclen 1970. 53).
Számos bizánci eredetű ereklyetartó bizonysága szerint az ajándékként szétküldött
keresztszilánkokat kettős kereszt alakú foglalatba helyezték (FROLOW 1965. 161-220).
Ennek a megoldásnak az a kultusztörténeti gyökere, hogy a jeruzsálemi Szent Sír-templom
ban már a 4. században a keresztrelikviával együtt az ún. titulust, az elógiumot vagy
felirattáblát is tisztelték a nagypénteki liturgiában, amint erről Itineráriumábm Aetheria
galliai zarándoknő tudósít (FRANCESHINI-WEBER 1958. 81). Tehát a kettős kereszt
felső vízszintes szára magát a titulust jelenti, melynek szövegét Pontius Pilatus helytartó
íratta héber, görög és latin nyelven a keresztre feszítés indokául: „A názáreti Jézus a zsidók
királya." A feszületeken a mai napig a latin változat rövidítéseként négy betű emlékeztet rá:
I. N. R. I. A felirattáblának az a része maradt meg, amely még a keresztfa ereklyéjével
együtt kerülhetett Rómába, ahol Szent Ilona palotája helyén a passió relikviái számára
felépítette a Basilica Sessorianát, a Jeruzsálemi Szent Kereszt-templomot. Az épület restau
rálása során 1492-ben az egyik boltív alatt a falba rejtve találtak rá a kereszt feliratának
töredékére, melyet márvány fedőlap takart: „TITVLVS CRVCIS" jelzéssel (BEDINI1956.
47-52). A kínszenvedés ereklyéi között ma is a római zarándokok tisztelete veszi körül e
nagy becsben tartott relikviát, ezért a keresztény ókorban a jeruzsálemi zarándokok által
kibontakozott, majd Konstantinápolyban ápolt titulus-kultusz a késő középkortól kezdve
még a 18-19. században is Rómából sugárzott az egyházba.
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3. kép. Árpád-házi Szent Erzsébet
a kettős kereszttel,
színes üvegablak a königsfeldeni
kolostortemplomban, 1300 körül

Sajátos jelentőséggel bírt, amikor uralkodó kapott titulusra utaló kettős kereszt
relikviáriumban szent kereszt ereklyét - így a hazai esetben is - , mivel a középkorban
még általános mágikus világszemlélet értelmében a Názáreti Jézus, a kereszten uralkodó
király felirattáblájának erejével oltalmazza a keresztény uralkodót és országát. Már a
kódexirodalom imaszövegeiben gyakran előfordul a keresztfelirat szövege mint bajelhá
rító, apotropaikus motívum az analógiás mágia képzetének hangsúlyával.
Az Árpád-ház szentkeresztkultuszát a következő uralkodó dinasztia, az Anjou-ház
is megörökölte, melynek jeles bizonyítéka Nagy Lajos király crux geminája, a drágakö
vekkel ékes, fél métert jóval meghaladó monumentális ötvösmű, amely felirata szerint:
„VERA PARTICVLI SANCTA CRVCIS - A Szent Kereszt valódi részecskéje" (Welt
liche und geistliche Schatzkammer 1987. 238-239. Nr. 19). Jelentőségteljes, hogy a
magyar koronázási jelvények közül az országalmát - a más európai királyi glóbusoknál
ismeretlen - kettős kereszt ékesíti. Az országalma oldalán a liliomos zománccímer a 14.
század első felére datálja készítésének idejét, de minden bizonnyal a korábbit is kettős
kereszt díszítette, amint ez Imre király nagy pecsétjén jobbjában tartva jól kivehető
(KOVÁCS-LOVAG 1980. 94-95). Ezen adatokból is úgy látszik, hogy a kettős kereszt
nem csupán díszítő elem, hanem ereklyére utaló jelkép, melynek mély mondanivalóját a
felirattáblán az I. N. R. I. elógium tisztelete határozta meg.
A török hódoltság, valamint a reformáció szellemi hatása megszakította az ereklye
kultusz középkori folyamatosságát, s mintha a köztudatból egy ideig kivesztek volna a
hitélet ezen devocionális motivációi. így, amikor a 16. században Werbőczy István
összefoglalta a magyarországi szokásjogot Hármaskönyvében, Szent István királynak a
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4. kép. Magyar koronázási országalma a Magyar Nemzeti Múzeumban, 14. század eleje
5. kép. Pacifikálé kereszt, felső szárán az I. N. R. I. felirattal. Aranyozott vörösrézből készült,
féldrágakövekkel ékes magyar ötvösmunka. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum,
18. század közepe
Hartvik-féle legendában olvasható életrajzát felhasználva úgy vélekedett, hogy a kettős
keresztet az első király a pápától kapta, mint küldetési szimbólumot az egyház megszer
vezésére, s el is nevezi apostoli keresztnek (BERTÉNYI 1983. 69). Immár fél évezred
óta ez a felfogás uralja a társadalom emlékezetét, mintha a címer keresztje erre utalna.
A legújabb kutatások szerint a római pápa, amikor hithirdetési megbízatását kereszt
adományozással fejezte ki, az mindig crux latina, azaz egyszerű kereszt átadásával történt
(SZÉKELY 1983. 107-128.). E probléma hiteles értelmezése éppen a szlovák állam
címere miatt újra aktuális, ugyanis a múlt században az ébredező szlovák nemzeti öntudat
korai képviselői azt az elméletet dolgozták ki, hogy a kettős kereszt voltaképpen a 9.
század két nagy apostolának, Szent Cirillnek és Metódnak a jelvénye lett volna, s az ő
nagy-morvaországi tevékenységük nyomaként került a magyar királyok címerébe. Amint
a szaktekintély, Bertényi Iván írja, ezt az elméletet semmi sem bizonyítja, s már a II.
világháborút megelőzően cseh és magyar heraldikusok egyaránt megcáfolták (BERTÉ
NYI 1983. 68). Mégis a szlovákok körében e téves elmélet annyira tartja magát, hogy a
független Szlovákiának ismét a magyar címerből kisajátított kettős kereszt az állam
szimbóluma. (A különböző típusú keresztek között a crux gemina a pátriárkák, majd az
érsekek jelvényévé vált, nyilván abból a megfontolásból, mivel a szent kereszt hiteles
ereklyéit a legtekintélyesebb pátriárkái székhelyen: Jeruzsálemben, Rómában és Kons
tantinápolyban őrizték.)
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A Tridentinum következtében a katolikus restauráció során ismét föllendült az
ereklyetisztelet, elsősorban a passió dominikális relikviáinak, főként a keresztfának,
illetve az I. N. R. I. feliratnak a tisztelete, mely különösen a magáháhítat vonalán
nyilvánult meg.
A tridenti zsinatot pestisjárvány zavarta meg, amikor is az üléseket Bolognában
kényszerültek folytatni. A zsinati atyák közül Leonardus antióchiai pátriárka döghalál
elleni orvosságként ajánlotta a jobb kezén viselt arany karperecre írt ún. Zakariás-áldást,
melynek kezdőbetűit kettős keresztre vésve mint a pestisjárvány leghatásosabb prophilakteriumát alkalmazták (SZILÁRDFY 1979. 220-221).
A kettős kereszt újkori népszerűségének kiváltója az 1620. november tizedikei
fehérhegyi csata volt, amikor az európai egyesült katolikus seregek győzelmet arattak a
cseh protestantizmus fölött. Ekkor a hadba vonult katonák, éppen a járvány elkerülése
végett, előszeretettel viseltek Zakariás-áldással ellátott kettős keresztet, melyet az eleset
tek nyakán is megtaláltak. Talán éppen a spanyol katonáktól terjedt el az a kereszttípus,
melynek eredetét a murciai Caravaca legendás keresztereklyéjében találjuk, amelyet a

6. kép. A Zakariás-kereszt csillagba foglalt kegyképpel mint „érdemrend". Rétmetszet a szerző'
gyűjteményében, 18. századeleje
7. kép. Caravaca-kereszt pestistől védő kompozícióban. Rézmetszet a szerző gyűjteményében,
18. század eleje
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8-9. kép. Az I. N. R. I. felirat akrosztichon]a Somogyi Elek Idvességes mulatság... c.
könyvében 1792-ből
13. századtól kezdve egy kettős kereszt alakú drága ékszerben őriztek egészen 1934-ig,
amikor e nagyra becsült kegytárgy a spanyol polgárháború áldozatává lett (MÜNSTE
RER 1983. 69-94. 137-159). Ezt a kereszttípust, mely a pestissel kapcsolatos szakrális
emlékeken gyakran előfordul, spanyol keresztnek nevezték.
A megújult katolicizmus győzelmének emlékére a barokk évszázadokban a temp
lomok tornyán szívesen alkalmazták a kettős keresztet egész Közép-Európában, s mind
azon országokban, amelyek katonái a Prága melletti győzelemben részt vettek. Ugyan
ekkor föllendült a scheyerni kereszt kultusza is, a wiblingi és donauwörthi kereszterek
lyékkel együtt, amelyeket szintén kettős kereszt formájú lüpszanothékában (többféle
ereklyét tartó ereklyetartó) őriztek (VÉGH 1969. 145-150). Ilyen kultusztörténeti körül
mények motiválták külföldön a crux gemina szinte ornamentummá vált alkalmazását, de
hazánkban a kettős kereszt emblémája mindig nemzeti jelleget tartalmazott a magyar
katolicizmus jelképeként.
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A barokk kori privát devóció számos példája közül idézek néhányat az I. N. R. I.
kultusz virágzására vonatkozóan. Kiss István kecskeméti franciskánus barát jegyezte föl
Jeruzsálemi utazásában: „Itt találtatott fel az olajfa tábla, mellyre vala a feje fölött a
titulus írva: I. N. R. I. Názáretbeli Jesus Zsidóknak Királlyá. És vala zsidóul, görögül és
deákul írva. Ez a három nyelv legnemesebb ez világon. Méltó volt illy nyelven irnia az
Ur Jésus tituíussát. Ugyanezt irjad te is minden reggel homlokodra felkelvén, és akkor
is, midőn éjjeli nyugodalomra adod magadat, és akármi nemű testi, lelki veszedelembe
vagy kísértetekbe vagy: a kegyelmes Isten megvigasztal ha eleven hittel és ájtatos
reménységgel cselekszed. Ah, Uram, ezen sz. titulus légyen velem" (KISS 1958.
196-197).
Kiss István ajánlata élő gyakorlatot rögzít. A legnépszerűbb, s még a 20. században
is újra és újra kiadott Pongrácz Eszter-féle Arany korona c. barokk imádságos könyvben
a nap kezdetén ezt kell mondani: „E mai napon homlokomra f vetem a hitnek zászlaját,
győzedelemnek jelét; a dicsőség királyának, zsidók királyának, megváltó Uram Jézus
Krisztusnak diadalmas titulusát. Názáretbeli Jézus zsidóknak királya: ez a győzedelmes
titulus oltalmazzon engem minden gonosztól: szent Isten, szent erős Isten, szent és
halhatatlan irgalmas Isten könyörülj én rajtam, és irgalmazz nékem."

11. kép. Gobelin kegytárgy az 1. N. R. I.
felirattal, a szerző gyűjteményében,
18. század eleje

10. kép. Imádság a Szent Titulusról.
Rétmetszet a szerző gyűjteményében,
18. század eleje
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Lefekvéskor az esti imában ez hangzott el: „Názáretbeli Jézus, zsidóknak királya!
oltalmazz engem ez éjjeli nyugodalomban hirtelen haláltól, és minden veszedelemtől"
(PONGRÁCZ 1861.29,46).
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök az Angyali Társaságnak Szövetsége...
című, általa alapított Szentháromság Társulat vaskos imakönyvében jegyzi meg: „Zsi
dóknak Királlyá, ezen három nyelveken, az ő Kereszt-fájára, ugy-mint Görögül, Zsidóul
és Deákul írattattak volna, halálának érdemivel meg-szentelte ezen nyelveket" (PADÁ
NYI BÍRÓ 1754.244-245).
Talán éppen az imént említett „Nyelvek megszentelése" mint a kereszt titulus
mágikus erejének hite indította Somogyi Elek szegedi minoritát Jdvességes mulatság...
című, ma már alig ismert, több mint két évszázada megjelent könyvében: „Epitaphium
sanctissimi christi" címen az I. N. R. I. feliratról latin nyelvű szójátékra, mely deák
műveltségű kortársaiból bizonyára elismerést váltott ki sziporkázó szellemessége miatt
(SOMOGYI 1792. 185-186).
Tehát a legkülönbözó'bb műfajokban, a gyűjteményemben található barokk apró
nyomtatványoktól kezdve a pozsonyi orsolyiták által készített miniatűr gobelinen és a
Rácalmásról származó 18. századi pacifikálén át a csíksomlyói Szent Antal-kápolna
homlokzatára helyezett három tulipánba kivirágzott, stilizált kettős kereszt reliefig jelen
van a crux gemina ábrázolásaiba rejtve az az ősi tituluskultusz, mely a magyar közép
korban még teljesen magától értetődött. Mivel Keleten és Nyugaton egyaránt ismert, s
immár több mint évezredes szimbólumról van szó, ezért kultusztörténeti értelmezésével
próbáltam megközelíteni a magyar címer heraldikai fő motívumát, megvilágítva annak
a népi devócióban évszázadokig regisztrálható összefüggéseit.
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Zoltán Szilárdfy
THE DOUBLE CROSS
CULT AND SYMBOL BETWEEN EAST AND WEST
Saint Stephen, the first Hungarian king was presented with a cross relic by the Byzantine
emperor, Basileos II. Historical data show that members of the Hungarian royal family
had great respect for this relic and for the Holy Cross in general. The double cross
represented the Crucifix with a board fixed on it by Pilate, with the letters I. N. R. I.
referring to Christ. In Jerusalem, in Constantinople and in Rome, a whole cult developed
around the wooden board with the title of Christ on it. The double cross was represented
on the coat of arms of the Árpád dynasty and that of Hungary, and became a national
symbol.
The study also concerns the European cult of the double cross that was formed in
relation to other cross relics, for instance the cult of the Caravaca-cross that gave
protection against the black death. The author also brings data on folk versions of the
cult of the double cross from Hungary.

MAROSI Ernő

MAGYAROK KÖZÉPKORI ÁBRÁZOLÁSAI ÉS
AZ ORIENTALIZMUS A KÖZÉPKORI MŰVÉSZETBEN

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy kell lenniük olyan kritériumoknak, amelyeknek alapján
nemcsak az egyes művészek műveit tudjuk stílusuk alapján attribuálni, hanem a műal
kotásokat is régiókhoz, központokhoz - ahogyan a 18. század vége óta szokás mondani:
nemzeti iskolákhoz - rendeljük, mégpedig már jóval azelőtt, hogy ezek a nemzeti iskolák
ténylegesen létrejöttek volna. Ezek a kritériumok azonban, bár vannak, alig megfogha
tók, még kevésbé racionalizálhatok; inkább a megérzés, mint az okfejtés szintjén létez
nek. Tudományos rendszerezés alapjaiként kevéssé válnak be. Ezért, ha ilyen kérdések
kel kívánunk foglalkozni, helyesebb olyan jelenségekre koncentrálnunk, amelyek eseté
ben a formák szöveges tanúsítványokkal hozhatók összefüggésbe, vagy ilyenek
vonatkoztathatók rájuk. Ilyen jelenségek az ikonográfia tárgyai.
A következő fejtegetésekben a magyarok és a magyarság középkori ikonográfiájá
nak jelenségeiről lesz szó. Célom néhány eset és probléma tézisszerű összefoglalása.
Egyes ikonográfiái kérdésekkel a közelmúltban különböző tanulmányokban bővebben
foglalkozhattam, ezért most lemondok a részletekbe menő elemzésekről. Az egyes
példák közötti közös nevező egy kérdés: milyen kép alakult ki a középkori művészetben
a magyarságról, s ez milyen viszonyban áll azzal, amelyet a magyar művészet alakított
ki? Érthetően, a kérdésfeltevésből következően a 14-15. századra kell koncentrálnunk,
mert csak akkorról állnak rendelkezésünkre bővebben a dokumentumok.
1. Először tekintsünk a legáltalánosabb, világtörténelmi keretre, arra, hogy a közép
kori mappa mundin ábrázolt, a Tau eschatologikus jegyét magán viselő, három föld
részből álló keresztény oikumenében mi a magyarok helye (VAN DEN BRINCKEN
1

E beszámoló annak a munkának rövid összefoglalása, amely a közeljövőben jelenik meg: Kép és hasonmás.
Művészet és valóság a 14-15. században. Tanulmányok a magyarországi művészetről címmel. Vö.: MAROSI
Ernő Realitás és esztétikai értékrend a XIV—XV. századi Magyarország művészetében című doktori értekezésének
vitája. Művészettörténeti Értesítő XL (1991) 109-113. - Az eltelt időben a munka egyes részei, illetve ezek
előzetes változatai hazai és külföldi folyóiratokban is megjelentek. Közülük itt támaszkodom az alábbiakra
(anyaguk és a jegyzeteikben megadott irodalom bővebb tárgyalása nélkül): MAROSI 1993-94; MAROSI 1991,
valamint MAROSI 1988.
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1. kép. Arragonia, Sicilia, Castilla, Hungária, Polonia, Oriens, Litavia. Falkép-részlet, 1330
táján, Strassburg. Jung St. Peter, Suckale 1993 nyomán

2. kép. Szkíták. Mozaikrészlet Szent Fülöp apostol történetéből. A 12. század közepe
Velence, San Marco, a déli kereszthajó fala. Demus 1984 nyomán
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3. kép. Egicy, Persil, Latini, Tartari,
Turch. A velencei Palazzo Ducale
loggiájának oszlopfőjéről származó
szobordíszek. A 14. század vége.
Simonetli metszete. Zanetti 1842
nyomán

1968; vö. LEITHÄUSER 1958; Monumenta Cartographies. I. 1964). Az „Elmenvén
tanítsatok minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek
nevében" parancsa az egész világra vonatkozik, s a Divisio apostolorum ikonográfiájá
ban nemcsak a bibliai és az antik történelem nemzeteire, hanem a lakott világ peremén
élő csodalényekre is vonatkozik (KATZENELLENBOGEN 1944; vö. SAXL 1957.
228-241; WEITZMANN 1959. 18, 23).
Ennek az üdvöt hozó keresztény impériumnak - akkor igen modern, de hamarosan
csúfos, sőt botrányos bukásra ítélt - koncepcióját hirdette meg 1300-ban, az első szentév
alkalmával VIII. Bonifác pápa. E koncepció propagandaképét, Szent Péter megbízatását
a horatiusi állam-hajó képzetével ötvöző yVav/ce//a-mozaikot Giotto alkotta meg a régi
San Pietro homlokzatán. Nem tudni, már 1300 körül elkészült-e a mozaik, vagy csak
később, már a pápaság avignoni - babiloni - fogsága után idézte fel az egykori hatalmi
igényeket. Mindenesetre, e mozaik első hű másolata 1330 táján, a strassburgi Jung St.
Peter templomában készült. A freskó ma roncs; jórészt 19. század végi restaurátorok
műve. Politikai éle nyilvánvaló: általa a Habsburg-párti (lévén a dinasztia felső-Rajnavidéki eredetű) strassburgi püspök, Berthold von Bucheck foglalt állást a pápa pártján és
a vele ellenkező, ekkor már a kiátkozás sorsára jutott császár, Bajor Lajos ellenében.
Ugyanehhez a freskódíszhez tartozik egy hosszú képsáv, a templom déli mellékhajó-fa
lán. Ezen a nemzetek királynői ékességet viselő, zászlós lándzsát hordozó perszonifikációi vonulnak az üdvösség felé: a Paradicsom hegyén álló drágaköves szent kereszthez
(SUCKALE 1993. 148. skk.). Ott a felirat: O CRVX AVE SPES VNICA. Az első két
lovas a kereszténység élén a Német-római szent Birodalom két vezető országa, GER
MANIA és ITALIA - s ebben rejlik az ábrázolás politikai tartalma - követi őket
GALLIA, ANGLIA és HIBERNIA hármas csoportja, majd FRISIA és SCOTHIA jön,
aztán SCLAVONIA, utánuk ARRAGONIA, SICILIA és CASTILIA. Az egyes csopor
tokat fák is elválasztják, a központ, Germania után következők nyilván Európa perifériáit
képviselik. így a sereghajtók HVNGARIA és POLONIA. Őket már csak a gyalog
baktató, mert schismaticus vagy pogány ORIENS és LITAVIA követi. Szempontunkból
jellemző, hogy e nemzeteket csak sorrendjük és zászlajuk felirata különbözteti meg:
valamennyien az üdvösség reménybeli részesei.
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4. kép. Introitus diversarum nationum. Miniatura, Képes Krónika,
Országos Széchényi Könyvtár, cod. lat 404, f. 16r. Fakszimile kiadás nyomán
Hasonló összefüggés, a Szentlélek kiáradása a népekre, adott alkalmat a nemzetek
ábrázolására Velencében is, a San Marco 12. század közepi nyugati kupola-mozaikjain.
Julian Raby szavai szerint „Venice, the »eye of all the West« was for centuries Europe's
principal link with the Levant", így aligha meglepő, ha már e korai időben felirattal is
megkülönböztetve ott találjuk a mozaikon a tágabb velencei perspektívából látott föld
kerekség népeit. A tizenhat páros tizenhat, típusával és viseletével jellemzett népet kép
visel, köztük Cappadocia, Pontúm, Egiptum lakóit; ott vannak az Asiatici, Frigi, ludei,
Cretes, Arabé, Parthi, Medi, Elamite képviselői is (DEMUS 1984.1. 148. skk. különösen
153). Ruházatukkal és fiziognómiájukkal jellemzett zsidók, szkíták, indiaiak, etiópiaiak
jelennek meg a déli kereszthajó apostolmártírium-mozaikjain, felirattal is megnevezve
(DEMUS 1984.1. 220. skk.). E hagyományt a Palazzo Ducale földszinti árkádjainak 14.
2

RABY 1982. 17. - Szempontunkból jelentős két megállapítása: 1. A 14. századi Velencében, az „ázsiai egzotizmust" megelőzően a tatárok a Kelet képviselői; 2. A 15. század végén Velence festészetében nem az Ottoman
török viselet, hanem a mamelukoké uralkodik; ennek forrásai Carpacciónál, Gentile Bellininé], Dürernél egyaránt
Európában elterjedt mintaképek (pl. Breydenbach, Peregrinationes, a Sehedel-Krónika), nem modellstúdiumok.

Magyarok középkori ábrázolásai és az orientalizmus a középkori művészetben

81

század végi, firenzei eredetű mesterek által faragott fejezetei folytatták. Ezek között
voltak 1858-ig, amikor kicserélték őket, a nemzeteket ábrázolók is. Ezen a fejek a
következő népeket jellemezték arcvonásaikkal, szakállviseletükkel és fejfedőjükkel: LATINI, TARTARI,'TURCHI, ONGARI, GOTI, EGICY, PERSII. Francesco Zanotto
1842-es illusztrált vezetőjének ábráján az egyiptomi, a perzsa, a latin, tatár és a török
fejet látjuk, a magyart így írja le: „Uomo di mezza etä, con berretto alto e appuntito in
forma di tiara, ornato con nappa da entrambi i lati. Capelli lunghi, mustacchi e barba
appuntita". A hegyes, prémes süvegű, bajuszos, hegyes szakállú arc megfelel a kor egyik
keleties sémájának (LORENZETTI 1956. 237. skk; // Palazzo Ducale... 1842. Távola
IV. 14. és 268. sk.).
Ez ábrázolásokhoz a magyarországi anyagban egyetlen kép mérhető, a Képes Kró
nikában az Introitus diversarum nationum miniatúrája. Az ehhez tartozó fejezet lénye
gében egyetlen felsorolás, benne a Géza fejedelem és Szent István alatti betelepülőkkel:
Boheini, Poloni, lspani, Hismahelite seu Saraceni, Bessi, Artneni, Saxones, Turingi,
Misnenses et Reneses, Cumani, Latini.
2. Amikor magyarokat a keresztény közösség tagjaiként ábrázoltak, azonosításuk a szentek egyességének elve jegyében - meglehetősen nehéz, és ha a középkori portrék

5. kép. Szent István. Magister Theodoricus
falképe. Karlstejn,
Szent Kereszt-kápolna, katalógus.
Prága 1993 nyomán

6. kép. Szent László (?). Magister
Theodoricus falképe. Karlstejn,
Szent Kereszt-kápolna, katalógus.
Prága 1993 nyomán

82

Marosi Ernő

7. kép. Madonna Szent István (?) és Szent László (?) között. Simone Martini falképe.
Assisi, alsó templom, Mária-kápolna. Martindale 1988 nyomán

8. kép. Szent László-legenda. Részlet, a 15. század első negyede. Karaszkó,
evangélikus templom
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és szentképek azonosító momentumai, a címerek vagy a feliratok hiányoznak, lehetetlen.
Ennek egyik példája IV. Károly császár karlsteini Szent Kereszt-kápolnája, amelyben a
falak az Apokalipszis hű követésével drágakövekből és lapides ívv/ből, ereklyéiket
reprezentáló, eleven szentképekből állnak. A Mindszentek égi hierarchiájába illeszked
nek a szent uralkodók is, köztük császárok, francia, angol, skandináv királyok, de a
magyarok is. Csak kettős keresztes vagy (heraldikai mázuk színezésében téves) hétszer
vágott pajzsuk különbözteti meg őket. Szent István (őt felirat nevezi meg) és Szent Imre
egyébként nem is lenne felismerhető, Szent László szokásos attribútuma hiányzik: típusa
Magister Theodoricus repertoárjába illeszkedik. Ugyanilyen nehézségeket támasztanak
Simone Martini félalakos szentjei a Madonna két oldalán, az assisi alsó templomban.
Ezeket Luciano Bellosi azonosította, s hozta kapcsolatba a nápolyi Anjou-dinasztia
törekvéseivel. (BELLOSI 1985. 7. skk; MARTINDALE 1988. 34, 173. skk. Cat. Nr. 3).
Úgy tűnik, hogy típusbeli differenciálásuk együttes kultuszukkal függ össze. Mint
sancti progenitores nostri először az utolsó Árpádok idején, majd különösen a magyar
Anjou-dinasztia legitimitást hangsúlyozó és tekintélyt parancsoló propagandájában sze
repelnek együtt „szent királyokként", de az életkor-kánon alapján való megkülönbözte
tésükön kívül egyedül Szent László nyert sajátos attribútumot, a bizonyosan régies és
mindmáig tisztázatlan eredetű és jelentésű csatabárdot. Ez ikonográfiája hazai fejlemé
nyének látszik, s ahol feltűnik, valamilyen magyarországi forrás sejthető.
3. Szent László lovagi alakja a 14. században vált a magyar vitézség ideáljának
megtestesítőjévé. Ahol ez az alak külföldön feltűnik, rendszerint vallomást, magyaror
szági azonosságtudatot fejez ki. E vallomás tartalma: annak elismerése, hogy az illető
személyes példaképének, imitatiója. tárgyának ismeri el a miles christianus e magyar
megtestesítőjét. Vásári Miklós - bizonyára párdarabjához hasonlóan 1343-ban, Bolo
gnában elkészült - padovai Decretales-kódexének címlapján a személyes vonatkozást a
szent magyar királyokon kívül a possessor védőszentje, Szent Miklós is hangsúlyozza.
A hangsúly Szent Istvánon van, az ő legendájából való a négy narratív kép. Az egykori
bolognai diák, akkor már diplomata megrendelésének alkalma valószínűleg Erzsébet
királyné itáliai útja, melynek során nem mulasztotta el, hogy a valamennyi magyar szent
alakjával díszített, a magyar Anjou-ház szentségét hangsúlyozó antependiumot adomá
nyozzon a római San Pietro-bazilika főoltárára, ugyanoda, ahová Jacopo Stefaneschi
kardinális rendelte Giotto műhelyétől az avignoni pápaság spirituális jelenlétét hangsú
lyozó triptichont. Hihetőbbnek tartom - Polzer okfejtését követve, a korai datálást és a
típus magyarországi Mária nápolyi királyné kezdeményezésére történő megfogalmazá
sának feltevését elvetve - , hogy ugyanez alkalommal készült Filippo di Sangineto szá
mára Simone Martini altomontei Szent László-táblája. Mindenesetre az a tény, hogy a
3

Vö.: FRIEDL 1956. 45: 10/1-2 (180), 82. kép: Szent István király. Kísérlet az uralkodóábrázolások azonosítására és
rendszerük rekonstrukciójára: SKRIVÁNEK 1987. 27. skk, a magyar szent királyokról: 46. sk. E képek restaurálást
megelőző technikai vizsgálatáról beszámoló: Magister Theodoricus 1992. 16. sk. és 36/37, 38/39, 40/41.

4

POLZER 1980. 7. skk. késői datálását követjük. Az eltérő vélemények összegzése: Simone Martini e „chompugni", 1985. 73. skk., kat. 8. sz. (F. Bologna): MARTINDALE 1985; 1988, 233-237. Simone Martini „középső'1
korszakának datálási nehézségeiről vö. BOSKOVITS 1974. 367-376. A tábla korai datálásához csatlakozott
PROKOPP 1992.
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9. kép. A Szent
László-legenda négy
jelenete. Magyar Anjou
Legendárium, Bibüoteca
Apostolica Vaticana, Cod.
lat. 8541, 82'", Fakszimile
kiadás nyomán

magyar szent király alakja a nápolyi magyar frakció hatalmas párthívének későbbi
síremlékén is szerepel, azt jelzi: öntudatosan vallotta magát „magyarnak".
Ugyanígy járt el Wladyslaw Jagiello litván nagyherceg és lengyel király is, amikor
1418-ban a lublini várkápolna oroszos-bizantinikus képciklusába a keresztségben nyert
védőszentjének képében vélhető kriptoportréját illesztette (RÓZYCKA BRYZEK 1978.
418). Szent Lászlót, illetve védencét itt a (kettős) keresztes pajzson kívül a keresztben
végződő lándzsa tünteti ki a kereszténység bajnokaként. Mindenesetre, reflexíja és tegeze
kivételesen keleties lovagként jellemzi.
Mert egyébként Szent László - s ezt fontos tudatosítani - a nyugati lovagságot
képviseli a keleti pogánysággal szemben. Ezt hangsúlyozza fegyverzete, a pajzsán viselt
kereszt, mely a keresztes hadjáratok vitézeinek jelét idézi, akárcsak Szent György iko
nográfiájában. A Thuróczy-krónika augsburgi kiadásának fametszetén a história Sancti
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Ladislai címfelirat adja meg a szent nem hagiografikus, tehát legendának csak pontatla
nul nevezhető, világias-lovagias-regényes történetének műfajmegjelölését. Amikor
1453-ban a bécsi egyetem magyar nációja új anyakönyvet nyitott, Szent István és Imre
álló alakján kívül ennek a históriának kulcsjelenetét találják alkalmasnak arra, hogy
megjelenítse a magukat magyarnak vallók virtusát. Két, udvari-lovagi etikai ideál egye
dül ebben a képben: küzdelem a hit ellenségeivel: védőpajzs-tudat és Frauendienst
egyszerre.
4. Ezek a tudatelemek 1400 táján már közkincsnek számítottak. Terjesztésükhöz
hozzájárultak a história széles körben elterjedt falképei. 1400 körül Szent László már
nemcsak egy érvényesülését a lovagi pályán kereső osztály, nem is csak a dinasztia
szentje volt, hanem az országot magát testesítette meg. Keresztes pajzsán a keresztes
lovagok keresztje helyett az ország kettős keresztes heraldikai jele jelent meg; ugyanaz,
amelyet pl. Zsigmond siklósi fogsága idején a rendi országot megtestesítő szent korona
nevében kormányzó prelátusok és bárók használtak.
Vélhetően a kettős keresztes zászlót, amellyel a tisztségeket az hommage feudális
rítusának megfelelően átadták, a Zsigmond-korban Szent László zászlajának nevezték.
Nem lehetetlen, hogy olyan szerepet is betöltött, mint az Oriflamme a francia királyság
ban, vagy Szent György zászlaja Genovában, Cola di Rienzo idején Rómában. Min
denesetre Windecke a sárkányrendi tagsága miatt Drakulának is nevezett Vlad havasal
földi vajdáról azt írja, hogy Zsigmond őt a fejedelmi hatalom jelvényével, buzogánnyal
látta el, s ezenkívül „Nagy- és Kis-Valachia urává tette, és nekiadta Szent László zászlaját
a kettős kereszttel, valamint rendjelét a sárkánnyal és a kereszttel". „A király őt nagy
tisztességben és becsületben részesítette, de ő úgy járt el, ahogyan kurafiak szokták."~
5. A 14. század óta Szent László Mífona-ábrázolásainak középpontjában a keleti
pogánysággal való összeütközés, kérlelhetetlen harc áll. Számos feltevés van forgalom
ban arról, hogy ez a ciklus - azonkívül, hogy egészen archaikus, netán népvándorlás kori
képi formulákat követne - esetleg a kontinuáló narratív román kori mintaképeiben
gyökerezik. Egy cseh kutató, Karel Stejskal pl. a Saint-Savin-sur-Gartempe-i falképekkel
vélt felismerni rokonságot. Ilyen rokonság azonkívül, ami két narratív falkép között
magától értetődő, nincsen.
Egyes jelek viszont arra utalnak, hogy e ciklusok a 14. században még javában
alakulóban voltak. Erre utalnak mindenekelőtt Stella Mary Newton megfigyelései és
disztinkciói a keleti típusok ábrázolásával kapcsolatban. 0 Simone Martini assisi Szent
Márton-ciklusa és Tomaso da Modena trevisói Szent Orsolya-jelenetei kapcsán talált
alkalmat a magyar (keleties) viseletben két, kronológiailag is határozottan elkülöníthető
ábrázolási típus megkülönböztetésére (NEWTON 1980a; 1980b; követi GIBBS 1989.
5

,,.. .inachte [ihn] der konig zu eime herren in dem selben lande in der grossen Walachien und der deinen und gap
ime sant Laßlau baner mit den zwein cruzen und sein liberige mit dem worm und cruz..." és „.. .der konig... del
im groß ere und wurde; und er det doch hernoch also huemkinder gerne thunt." {Eberhart Windeckes... 1893.
316. skk; vö\: MAROSI 1994. 266. sk.) A zászló jelentőségéről a beiktatási ceremóniákban: BRUCKAUF 1906,
zászló és jogar: 64. skk.
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128. skk., 139, 149, valamint GIBBS 1992. 284). Ez a disztinkció annál jelentősebb a
magyar művészettörténet számára, mivel a magyar könyvfestészetre is vonatkozik. Esze
rint a Képes Krónika képeiben „tudós szemlélet" nyilvánul meg a magyar történelemben
szerepet játszó népek etnikai viselete iránt, míg a Magyar Anjou Legendárium miniatúráit
sokkal inkább hazai (domestic) szempont jellemzi, Ez a két fokozat határozottan érzé
kelhető, és akár datálási kritériumként is alkalmazható a magyar Szent László históriaábrázolások sorában. A korábbiak gyakran ötletszerű attribútumokat alkalmaznak a kun
harcos megkülönböztetésére és jellemzésére, mint például a kakaslomnici falképek. Ezek
jó párhuzama a Manesse-daloskönyv pótlásainak egyik miniatúrája Kristan von Luppin,
ein Thüring aligha torna-, hanem sokkal inkább valóságos párharc-jelenetével egy való
színűleg tatár harcossal.
A későbbi ábrázolások, ahhoz hasonlóan, ahogyan a Képes Krónikabeli miniatúrák
is, egyre következetesebben illeszkednek a keleti típusok 14-15. századi, „tudós" meg
jelenítésének Európa-szerte elterjedt jelrendszerébe. Ennek a jelenségnek táplálói a kö
zépkori földrajzi irodalom olyan művei, mint a hellenisztikus eredetű Mirabilia mundi s
a közkedvelt útleírások. A keleti útleírások illusztrációi a konvencionális képzetek értel
mében korrigálják az útleírások szövegét. A középkorban a Keletről élő elképzelések
Nagy Sándor óta hagyományozódó képzetekből eredtek. Jól jellemzi e helyzetet Rudolf
Wittkower megállapítása: „Marco Pólónak nem hisznek, csak Odorisónak és Jean de
Mandeville-nek" (WITTKOWER 1977). E ponton válik nyilvánvalóvá, hogy a Keletről
és a keleti népekről alkotott elképzelések a középkori világkép szerves részei, abban az
értelemben, ahogyan az imago mundi elválaszthatatlanul magában foglalja a geográfiai
és a történelmi világképet. Nemcsak Marco Pólónak nem hittek: a Keleten járt és
személyes tapasztalatokkal rendelkező ferences, Johannes Marignola IV. Károly császár
szolgálatában maga is azon fáradozik, hogy a hagyományos történeti képbe illessze úti
tapasztalatait (VAN DEN BRINCKEN 1967).
Ennek a geográfiai képnek lényeges eleme: a földkerekség felosztása Noé fiai
között, s ennek sorában Jáfet örökségének, Európának körülhatárolása. A világ eschatologikus történetéhez tartozik a legendás történet szerint Nagy Sándor által kapuk mögé
zárt népeknek, Gógnak és Magógnak földrajzi helye. Kiszabadulásuk sejtelme, a végíté
let eljöttétől való rettegés mindig eljön, valahányszor ismeretlen, vad nép ront Ázsiából
Európára. Bezárásuk helyét a régebbi hagyomány a Kaukázus hegyeire lokalizálta, a
középkori geográfia Ázsia távoli vidékein kereste. A magyarságra vonatkozó hagyomá
nyuk még Adynál is él az Új versek beköszöntőjében: „Góg és Magóg fia vagyok én, /
Hiába döngetek kaput, falat..."
E ponton a keleti népek története közvetlenül arra a kérdésre vonatkozik, amely a
Képes Krónika szerkesztőjét is foglalkoztatta. Ő ugyanis, mint Tarnai Andor kimutatta,
azon fáradozott, hogy a korábbi gesták leszármazás-képéből kiiktassa az első tyrannust,
6

FISCHER 1957. 10. skk („Die Japhet-Geschichte); VAN DEN BRINCKEN 1973.

7

ANDERSON 1932, a lokalizálás módosulásáról: 7. skk, a Góg-Magóg-legendával kapcsolatba hozott népekről
(hunok, alánok, kazárok, arabok, türkök, magyarok, pártusok, mongolok, Izrael tíz törzse): 12. skk; Nagy Sándor
kapujának lokalizálása a középkori kartográfiában, összefüggése a Kaszpi-tenger helyével: 87. skk. - Az Ebstorfi
világtérképen Góg és Magóg földje: a Kaszpi-tengertől keletre, a Goti helye keleten: ROSIEN 1952. 42. sk.
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10. kép. Nagy Lajos udvarának előkelői között, a frontispicium fejléce. Képes Krónika,
Országos Széchényi Könyvtár, Cod. lat. 404, f. 16r, Fakszimile kiadás nyomán
a chamita Nimródot, s helyette a nyugat-európai népekéhez hasonló eredetet sugalljon.
Ez a korrekció megfelelt annak a divatnak, amelynek jegyében minden nyugati nép a
trójaiaktól igyekezett származtatni magát. Az adaptáció tendenciáját Tarnai a bibliai
leszármazás korrekciójában, „egy szűk csoport ... önbecsülésének növekedésében", az
őshazának Európába helyezésében, s „a magyarok eredeztetésének keretén belül a fran
kok Trója-mondája" iránti különös érdeklődésben jelölte meg (TARNAI 1984. 209). Az
a Lackfi István tetteiről szóló, I. Lajos 1350. október 30-i oklevelébe foglalt elbeszélés,
amelyet Küküllei János is idéz krónikájában, többek között a zsarnokok megbüntetésével
indokolja a nápolyi hadjáratot, s ugyanitt Lackfi István csatáját a trójai háborúhoz méri:
„Ez a küzdelem még a bátor trójaiaknál is megérdemelt dicséretet kapott volna."8
Ennek felel meg az a párhuzam, amelyet a Velencében illuminált, a genfi Bibliotheca Bodmeriana Guido delle Colonne, História destruction's Troiae kódexében talál
ható képekkel vonhatunk. Az Andrea Dandolo dogé körében készült velencei kódexben
x

„...quod quidem prelium etiain apud Troyanos fortissimos potuisset decentissime commendari" (MÁLYUSZ
1973. 69. sk., fordítása: uo. 71).
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//. kép. Ebstorfi világtérkép. Részlet: Ázsia.
Egykor Hannover, Stadbibliothek, Rosien 1952 nyomán
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12. kép. Ebstorfi világtérkép, részlet: Gőg
és Magóg, az Antikrisztus kísérői
emberhúst esznek és vért isznak. Egykor
Hannover, Stadbibliothek, Rosien 1952
nyomán

párhuzamos ábrázolássor található a történet görög és trójai szereplőiről. Míg a görögök
14. századi, „modern" lovagok, a miniátor a trójaiakat ázsiaiaknak ábrázolja. Dux Nestor
olyan hercegi kalapot visel, mint a Képes Krónika fejedelem és herceg szereplői, Priamus
és Menőn koronái is hasonlóak. Paris attribútumai: reflexíj és nyílvessző, Proteilausé és
Antenoré kaftánszerű köntös és feltűrt szegélyű, hegyes süveg; Aeneas is kaftánszerű
ruhát és kúpos süveget visel. E figurák közvetlen párhuzamai a Képes Krónikában a
honfoglaló vezérek keleties viseletű és fegyverzetű ábrázolásai között találhatók.
Az, hogy a Képes Krónika orientalizáló ikonográfiái elemeiben egy középkori
historizálás Európa-szerte azonos jelentéssel alkalmazott eszközeit ismertük fel, termé
szetesen nem jelenti annak a tagadását, hogy a keleties viselet- és fegyverzetformák jelen
lehettek a 14. századi Magyarországon. E tárgyú tanulmányunkról szóló ismertetésében
Bak János szellemesen jegyezte meg: „Végül is, mint ismeretes, minden irodalmi köz
hely ellenére-a fű tényleg zöld." (BAK 1993.221). Viszont a keleties jelleg ábrázolására
nem „természet után", a festők valóságmegfigyelései alapján, hanem megfelelő képi
formulák alkalmazásával került sor. E tekintetben a legtöbb félreértést a modern értel
mezők által a középkori festőknek tulajdonított modellstúdiumok és dokumentatív szán
dékok anakronisztikus feltételezése okozza. Még a kiváló Stella Mary Newton sem
vonhatta ki magát benyomásai alól, amikor a Képes Krónika Basaráb miniatúráján
szereplő harcosokon, akiket „Bessarabian tribesmen"-nek nevezett, mai besszarábiai
viseleteket ismert fel (NEWTON 1980a).
6. A Képes Krónikában a keleties öltözet és fegyverzet igen különböző népek jelö
lésére szolgál. Vannak közöttük pogány besenyők, kunok, tatárok. Ilyen jellemzi a
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magyarok őseinek tekintett hunokat, a honfoglaló magyarokat, Szent István pogány
ellenfeleit, s a címlap fejlécén a Nagy Lajos király balján álló csoportot is.
E ponton ismét az önbecsülés, önértékelés kérdésével találkozunk. A címlap majestas-képe ugyanis a bölcs király jó kormányzásának olyan ábrázolása, amely akár a nem
sokkal később V. Károly francia király számára illusztrált Nicole Oresme-féle Aisztotelész Politika-fordítás jó kormányzat-képeivel is párhuzamba állítható. Kérdés, miben
rejlik Nagy Lajos uralkodásának bölcsessége. A két csoport, a király jobbján álló, nyugati
fegyverzetű lovagok és a balján sorakozó, kaftánba öltözött, hegyes süveget, keleties
fegyvereket hordó előkelők egyaránt a királyi hatalom támaszai. Az uralom bölcsessége
nyilvánvalóan e két csoport közötti egyensúlyban van; abban, hogy a király reformjai
mellett tiszteletben tartja az előkelők hagyományait. így a. Krónika „orientalizáló" rétege
- egy magát a trójaiakkal egyenrangúnak hirdető, Szkítiából eredeztető nemzetnek önarc
képe - más realitásszintet képvisel, mint a viselet és a fegyverzet feltételezett pontos
ábrázolása.
A Képes Krónikában található orientalizáló ábrázolások a nyugati szemlélő számára
igen kellemetlen asszociációkat is kelthettek. A magyar harcosok keleties megjelenése
ugyanis ott, ahol csapataik feltűntek, inkább rettegett volt, semmint érdekes, taktikájuk
idegenszerű, viselkedésük elrettentő. Ezt különösen a kun csapattestekről állítják a kor
társak. Itáliában a legpontosabban Matteo Villani krónikája számol be a magyarokról.
Leírása messzemenően megegyezik azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket már a 13.
században rögzítettek különösen a magyarokkal harci tapasztalatokat szerző osztrák
szemlélők és költők. A fegyverzet idegenszerűségénél súlyosabb szempont volt a vele
járó harci taktika szokatlansága a nyugati ellenfelek számára, s az ebből következő
ellenszenv az idegen jelenséggel szemben. Az Osztrák Rímes Krónika sokszorosan
tanúsítja a magyarok harci taktikájának sikerét: szokásuk, hogy „távolról nyilakkal lője
nek, s aztán gyorsan megforduljanak", ami a lovagi közelharchoz szokott ellenfelet
nemcsak meglepi, hanem fel is háborítja. Kőszegi Iván ellenfelei, a sváb lovagok szerint
ez lovagiatlan. A lovagi vívásra való felszólítás fő argumentuma, a hölgyekre való
hivatkozás is hatástalan marad: a parlamentert könyörtelenül lelövik (LUNZER 1923.
11. sk.; WENZEL 1980. 140. skk.).
Az idegenkedés a torna terén is hatalmas; a lovagiatlanság vádja a tornaképtelenség
és a lovagi harcban való járatlanság vádjával párosul. Tekintve az eltérő kiképzést
igénylő harcmodort és a fegyverzetet, a magyarokról, de más kelet-európaiakról is úgy
tartják, hogy nem értenek a lovagi tornához (LUNZER 1923. 13, 15.; WENZEL 1980.
93. 186. jegyzet, MACEK 1985. 375. sk.). Az Anjouk egyik fontos törekvése a nyugati
lovagi taktika meghonosítása Magyarországon, szabályaínak, formaságainak s a tornák
nak bevezetése és elterjesztése. A keleties harcmodort és jellegzetes fegyverzetét mint
történelmi, „nemzeti" hagyományt bemutató képsorok a Képes Krónikában azonban egy
másik törekvésről is tanúskodnak: ezek értékének felismeréséről, hagyományuk ápolá
sáról és mintegy kibékítésükről a nyugati lovagi hagyománnyal. Képviselői így kerülhet
tek egyenrangú félként a frontispicium majestas-képén Nagy Lajos baljára, a jobbjára
állított kifogástalan nyugati lovagok ellenpárjaiként.
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13. kép. Paris ítélete. Guido
de Columnis: História
destructionis Trojae, Genf,
Bibliotheca Bodmeriana,
f. 17v, Buchthal nyomán

®á\ Titcmoi
7. A 15. században a mongol-tatár típusokat Európa-szerte az ismertebb és ak
tuálisabb ellenfél, a török váltotta fel ikonográfiái funkcióikban (GOETZ 1938). Meg
jelennek Magyarországon is; ami, ha negatív figurákról van szó, könnyen vezethet
arra a feltételezésre, mintha bennük a törökellenesség megnyilvánulásairól lenne szó.
Hogy itt is szerepet játszik egy általános kulturális orientáció, legjobban a Thuróczikrónika illusztrációi mutatják. A brünni kiadásban a hét magyar vezér bejövetelének
fametszete nyilvánvalóan a Krónika Primus ingressus miniatúráját követi, a vezérek
és a nép viselete azonban törökösre változott. A változás nem teljesen véletlen: Thuróczi szövege is tanúskodik a török-magyar rokonság tudatáról, illetve arról, hogy a
törököket a szittya ruházat és fegyverzet őrzőinek tekintették: „A törökök mind ruhá
zatukban, mind fegyverzetükben megtartották szkftiai hazájukból magukkal hozott
régi szokásaikat." Mátyás király diplomáciai levelezésében is szerepel a török-ma
gyar rokonság érve („egy vér folyik ereinkben" [!]. A törökös orientalizálást szaba
don követték az augsburgi kiadás csataképei is. Ez az orientalizáló viseletek ábrázo
lása által hordozott középkori historizmus átalakulásának egyik útja.
9

[HORVÁTH J.:] THURÓCZY 1978. 38, 1. még uo. 37. sk.: „...Szkítia sok más népet nevelt a kebelén és adott
a világnak, legutóbb - állítólag - a törököket. Bár sokan azt hiszik, hogy a törökök a trójai nemzetből erednek és
a nevüket Teukrosz királytól kapták - aki a trójai háború forgatagában a romlásra szánt város segítségére ment
-, nem is türk, hanem teukri alakban." A hely a Thuróczi-kiónika kritikai kiadásában: THUROCZ, JOHANNES
DE 1985. 31. sk., illetve Commentarii 1988/1. 76. skk, aThuróczi által felhasznált források kritikájával. L. még:
Mátyás király békeajánlata II. Mohamed szultánhoz. In: Magyar humanisták levelei. Budapest, 1971. 121. sz.
263. sk.

92

Marosi Ernő

8. A másik utat a kelet-európai könnyűlovasok pompás viselete iránti késő közép
kori érdeklődés, részvételük ünnepségeken, tornákon, diadalmeneteken szabta meg.
A kelet-európai könnyűlovas ábrázolásának leghíresebb emléke az úgynevezett (mert
egykori attribúcióját ma már kétségbe vonják) Rembrandt-féle úgynevezett Lengyel
lovas a New York-i Fríck Collectionban. Lovas kozáknak tartották, a lengyel nemzeti
romantika látta benne egy 17. századi Lisowczyk ábrázolását. A kép értelmezéseinek
története a művész és a valóság viszonyának nagyon különböző és nagyon konkrét
elképzeléseire világít rá. Láttak benne portrét, kosztümös zsánerképet, értelmezték a
törökellenes harcok hőseként, a miles christianus idealizált alakjaként, bibliai vagy
irodalmi, esetleg színházi ihletésű történeti figuraként, alig távolodva a viselet lengyel
azonosításától. Holott Julius Held már 1944-ben figyelmeztetett rá: a képen ábrázolt
viselet és fegyverzet egy sor kelet-európai nemzet könnyűlovasaira ráillenék. Az 1634ben, Leidenben kiadott Respublica et status regni Hungáriáé címlapjának magyar lovast
ábrázoló metszete alapján akár a „magyar lovas" címet is megengedte (HELD 1944. 246.
skk, HELD 1991; TÜMPET 1986. 299. skk., 123. sz., 405). Magyar részről tudomásom
szerint a problémával azóta sem foglalkozott senki sem. Ez a híres 17. századi kép
mindenképpen a Képes Krónikában megjelenő viselettípusnak és az ott felfedezhető
orientalizálás típusának is egyik legutolsó példája, s egyben kutatásunk adósságaira is
figyelmeztet.
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MEDIAEVAL PORTRAYALS OF HUNGARIANS
AND ORIENTALISM IN MEDIAEVAL ARTS
The present paper sums up the mediaeval iconography of Hungarians and that of the
Hungarian people.
1. The position of the Hungarians within the Christian ecumenical community is
well demonstrated by frescos of Jung's St. Peter (Strassbourg) where the nations of
Europe are distinguished only by their order of succession and the inscriptions on their
banners. HVNGARIA and POLONIA are placed here on the periphery of Christian
Europe. The interest for oriental peoples is expressed already by the 12th century mosaics
of the San Marco Cathedral in Venice. The capital of a column of the Palazzo Ducale
represents, among others, a Hungarian type.
2. When represented as members of the Christian community, the identification of
the Hungarians is rather difficult. Pictures of the holy kings of Hungary in the Holy Cross
Chapel of Emperor Charles IV in Karlstein and the saints painted by Simone Martini in
a crypt in Assisi can be mentioned as examples. The differentiation of the various types
of the holy kings of Hungary is related to their collective cult, which is connected to the
ambitions of the Hungarian Angevins.
3. In the 14th century, the knightly figure of King St. Ladislaus became the perso
nification of Hungarian chivalry. Representations of St. Ladislaus outside of Hungary
usually stand for a confession of Hungarian identity. It actually demonstrates that this
Hungarian personification of the 'miles christianus' is regarded by the patron (or the
artist) as a personal ideal. On a xyloghaph in the Augsburg edition of the Thuróczi
Chronicle, the superscription of the "História Sancti Ladislai" indicates that the genre of
the saint's history is not an hagiographical legend but a knightly romantic history.
4. At around 1400, St Ladislaus was not only the saint of knighthood and that of
the dynasty, but also the personification of the country. When represented as a crusader,
his shield was not decorated with the cross of the crusaders, but with the patriarchal
double cross of the Hungarian coat of arms. Under King Sigismund, the banner with the
double cross used for the installation of the country's chief officials was called the
'banner of St. Ladislaus'.
5. Since the 14th century, the representation of the history of St. Ladislaus had
focused on the battle against eastern pagans. The clothing of Cumanian warriors can be
traced back to mediaeval orientalism, to the representations in the "Mirabilia mundi".
6. In the Illustrated Chronicle (Képes Krónika), the costumes and arms served as a
designation for different nations, including pagan Cumanians, Petchenegs and Tartars.
Similar garments were worn by the Huns, regarded as the ancestors of the Hungarians,
as well as by the pagan Hungarians who had conquered the Carpathian Basin, by St.
Stephen's pagan enemies and by the group standing on the left of King Louis the Great
on the frontispiece of the Képes Krónika. The orientalising pictures of the Képes Krónika
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can be regarded as self-portraits of the Hungarian nation originating in Scythia and
claiming to be equal to the Trojans.
7. In the 15th century, Mongolian-Tartar types were replaced by the Osmanli Turcs,
the actual enemy at those times in their iconographic functions in Europe. In spite of the
life-and-death stmggle with the Turkish Empire, the consciousness of Turco-Hungarian
relationship was still present in Hungary.
8. Until the 17th century, the interest for the gorgeous suits of eastern European
light cavalry had existed as shown by the "Polish Horseman" attributed to Rembrandt
(Frick Collection, New York).
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„A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐPAJZSA"
VAGY „ÜLLŐ ÉS VERŐ KÖZÉ SZORULT ORSZÁG"
A nemzettudat átformálódása a 16. század közepén
a dél-dunántúli végvári katonaságnál
„Soha olyat nem kezdhet a török, ki ellen ne kellene indulni. Az urak nemesek nem látják,
csak űket édes hazájukból űzik kergetik török veszedelemre, gyalázatos nyomorúságra.
Az polgárok megszökvén keresztény uruktól is munkatételbe, rovásfizetésbe, nyomorú
ságba tartani, az ő magok terméziti szerént könnyen szenivedik, hónukba maradnak, az
pogányokhoz szelídülnek, egyesülnek, mintha ingyen törökök nem volnának. Ugyan
elfeledik.
Bizony szinte úgy leszen mind cseheknek, németeknek, mind uraknak, hercegeknek
és markoláboknak, érsek és püspököknek, csak az falubeli és városbéli polgárok marad
nak hon, s azkort kezdnek sírni, jajgatni és senki rajtok könyörülő nem leszen, s akort
siratják az mostani vadászások, mulatságoknak örömét, sírva édesen emlékezni az sze
gény magyar nemzetről, kiknek ha az országokat pajzsul magoknak megtartották volna,
nyomorúságba nem jutottak volna."
Az idézett sorok egy 1558-ban íródott levélből valók. A toposz, Magyarország a
kereszténység védőpajzsa, a 15-18. században volt használatos, de a későbbi korok
magyar nemzettudatának is gyakori eleme. A levél írója, Nádasdy Tamás nádor katonai
tiszttartója, Csányi Ákos, aki mintegy 500 levelet hagyott ránk. Ezek 12 évet fognak át.
Csányi élete a Mohács utáni években zajlott. Mint kanizsai tiszttartó fő szerepet játszott
a Somogy - Zala - Balaton végvári vonal kiépítésében, a 40-es és 60-as években. Ez a
déli Nádasdy-birtokközponttal jött létre. Tiszttartóként működtette a hadigazdaságot,
irányította a familiáris katonaságot. Hadiügyekben ő volt a nádor déli szakértője és
alkalmi helyettese, hozzá futottak be a nádori hírszerzés adatai. Az 50-es, 60-as évek
fordulóján hetente kétszer tudósította urát a déli országrészben történtekről.
Hogy híradásai mennyire elsődleges forrásértékűek, azt az mutatja, hogy az erre az
időszakra és területre vonatkozó adatok, történetek - amelyeket Takáts Sándor (aki pedig
a 12 év levelezéséből csak egyet ismert) magasabb szintű bécsi hivatalnok levelezésében,
1

A szövegben szereplő idézetek megtalálhatók a Nádasdy missüisekben Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz
címmel (Országos Levéltár E 185.6882, 6883. mikrofilm tekercsszám alatt). A levelek szövegét a közeljövőben
meg fogom jelentetni.
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jelentéseiben talált - néha szinte szó szerint megegyeznek a Csányi által írottakkal.
Valószínű, hogy az adatokat a nádori hivatalszervezet onnan emelte át és továbbította.
Csányi mintegy 400 katona nevét említi. Személyesen ismerte őket, intézte sokszor
nagyon zavaros ügyeiket. Őt magát szegény köznemesi családból emelte ki a katonai
pálya.
Csányinak nem volt része humanista műveltségben, latinul nem tudott. A magyaron
kívül horvátul beszélt, amely akkoriban közvetítő nyelv volt a Délvidéken. Mindez akkor
vált érdekessé számomra, amikor Imre Mihály kutatásaiból megtudtam, hogy a „Magyar
ország a kereszténység védőbástyája"-toposz a 15-16. században gazdagon előfordul a
magyarországi és külföldi latin nyelvű politikai irodalomban, de Mohács után magyar
nyelven nem található meg. Balassi Bálint Búcsúja hazájától című verse az egyetlen
kivétel a 16. század végén. Ez magyarázható abból a tényből, hogy a kilencven százalékig
protestáns, magyar nyelvű irodalom nagyobbrészt egyházi ihletettségű, és a terjedő
reformáció szolgálatában áll. Luther írásaiban azt hangsúlyozza, hogy előbb erkölcsileg
kell megjavulni, csak azután lehet a török ellen katonai vállalkozásba kezdeni, mivel az
Isten azért segíti a törököt, hogy büntesse a keresztényeket. Először bűnbánatot kell
tartani, hogy Isten segítségét elvonjuk a töröktől. Nem véletlen, hogy csak a keresztények
ellen tud sikeresen harcolni a török, a perzsák és a tatárok ellen nem.
„Végül kérek minden szeretett keresztyént - írta Luther -, segítsenek könyörögni
Istenhez ezekért a nyomorult, elvakult fejedelmekért, - kétségtelenül Isten sújtott velük
minket haragjában, hogy ne jussunk abba a helyzetbe, hogy a törökök ellen vonuljunk,
vagy hadakozzunk, mert a török tízszer okosabb és kegyesebb, mint a mi fejedelmeink.
Mi sikerülhetne a törökökkel szemben ezeknek a hadaknak. Mert íme látod, hogy a
szegény halandó pondrózsák, a császár, aki élete felől egy szempillantásig sem biztos,
miként dicsekszik szemtelenül, ő a keresztyén hit igazi, legfőbb védelmezője. Az írás azt
mondja, hogy a keresztyén hit szikla, mely ördögnél, halálnál és minden hatalomnál
erősebb, és isteni erő. És ekkora erő védhesse magát a halál gyermekével, akit egy ótvar
vagy himlő is ágyba fektethet? Isten segíts, milyen oktalan világ! így cselekszik Anglia
királya is, hogy a keresztyén egyház és a hit védője. Sőt a magyarok azzal dicsekednek,
hogy Isten védői és azt éneklik a litániában: »hallgass meg minket, védelmezőidet.«"~
Tehát az a felemás helyzet - hogy a Nyugatra irányuló humanista, főleg propagan
disztikus céllal írt latin irodalomban a 16. században is folyamatos a toposz, a magyar
nyelvűben pedig, például a prédikációkban nem található fel -, arra enged következtetni,
hogy a protestáns többségű magyar társadalom belső használatra írt szövegei a lutheri
tiltáshoz igazodtak.
Balassi Bálint humanista iskolázottságú főnemes volt, aki ismerte azt az irodalmat,
amely a szomszédos országok, főleg a német birodalmi gyűlésnek meggyőzésére volt
hívatott.

2

Csányi Ákosra vonatkozólag: BILKEI 1993.

3

SÓLYOM Jenő 1933; A wittenbergi reformátorok törökkel szembeni álláspontjáról lásd még: GÖLLNER 1978.
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Ó én édes hazám, te jó Magyarország,
Ki keresztyénségnek viseled pajzsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát,
Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!
A kezdő strófa hangsúlyos intonálása Magyarország legmeghatározóbb attribútumát
mondja ki, éppen azt vállalja Balassi, ami már majd másfél száz esztendő humanista latin
irodalmában, politikai viselkedésében ott keringett - írja Imre Mihály, majd hozzáteszi:
„Másfelől Balassi életútjának egyik legmeghatározóbb élménye a propugnaculum gon
dolat erőterében zajlik, mindennapi próbatételei között telnek hétköznapjai, az innen
származó megszenvedett élettények erkölcsi-eszmei konzekvenciái könnyedén és termé
szetesen illeszthetők egy távlatosabb koncepcióba. A hősi életet élő alkotó tevékenysé
gének valóságos és eszményi tere a kereszténység védőbástyája, Magyarország.
»Az jó hírért névért, az szép tisztességéit ők mindent hátra hadnak.
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak,
Midőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak.«
Nem állítjuk, hogy mindez azonos lenne a propugnaculum Christianitatis etikai
eszményeivel, de igenis része, fontos eleme a védőbástya-gondolat hagyományrendsze
rében látott éthosznak, s genetikailag bizonnyal jóval szorosabban összetartoznak, mint
eddig gondoltuk"4 Csak csatlakozni tudok Imre Mihály soraihoz, azzal toldva meg, hogy
az az életforma, amelyhez a toposz kapcsolódik, s amelynek mind Csányi, mind Balassi
részese, s amely két vallás, két kultúra ütközőzónájában csírázik ki, már Balassi előtt 20
évvel megjelenik Magyarország határán.
A toposzt már egy generációval hamarabb megtalálhatjuk magyar nyelven a maga
sabb kultúrában járatlan Csányinál, mint Balassinál, ami annál érdekesebb, mivel tudjuk,
hogy Csányi az, aki 1556-ban luteránus prédikátort hozat Kanizsára, majd pár évvel
később elűzi onnan a katolikus plébánost, és az örök élet jutalmát ígéri Nádasdinak, mivel
az ezt engedélyezi. Leveleiben minden alkalommal a „Krisztus érdemére hivatkozik, ha
könyörög Istenhez", és hangsúlyozza, hogy csak az erkölcsi megújulás vezethet a török
elleni győzelemhez. Papjai tehát nem közvetíthették hozzá a humanista toposzt, mivel
protestánsok voltak. Hallhatta ugyan a nádor környezetében is, bár korabeli magyar
nyelvű főnemesi levél, amely használta volna ezt a toposzt, ez idáig még nem került elő.
Takáts Sándor sem említ ilyen adatot. Mi több, más előfordulásról sem tudunk. 1541-ig
az eddig fellelt magyar nyelvű leveleket közölték (HEGEDŰS-PAPP 1991). Kiadták
Nádasdy Tamás nádor családi levelezését (KÁRÓLYI-SZALAY 1882), Mályusz Ele
mér közölte a Nádasdy Levéltár több mint kétszáz levelét (MÁLYUSZ 1927). A Szalay
Ágoston által kiadott négyszáz 16. századi magyar levélből mintegy százhúsz Csányíhoz
íródott (SZALAY 1861).
4

Szeretnék köszönetet mondani Imre Mihálynak, hogy a tárgykörben készülő könyvének szövegeit rendelkezésem
re bocsátotta.
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Elképzelhető ugyan, hogy a levéltárak rejtenek még további magyar leveleket a 16.
század első feléből, ahol Magyarországot mint a kereszténység védőbástyáját emlegetik,
ezt azonban mindenképpen a végvárikatona-rétegnél kell keresni. Csányi nem ismerte a
latin toposzt, viszont annál jobban a végvárak tudati állapotát. Az ott folyó katonaéletnek
volt részese ő is. A délvidéki várak magyar és horvát katonasága ekkor már 200 éve
harcban állt a törökkel. A Nádasdy által felállított dél-dunántúli vársor személyi állomá
nya a régi Nándorfehérvár-Pétervárad vonal katonaállományával kontinuus volt. Nem
csak főtisztjei, mint Magyar Bálint, akiről Csányi írja, hogy rettegett még Tomori szeme
járásától is, de fő- és közembereinek egy része is onnan jött. Tudunk olyan katonáról,
aki az 1550-es évek végén Vasvárról küld a töröknek bajvívásra felszólító levelet, s abban
leírja, hogy 1521-ben, Nándorfehérvár elestekor Oláh Balázs mellett harcolt.
Ilyen katona az a Kázon vajda is, aki Magyar Bálint mellett szolgál Fonyód várában
mint naszádos, s megtudjuk róla, hogy még Radics Bosiccsal együtt harcolt a török ellen.
Az összeomlott védelmi vonal katonasága északra húzódott, közvetítve ezzel a katona
társadalom már kipróbált életmódját, szokásrendjét és ideológiáját. Ebben a társada
lomban természetesen a gyalogos a zsolddal, a lovas a lovával és rabjaival foglalkozott
leginkább, de ne higgyük, hogy ideológiailag közömbösek voltak. Nem véletlenül csat
lakoztak viszonylag korán tömegesen a reformációhoz. Csányi ír a „tót farsangjárásról",
ami talán a mai busójáráshoz hasonló szokásként élt a szlavóniai katonáknál. Lantpöngetés folyik a várakban pihenő közben - írja. Ellenségétől, Takaró Mihály tihanyi
kapitánytól hozzá menekült egy énekesfiú, akinek az apját, Megyeri Tamást is ismerik,
tehát az is ilyen jellegű szolgálatot láthatott el. Az énekesek a rég- és közelmúlt török
harcait dalolták.
Csányi levelei Mátyásról, Kinizsiről, Báthoriról, a kenyérmezei csatáról írnak. Ka
nizsai János érsek, Lackfi nádor, Hunyadi János jelenik meg bennük. Beszél Újfalusi
Mátyásról, Tomori huszárkapitányáról, aki nem állhatta a misét. Azokról a várakról ír,
ahol még „kesztyűt és ködmönt csináltak Mátyás katonái a fehérhajú úr szolgái ellen".
De hát megholt Mátyás király - írja - , nincs többé igazság.
„Jaj j a j nekünk egész kereszténységnek, Erdély veszedelme. Könnyebétse az Úris
ten Hunyadi János vajda testén az földet, és adja neki az örök életet. Erdélyiekkel nagi
erős viadalokkal és sok vérek hullatásával az törökét néhányszor kiverte. Kinek teteméről
jusson eszébe valamely jámbor kereszténynek az József szava. Ha az kénzeréti követni
az Izrahel népének utat." Közbevetve jegyzem meg, hogy József koporsóját az egyiptomi
rabságból menekülő zsidók magukkal vitték. Nem tudom, milyen kultusza lehetett Hu
nyadi koporsójának, a dolgot még bonyolultabbá teszi, hogy a koporsót a Gyulafehérvárt
feldúló tatárok a 17. században megcsonkítják. Az egyes események, törökverő hősök
emlékezete egy kollektív hivatástudatot erősített, a keresztény kultúra védelmezői lettek
s nem egyszerű zsoldosok.
„Szegényekbe néhányszor mennyit leváktak, fejjeket elvitték, testeket feleségek,
gyermekek, kiknek atyjok fia, nagi keserű sírással belhaltak, kiket halálos sebekbe. Kiket
ritkán úgi változót, hog csaknem koldul, mindezeknek vérek, halálok nyomorúságok az
hitvány két, vagy három forintért, még azt sem agyak meg szegényeknek."
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A monoszlói viadalba induló szenyéri katonákért így imádkozik Csányi 1561-ben.
„A te szent nevedbe bátorítod szüveket, erősíted kezeket, lábokat, és rettented a pogányt".
Hallgassuk csak Balassit a Szent Háromsághoz írt második himnuszában
Te vagy szál kópiám, te vagy éles szablám, jó lovam hamarsága,
Elmémnek vezére, karjaim ereje, s szüvemnek bátorsága,
Bízván szent nevedbe, megyek örvendezve bátran káromlóidra.
Ez a hőskultusz levezethető egy humanista eredetű, reneszánsz hagyományból,
ahogyan a „Magyarország a kereszténység védőpajzsa" - toposz is, de - és talán sokkal
mélyebben - egy több évszázados katonamorálban is gyökerezik, amely a határmenti
katonaság sajátja. Paul Wittek munkássága alapján ezt az életformát, az ilyen jellegű
tartós ütköző területet Grenzkriegertumnak nevezték el. O a bizánci-szeldzsuk török
harcok jellegzetes katonaeleménél találta meg ezt.
Erre a határvilágra jellemző egy ökológiai különállás. A katonák fő jövedelmi
forrása a háború, a zsákmány, a rabtartás. Jellemző az etnikai színesség; ugyanazon
etnikum tagjai a határ két oldalán szembenállnak, de kapcsolatot is tartanak egymással.
Bizonyos értelemben mindenkor ellentétben vannak az őket irányítani kívánó köz
ponti hatalommal. Rendelkeznek különálló világnézeti, teológiai, literátori, jogi sajátos
ságokkal, amelyeknek egy primitív fokon lévő heroikus, lovagi kultúra a következménye.
Ez a zóna mindig konzerválója pogány hagyományoknak, de melegágya az eretnek
szektáknak is. Wittek tipológiai fogalomként is alkalmazta, a mohamedán-keresztény üt
közőzónára, az Ibériai-félszigetre, Észak-Afrikára, a Balkánra, de megtalálta KeletKözép-Ázsia frontjain is.
Természetesen egy sor fenntartással a 15-18. századi magyarországi végvári kato
naságra is alkalmazhatjuk ezt az elméletet. A katonatársadalom itt is külön kezelendő az
ország lakosságától, de nemcsak ők, hanem az a népesség is, amely harcok ellenére itt
élt és maradt, és egészen vagy részlegesen felhagyva régi életformájával, ehhez alkal
mazkodott.
Hadd hozzak néhány példát a levelezésből. 1550-ben Babócsa elestekor az ostromló
Tojgun pasa szabad elvonulást engedélyezett az ostromlottaknak, azzal a feltétellel,
hogy kiadják a várban szolgáló hajdúk közül azokat, akik álltak már török szolgálatban
is. A vár népe a szalonnásszekerekbe rejtette őket, kockáztatva saját életét (NÉMETH
1903. 125).
Olyan társadalomban éltek, ahol a harc idejére mozgósított paraszt és az ez időre
felfogadott hajdú is része volt a katonai közösségnek. Szava lehetett, esküjét elfogadták.
Ő is lehetett hős, lehetett Krisztus katonája.
Másfél év múlva a várva várt nyugati felszabadító sereg megérkezett, a királyfi,
Ferdinánd főherceg vezetésével, nagy csalódást okozva. Feldúlták a vidéket, megostro
molták a leggyöngébb török várat, Korotnát. Lemészárolták a fogoly török katonaságot.
5

Szeretnék köszönetet mondani Vajda László professzor urnak, amiért Paul Wittek ezen gondolataira felhívta a
figyelmemet. WITTEK, Paul 1934. A gondolatokat ismerteti VAJDA 1993. 268-270.
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A magyar végváriak és a németek között fegyveres konfliktusra került sor, mivel az
előbbiek védelmezni próbálták a törököket (ISTVANFY 1962. 302). A konfliktusnak
volt gazdasági alapja is. Egy szegény török fogoly négyévi zsolddal ért fel. De megvolt
a határokon túlnyúló katonaetikája is, amely elítélte a felesleges kegyetlenkedést. A né
met kívülálló volt. A török megszállást nem tudta megszüntetni, de megbontotta a hall
gatólagos megegyezésen alapuló szokásjogot, és egy kölcsönös kegyetlenkedési hullá
mot indíthatott el, amely a lakosság elkergetésével a határzóna létalapját számolhatta
volna fel.
Még jobban példázzák ezt a viszonyt 1561-ben Csányi Hegyesd várával kapcsolat
ban írt levelei. A várat egy éjjel rajtaütéssel beveszi a török. Parancsnoka, Bajazid vajda
sok borsot tör a környező végvárak kapitányainak orra alá, ugyanakkor katonáival együtt
vendégül látja a híres törökverő, Gyulaffy László csobánci seregét. Nem sokkal később,
valószínűleg az ő kémtevékenysége alapján verik szét Veszprém alatt a csapatot. Pár
hónap múlva Gyulaffy és Bajazid Hegyesd alatt párbajt vív. Amikor is úgy felökleli
Gyulaffy barátját-ellenfelét, a vajdát, hogy baltával kell a hátából kivenni a kopjavasat.
Magát a „Grenzkriegertum"-ot a parasztnak is el kellett fogadnia. Alkalmazkodott
vagy ment. Úgy érzem, a jobbágy-katona ellentétet az 1960-as, 1970-es évek törté
netírása túlhangsúlyozta. Valójában a jobbágy része volt ennek a katonai életformának.
Haszonélvezője volt ő is a hadiszállító-kereskedelemnek. Sokan fegyvert tartottak ott
hon. Oközülük töltötték fel 1556-ban a nádori csapatok gyalogságát, de őközülük kerül
tek ki a szabad hajdúk is, ugyanúgy, mint török oldalon a félreguláris szerb parasztokból.
A 16. század közepétől a 17. század felé haladva a Magyarország területén növő török
félholddal nőtt a száma azoknak a parasztcsaládoknak, amelyek valamilyen módon
kapcsolatba kerültek ezzel a katonavilággal, ha másként nem, úgy, hogy egy családtagjuk
katonának állt (BÚZA 1978. 286-292).
A katonaság tehát furcsa szimbiózisban élt a környék lakosságával. A kétirányú
kulturális hatást szinte nem is kell hangsúlyoznom. A 16. század első felében északra
húzódó végvári vonal magyar-délszláv csapatai a környék parasztjaiból, nemeseiből
töltődtek fel, a század végére etnikailag magyarrá váltak (TAKÁTS 1902; GYÖRFFY
1927; SZABÓ 1950; BENDA 1963). A katonák közvetítették életformájukat, ez volt az
egyedül lehetséges, vállalható életmód. Hozták fegyverüket, szokásaikat, dalaikat. Meg
próbáltak új egyházszervezetet kialakítani az új környezetben. Ez a környezet éltette
tovább a 15. századból áthagyományozott „határvédő, védőbástya"-toposzt (TÉRBE
1922; GYŐRY 1933).
A nádori sereg, Kanizsa-Egervár központtal mintegy kiképző bázisa lett a 16.
századi katonaságnak a Dunántúltól Erdélyig. Nem néztem utána, hogy az 1560-as évek
névanyagából 20-25 év múlva felbukkan-e valaki Egerben Balassi környezetében, de az
adott helyzetben lényegtelen is, annyira egyértelmű a funkció.
Már Horváth Magda fölfigyelt rá, hogy a „Magyarország a kereszténység, Európa
védőbástyája" - toposz a Mohács utáni években leértékelődik, Magyarország már csak
mint Germania védfala jelenik meg (HORVÁTH 1937). Nem a büszkeség, az erő
hangsúlyozódik, hanem a két ország egymásrautaltsága. Érvrendszerében az szerepel,
hogy a szomszédos birodalmi országoknak erkölcsi kötelességük, de érdekük is mégse-
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gíteni a török által megszállt Magyarországot. A kanizsai katonák persze megtapasztal
ják, hogy a nagy európai felszabadító sereg nem érkezik meg. Az 1556-57-es téli hadjárat
után válik ez számukra nyilvánvalóvá. Ekkor felerősödik a németellenesség. Hogy a
toposz Csányinál megtalálható, bizonyítja, hogy bár a végvári katonaság a század 60-as
éveire már tömegeiben protestáns, a régebbi felfogás makacsul tovább él, Luther idevo
natkozó nézetei ellenére is. Az okát csak találgatni tudjuk. Fönntartják egy egységes
kereszténység képét, amelyet ők védelmeznek, de ahonnan segítséget is várnak, bár
Csányi egyre kevésbé bízik egy európai felmentő sereg győzelmében. Elsöprő török
offenzívától fél j o b b esetben hosszadalmas együttélésre számít a törökkel, aki mint írja,
„már közéjük van elplántálva".
A védőbástya-gondolat itt inkább egy olyan hivatástudatot, mozgósító erőt jelentett,
amely a hagyományos vallási, kulturális ellentétet hangsúlyozta, az átléphetetlen szaka
dékot, amely fanatikus alapja volt a békére, az egyezségre nem hajlandó, az európai
hadviselési normákra, hadijogra nem adó, állandóan izzó háborúnak.
Ez annál inkább fontossá vált, minél jobban „elplántálódtak" közéjük a törökök,
akik megtanultak magyarul. Az országot, a vidéket ismerő, nem sűrűn cserélt katonacsa
ládok álltak szemben a magyarokkal, akiket szintén szívesebben alkalmaztak, ha család
dal együtt települtek le a várban. Lassan csak a süveg és a turbán különböztette meg őket.
A török a Rómától független protestáns egyházakban a délszláv autokephal pravoszláv
egyházak párját látta.
A kérlelhetetlen „Magyarország mint a kereszténység védelmezője"-gondolat hiva
tástudatot, esküt, megkülönböztetést jelentett a törökkel szemben, és a legkeményebb
bánásmódra is felhatalmazást adott a keresztény lakossággal szemben, ha csak a legki
sebb külsődleges török hatást tapasztalták is. Ugyanakkor, mint Csányinál is van rá adat,
egy német birodalom-ellenességet is magában rejthetett. A „gonosz nővér Germania", a
hanyag, felelőtlen, vadászgató császár, a szövetséget felrúgó kereszténység tömegével
jelentkezik a levelezésben. Azt írja, hogy az oroszlán torkából menekültek a keselyűhöz,
s ennek rugdosásától az oroszlánnál találtak védelmet.
„Micsoda elvetett ember vagy nép volna, kik senki ellene, hogy földet, országot,
birodalmat nem venne, igen meghagynánk magunkat ismernünk, kikrül ükét hamarabb
veszedelmeinkre felgerjesztenénk. Tudom nagyságod megkeseredett szüvét az dologból,
kiket nagyságod előszámlál egész kereszténységnek veszedelmes romlásokra, úgy va
gyon, hogy nagyságod minden felől az vasverő üllő közét forkodván, nagyságod fején
cséplik a babot" - írja más helyen.
A kép a „két pogány közt"-tudat előképe, amelyet én itt vélek először feltalálni.
Pázmánynál ugyanezt jelenti majd az ajtó és küszöb közé szorult ujj, vagy Bornemiszánál
a két tar császár között kopasszá váló ország. A század második felére válik uralkodóvá
a wittenbergi történetszemlélet alapján a zsidó és a magyar nép párhuzamba állítása,
amely konstrukció a töröktől való megszabadulás lehetőségét morális, eschatologikus
síkra helyezi. Ugyanakkor a szétdúlt ország népe számára egyfajta válságkezelő program
is (ŐZE 1991).
6
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1561-ben azt írja Csányi: „De még a többi között egy félelmem, kit néhány esz
tendővel is írtam, mondtam nagyságodnak, az holdolás engedelme megédesítette az
népet, az pór gyűlöli az urát. Oka is vagyon, s az parasztsákba nincs kitül tanulni az
Istennek igéjét. Azon félek, hogy nem futnak az török előtt, hanem urakra támadnak,
amint ím csak mostan is Hegyesd alól megtérvén, sok helyen kiáltották, azért nem
mernek minket felvenni az urak mond, hogy félnek tőlünk, hogy ugyan járnak mint
Székely Györgyei, de ugyan meg kell lenni. Az német, cseh gyűlöl, s ha az mienk is
üldözni és űzni kergetni foknak együtt az törökkel."
Egy emberöltővel azelőtt folyt le a nagy boszniai mohamedanizálódás, amelynek
hullámai erre a vidékre is átcsaptak. Egy olyan ideológia, amely azt hirdette, hogy a
szenvedés bizonyítja, mint a zsidóknál, az Isten által való kiválasztottságot, a 16. század
közepétől sokkal hatásosabb volt befelé, mint a közönyös Európa védelmével dicsekedni.
Az üllő és vasverő közé szorult ország gondolata és a zsidó-magyar párhuzam beépült
a későbbi nemzeti önértékelés szimbólumrendszerébe. A kisnépi-voltot tudatosította az
erős, s az egész kereszténységet a pogány áradattól védelmező bástyával szemben.
Ugyanakkor ez egy folyamatot is jelzett; a belső bezárkózást.
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Sándor Óze
"THE STRONGHOLD OF CHRISTIANITY"
OR "A COUNTRY BETWEEN HAMMER AND ANVIL"
A change of national identity in the 16th century among the soldiers
of the Turkish frontier in Southwestern Hungary
By the middle of the 16th century, the central part of Hungary had been occupied by the
Osmanli Turks. Fortresses along the frontier had almost been in constant fight with the
Turkish troops. On the basis of contemporary letters, the author is analysing aspects of
national self-identification among the Hungarian borderguards.
The idea of the "the stronghold of Christianity" excluded any kinds of compliance
with the Turks. In fact, it justified all actions against those who yielded to the conquerors.
This standpoint did not agree with the idea of Luther, according to which moral purifi
cation was needed for defeating the Turks. As in outcome of the idea of the "stronghold
of Christianity", Hungary should have been helped by other countries, including the Holy
Roman Empire. However, soldiers of the frontier fortresses could see only very poor
assistance coming from the West and experienced that western soldiers were just as cruel
as the Turks. These events led to the conclusion that Hungary had to face two evils and
could rely upon nobody but itself. This idea was confirmed by the parallel drawn between
the fate of the nation and that of the Jewish people of the Old Testament.

IMRE Mihály

A „MAGYARORSZÁG PANASZA"-TOPOSZ
A 16. SZÁZAD IRODALMÁBAN

I.
Előadásom tárgya egy 16. századi irodalomtörténeti jelenség, jelenségcsoport bemutatá
sa; ezt azonban olyan nézőpontból végzem, hogy az minél nagyobb felületen érintkezzék
konferenciánk központi gondolatával. Kutatásaim alapvetően e korszak magyarországi
latin nyelvű irodalmára irányultak, szorosan igazodva azonban a világirodalmi és a hazai
magyar nyelvű irodalmi kontextushoz. E hárompólusú meghatározottság szerint értel
mezhetjük igazán helyesen irodalomtörténeti jelenségként a „Magyarország panasza"-toposzt.
Mindez azonban csonka és egyszerűsítő lesz, ha nem támaszkodunk kellő eszme
történeti vizsgálatokra. Márpedig a 16. század Európa-szerte, így Magyarországon is a
hatalmas eszmetörténeti-konfesszionális átrendeződés, tagolódás saeculuma. Ráadásul
Magyarország történetében drámai cezúrát jelent a hódító oszmán világhatalom tartós
berendezkedése, a három részre szakadás, a kettős királyválasztás. E momentumok
mindegyike annyira elemi erejű, hogy valamiféle eszmetörténeti jellegű derivátumuk
születik. A magyarság sorsa addigi létéhez viszonyítva oly alapvetően megváltozik az
„Orbis Christianus"-on, hogy ennek nyomán széthullani látszik korábbi értéktudata,
önmeghatározása. Ezekben az évtizedekben kell gyökeresen újradefiniálni a önnön létle
hetőségeit és feladatait, a keresztény Európához és a sarjadó hitújításhoz való viszonyát.
Az eszmei-ideológiai-konfesszionális szférában előbb-utóbb az új identifikációk egész
sora válik szükségessé, és fejlődik is ki. E tudati elemek egyenként, meglévő interferen
ciáikban és összegeződve is, a bontakozó nemzettudat tartalmaivá válnak; új értékfogal
makat, értékrendeket, értékalakzatokat formálnak, tudatosítanak és jelenítenek meg. Az
értékfogalmakból szerveződő értékalakzat nyilván összefüggésben áll a nemzeti identi
tástudat ekkori sajátos alakulásával. Az értékalakzat kifejezésre juttatja az adott korszak
értékfogalmainak érvényesülési lehetőségeit, esélyeit és magyarázhatja kudarctudatának
jellemzőit is.
1

Jelen tanulmányom egy jóval terjedelmesebb értekezés részeinek sajátos nézőpontú megszerkesztése. Ennek eddig
nyomtatásban megjelent részletei: IMRE 1984, 1988, 1991, 1994.
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Az új identifikációk kifejlesztésében, megjelenítésében és tudatosításában, az értékfogalmak használatában lényeges szerepet játszik az immár meghatározó nyomtatott
irodalmi műveltség. Ezen irodalmi műveltség nemcsak tükrözi-tartalmazza a nemzettu
dat számos jellemzőjét, hanem maga is erősen alakítja azt. A 16. század irodalmi művelt
ségét a reneszánsz nagy formaképző- és konvenciórendszerei határozzák meg, amelyeket
igen magas fokú tudatosság és erőteljes teoretikusság jellemez. Az irodalmi műveltség
ezen formaképző- és konvenciórendszere sokszor kezdeményezheti vagy tudatosíthatja,
szétsugározhatja a nemzettudat valamely elemének szimbolizációját, s a műalkotás kom
pozíciójába szervezve jeleníti azt meg. Amennyiben a talált vagy kialakított formai
lelemény a kor esztétikai elveivel harmonizál, úgy az adott mű egyediségén túlmutató
jelentőséget szerez, amennyiben pedig a korszak tartósan ható tudati-ideológiai elemeit
is revelálja, úgy e bonyolult folyamat toposz kialakulásához vezethet (CURTIUS 1948;
JEHN [hrg.] 1972; BAEUMER [hrg.] 1973). A magyar nemzettudat irodalmi kifejlődé
sének formulák szintjén történő föltárása még alig haladt előre, azonban kialakult topo
szokat már megalapozottan regisztrálhatunk. Jól dokumentálható és az egyik legmarkán
sabb és legösszetettebb fejlemény a „Magyarország panasza"-toposz.

II.
A siratás, siralom, panasz formulája mind a zsidó-keresztény, mind a görög-latin
műveltségben, irodalomban ősi formákban jelent meg; egyetemes emberi jellemzőinél
fogva nyugodtan a jungi értelemben vett archetípusok közé sorolhatjuk. E formulának
mind egyéni, mind kollektív változatát mindkét említett paradigmarendszer kimunkálja.
Archetipikus jellegéből következik, hogy valamilyen formában minden korszak folya
modik ennek hagyományrendszeréhez. A török veszedelem magyarországi állandósulása
olyan társadalmi, ideológiai, társadalomlélektani körülményeket teremt, amelyekben fo
kozottan juthat szerephez a korszak irodalmi mondanivalóiban a gazdag hagyományú
panaszformula-rendszer, sőt új mozzanatokkal is bővül. A körülményekből következően
a kollektív fenyegetettség érzete válik meghatározóvá. A reneszánsz formateremtő elvei,
annak hagyomány választó mechanizmusa alakítja ki irodalmunkban a megjelenő panasz
formulákat. A korszak műveiben kibontakozik egy tendencia: már nem a történelmileg
konkrét - egy-két, sok - panaszszituációt akarják kifejezni (a mohácsi csatavesztés,
Buda, Pécs, Székesfehérvár vagy akármely város, vár eleste, a kiváló személyiségek vagy
a névtelen sokaság halála), a querela az ország egyetemes érvényű, időhatárok közé nem
zárt, általános létállapotává tágul, meghatározó attribútuma lesz.
Tarnai Andor már 1969-ben indítványozta 16. századi irodalmunk eme speciális
témakörének beható vizsgálatát: „A mohácsi csatavesztés és főleg Buda elfoglalása után
a hazaiak tudatában a »gazdag föld« motívumához, latin verselőknél és magyar ének
szerzőknél egyformán, egyébként is a gyász, a panasz, a romlás (luctus, querela, quaestus, lamentatio, planctus, plangor, ruina) még részletesen feltárandó képzetei tapadtak"
(TARNAI 1969. 39).
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1537-ben jelenik meg Wittenbergben Paulus Rubigallus (Paul Rothan) Querela Pan
nóniáé adGermaniam c. verses műve 153 disztichonban. A Selmecbányái, hungarus tudatú,
wittenbergi egyetemi tanulmányokat folytató képzett humanista szerző hősi levelet ír Germaniának. A női attribútumokkal megjelenő Pannónia önmagát mutatja be, szenvedéseit
sorolja föl. Szavait a hatalmasabb, idősebb nővérhez (Soror) Germaniához intézi. Pannónia
a vad géta által leterítve annak lábainál hever. Szomorúan gondol vissza a mohácsi csatára
és az utána következő évekre. A leírásból Lajos király is fölbukkan;
Jóllehet, ellenség azelőtt is tört a hazára,
Ekkora nagy romlást még sose ért meg e föld.
Sőt inkább a határtól messze mi űztük az ellent,
Gyakran a kardunkkal ezt cselekedte kezünk.
Ám a jelenben, jaj, nyomorulttá tett a kegyetlen
Sors, mely mostohaként sohse bánt velem így.
Mert amikor Lajosunk elhullt ádáz csata közben,
Harcolván értem védni akarta hazánk,
Akkor hulltam el én is, örökre lerogyva a földre,
S környülvett Mohamed sok katonája legott;
Attól fogva a harc sose szűnt, ó Isten az égben,
S míg így dúl a csatánk, elfogy az összes erőm.
Mert nem elég rablott kincsünk, már vért is akarnak,
S nagy-nagy öröm, ha a kard szívbe hatolva piros/
Ezt a rettenet képei követik, szenvedéllyel jeleníti meg a vad martalóc ellenséget és
a kiszolgáltatott védtelenek szenvedéseit mintegy ötven soron keresztül. Melanchton
retorikai elvei nyomán Rubigallus is a gyötrelmek nyersen részletező bemutatását végzi:
hogy elrettentsen és felgyújtsa a lelkeket a török elleni küzdelemre - inflammant animos
contra Turcas (vö. IMRE 1994. 10-12). Áldozatul esnek ifjak és öregek, anyák és
csecsszopó gyermekeik. Az anya karóba húzva látja gyermekét, de még az anyai méhben
rejtőzőt is kimetszi e szörnyeteg fegyver.
Láttam elég sokszor, hogy az ellenség a raboknak,
Hóhér módra bizony, sorra levágta fejét.
Azt is látta szemem: folyamokban folyt a mi vérünk,
És körülöttem a föld vérrel itatva piros.
(OKÁL 1980.5)
Bárcsak megengedné a zord végzet, hogy visszatérhessenek a hős Hunyadiak, s
maga a dicső Mátyás király. Rajtad áll Germania, adsz-e segítséget a bajban lévőnek,
hiszen nővére vagy. A vers második fele újra meg újra igyekszik fölkelteni Germania
2

Rubigallusról és művéről: IMRE 1991. 10-15; RMK III. 323. Modern szövegkiadása: OKÁL 1980.
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lelkiismeretét, de nem riad vissza a korholástól, keményebb bírálattól sem. Erre minden
oka megvan Pannoniának, hiszen oly sokszor oltalmazta saját testével, vitéz katonáival
nővérét, ezért várhatja most el a viszonzást. Pedig ha nem segít, gőgös érzéketlenségével
nemcsak szenvedő testvére kerül végveszedelembe, hanem vele Germania is. Ezzel az
ellenséggel csak összefogva lehet eredményesen szembeszállni, ha késlekedünk, mind
ketten elpusztulunk. Pannónia azonban nemcsak bőven ontott véráldozatával érdemli ki
Germania segítségét, de e föld egykori és még most is meglévő természeti gazdagsága
oltalmat kíván. A 15-16. századi irodalom és politikai publicisztika egyik gyakori topo
szaként Rubigallus a „gazdag Pannónia", a fertilitas Pannóniáé képét rajzolja föl.
Végül ezért hasson rád, mennyire gazdag ez ország,
Kincsei nagy számán ámul az isteni kar.
Mert ez a gazdag föld más mindent messze felülmúl,
Líbia gazdag ugyan, ám vele szembe szegény.
Kréta borát ki dicsérni akarja, dicsérheti untig,
Ám a mi jó boraink, jobbak a krétainál.
Távoli szép Epirusz hírét csodaszép lovak adják,
Mégis elismeri már, győztes a Pannoniánk.
Ó, hogyan említsem fiatal szép marhagulyáit,
S halban vannak-e még ennyire dús folyamok?
Mondjam-e szép ligetit s a vadásznak kellemes erdőt,
Melybe ha lépsz, hidd el, lelked erőre kap ott.
Eljöhet ám, ha akár Pancháia, gazdag aranyban,
Itt elveszti hirét, hírneve füstbe megy itt.
Van hegye, ő a határ szkíták és Pannoniánk közt,
Szkítáknál Boreász hozza a hófuvatot.
Szép ez a hegy s gazdag, sok fémét nézve csodálják,
Minden fém ragyog itt, csillagos ég amiként.
És ahogyan dús érrendszer van az emberi testben,
S hordja a testnek szét mind, ami élteti őt,
Éppúgy más-más fémerek átjárják a hegyet bent,
S szállítnak minekünk sok nemes ércdarabot.
Egyes erekben az ólom az úr, máshol meg a vas több,
Persze van ér olyan is: terhe a sárga arany.
Sárga aranyt viselőknek gőgtől duzzad a keblük,
Ámde az ott mégis büszke, hogy érce ezüst.
(OKÁL 1980. 7)
Más nemzetek sokaságában már fölébredt a könyörület és segítő szándék, küldik az
európai nemzetek katonáikat: jönnek a bajorok, svédek, a harcos franciák, szászok,
türingiaiak, hesseniek, brandenburgiak, de a helvétek is. Vannak közöttük távoli ibérek,
tiroliak, belgák, frízek, morvák és sziléziaiak, hős csehek; hogyan hiányozhatnának hát
közülük éppen a Soror fegyveresei? Ragadj hát fegyvert, győzni fogsz, hiszen a szerencse
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és maga a hatalmas Juppiter támogat. Testvérháború, széthúzás is okozza a szenvedése
ket, reménytelen fájdalmában Pannónia nővére lábaihoz veti magát. A befejezés mégis
bizakodó, segítsége nem csak a szenvedőnek hoz enyhülést, de jótéteményével Germania
örök hírnevet és dicsőséget szerez magának.
1545-ben újabb Rubigallus-verseskötet jelenik meg Wittenbergben Epistola Pan
nóniáé ad Germanium recens scripta címmel (RMK III. 366). A szerző - széttekintvén
a Kárpátok legmagasabb ormairól - szemei előtt megjelenik a szomorú asszony (foemina
moesta) Pannónia. Királynői alak, hajdan ragyogó pompájú, most sötét gyászruhája
vérrel mocskolt, vérző sebeitől kábult, haja tépett, szomorú arcán panaszló szavak soka
sága. A szerző bátorító szavaira megtörten válaszol, sorsát így összegezi:
Én Európa leánya vagyok, de magúmra hagyott ő,
Névben Pannoniát s tört jogarát viselem.
Europae sum nata meae deserta parentis,
nomina Pannóniáé fractaque sceptra gero.
(OKÁL 1980. 41)
Pannónia a szerzőre bízza könyörgő, Germaniához írott levelét, amelyben olykor
fölerősödik a kíméletlenül számon kérő szemrehányás és vád. A legdurvább sziklát is
kivájják a lágy hullámok, és a vas is elkopik, de az én sok-sok könyörgésem téged nem
lágyít meg. Durvább vagy a vasnál és a sziklánál, de a kicsinyeit gondozó vadaknál is.
Te pedig a legközelebbi, véreddel rokon testvért hagyod galádul cserben. Fölbukkan a
„kereszténység védőpajzsa"-toposz, de már csak Germaniára értelmezve.
És amikor - sokszor - fegyverrel tört a török rám,
Pajzsként álltam elé, s téged is óvtalak én.
Ám mivel úgy véltem, majd árt seregednek e horda,
Mindent vállalván egyre fogyott az erőm.
Eveken át így védtelek én hős fegyvereimmel,
Szenvedtem, tűrtem érted ezernyi veszélyt.
(OKÁL 1980. 42)
Ennek bizonyítására 40 soron keresztül részletezően fölsorolja a nikápolyi csatát
követően vívott törökellenes ütközeteket, hadjáratokat. Különösen büszkén emlékezik
vissza a Hunyadiak sikereire, a fölsorolást II. Lajos halálával zárja. A szerző bemutatja
a pusztítást tollal megörökítő és kardot forgató Pannoniát:
Bárcsak láthatnád arcom, képem, mikor írok,
Látnád könnyeimet, nem fogy az áradatuk.
írok ugyan, de a toll, hidd el, mint lándzsa kezemben,
Párolgó nyele még, rajta a vér iszamos.
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Barmokként a leöltek kóbor lelkei súgnak,
Ok mondják, benned hála nyomát se lelik.
(OKÁL 1980. 42)

Rubigallus itt szorosan imitálja Ovidius Heroldes című művét, ahol gyakori a
levelet író, könnyeket árasztó és azt a levélre hullató hősnő alakja, aki csapzott, tépett
hajzattal, megszaggatott ruházattal jelenik meg előttünk. A címzettet arra kéri a levélíró,
hogy olvasva levelét, képzelje hozzá a kiomló könnyeket s a szenvedő arcot. A kardot
szorító, zokogva levelét író hősnő alakja is ovidiusi allúzió nyomán kaphatott sajátos
jelentést, és igazodott a kor magyar viszonyaihoz. Kemény bírálat, haragvó számonkérés
következik.
Hogyha a kérésemnek nincs rád semmi hatása,
Mert a te kebledben sziklakemény a szived,
Akkor a végső kérésem, temetésem után tégy
Sírhalmomra követ s rajta e sírfelirat:
Míg Pannónia élt és győztes fegyvere révén
Mindig visszaütött, gétasiker sose volt.
Akkor a hősei nagy, bátor szive tette erőssé,
Karddal védte magát, s védte a teutonokat.
Ámde midőn balsorsa, a végzete kezdte lenyomni,
S tetteiért jutalom, hála se érte el őt,
Összerogyott szomorún, nővére se nyúlt le utána,
Nagy jutalom volt ez annyi sok érdemiért.
(OKÁL 1980. 43)
A méltatlanul elhagyott, majd saját sírföliratát megíró és a halálra készülő hősnő,
aki epitáfiumában vádolja az őt halálba kergetőt, ugyancsak ovidiusi allúzió: Didónak
Aeneashoz írott sorai adták az imitatio alapját. Most egyedül V. Károly hatalmas
birodalmától remélhetjük a menedéket, a törökkel szembeni védelmet. Oly hatalmas
impériumot hozott létre, mint Augustus óta senki, uralma alatt visszatérhet az arany
évszázad, ahol kegyesség, egyetértés, a tudományok és művészetek virágoznak, porba
sújtja a barbárt s népeinek új Augustusa lehet. Rubigallus jelentőségét az adja, hogy
európai műfaji minták alapján kialakítja az allegorikus heroida magyar jellemzőit, létre
hozza a „Magyarország panasza"-toposz retorikai, kompozicionális, eszmetörténeti szer
kezetét, amely az egész század során mintául szolgál e műfajcsoport más alkotásai
számára. Az allegorikus heroida a 16. században a korszak panaszirodalmának egyik
meghatározó műfaja.
A heroida műfaja a reneszánsz irodalom egyik legváltozatosabb és leggazdagabb
utóéletű műfajcsoportjává lombosodik. Különösen az itáliai latin és olasz nyelvű válto4

Heroldes, Dido Aeneae.
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zatok sokasága ismert, amelyek gyakran beépítik, fölhasználják az ugyancsak ókori
eredetű lamentatio-laudatio urbis (várossiratás-városdicséret) műfajait. Középkori kez
detek után az itáliai irodalomban terjed el az allegorikus heroida, ahol a levélíró allegorizáltan jelenik meg: ez gyakran egy-egy város, régió vagy maga az egyház. Fejlődésében
új szakasz a 16. századi német irodalomban következik be, éppen a protestáns Witten
bergben. Az itteni megújulás egyik oka az lesz, hogy e verstípus a reformációval meg
jelenő konfesszionális polémiába illeszthető be a hitújítás oldalán. Másfelől pedig a
levélformában megjelenített szónoki rábeszélés (oratio suasoria) igen fontos szerepet kap
a török veszedelem növekedésével megszaporodó politikai-publicisztikai irodalomban.
Mindkét témakörben meghatározó szerepet játszik az egyház, gyújtópontba kerül,
hiszen védekeznie kell mind a katolicizmus és a pápa, mind a török ellen. Márpedig e
két témakör csak a német reformáció irodalmában fonódott össze ily szorosan. Találunk
olyan allegorikus heroidát, ahol a küldő a börtönében sínylődő egyház és várja megszabadítóját, Luthert. (Eoban Hessus) Máshol a szorongatott egyház Germaniához vagy a
Sacrum Imperium Romanum császárához intézi könyörgését, esetleg valamelyik válasz
tófejedelemhez. Harmadik legelterjedtebb változat, ahol Germania vasta, plorans (a
feldúlt, síró Germania) könyörög a Német-római Birodalom császárának. Ez utóbbinak
egyik változata C. U. Velius Querela Austriae ad Germaniam című 1532-es műve.
Mindegyik változatot sok olyan szerzőnél megtaláljuk, aki az 1520-as évektől a Melanchton körül szerveződő wittenbergi költői kör tagja. Közéjük sorolhatók: G. Sabinus,
David Peifer, Johannes Stigelius, E. Knobeisdorf, N. Reusner, S. Glaser, H. Wolf, G.
Fabricius - , hogy csak a legismertebbeket említsük. Germania mindenütt elhagyatott
királynőként, meggyötörten, testi-lelki szenvedésekelviselőjeként jelenik meg: Domina,
vagy Regina Teutona, Germaniae. A német irodalmi környezet határozottan politikai
publicisztikai irányba terelte a panasz-siralom heroidákban meglévő, eredetileg indivi
duális jelleg műfaját, s közösségi hangoltságúvá változtatta, melynek meghatározó moz
zanata a török veszedelem és az ellene folytatott küzdelem volt.
Rubigallus versei több helyen is igen kemény hangon bírálják Germaniát részvéttelensége, érdektelensége, esetleg ellenséges magatartása miatt; védekezik is olykor, a
szembenállók vádjait elveti, igaztalanságukat bizonyítja. A vers az allegorikus heroida
szabályai szerint fiktív párbeszéd, s ehhez igazodva retorikus eljárással sorakoztatja föl
érveit, igyekszik meggyőzni a másik felet. Ez a magatartás azonban nem csak a választott
műfaj szabályait tükrözi, hiszen tudjuk, a német közvélemény jelentős része élesen
bíráló, olykor kifejezetten ellenséges a magyarsággal szemben (PUKÁNSZKY 1926,
277-295; HORVÁTH 1937; BEND A 1937).
Johannes Cuspinianus 1527-ben szónoklatot ír a mohácsi csatáról és Magyarország
állapotáról. Azok a magyarok, akiknek az országát pedig széles körben elterjedten a
kereszténység falának és pajzsának nevezik, mostanra hetvenkedő, élősködő nép lettek
(Hungari, quorum regnum antemurale, et Christianitatis clypeus vulgo apellatur...).
Minél inkább pártoskodók, viszálykodók egymás között, annál inkább ostobán pompa
kedvelők: arany edényekből isznak, ezüstből esznek, még a fejükre is aranyat tornyoz6
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nak. Nyakukat arany és ezüst ékszerekkel díszítik, lábukon ezüst sarkantyút hordanak.
Még a lovaikra is arany, ezüst szerszámot, ékszereket aggatnak. Csak lakomáikon és
tivornyáikon harciasak és az ivásban küzdeni vágyók, ha kell, éjjel-nappal. Conrad
Cordatus 1529-es prédikációja sem kíméletesebb, de itt még bővül is a bűnlajstrom: az
immár protestáns szerző istentelenséggel, bálványimádással vádol; Máriát imádják, és
magukat önhitten a hit védelmezőjének tartják imádságaikban és énekeikben, és szívből
ellenségei a németeknek. Az igazi evangéliumi hit tekintetében egyformán szembenáll a
németséggel a török és a magyar, magához az ördöghöz hasonlóan (CORDATUS 1529).
Közvetlenül Buda 1541-es elveszése után írja prédikációját Dietrich Veit. Harcos pro
testánsként keményen támadja a pápát, az egyházi hierarchiát, majd az istentelen, bálvá
nyozó, iszákos, hadierényeiket elveszített magyarokat, akik menthetetlenül belesüllyed
nek bűneik, viszálykodásuk tengerébe. így szükségképpen válnak a török martalékává,
olyannyira, hogy Magyarország már nem is létezik valójában többé, az egész Törökor
szággá lett (VEIT 1542).
Az elmarasztalások, bírálatok fölsorolása folytatható lenne; az ismertetettek alapján
biztosra vehetjük: Rubigallus valóságos polémia részének szánta műveit, úgy azonban,
hogy ebbéli szándékát még csak erősítette a választott heroida-forma. A vitára alkalmas
sá teszi e verseket latin nyelvűségük, hiszen így tudomást szerez róluk az európai
közvélemény, s megjelenési helyük a kor szellemi centruma. Rubigallus abban is a
heroida szabályait követi, amikor Pannónia szaggatott ruhában, zilált hajjal, véres arccal
és könnyes szemekkel jelenik meg, és önmagát Európa elhagyatott gyermekének vallja.
A költői szcenírozás, képszerűség értékirányultsága egybevág a magyarság Mohács utáni
nemzeti-történelmi tudata jelentős részének önértékelésével. Éppen úgy, ahogyan azt
Benda Kálmán kutatásai is bizonyították: „Mátyás Magyarországának mérhetetlen önbi
zalma a Jagellók alatt fokonként tűnik el... Áldozatnak érzi magát a magyarság. Elha
gyottan Európa keletén, kitaszítva, akinek kötelessége saját pusztulásával és romlásával
felfogni a rettentő csapást" (BENDA 1937. 47^18).
A magyarságnak éppen a török elleni küzdelmek során kialakult sajátos hivatástu
data: a propugnaculum Christianitatis, a kereszténység védőbástyája, eszmetörténetileg
igen gazdag jelentésűvé terebélyesedett mind a külföldi, mind a hazai forrásokban.
Kezdetben leginkább a pragmatikus politikai-diplomáciai műfajok hordozzák (pápai
bullák, misszilis és fiktív levelek, követjelentések, oklevelek stb.). A 16. században egyre
nagyobb szerephez jutnak az irodalmi földolgozások, amelyek esztétikai, retorikai megformáltságukkal immáron nyomtatásban még hatékonyabb propagandaeszközt jelenthet
nek. Alakításában meghatározó szerepet játszott a reneszánsz műveltség, fejlődési vonu
latának egyik fő ága ez.
Aeneas Sylvius Piccolomini V. Miklós pápához intézett levelében Bizánc eleste
után az egyetemes kereszténység pusztulásáról kesereg, ebben vigasztaló lehet a magya
rok helytállása a török ellenében s a laudatio a védőbástya-szerep betöltését ünnep
li, de mellette dicséri Pannónia természeti gazdagságát {De situ et fertilitate Ungariae
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- PICCOLOMINI 1571. 712-716). Az erkölcsi-katonai kiválóság összekapcsolása az
ország természeti gazdagságával nagyon termékeny szónoki inventiónak bizonyul, amely
ezt követően évszázadokon keresztül alkotók sokaságát inspirálja. A szerző így Magyar
ország két meghatározó értékaspektusát fejezi ki: egy vitális-naturális és egy etikai-po
litikai-ideológiai értékszférát. E két értékpólust is különböző összefüggésben lehet áb
rázolni, a közöttük lévő szinkrónia vagy aszinkrónia eltérő fokozatai, harmóniája vagy
diszharmóniája szerint. Bár a 16. század elején már fölbukkan hazai szerzőinknél (Nagy
szombati Márton, Hagymási Bálint), gátszakadászerűen a Mohácsot követő időben lát
hatjuk, hogy ezzel megkezdje - máig sem igazán földerített - több mint kétszázötven
éves hódítását. Hazai szerzők mellett külföldiek is előszeretettel komponálják bele műve
ikbe, és Magyarország meghatározó attribútumaként állandósul a védőbástya-toposz
mellett.
Elterjedésében, állandósulásában nyilván meghatározó szerepe volt a Mohács utáni
veszteségtudatnak. Ennek irodalmi-publicisztikai kifejezői valamennyien a retorika esz
köztárát használták; a drámai módon hirtelen bekövetkezett értékvesztés fölerősíti a
korábban meglévő értékek fölmutatásának, kimondásának igényét. Ennek tükrében még
fájdalmasabb a bekövetkezett veszteség, bemutatása pedig másokat is rádöbbenthet erre,
együttérzést válthat ki, amely segítésre ösztönözhet. Amikor Rubigallus Wittenbergben
versei megírására gondolt, fölismerte, hogy az allegorikus heroida alkalmas lehet itthon
ról magával hurcolt tapasztalatai, élményei kifejezésére úgy, hogy e választott műfaj
egyben antik és kortárs latin szerzők eruditus imitatióját jelenti. Ebbe azonban mind
eszmetörténetileg-ideológiailag, mind formailag-retorikailag beilleszthető a „propugnaculum Christianitatis" és a „fertilitas Pannoniae"-toposza, s így összetettebb, gazdagabb
kompozíciót teremthet. Ezt végezte el műveivel úgy, hogy mintaként szolgált a század
ban őt követők számára.
Nyomában járnak a „Magyarország panasza"-toposz más szerzői. 1544-ben jelenik
meg a Luctus Pannóniáé című kötet Krakkóban; J. Sambucus Pannónia ad Germaniam
című verse, A. Gerardus Hungáriáé ad omnes Sacri Romani Imperii ordinespro subsidio
adversus Turcam conferendo, Supplex Oratio, Sylvester János Querela Fidei című művei
az 1550-es években követik a sort. Az 1560-as évekből származik G. Purkircher Pan
nónia lugens-Q, Kassai Dávid Zsigmond Elégia Pannóniáé gravissima pestilentia conflictantis című 1577-es műve Wittenbergben lát napvilágot. Valamennyi a Rubigallusnál
bemutatott jellemzőket mutatja.
A „Querela Hungariae"-toposz nemcsak magyarországi szerzők tollán jelenik meg,
hanem a panaszkodó Magyarország gyakran válik irodalmi témává, az ábrázolás tárgyá
vá más népek irodalmában is. Nemcsak a hazai szerzők érezték úgy, hogy koruk élmé
nyeinek, eszményeinek, Magyarország sorsának költői megjelenítésére a panasz-vers
(leggyakrabban az allegorikus heroida) valamely változata lehet a releváns: lengyel,
horvát, német alkotók is így gondolták. Irodalmi műveinkben kifejeződő önértékelésünk
megegyezett más nemzetek irodalomban kifejezett értékítéletével. Erről tanúskodnak
8
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/. kép. Germania a töröktől sanyargatott Hungária segítségére siet. Johann Nel fametszete
Martin Schrott könyvéből, München 1582. Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok

Clemens Janicki (Budae a Turcis occupatae querela), Adam Czahrowski, Stanislaw
Orzechowski művei, az anonim szerzőjű Cantio de Hungária occupata 1542-ből. A hor
vát szerzők közül pedig Marko Marulic és Mavro Vetranovic Cavcic Magyarországról
szóló panaszversei (vö. WALD APFEL 1940, 1949; CSORBA 1942; LŐKÖS 1994).
E folyamat összegezésének is tekinthető a Wappenbuch des Heiligen Römischen
Reichs und allgemeiner Christenheit in Europa... című hatalmas, reneszánsz pompájú
kötet M. Schrott szerkesztésében (München, 1582). E kötetben két vers és egy fametszet
tartozik tárgyunkhoz. Az első vers latin nyelvű: Lachrimabilis miserandae, et multis
módis afflictae Hungáriáé ad Germaniam, Querela. Ennek szövegébe ekelten találjuk
Johann Nel folio nagyságú fametszetét, ezt a latin vers német nyelvű párdarabja követi
Das Ungerland an alle ehrliebende Teutschen wider den blutdürstigen Türeken címmel.
A versek - noha a latinnak nem tükörképe a német - és a metszet tematikus egységet
alkotnak. A fametszet kiemelkedő műtörténeti jelentőségét Galavics Géza méltatta
GALAVICS 1986. 18-22).
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A két vers a „Querela Hungariae"-toposz verbális, a metszet pedig ezzel szorosan
kvadráló ikonográfiái földolgozás. Igaz, sajátosan birodalmi nézőpontú, de a toposz teljes
fegyverzetben áll előttünk. Amit a hazai szűkös, alkalmatlan körülmények nem teremt
hettek meg: szó és kép egységét, a német kiadvány megvalósítja. A kép középpontjá
ban a koronás, ruháitól már részben megfosztott királynó'i alakot, Hungáriát láthatjuk.
Megbilincselten és láncra verve, török martalócok fogságában szenved, mellén az ország
címerpajzsa. A törökök egyike a szenvedő haját tépi, a másik láncot teker teste köré. Két
karját már levágták, a lábai előtt hevernek és kutyák marcangolják azokat. A török elleni
küzdelem hősei is jelen vannak a kompozíció jobb oldalán, itt fekszenek kiterítve: Thury
György, Zrínyi Miklós, Hunyadi János, Bakics Pál, Ulászló és Mátyás király, legalul
pedig lován a Csele-patakba hanyatló II. Lajos. Középen és jobbról háború pusztította
táj, bitófák, kínzóeszközök; balról gazdag táj, békés város, fölragyogó napkorong: ez
Germania. Innen páncélos lovagok közelítenek a fogoly kiszabadítására.
A reformáció műveltségének-irodalmának paradigmarendszere is „működteti" a
„Magyarország panasza"-toposzt, de ez az identifikáció lényegesen eltérő eszmetörténeti
és formatörténeti koordináta-rendszerben zajlik.
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THE "COMPLAINTS OF HUNGARY"
THE TOPOS IN THE 16TH CENTURY LITERATURE
In 1537 in Wittenberg Paulus Rubigallus (Paul Rothan) published his poem "Querela
Pannóniáé ad Germaniam" consisting of 306 lines. Appearing with feminine attributes,
Pannónia addresses her complaints to Germania, regarded as her elder sister.
At that time, due to the Turkish occupation and to the decay of the mediaeval
Hungarian Kingdom, the Hungarian population was forced to transform its self-identification. A new set of values, as well as the consciousness of defeat are expressed by the
"Complaints of Hungary". The poem recalls Hungary's bygone wealth, its battles against
the Turks and its actual defencelessness. In his poem, the author follows the genre pattern
of allegorical letters of heroines ('heroida').
After the poem of Rubigallus, the "Complaints of Hungary" had also appeared in
some literary works during the 16th century, both in Latin and in German.

CENNERNÉ WILHELMB Gizella

GRAFIKUS PORTRÉSOROZATOK KELET ÉS NYUGAT
KÖZÖTT

A történelem során különböző forrásokból kialakult képegyüttesek tradícióteremtó' sze
repe természetesen több, keletkezésüket meghatározó tényezőre vezethető vissza. Ebből
a szempontból különös fontosságú szerepe van a sokszorosított grafikai technikával
készült sorozatoknak, amelyek a maguk korában mozgékony publicitásukkal széles
közönséghez szóltak, és ikonográfiái toposzként többé-kevésbé meghatározták a 19.
században kialakított történelmimúlt-ábrázolások kánonját is (CENNER-WILHELMB
1969. 169-172).
Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a 17. századi, hazai
nemesi öntudat talaján fakadt jól ismert portré sorozatok milyen, az ország speciális
helyzetéből fakadó, az Oszmán Birodalom és a Habsburg-ház országainak ütközőpont
járajellemző tényezők befolyására választották ki az ábrázolandó személyeket, az ábrá
zolás módjait (kompozíciós sémák, öltözet stb.) és hogyan éltek tovább ezek a formák?
Vizsgálódásaink három portréegyüttesre terjednek ki: Widemann arcképgyűjtemé
nyének magyar kötetére mint a nemesség politikai súlyából adódó fontosságának doku
mentumára (WIDEMANN 1652, vö. CENNER-WILHELMB 1957, 1966/67), a A/ŰKSOleum királyképeire, mint az említett társadalmi és politikai szerep nagyobb léptékű
tradíciójának kifejtésére (Mausoleum... vö. RÓZSA 1973. 9-80; GALAVICS 1986. 94)
és végül az Esterházy családnak a századfordulón kiadott Tropheumáru mint a korábbi
forrásokból merítő, s az ikonográfiái hagyomány teremtés kezdetén álló speciális soro
zatra (Tropheum... 1700, vö. GALAVICS 1986. 124-125; 1988. 154).
Elias Widemann, az Augsburgból Bécsbe származott rézmetsző 1646-ban jelenteti
meg első, 100 lapból álló arcképsorozatát Johann Christoph Puchaimhoz intézett aján
lással. A patrónus egy személyben töltötte be a bécsi haditanács alelnöki tisztét és a Bécs
török elleni védelme szempontjából elsőrendűen fontos Komárom vára kapitányságát.
Widemann az említetten kívül még két sorozatot ajánlott Puchaimnak, 1649-ben és
1652-ben. A sorozatok személyválogatásának és az összeállítás alapelveinek hátterében
világosan kirajzolódik Puchaim kettős, a hadvezetésben és a birodalom védelmében
Magyarországon betöltött politikai szerepe.
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Az 1646-os gyűjtemény a harmincéves háború utolsó fázisában vitézkedő császári
tisztek portréit tartalmazza. Közülük is különös hangsúlyt kap Lipót Vilmos főhercegnek,
a császár fivérének és a Habsburg-hadak egyik korabeli fővezérének környezete. E
sorozat magyar portréi hazai főtiszteket, néhány végvári kapitányt mutatnak be, emellett
itt találjuk Johann Rudolph Schmid portai követnek és Széchenyi Györgynek mint a
magyarországi hadak vikáriusának képmását is.
Az 1649-re keltezett második arcképsorozat lapjain a Habsburg Birodalom soknem
zetiségű tisztikara vonul fel, a lapok kivitelezéséhez Widemann többszörösen igénybe
vette más bécsi grafikusok munkáját (WIDEMANN 1649).
1652-ben, a művész halála évében hagyta el a nyomdát a harmadik együttes, az
lüustrissimum Hungáriáé leones. A száz képből 98 Widemann műve.
A kompozíció egységes művészi keretét, mint a korábbiakét is, Widemann Tiroli
Ferdinánd főherceg udvari rézmetszőjének, az ugyancsak augsburgi Dominicus Custosnak Atrium heroicum c. portrégyűjteménye nyomán alakította ki. Az együttesek temati
kus alapgondolatát is Tiroli Ferdinánd ambrasi gyűjteményének vezérfonala, a nemesi
származás és a harcban való vitézség dicsérete inspirálta. E kettős alapgondolat egységes
keretet adott a harmincéves háború császári tisztjeinek és a hazai nemességnek egybe
foglalására a sorozatok lapjain. Tiroli Ferdinándnak még a lovagi ideálokban gyökerező
értékrendje és a magyar nemesség szüntelen harcokban próbált életstílusa - jellemző
adatként itt csak arra kívánok utalni, hogy Esterházy Dánielnek, Miklós nádor fivérének
négy fia esett el a török elleni harcokban - közeli szellemi rokonságban állt egymással.
A sorozatok közül csak az 1652-es, magyar témájú kiadás lapjai között találhatóak
olyanok, amelyek szignatúrájuk és stílusuk szerint közvetlen szemlélet vagy élet után
készültek. Ez a tény is aláhúzza a magyar portréegyüttes különleges fontosságát a hármas
egységben. A 100 arcképben az egész korabeli királyi Magyarország adminisztrációjá
nak katonai és közigazgatási szervezetét, valamint az egyházi hierarchia vezéregyénisé
geit akarta a maga korának és az utókornak bemutatni a gyűjtemény.
A korszak egymást követő nádorai - Esterházy Miklós, Draskovich János és Pálffy
Pál - Csáky László az országbíró, Csáky István a tárnokmester, Zrínyi Miklós, a horvát
bán ugyanúgy megtalálhatók itt, mint a kamara elnöke, a királyi személynök, vagy a
korona őrei. Helyet kaptak a végvári kapitányok, esetenként a vicekapitányok vagy a
horvát ezredek tisztjei is. Huszonegy főispánt számlálhatunk meg a lapokon, termé
szetesen országos főméltóságok, és a bemutatott tizenkét püspök is viselte ezt a tisztet.
A számadatokat azért soroltuk fel, hogy a gyűjtemény átfogó, tematikus teljességre való
törekvésére utaljunk.
A magyar szokások ismeretéről tanúskodik, hogy a lapokon természetesen nagy
szerepe van a nemzeti öltözetnek, a jellegzetes haj-, és szakállviseleti formáknak. A hor
vát eredetű Kollonics Henrik Károly ezredes az 1646-os sorozatban a császári tisztek
széles, csipkével szegett gallérú öltözetét viseli. 1652-ben mint indigenátust szerzett
1
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Magyar Történelmi Képcsarnok

magyar arisztokrata nemzeti öltözetben, tollforgós süveggel, megváltoztatott hajviselettel
néz vissza reánk a Hungáriáé Heroum fcones lapjairól (1-2. kép).
A külföldi mester tehát ugyancsak külföldi mecénásának feltehetően politikai meg
gondolásokra visszavezethető' intenciójára hozta létre a 17. századi Magyarország felső-,
és középszintű elitjének teljes galériáját, e kül-, és világpolitikai tényezők folytán a
Habsburg Birodalmon belül eltérő szervezeti keretekben funkcionáló hierarchiát bemu
tató együttest. A szándék, tekintve Puchaim hazai politikai problémák megoldásában pl. Wesselényi Ferenc nádorrá választásában - vitt szerepét, figyelemre méltó/ Magyar
ország történelmi fejlődéséből következő különbözőségét és a Habsburg Birodalom
kereteibe való tartozását egyszerre hangsúlyozza.
A mindenkori nemesi tisztségviselők arcképsémája ez időtől fogva Widemann
metszeteihez igazodott, s a jobbára kisméretű olajfestményeken akkor is hasonló beállí
tással dolgoztak, ha az ábrázolandó korábbi időkben élt, és semmilyen ikonográfiái
emlék nem maradt róla (CENNER-WILHELMB 1956). Ennek a tradíciónak a tovább
élése töretlenül jutott el a 19. század történeti litográfiasorozataihoz, amelyeken a térd
képpé növelt figurák ruháját számos részlettel gazdagították a színpadi jelmezek túldí
szített formáját utánozva (GERSZI 1960. 82).
3

Puchaim magyarországi működésére lásd: VÁRKONYI Gábor: Kérdőjelek a nádori emlékirat körül. Előadás a
Zrínyi-kutatók V. országos konferenciáján 1994-ben Sopronban. Sajtó alatt.
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3. kép. Ismeretlen mester: Szabolcs vezér.
1664. Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Történelmi Képcsarnok
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4. kép. Ismeretlen mester:
Salamon magyar király. 1664.
Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Történelmi Képcsarnok
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5. kép. Ismeretlen mester:
I. Ferdinánd magyar király. 1664.
Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Történelmi Képcsarnok

A magyar nemesi öntudat éppen a Habsburg Birodalmon belüli sajátos helyzete
folytán iparkodott megörökíteni mindazokat a nagyszerű ősöket, akiknek az ország
fejlődését köszönhetjük. Ezzel a gesztussal már a késő reneszánsz korának európai
művészetéhez kapcsolódtak. A 17. század első felében már részben elkészült a mitikus
vezérek és a források figyelembevételével felállított magyar királyi portrésor, a Mauso
leum Duciim et Regain Hungáriáé. 1664-ben került lenyomtatásra Nürnbergben latin és
német szöveggel, Nádasdy Ferenc országbíró költségén. A korábban a magyar történe
lem tudományos összefoglalására készült királyikonográfia ebben a formájában nagyobb
jelentőséget, a kísérőszöveggel azonos szerepet nyert. Nádasdy Ferenc előszavában
különös hangsúllyal emelte ki a kiadvány tradícióteremtő és -megőrző feladatát, amikor
az égő Trójából kimentett dicső ősök relikviáihoz hasonlította.
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6. kép. Ismeretlen mester: Esterházy Lajos,
I. Béla és Salamon királyok hadvezére. 1700.
Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Történelmi Képcsarnok

7. kép. Ismeretlen mester:
Esterházy György esztergomi kanonok. 1700.
Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Történelmi Képcsarnok

A Mausoleum reneszánsz hagyományt folytatott, a 15. századi Thuróczi-krónikáét.
A Mausoleum ikonográfiái előképei bőségesen merítettek a legváltozatosabb európai és
hazai hagyományból.
A történeti műit ködébe vesző első vezérek bemutatásánál nem támaszkodhattak a
nyugati keresztény ábrázolási hagyományra. A feltehetőleg külföldi rajzoló a kor magyar
viseletéből alkotta meg Attila, Buda, Kadisa, Kéme, Szabolcs, Gyula, Kund, Örs és Géza
fejedelem figuráját (3. kép). Határozott archaizálási és oriental izáló törekvés látszik
Vérbulcs vezér fegyverein. Béla és Árpád portréján a lendületesen megrajzolt párduckacagány tűnik szembe.
A keresztény királyok ábrázolásánál a művész a ruházat és bizonyos esetekben az
alak környezete tekintetében két forráscsoporthoz nyúlt vissza. A Habsburg Miksa csá
szár életének krónikáját képben elbeszélő Weisskunig fametszeteire és a Mátyás király
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8. kép. Ismeretlen mester: Ida dák királylány,
Örs vezérnek, az Esterházyak ősének
felesége. 1700. Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Történelmi Képcsarnok

129

9. kép. Ismeretlen mester:
Esterházy Ferencné Illyésházy Ilona. 1700.
Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar
Történelmi Képcsarnok

uralkodása alatt megjelent Thuróczi-krónika egyes képeire. Mindkettő a német grafikus
művészet egyházi és világi ábrázolási hagyományaihoz igazodott (4. kép). A nyugati
művészet késő középkori szentábrázolásai és a reneszánsz korának történeti jeleneteket
benépesítő hasonlóan időtlen figurái mellett néhány király esetében (III. István, II.
László, V. István) feltűnik a keleties nemzeti viselet 17. századinál régiesebbre vett
formája. A harmadik megjelenítési típus a páncélos hadvezéruralkodó. Ikonográfiái tra
díciója ennek az ábrázolási módnak a lovagszentek megjelenítésében és az itáliai rene
szánsz hadvezérképmásokban gyökerezik. Számba jöhet még a 16. századi Habsburg
udvari művészet példája is Francisco Terzio albumában és Tiroli Ferdinánd Armamentariumámk illusztrációiban (5. kép). Ez utóbbi hatását I. Ferdinánd és I. Miksa magyar
király ábrázolásán fedezhetjük fel. Találunk példát páncélban történt megörökítésre a
korábbi uralkodóknál is, több esetben azoknál, akik szerepléséhez győztes vagy vesztes

130

Cennerné Wilhelmb Gizella

hadiesemény fűződik (I. András, Szt. László, IV. László, Hunyadi János, I. Mátyás, II.
Lajos). Szokatlan viszont a sorozat utolsó királyának, az ifjú IV. Ferdinándnak spanyol
öltözete. A fiatalon elhunyt uralkodóról ugyanis maradt koronázási képmás magyar
viseletben (CENNER-WILHELMB 1957. 326).
A Mausoleum rézmetszetei magyar megrendelésre készültek, a nemzeti öltözet
reprodukálásához a szükséges segítséget nyilvánvalóan a magyar mecénás bocsájtotta
rendelkezésre. Mecénás és mester magasrendű ízlését és kiemelkedő történeti tájékozott
ságát dicsérik a forrás válogatás szempontjai. Portrésorozatukkal a magyar múlt bemuta
tásában összekapcsolták az európai művészet toposzait a sajátosan keleties hagyomány
ábrázolásával. A kétféle tradíció szerencsés összefonódása eredményeképpen a Mauso
leum hatása is elérte a 19. század elejét, sőt királyfiguráit kőrajzban ismételte meg a bécsi
kőmetsző intézet Kriehuber rajzaiban (RÓZSA 1973. 77-78, 17. sz.).
A 17. század végén jelenik meg a hazai arckép-ikonográfia maga nemében egye
dülálló emléke, az Esterházy családtagok rézmetszetű portrégalériája. A Tropheum Domus Estorasioanae a honfoglalás korától mutatja be a régmúlt ősöket (itt a tematikus
rokonság a Mausoleummal), a közvetlen felmenőket és az 1700 körül élt családtagokat.
Az egyes képmásokhoz, mint a Mausoleum esetében is, verses elógium csatlakozik.
A páratlan gazdagságú gyűjtemény éppen évszázadokat átfogó jellegéből eredően fontos
az ikonográfiái tradíció és az egyes toposzok válogatása szempontjából. A magát Örs
vezértől származtató család legkorábbi tagjainak közéleti szerepükben gondosan kitervelt
ábrázolásánál hová is nyúlhattak vissza, mint a Mausoleum vezérképmásaihoz, a hagyo
mányos nemzeti viseletben megörökített legfőbb méltóságok portréihoz. Ez jelen esetben
nemcsak egy kompozíciós séma átvételét jelentette, hanem a hierarchia korai képvi
selőivel fennálló rokonságot, ezzel együtt ennek társadalmi tekintetbevételét is (6. kép).
A középnemesi sorból kiemelkedett família nyilván korábbi vagyoni és társadalmi hely
zetének új aspektusát akarta ezáltal megteremteni.
A Tropheum elkészültét nyilván megelőzte a családi ősgaléria felállítása, de meg
történhetett az is, hogy a kétfajta megrendelés egy időben került kivitelre. A nagy
létszámú család férfitagjait az ekkorra már nemességszerte ismert ősgaléria-stílusban
fogalmazták meg. Ez a kompozícióminta a hasonló tárgyú nyugati portréfestészet állandó
eszköztárából merített, a sémán belül természetesen a ruházat elemei változtak. A Tro
pheum illusztrációinál bizonyos mértékig munkált az ambrasi hőskultusz eszméje is.
A kereszténységért hősi halált halt családtagok érdemeire nemcsak a feliratok, de a háttér
csatajelenetei is felhívták a figyelmet (7. kép).
Mind ez ideig nem fordultak elő női portrék, egy kivétel akad, a Mausoleum Anjou
Mária királynőjének rézmetszete. Előképét Rózsa György kutatásai tisztázták (RÓZSA
1973. 28). Az Esterházy arcképsorozatban azonban éppen részletes családtörténeti jelle
géből adódóan a nők aránya legalább 50%. Ezen belül is komplikált feladatot jelentett a
legrégibb idők nőalakjainak bemutatása, hiszen nem létezett olyan hazai ikonográfiái
előzmény, amelyből kellő számmal lehetett volna mintát választani. Forrásnak elsősor
ban ismét a nyugat-európai művészeti hagyomány maradt, a késő gótikus francia-bur
gundi viseleté, amelyet feltételezéseink szerint a reneszánsz óta időről-időre megjelenő
viseletkép-gyűjtemények közvetítettek. így ábrázolták a Tropheumban Idát, a dák király
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leányát, Örs vezér feleségét (8. kép). Meríthetett az összeállító esetleg más, a Habsburg
Birodalomban élő arisztokrata családok FamilienbuchjúbŐl is, hiszen például a Khevenhüllerek vízfestmény sorozatában is szerepel egy hasonló öltözetű nőalak.
Az évszázadokon átívelő családi krónikában az összeállító történeti érzéke éppen a
női viseletek változatosságával kívánta érzékeltetni az idő múlását. így a 12, században
élt Serényi Leonardné Esterházy Borbála mint 12. századi olasz reneszánsz főúri asszony
jelenik meg. A viselet jellegzetességeire kiterjedő, de sommásan primitív ábrázolás ismét
valamely retrospektív sorozat felhasználására utal, de felvethetjük a reneszánsz tanul
mányfej műfajának követését is. Ahogy közeledünk a Tropheum megjelenési idejéhez,
a 17. század második feléhez, úgy lesz követhető a nőalakok előképének származása.
Esterházy Ferencné Illyésházy Ilona, Pál nádor sógornője a 17-18. század fordulójának
hazai divatú nemesi díszruhájában látható kerti környezetben (9. kép). A ruha egyes
részletei és a kompozíció járulékos elemei Caspar Luycken viseletsorozatának hatá
sát mutatják (ABRAHAM A SANTA CLARA 1929. vö. THIEME-BECKER 1929.
XXIII. 488).
Esterházy Pál nádor fiainak idejétől kezdve a hercegi ágból sokszor találkozhatunk
külföldi feleségekkel, akik már nyugat-európai viseletben örökíttették meg magukat a
családi portrégyűjtemény lapjain.* A 18. század folyamán, a Tropheum és az ősgaleria
képeinek folytatásaképpen a család nőtagjainak arcképei a kor nagy európai stílusáram
latainak modorában készültek. Már nem a korábbi hazai nemesi stílushagyományba
kapcsolódtak, hanem jelenük művészi alkotómodorát követték.
Végső összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy akár külföldi, akár hazai kezdemé
nyezésre születtek a tárgyalt sorozatok, a nyugati ikonográfiába kapcsolódó átvételek
mellett meg kellett alkossák a maguk sajátos, keletről hozott hagyományának ikonográ
fiáját is. Ezekhez az ábrázolásokhoz még a 19. századi történelmi grafika gyakorlatában
is ragaszkodtak. A nemzeti ikonográfia toposzainak megalkotásában a külföldi grafiku
soknak és a hazai megrendelők következetesen képviselt elvárásainak együttes az ér
deme.

4

Bécs, a Museum für angewandte Kunst könyvtára.

5

PI. Hg. Esterházy Mihályné Desanna Anna Margarita. Tropheum 128. sz.; Esterházy Gáborné Traun-Abensperg
Margaréta. Tropheum 130. sz.

6

Pl. WEIKERT, Georg-PFIEFFER, Carl: Esterházy Antal hg. neje. Hohenfeld Maria Anna. Pontozó modorú
rézmetszet. Irodalom: NAGLER: Künstlerlexikon. 3. Auflage. XIII. 360. 33. sz.; WURZBACH: Biographisches
Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. (22) Wien, 1870. 185.
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GRAPHIC PORTRAIT SERIES BETWEEN EAST AND WEST
During the 17th century, several significant portrait series appeared representing members of the Hungarian elite and personalities of the country's history. In 1646 Elias
Widemann, an engraver born in Augsburg and having lived in Vienna, published a series
of hundred portraits. Based on a modified selection, another series appeared in 1649 and
a third one in 1652 under the title "Illustrissimum Hungáriáé Icones". National identity
is expressed by garments, hair- and beard-style. In 1646, Heinrich Karl Kollonics, as an
imperial officer in the service of the Hapsburgs, was wearing a collar with an edging of
lace, while in 1652, as a naturalized Hungarian aristocrat, he appeared with Hungarian
hair-style wearing a fur cap with an aigrette on his head. In the way of representation we
may actually discover fine political differentiations.
In 1664 an earlier portrait series of Hungarian kings and pagan leaders was printed
in Nuremberg ("Mausoleum Ducum et Regum Hungáriáé"). The series imitates prototypes of the Renaissance, while suggesting the oriental character of the heathen Hungarian
dukes with contemporary Turkish and imaginary archaic traits. At the end of the 17th
century, the portrait gallery of members of the Esterházy family appeared, entitled
"Trompheum Domus Estorasioanae". Although, these series adapt themselves to western
iconography, they had to create the iconography specific eastern Hungarian traditions as
well.

KOSA László

PROTESTÁNS TÖRTÉNELEMÉRTELMEZÉS CSEHORSZÁGBAN
ÉS M A G Y A R O R S Z Á G O N

Tudott dolog, hogy mind a magyar, mind a cseh nacionalizmus születésében lényeges
szerepe volt a németellenességnek. Ugyanekkor az is igaz, hogy a saját nyelvet és
kultúrát védő eszmékhez a német történetfilozófiából merítették a gondolatokat, A ma
gyarok a „herderi jóslat" árnyékában a nyelvileg-etnikailag idegen gyűrű szorításától
féltek, a csehek a németekben és a magyarokban látták a legnagyobb veszélyt. Az utóbbit
nekünk elég nehéz megérteni, hiszen a két nép által lakott területek nem is érintkeztek.
A csehek elsősorban egy erős magyar szomszédállamtól tartottak, mely akadályozná a
szlávság kibontakozását, továbbá a magukkal egynek tekintett szlovákokat féltették.
Jelentős különbség, hogy 1620 után az önálló cseh államiság megszűnt, a magyar ellen
ben fönnmaradt, és ami legalább ilyen lényeges: a viszonylag csorbítatlan rendiség - ha
változó erővel is, de - mindvégig ellensúlyt képezett a Habsburg-abszolutizmussal szem
ben. Ma már látjuk, hogy a csehországi polgárosulás az örökös tartományi státus előnyeit
élvezve, történetileg értékes nyereségre tett szert, a magyarországi viszont a nemesség
jelentős kései befolyása miatt hátrányt szenvedett.
A cseh nemzeti ébredés apostolait azonban ezek a kérdések még nem foglalkoztat
ták. Amikor elsősorban Frantisek Palacky és Josef Jungmann jóvoltából eldőlt, hogy a
nemzeti ideológia pillérei a németellenesség és a szláv orientáció lesznek, az utóbbi
csakis Kelet felé való fordulást jelenthetett. Nemcsak, mert a legnyugatibb szláv népről
van szó, hanem a szlavofilek egyik meghatározó nézete miatt, mely az elképzelt ősi, tiszta
szlávság tiszteletében hátat fordított a nyelvet, erkölcsöt megrontó Nyugatnak. Ez utóbbi
megfelelt a németellenességnek is. Nálunk szintén kibontakozott a saját kultúra és nyelv
legrégibb rétegeinek és emlékeinek magasra értékelése, de nem színeződött feltétlenül
németellenességgel vagy Nyugat-ellenességgel (pl. Kölcsey, Arany János, Erdélyi Já
nos). A Kelet ugyancsak befelé fordulást, de topográfiailag természetesen mást jelentett,
mint általában a szlávoknál, a magyarok pontosan nem ismert őshazáját, helyesebben
őshazáit. Égtáji szembeállításként vetődött föl, hogy vajon „keleti", azaz eredeti vagy
„nyugati", azaz tanult, átvett foglalatú és tartalmú a magyar műveltség. Az „ázsiai
gravitás és méltóság" (Csokonai Vitéz Mihály) már a II. József elleni nemesi mozgal
makban fölbukkant, hogy azután nagy karriert fusson be. Azonban széles körben ható
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politikai eszme sosem fejlődött ki belőle. „Pánfinnugorizmus" nem létezett, ha pedig a
turanizmust némi képzelőerővel „pán"-nak találjuk, az mindvégig a szellemi élet perifé
riáján maradt. Ezzel szemben a fent említett szláv orientációban is gyökerező ausztroszlávizmus, mely még az Osztrák Birodalom szlávjainak összefogására számított, majd
még inkább a pánszlávizmus, országokat és tömegeket mozgató nemzetközi politikai
eszmévé vált, az utóbbi végül beleszólt az európai határok átrajzolásába.
Visszatérve Palackyhoz, ő a Német-római Császárságba illeszkedő Cseh Királyság
helyett a szláv őstörténetet és a huszitizmust, valamint ennek utódmozgalmait állította a
cseh nemzeti öneszmélés tengelyébe. Tudvalévő, hogy romantikus ihletésű gondolatait
T. G. Masaryk több könyvében és tanulmányban bírálva öltöztette át a 20. század elején
is szalonképes köntösbe. A huszitizmus „fölfedezésének" és mindinkább előtérbe kerü
lésének véleményünk szerint kettős jelentése volt. Az egyik vallásinak látszik, de több
annál: a reformáció előzményének, valójában már protestantizmusnak tekintett sokrétű
nemzeti mozgalom szembeállítása a Habsburg-uralkodóházzal és a németséggel össze
fonódott nemzetietlen katolicizmussal. A másik: ellensúlyképződés a túlzott szláv („ke
leti") tájékozódással szemben. Gondoljunk arra, hogy a szláv népek csupán csekély
kivétellel, s ha igen, inkább átmenetileg lettek protestánssá. Viszont Húsz János, a
husziták, majd ehhez a hagyományhoz kapcsolva a cseh testvérek és főleg Comenius
(Jan Amos Komensky) akként reprezentálják a csehek nyugat-európai kapcsolatait, sőt
a cseh kultúra európai jelentőségét, hogy gyanú sem férhet nemzeti szellemük feddhe
tetlenségéhez. Mindez csakis úgy rajzolódhatott ki, hogy programként két évszázados űrt
töltöttek be, azaz valóságos azonosságot és folytonosságot feltételeztek a késő középkori
nyelvi és függetlenségi törekvések, rendi harcok és a 19. századi modern nemzeti moz
galmak között. Valójában újjáteremtették, ami már elfelejtődött, a mi „kuruc-labanc"
ellentétünkre emlékeztető megosztottságot. Mint azonban Masaryk kritikusai korán rá
mutattak, historizálás folyt, korabeli vágyakat és állapotokat vetítettek múltba.
Nálunk hasonló történt, a reformáció és a vallásszabadságért folytatott harcok lettek a
19. századi nemzeti függetlenségi küzdelmek őseivé. A közvetlen gondolati ösztönzést a
romantika és a korai pozitivizmus adta, a reformációt jelölve meg minden európai szabad
ságeszme bölcsőjének. Az elképzelés negatív szemszögből megfelelt a római katolikus
egyháznak is, mely minden, a helyzetét hátrányosan érintő jelenségért a felvilágosodástól a
francia forradalmon át a modern természettudományos gondolkodásig a reformációt tette
felelőssé. Egyidejűleg a liberalizmus vált a magyarországi protestánsok legfontosabb esz
mei szövetségesévé, hiszen tőle várhatták polgári egyenjogúsításukat. E nézetek általánosan
elfogadott voltát két ellentétes példával szemléltetjük. 1849 januárjában a frissen trónra
lépett Ferenc József íróasztalán már ott feküdt az ókonzervatív katolikus arisztokrácia
emlékirata, mely a magyar szabadságharcot kimondottan protestáns ügyként, a 17. századi
rendi fölkelések folytatásaként állította be. Bő tíz esztendő múlva, amikor az uralkodó
kiadta az ún. protestáns pátenst, amely meg akarta fosztani a magyarországi protestáns
egyházakat autonómiájuktól, a 17. századi vallásügyi törvényekre bőven hivatkozó, immár
újabb érvek birtokában magukat a magyar függetlenségi eszme legfőbb letéteményesének
tartó protestáns ellenállók az egész ország, köztük az ókonzervatívok rokonszenvét is bírták,
hiszen a végnapjait élő önkényuralom már mindenkit súlyosan sértett.
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Nálunk azonban nem akadt olyan nagy tekintélyű és sokoldalú történész-alapozó,
mint Palacky és olyan nagy hatású mű, mint A cseh nemzet története volt. A reformkor
előtt a magyar nemesi történelmi tudatban legelőkelőbb helyet a honfoglalás, a középkori
királyság fénye és a törökellenes harcok, az európai védőbástyaszerep foglalta el. A re
formáció, a vallási és rendi küzdelmek és érdekek összefonódása, a Habsburg-ellenes
harcok és a református erdélyi fejedelemség majd csak a század közepén, Szalay László
és Horváth Mihály történészi munkásságával kerül igazán az érdeklődés homlokterébe.
Mindehhez egy olyan közvélemény biztosított termékeny talajt, mely a 16. század vége
óta számon tartotta a felekezeti megosztottságot és hozzákapcsolódóan a kulturális rész
hagyományokat, sőt megújulóan az eltérő politikai érzelmeket is.
A romantikus nemzetfölfogáshoz hozzátartozott a nemzeti karakter keresése: mi a
lényege a nemzetnek. Palacky a cseh múlt értelmét a németellenes küzdelmekben vélte
megtalálni. Nálunk a múlt században a protestánsok mintegy kétharmadát kitevő refor
mátusok legalább 98%-a magyar nemzetiségű volt. Ezért hagyományosan ,,magyar val
lásaként emlegették a református vallást. Erre a fogalomra 1850 után kezdett átsugározni
a historizálódó protestantizmus. Végeredmény: a szabadságszerető, független, semmiféle
hatalmi korlátozást nem tűrő, igazi magyar csakis református lehet. A többnemzetiségű
magyarországi lutheránusok mint protestánsok azonosulhattak a reformátusokkal. A ka
tolikusokat pedig változatlanul hátrányosan érintette, hogy egyházuk továbbra is az
uralkodó ház támaszának és nemzetközi viszonylatban a liberalizmus legfőbb ellenfelé
nek számított.
Magyarországon ez a kirekesztés az osztrák-magyar kiegyezés után egyházjogi
vitákkal párhuzamosan gyakran vezetett éles összeütközésekhez, de olyan széles kon
frontációról, mint cseh viszonylatban történt, nem beszélhetünk. Föltehetőleg elsősorban
azért nem, mert nálunk a nemzeti múlt értelmezésének csupán módosításáról volt szó,
nem pedig gyökeres átalakításról. További különbség, hogy a magyar protestantizmus
historizálása mindvégig nélkülözte a történetfilozófiai megszerkesztettséget, amit a cse
heknél Palacky és T. G. Masaryk színvonalasan elvégzett. Még az olyan munkák is
ritkák, mint az egyháztörténész professzor Pokoly József könyve: A protestantizmus
hatása a magyar állami életre (1910), mely az újkori magyar állami berendezkedésben
a protestantizmusnak tulajdonította a legnagyobb befolyást. Különben meglehetősen
visszhangtalan maradt. Palacky eleve gondolt a középkori cseh királyság megalakulása
előtti régi szlávokra, akiket eszményien szabad, békés, független embereknek mutatott
be, mintegy előképéül annak, amire végső soron a huszitizmus törekedett. Jellemző
nálunk a protestáns historizálás végig nem gondokságára, hogy a reformáció előtti
időszakok sajátos értelmezésével sokáig nem törődött, pedig a dolog logikája megkívánta
volna a magyarázatot: kik képviselték korábban a protestánsok által hordozott tulajdon
ságokat. Ennek az egész jelenség kibontakozásához képest nagyon kései „pótlására"
Szabó Dezső két világháború között írott tanulmányaiban bukkanunk, mely szélsőséges
sége ellenére némileg emlékeztet a majd száz évvel korábbi cseh „megoldásra". Az író
a liberális szabadságeszme legkorábbi képviselőinek a honfoglaló magyarokat tette meg.
Ez az ötlet a múlt századi nemesi történetszemléletben is fölbukkant, sőt már a 18. század
végén, új hozzáadás az, hogy a magyarok a megkeresztelkedés után is valójában pogá-
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nyok maradtak, mert a katolicizmus tőlük idegen, német-szláv szellemi termék volt,
majd a reformációban találtak magukra, hiszen az megfelelt eredeti természetüknek,
karakterüknek.
Palacky, de főleg T. G. Masaryk igen határozott etikai nézőpontból értékelte a
huszitizmust és a protestantizmust. Az erkölcsi vonatkozás kezdettől jelen van a szabad
ságszeretetre és függetlenségre hivatkozó magyar értékelésben is. Nagyobb művek he
lyett ezúttal nyomatékos írói idézetekkel szolgálhatunk: „...az igazi magyar protestáns:
demokrata, haladó, bátor és emberies." „Erősödjünk meg együtt a szabadság és a ma
gyarság hitében a protestáns szellem által, mely nem felekezeti szellem, hanem az
emberiség jobbuló vágya, s ebben az országban a magyarság hitvallása is" (Ady Endre,
1903, 1916). Ady a katolikusokat sem zárta ki az azonosulás lehetőségéből. Amennyiben
megfelelnek az erkölcsi követelményeknek, bizonyítják, hogy jórészt „kriptokálvinisták". így írt: „Az igazi protestáns szellem közös kincse az emberiségnek. Ez a szellem
adta vissza az embert önmagának..." (1903). Masaryk ide vonatkoztatható végkövetkez
tetése: a huszitizmus az európai humanizmus kifejezője, s így méltán lehet a cseh nemzeti
önazonosság fundamentuma. Kimondottan morális kérdéseket vetett föl az a vita, amit
a Nyugat című folyóiratban 1913-1916-ban Ady Endre, Szabó Dezső és Móricz Zsig
mond folytattak a magyar protestantizmus hivatásáról. Problémájuk az volt, hogy a
protestáns egyházak elárulták a szabadelvű protestáló hagyományt, mert betagolódtak a
Habsburgokkal kiegyezett polgári államba. Ez a kérdés természetesen nem merülhetett
föl Csehországban.
Ady és társai álláspontjában kikristályosodottan találkozunk a nem egyházias pro
testantizmussal. A lehetőség már az említett protestáns pátens körüli mozgalmakban
megmutatkozott: megvalósítható a formális egyháztagság, a hitbuzgalom helyébe lép a
szabadelvű eszmékhez, a nemzethez, a nemzeti függetlenséghez való hűség. A civil
vallásnak ezt a változatát Magyarországon századunk első felében „kultúrprotestantizmusnak" (nem azonos a korabeli, hasonló megnevezésű német irányzattal) vagy szűkebb
érvényességgel „kultúrkálvinizmusnak" emlegették. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk,
hogy a katolikus egyházat elhagyó Masaryk és az őt e tekintetben követők, akik a
protestáns egyházhoz való tartozást elsősorban nemzeti és erkölcsi azonosulásként fogták
föl, ugyancsak civil vallás hívei lettek.
A történelemértelmezés újabb fordulata mind a magyaroknál, mind a cseheknél
1920 után következett be. Noha Csehszlovákia és a trianoni Magyarország állami beren
dezkedése számos vonásban eltért, mindkettő hivatkozott a vallás történetileg meghatá
rozó szerepére. A huszitizmus kultusza immár hivatalosan is kiemelt, nálunk pedig
„keresztény kurzus"-ról beszélnek. Közös jelenség, hogy a vallásra való hivatkozás
nagymértékben laicizált: Prágában lerombolják a barokk, Habsburg-asszociációkat hor
dozó Mária-szobrot, megalakul a katolikus egyházból kivált, „kelyhes" csehszlovák
egyház, nálunk viszont megelevenül a katolikus egyház közéleti szereplése, mialatt az
államfő és a miniszterelnök református, a protestantizmus pedig már bélyegként viseli
liberális múltját.
Magyarországon nem találkozunk Josef Pekaf éles Masaryk-kritikájához hasonlít
ható művel (Masarykova Ceská fdosofie, 1912), habár a történetírásban és az iroda-
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lomtörténetben jól meg lehet különböztetni a protestáns és a katolikus hátteret, és a viták
sem hiányoznak. Nem íródott kihívó nagy mű, nem született válasz sem. Szekfű Gyula,
a két világháború közötti időszak kiemelkedő történésze végezte el a katolikus hagyo
mány „rehabilitációját". Igaz, nem közvetlenül vitázva, hanem mindenekelőtt a Hóman
Bálinttal közösen írt kézikönyvben, a Magyar történetb&n (1929-1933), mely az 1920
előtti szabadelvű történetírással szemben jóval kisebb jelentőséget és negatív hangsúlyo
kat tulajdonít a protestánsok szerepének, viszont megemeli a középkori századok és az
ellenreformációs barokk korszak értékét, Szekfű azonban a kiegyenlítődés híve, ha
vonzódásait nem is leplezi. Másik nagyhatású művében, -a Három nemzedék és ami utána
követikezik-bcn (1920, 1922, ill. 1934) a korabeli magyar társadalomban feszültséget
okozó öt ellentmondás tárgyalásakor másodikként említi a felekezeti megosztottságot.
Ám elismerve annak jelentékeny történelmi múltját, összetartozó résztradíciókban gon
dolkodik és türelmet hirdet.
Az általunk követett párhuzamoknak még egy stációjáról kell beszámolnunk.
A kommunista művelődéspolitika az 1950-es évek első felében mindkét országban
előtérbe tolta a németellenes függetlenségi hagyományt. A második világháborúra te
kintve, ez lélektanilag és politikailag teljesen érthető és magyarázható. Csakhogy a
németellenességgel együtt szintén előtérbe került a „kurucos-kálvinista" hagyomány, és
maradt-erősödött a huszita tradíció. Az irányzatos társadalomtudományi kutatások mel
lett gondoljunk olyan költséges külsőségekre is, mint Prágában a Betlehem-kápolna
fölépítése (ahol egykor Húsz János prédikált) és a Ziska csatájára emlékeztető Vitkovhegyi nemzeti emlékmű befejezése. Budapesten pedig kicserélték a millenneumi em
lékmű Habsburg-királyszobrait Bocskaira, Bethlen Gáborra, Thökölyre, Rákóczi Ferenc
re, Kossuthra. Nálunk ez a néhány esztendeig tartó ideológiai flört elegendő volt a
protestáns hagyomány súlyos kompromiHalódásához, melyet az egészen máig nem he
vert ki. Csehországban az utóbbi évtizedben kezdtek ismét kritikusan szembenézni a
történelemértelmezés egyoldalúságaival.
írásunk tudatosan vázlatos. Részint, mert a téma rendkívül bonyolult és szerteágazó,
lehetetlen lett volna aprólékosabb magyarázatokba bocsátkozni, akárcsak vitákat, fontosabb gondolatfölvetéseket követni; részint pedig a kutatások hiánya gátolt bennünket.
Reménykedünk azonban, hogy alapvető célunk, a figyelemfölkeltés így is teljesül.
A kép akkor teljes, ha megemlítjük, hogy a magyar-cseh szomszédságban a lengye
leknél és a szlovákoknál is szerepet kapott a vallás a történelemértelmezésben. A lengye
leknél a reformáció kulturálisan termékeny, ám összességében csak az elitet érintő
szellemi hatás volt, mellyel szemben jól ismert a katolicizmus szoros azonosító volta a
német lutheránusok és az ukrán, belorusz, orosz ortodoxok között. A szlovákok esete
jóval bonyolultabb. A modern nemzeti kultúra megalapozására az evangélikusok sok
tekintetben hasonló befolyást gyakoroltak, mint a magyaroknál a két nagy protestáns
egyházhoz tartozók együttesen. A múlt század második harmadától az első világháborúig
szinte nemzeti vallásnak számított az evangélikus, holott az egyházszervezeten belül nem
különültek el a szlovák hívek a magyaroktól és a németektől. Azután, amikor a szlovák
katolikusok kikerültek a magyar vezetés alól, elhalványodott ez a jelentőség. A lengyel
és a szlovák példa lényeges eltérései még inkább kiemelik a magyar és a cseh párhuza-
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mok tipológiai hasonlóságát. Külön megjegyzendő, hogy e hasonlóságok valószínűleg a
legcsekélyebb személyi és intézményi kapcsolatok nélkül alakultak ki. Sárkány Oszkár,
Richard Prazak, Szalatnai Rezső és Fried István kutatásaiból ismertek Palacky magyar
kapcsolatai. Az őt ért magyar szellemi hatások az 1820-as évek első felében jórészt
lezárultak. Tehát megismerkedhetett a nemesi ellenállás történelemszemléletével,
melyből azonban még hiányzott a protestantizmus későbbi értelmezése. Ugyanígy nem
vihették magukkal a historizált szemléletet a türelmi rendelet után Csehországba került
magyar protestáns lelkészek sem. Nem lehetetlen azonban, hogy a későbbi érintkezések
föltárása módosítani fogja a személyes szálakat kizáró állításunkat.

A tanulmányíró tárgyias és személytelen helyzetéből kilépve, tartozom az olvasó
nak írásom tárgyával kapcsolatban egy személyes, de mégsem a magánügyek közé
tartozó epizóddal. Én a cseh protestáns történet fő eseményeivel az 1950-es évek elején,
10-12 éves koromban hittanórán ismerkedtem meg. Tanulságos lenne egy filológus
hajlamú történésznek egyszer utánanéznie, mikor lett Jan Húsból „sz"-szel és magyar
keresztnévvel Húsz János. A nyelvi alak a múlt század közepére utal, amikor olcsó
protestáns kiadványok kezdték megismertetni a hívekkel a „hit hőseit". Ugyanis a „confessionis heros" ókori eredetű és a középkorban virágzó tiszteletét a protestánsok is
átvették, és benépesítették saját alakjaikkal. Köztük kapott helyet Húsz, hiszen a huszi
tizmusról a hittanórán mi is mint „előreformáció"-ról tanultunk.
Nem sokkal később olvastam Alois Jirásek könyveit, a Mindenki ellent (Proti vsem)
és a Sötétséget (Temno). Azonban, hogy egy dél-tiszántúli kisvárosban egy református
lelkészcsalád Jirásek regényt vásároljon, előítéleteket kellett legyűrni. Legelőször a köl
csönös cseh-magyar idegenkedést, melyet a neoabszolutizmus és a kiegyezés kora ala
pozott meg, majd Trianon mélyített el. Ehhez járult a szlovákiai kitelepítés nagyon friss
emléke, rövid időre mi is befogadtunk egy menekültet. A szomszéd városban hónapokig
tartózkodott és hallatott magáról a csehszlovák hadsereg egyik egysége és a lakosság
cseréhez kedvet csináló propagandabizottság. A mérleg másik serpenyőjébe került a
protestáns szolidaritás és az, hogy a regényeket a magyarországi könyvkiadás legsivá
rabb esztendeiben Németh László fordította. Ma már nem tudom megmondani, sejtet
tünk-e valamit a magyar-cseh protestáns érintkezésekről Comenius sárospataki tartóz
kodásán kívül. Valószínűleg nem. Akkoriban még az érdeklődők szűk köre sem hallha
tott a Richárd Prazak által földolgozott türelmi rendelet utáni lelkészküldésről (amikor
is egy egész sárospataki teológus évfolyam elment lelkésznek Csehországba, hogy az
újra legálissá vált protestantizmus felélesztésében segítsen). Mi sem. Amit pedig fölvá
zoltam a történelemértelmezés párhuzamairól, arról fogalmunk sem volt. Azonban a
Mindenki ellenben megéreztük a hasonlóságokat, és „lenyeltük", hogy Jirásek különben
igazán nem rokonszenvezett a magyarokkal.
Nekünk nincs közismert történelmi regényünk sem a vallási küzdelmek, sem az
ellenreformáció koráról. Az pedig már ráadás volt, hogy a Jókain és Mikszáthon nevel
kedett magyar olvasóra nem hatottak idegenül a cseh művek, habár Jókai és Mikszáth a
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múlt és a jelen sokkal szélesebb szeletét és nagyobb tehetséggel fogták át műveikben,
mint a cseh író. (A népszerűséget tanúsítja, hogy 1951 és 1962 között Jirásek négy
regénye hét kiadásban és öt utánnyomásban jelent meg magyarul. Utóbb 1977-1978-ban
már csupán két újabb kiadás következett.) Én is elolvastam aztán A kutyafejűeket (Psohlavci) és A kincset (Poklád), ám a régi cseh mondákból készült gyűjteményt már félbe
hagytam. Nem illeszkedett gyermekkori élményemhez, Benedek Elek magyar mese- és
mondavilágához. A műfaji azonosság nem tudta az őstörténeti legendák eltérő szellemét
közelíteni.
Valahányszor Jirásek-élményemről beszéltem cseh barátoknak és ismerősöknek,
mindannyiszor csodálkozóan kikerekedett a szemük, és több-kevesebb udvariassággal
fejezték ki kételyeiket, míg el nem mondtam, amit itt most leírok. Persze már régen
kiderült számomra, amit kisdiákként nem érzékeltem, mi a Jirásek-regények művészi
értéke, és mi volt a jelentőségük a cseh nemzeti tudat megerősödésében.
Gondolkozzunk el azon is, miért épp Jirásek-regényt fordíttattak 195 l-ben Németh
Lászlóval! Nemcsak a cseh író születésének centenáriuma miatt. A kiadói választás
egyaránt megfelelt a csehszlovákiai huszita reneszánsznak és a politikailag befolyásolt
magyarországi történelem- valamint irodalomszemléletnek. Tessék elolvasni Szalatnai
Rezső Jirásek regényeihez írott elő- és utószavait, szerzőjük mennyire közvetlenül igyek
szik megfelelni a korabeli hivatalos igényeknek! Németh Az én cseh utam című értékes,
bár az öregség gyengeségeit mutató tanulmányában (1959) tanúsítja, hogy az ellentmon
dásokkal tisztában volt. Szinte rajongással méltatta a cseh nemzeti tudatot ébren tartó
Jiráseket, ugyanakkor „történész Verné"-nek, „puritán egyszerű ferencjózsefkori tanár
nak, „kedves öreg mesélő"-nek nevezte őt. Sajnálta, hogy erejét és idejét nem egy önálló
cseh irodalmi antológia válogatásában és fordításában kamatoztathatta. írásunk tárgyára
rímel, hogy amikor 1932-ben a közép-európai kis népek nyelvét és műveltségét megis
merendő, csehül kezdett tanulni, nemsokára Palacky nagy művét olvasta, azután Húszról
írt drámát, s utóbb érthető, hogy Jiráseket kedvvel fordította.

László Kosa
PROTESTANT INTERPRETATIONS OF HISTORY
IN BOHEMIA AND HUNGARY
Hungarian and Bohemian nationalism, both originating in the spirit of anti-Germanism,
had an inclination to trace back its endeavours to early Protestant movements. In Bohe
mia, first Palaczky, then Masarik placed Hussite traditions into the centre of national
identity. In Hungary, Protestantism was connected to feudal oppositional movements
against the Hapsburg kings and generally, to the idea of national independence. Both the
Czechs and the Hungarians have extended the imagined roots of "national" Protestantism
to the period of their pre-history and opposed it to the Catholicism of the Middle Ages
that was regarded as a cosmopolitan aberration. Between the two world^wars, Czech and
Hungarian interpretations have gone into two different directions. In Hungary, the public
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role of Catholicism strengthened, but the national mission of Protestantism or Calvinism
was also acknowledged. After World War II and after the take-over of the communists,
oppositional Protestant traditions were included in the "revolutionary traditions" and, for
a while, they gained new values in both countries. The study focuses on the projection
of contemporary political interests into the image of the national past.

BASICS Beatrix

A NEMZETTUDAT VÁLTOZÁSA A MAGYAR TÖRTÉNELMI
FESTÉSZETBEN ÉS GRAFIKÁBAN 1948-49 UTÁN

A történelmi festészet és grafika a 19. századi magyar képzőművészet történetében
kétségtelenül a legfontosabb szerepet töltötte be. A festészeti műfajok között - a kor
szak akadémiai kánonja szerint - ezt ítélik a legmagasabb rendűnek, emellett a század
elején jelentkező, a romantikában gyökerező nemzeti függetlenségi mozgalmak, a múlt
hoz való visszafordulás, a nemzeti múltnak a jelen probléma megközelítésére és értel
mezésére való fölhasználása nemcsak Magyarországon, hanem a többi, hasonló hely
zetű európai nép festészetében is a legjelentősebb, s ugyanakkor a legkedveltebb műfaj
já tették.
Kazinczy Ferenc, a századelő kiváló műgyűjtője, műértője és műkritikusa, 1829-ben
Pesten járva, az árusoknál és-a gyűjteményekben egyaránt a „csatadarabokra" figyelt föl
mint a legnépszerűbbekre (SZABÓ 1985. 11). Ezek a „csatadarabok" akkoriban jórészt
történelmi események (akár kortársiak) illusztratív-dokumentatív bemutatását jelentet
ték. A történeti téma egyre nagyobb teret hódító ábrázolásának mind határozottabbá váló
új célja a nemzeti múlt megjelenítése, felidézése lett. Ez a képzőművészetben és az
irodalomban lényegében párhuzamosan zajlott: almanachok, könyvek szövegéhez, cse
lekményéhez készülve jelentek meg először azok a témák, amelyek a történelmi festészet
és grafika 1848-1867 közötti, virágkornak nevezhető periódusában a leggyakoribbak
voltak. Az első nagyszabású vállalkozás Kisfaludy Károly százhúsz képpel illusztrált
magyar története, melynek egyben írója is volt (VAYERNÉ ZIBOLEN 1973. 24).
Kisfaludy Aurorájának illusztrációi is bizonyos témák - mint a Dobozi és hitvese, András
és Béla vagy Árpád pajzsra emeltetése - első vagy korai megfogalmazásai, bár meg kell
jegyeznünk, hogy mindig irodalmi mű illusztrációjaként. Kisfaludyt már foglalkoztatta
a viselet korhűsége, történeti hitelessége, s az Árpád emeltetése kompozíciója például szemben az illusztrációkkal - ihletője volt Vörösmarty azonos című költeményének
(VAYERNÉ ZIBOLEN 1973.42).
1

Válogatás a magyar történelmi festészettel foglalkozó fontosabb művekből: ERNST Lajos 1910; BALÁS-PIRI
László 1932; LYKA Károly 1942; RÓZSA György 1959; GERSZi Teréz 1957; CENNERNÉ W1LHELMB
Gizella 1981; BASICS Beatrix 1982.
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/. kép. Eduard Kai ser-Vízkeleti Béla: Pusztaszeri gyűlés. Papír, litográfia. Magyar Nemzeti
Múzeum, Történelmi Képcsarnok
A történelmi festészet és grafika mint a nemzeti múlt bemutatásának eszköze iránti
egyre erősödő igény más formában is jelentkezett: az addig nem is ismert vagy kevéssé
értékelt nemzeti kincsek feltárásában, illetve közismertté tételében. A nemzet múltját
reprezentáló műalkotások felé fordult a figyelem; ásatásokat végeztek, föl térképezték a
műemlékeket, s a gyakorlat mellett az elméleti kutatások eredményeit is közzétették a
történettudomány, a nyelv- és viselettörténet terén.2 Kiss Bálint debreceni református
lelkész, a festő és a Nemzeti Múzeum-beli képtárőr atyja, akadémiai szélfoglalójával egy
időben, 1839-ben jelentette meg Magyar régiségek című művét, a 48 előtti idők legje
lentősebb ilyen témájú könyvét.
Az élénkülő és szervezett formát öltő művészeti közéletben is kezdettől fogva
kifejezésre jutott a történelmi téma iránti érdeklődés: az 1839-40-ben, Trefort Ágoston
elnökletével megalakult Pesti Műegylet tevékenységében éppúgy, mint az 1845-ben
létrehozott Nemzeti Képcsarnokot Létesítő Egylet nevében is jelzett céljában. A Magyar
2

Az 1860-as évek elején kezdődtek meg Henszlmann Imre első ásatásai Székesfehérváron és Kalocsán, majd
Pécsett. Römer Flóris 1861 és 1869 között szerkesztette és adta ki Ráth Károllyal a Győri Történeti és Régészeti
Füzeteket. RÓMER Flóris 1866; IPOLYI Arnold 1854; 1862-ben Kubinyi Ferenccel és Henszlmann Imrével
Konstantinápolyban kutatta föl a Corvinákat (IPOLYI 1860; 1863a; 1863b; HENSZLMANN 1846; 1864).
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2. &?/>. Szerelmei Miklós: A magyarok bevándorlása Árpád alatt. Másolat a Képes Krónika
minatúrája nyomán (vö. Kriza Ildikó tanulmányának 2. képével). Papír, színes litográfia.
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok
Nemzeti Múzeum képtárának gyűjteménye és annak bővítése az 1846-os megnyitástól
kezdve a történelmi festészetet részesítette előnyben.
A képtár őre, Kiss Bálint - atyja könyvének szellemében - a negyvenes években
történelmi rajzsorozatba kezdett, melynek egyik ismert darabja, a Vérszerződés a téma
egyik legkorábbi földolgozása. 1847-ben kiadványt is tervezett a rajzokból, és a sorozatot
1848 után is folytatta. A magyar történelem nevezetes eseményeit huszonegy jelenetben
mutatta volna be, tíz darab ezekből festményváltozatban is elkészült, s 1858-ban egy
magánlakásban ki is állította őket.3
E töredékes és nem túl nagy hatású sorozaton kívül az 1848^19 előtti korszakból
egy olyan együttest kell megemlítenünk, mely a későbbi idők, elsősorban az 1848 és
i 867 közötti periódus legtöbb művének előzményéül, forrásául szolgált. Ez Johann Peter
A huszonegy jelenet a Vérszerződésen kívül jórészt csatakép.
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Nepomuk Geiger tizenhét lapból álló együttese, mely 1842-44-ben jelent meg Magyar
és Erdélyország története rajzolatokban címmel. Geiger mint bécsi akadémiai tanár
közvetlenül is hathatott az ott tanuló magyar festőkre, de albumával olyan ikonográfiái
archetípusokat teremtett, melyeket egészen a század végéig használtak. Litográfiái Wenzel Gusztáv magyar és német nyelvű képmagyarázataival - didaktikus szándékúak
voltak; gyakran a korabeli tudományos kutatás legfrissebb eredményeit is fölhasználták.5
Éppen a szöveg és kép együttes megjelenése miatt volt jelentős e kiadvány: az irodalmi
alapot igénylő, a képzőművészeti alkotást alátámasztó, értelmező szerepét fontosnak
tartó személyek folytán a későbbi műveknél ezért vált nagyon jól fölhasználhatóvá.
Kompozíciós típusai gyakran visszatértek vagy kiindulásul szolgáltak; bizonyos témákat
elsőként ő öntött képi formába.
A sok felhasználó közül a legkésőbbi, s egyben legkiválóbb Székely Bertalan, aki
1896-97-ben, a millenniumi nagy megrendelések egyikeként Geiger nyomán megfestette
a kecskeméti városháza falán a vérszerződés jelenetét, kompozicionálisan alig, stilárisan
azonban annál inkább változtatva az eredetin. A negyvenes évek és a kilencvenes évek
szemléletbeli különbözőségének érdekes adaléka, hogy míg Geigernél a téma megfogal
mazása korabeli orientalizáló-historizáló színpadi jelenetképekre emlékeztet, addig Szé
kely kora őstörténeti kutatásaira és a feltárt emlékekre támaszkodván mintegy rekonst
ruálni kívánta az eseményt, s például a törzsfők vérét felfogó edényben a nagyszentmik
lósi kincs egyik darabjának ábrázolására ismerhetünk. Geiger sorozata elsősorban
forrásértéke miatt lényeges, mert bár stílusa merev, kompozíciói olykor egyenetlenek,
típusai kevés változatosságot mutatnak, festőink mégis előszeretettel merítettek belőle,
mint az első megvalósult, a magyar történelem eseményeit ábrázoló gyűjteményből.
A sorozatok, albumok, együttesek az egész század folyamán népszerűek voltak. Ez
persze elsősorban a grafika műfajára volt érvényes, de a sikeres és népszerű festményeket
minden esetben sokszorosították grafikai (általában litográfia) változatban is. A század
első évtizedeiben kialakult témakörök, ikonográfiái típusok, kompozíciók több-kevesebb
változtatással egészen a századfordulóig fönnmaradtak, tartalmilag azonban lényeges
változások következtek be. Ezek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időpontjá4

Magyar és Erdélyország története rajzolatokban. Geiger Péter N. János akadémiai képírótól, tervezte és Magyar
\s német nyelven magyarázta Dr. Wenzel Gusztáv a bécsi cs. k. Teréziái lovagakadémiában r. ny. professzor.
Kiadja Ehrenreich Ádám akadémiai rézmetsző. 1842-44. A litográfiák a következők: Almus, az. első herceg'
választása; Árpád birtokába veszi a' magyar földet; Posoni csata 907; Szent Istvánnak keresztelése 994; Szent
István magyar királlyá koronáztatik, 1000; Szent István és Gyula családja, 1002; A Vata által fellázított nép a
pogánysúgnak visszaállítását követeli, 1049; Béla választ korona és kard között, 1059; Szt. Lászlónak párviadala
Akus kun hadfőnökkel, 1089; Szt. László a' keresztvitézektől fővezérül választatik 1095; A' horvát nemzet nagyai
hódolnak Kálmán királynak, 1102; Aradi országgyűlés, 1132; Imre király fogságba teszi Endre öccsét, 1203;
//. Endre átadja az egybe gyűlt magyarországi rendeknek az arany bullát, 1222; IV. Béla' visszaérkezése a'
mongoloktól elpusztított országába, 1242; A magyarok' részvétele a' Morva-melletti ütközetben augustus 26-kán
1278; A csehek' táborozása Budánál, 1304.

5

Ennek jelei a szövegek mindegyikéhez fűzött jegyzetek; a Szt. Istvánnak keresztelése jelenetnél a különböző
keresztelési szokások leírása, vagy a Béla választ korona és kard között kompozíciónál László királyt és a róla
szóló legendákat említvén közli a forrásműveket stb.

6

Ilyen például a később nagyon népszerű, festményeken is gyakran másolt IV. Béla' visszaérkezése című jelenet
- pl. Boros Nepomuk János: Béla király hazajövetele, 1850.
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hoz köthetőek. A történelemábrázolás leglényegesebb tényezője, a tartalom lett döntően
más ezután: a korábban ábrázolt témák, a kialakított ikonográfiái típusok, jelenetek
addigi mondanivalójukon túl új jelentést kaptak. A képek tárgya újabb réteggel gazda
godott, a téma által jelzett allegorikus mozzanattal. Ez nem egyfajta „eszmefestés",
melyre a német történelmi festészet számos példával szolgálhatott, hanem a témák
tartalma, önálló jelentése mögötti, általa sugallt további jelentéstartomány. Minden
korábban is alkalmazott tárgynak kialakult egy második jelentésrétege, s ez mindenki
számára köztudott volt, sőt a kettő közé egyenlőségjelet lehetett tenni. A tartalom, mely
addig is rendkívül jelentős tényező volt, most elsődleges fontosságúvá vált. így az egyes
alkotások művészi értékét gyakran csökkentette a mondanivaló legmegfelelőbb kifejezé
sére való törekvés.
A festmény, a grafika a politikai harc eszközévé vált; a közönség számára nem a
stílus, a formai tökély volt a leglényegesebb szempont, hanem az, hogy milyen erővel
képesek kifejezni céljaikat, azaz minél szélesebb körben hatni. A közönség olyan műve
ket várt el, melyek utaltak a közelmúltra, a tragédiára, mely csaknem mindenkinek
beleszólt valamilyen módon a személyes sorsába, ugyanakkor a nemzeti múlt olyan
kiemelkedő eseményeit is látni szerették volna, melyek igazolják, hogy voltak dicsőséges
szakaszok is történelmünkben, s ezek példaként is szolgálhatnak. A korábbi tragikus
események megörökítése - mint például Mohács - a közelmúlt szimbólumává váltak.
Ezt a több irányú - gyakran egy művön belül is jelentkező - funkciót és igényt voltak
hívatva betölteni és kielégíteni a történelmi képek.
A tartalmi szempontok, a mondanivaló e túlsúlyra jutásával kezdődtek el a kísérle
tek a műfaj megfogalmazására, az elvárások és követelmények kifejezésére, írásba fog
lalására. A már 1848 előtti felhívásokban megnyilvánuló cél, a nemzeti öntudat erősítése,
újabb tényezőkkel bővült. A társadalmi elhivatottság, a művek „vezércikkező" hevülete
a művészeti közéletet is átalakította, s egyre inkább hivatalosan is támogatottá vált a
történelmi festészet. Báró Eötvös József, a kiegyezés utáni vallás- és közoktatásügyi
miniszter még a hatvanas évek elején így ír: „Senki sem láthatja át a történelmi festészet
fontosságát nálamnál inkább, sőt meg vagyok győződve, hogyha valaha magyar festészet
lesz, az a történelmi festészethez fog tartozni." Az ő fölismerése, hogy állami, politikai
7

Jellemző példák Carl Friedrich Lessing híres és nagy vitát kavart történelmi képei: az 1836-os Huszitaprédikáció,
az I840-es V. Henrik elfogatja Pascalis pápát és az 1842-es Húsz a vallatáson. Ezek egyben illusztrálják a
negyvenes években bekövetkező váltást a német történelmi festészetben: a korábbi romantikus „Gedankmalerei"-t
kezdi háttérbe szorítani a realizmus. Az okot a kutatás - többek között - a két belga történelmi festő, Louis Gallait
és Edouard Biefve 1842-es németországi kiállítássorozatának hatásában látja (JENDERKO-SICHELSCHMIDT
1979.98-111).

K

A forradalom és szabadságharc után a Moháccsal kapcsolatos ábrázolások például minden esetben egyet jelentet
tek 1849 tragikus eseményeivel. Megmutatkozik ez például összehasonlítva Than Mór két Mohácsi csata képét
(1846 és 1857). De a többi kép nagy száma is jelzi ezt, pl.: Orlai Petrich Soma: //. Lajos holttestének megtalálása,
1851; Kovács Mihály: Perényiné temeti a halottakat, 1859; Székely Bertalan: //. Lajos holttestének megtalálása,
1859-60; Székely Bertalan: Mohácsi csata, 1866; Orlai: Perényiné temeti a halottakat, 1860-as évek.

9

Ez a történelmi festészet jellemzésére igen gyakran használt kifejezés Pulszky Ferencnek Zichy Mihályhoz írott
1882-es levelében tűnik föl először, bíráló célzattal: „...nem szeretem, hogy kompozícióid sokszor festett vezér
cikkek..." (BERKOVITS 1964. 232).

10

Az idézet egy Keleti Gusztávhoz írott levélből származik (LYKA 1942. 166).
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3. kép. Székely Bertalan:
Tábortűz. Karton a
vajdahunyadi falképekhez.
Papír, tempera. Magyar
Nemzeti Galéria

célok szolgálatára is föl lehet, sőt föl kell használni a történelmi festészetet, továbbá
hivatalos megbízásokkal kell támogatni. Mindez már a kiegyezés utáni fejlődést jelzi,
nevezetesen azt, hogy a kiegyezéssel a korábban meglévő, akár formális indokok meg
szűntek a műfaj számára; azaz nem léteztek már azok a célok, melyek 1848-49 után
fölvirágoztatták és kiemelkedő jelentőségűvé tették. Az önkényuralom, az erőszakos
megtorló intézkedések csak növelték a történelmi festészet hatóerejét, éppen azáltal,
hogy a nemzeti öntudat ébrentartásának legfontosabb, olykor - az irodalommal együtt kizárólagos eszközévé vált. 1848-49 és 1867 történelmi eseményei olyan keretbe foglal
ják a műfajt, amelyik kizárja, hogy az előbbi időpont előtt vagy a későbbi után ilyen
módon és célokkal, jelentőséggel létezzen.
Akad azonban egy mindezeknek ellentmondani látszó, kivételesnek tűnő példa,
mely ugyanakkor a műfaj századvégi alakulását is illusztrálja: Székely Bertalannak az
eredetmondát feldolgozó falképkartonjai, melyeket a vajdahunyadi vár úgynevezett
Aranyházába tervezett.
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Az eredetmonda-ábrázolásoknak is megvannak az irodalmi alapjai, párhuzamai. Az
egyik legfontosabb ilyen gyűjtemény Ipolyi Arnold Magyar Mythologiáyd, melyet szá
mos művész használt kézikönyvként. De Ipolyi is fölsorolja a maga „kútfőit": többek
között a már említett Kiss Bálint-művet, Bizoni Károly Magyarok ázsiai emléke című
írását és a Reguly-albumot.
Az eredetmonda képzőművészeti ábrázolásai - a hun-magyar mondakörrel és Attila
életének egyes eseményeivel - a kezdeti, még reformkori példák után a kiegyezés ideje
körül kezdenek gyakorivá válni. Ennek oka az, hogy a stabilizálódó helyzet, a kialaku
lóban lévő új államformáció által követelt keretek között virágkorát élő történelmi
festészet addigi szerepe kezdett háttérbe szorulni, sőt nem kívánttá válni. A közelgő
millennium ünnepségeinek előkészületei mesterséges föllendülést hoztak; egyre több lett
a hivatalos megbízás, hirtelen megnőtt az érdeklődés a magyar őstörténet és mondavilág
iránt is.
Ezek mellett Székely műve, sőt egész pályája valami mást képviselt: a nagy állami
megrendelésekre készült képek barokkos pompája helyett nála a tárgy volt elsődleges
fontosságú, ehhez kellett kiválasztania a stílust. Szerinte a magyar nép ősi származását,
történelmének összesűrített példázatát bemutatva kellett volna kialakítani a nemzeti
művészetet, a magyar stílust. Ehhez már ő is - mint tanítványai, Körösfői-Kriesch Aladár

4. kép. Székely Bertalan: A lányrablás. Karton a vajdahunyadi falképekhez. Papír, tempera.
Magyar Nemzeti Galéria
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5. kép. Székely Bertalan: A letelepedés. Karton a vajdahunyadi falképekhez. Papír, tempera.
Magyar Nemzeti Galéria
és Nagy Sándor - használta a népi ornamentika motívumait, s ezeket ötvözte azután a
téma által megkívánt stiláris vonásokkal.
Förster Gyula, a Műemlékek Országos Bizottságának elnöke már az 1880-as évek
végén felkérte Székelyt a falképek tervezésére. Arányi 1866-os leírásában az Aranyházat
mint Mátyás-kori épületrészt említi (ARÁNYI 1867). A Steindl-féle 187 l-es helyreállí
táskor megemelt falak azonban újabb átalakítást igényeltek, emiatt a freskók kivitelezése
egyre tolódott, míg végül Székely betegsége, majd halála végképp meghiúsította a munka
befejezését.
A kartonok irodalmi alapja Arany János Buda halála című eposza, mely a Csabatrilógia része. 1 ' Arany összeköti a hunok, valamint Attila és Csaba történetét az eredet
mondával, az előbbibe belefűzi az utóbbit, a csodaszarvasregét. Ehhez készültek,
mintegy ezt illusztrálandó a kartonok, temperavázlatok és ceruzarajzok. A színes karto11

ARÁNYI 1867; Arany Csaba-trilógiája befejezetlen maradt. 1853 és 1881 között keletkeztek egyes részei, melyek
a következőek: Keveháza (1853), Csaba királyfi (1853), Előhang (1855), Csaba-trilógia (Első dolgozat 1855-56), Buda halála (1863), A Csaba-trilógia újabb alaprajza (1863), Csaba-trilógia (Utolsó dolgozat - 1881).

12

Arany sokféle forrást tanulmányozott: a magyar krónikákat, közöttük Anonymusét, Priszkosz rétor emlékiratait
a hun követségi útjáról; a nevekhez a Váradi Regestrumot, s egyes elemeket átvett a német hó'smondákból is.
Végül használta ő is Ipolyi Arnold MagyarMythohgiájáL Eposzelméletének egyik alapvető' tétele volt, hogy csak
olyan tárgyat dolgozhat föl, amelynek történelmi hitele van, vagy amely a nép, a nemzet tudatában, emlékeiben
él, mivel az ilyen kifejezése egyúttal szükségszerű is.
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nokon a legalul végigfutó középkorias függönymotívum fölött az éppen ábrázolt jelenet
Arany-féle szövege is látható. A Székely-kartonok stilárisan sajátságos és különleges
helyet foglalnak el a művész életművében. Mindenki, aki foglalkozott velük, fölfigyelt
az ábrázolás síkszerűségére, linearitására. Székely azonban a kompozíció mintegy egy
másra helyezett rétegeinek sajátos viszonya révén tudott teret teremteni. A vázlatok
„impresszionisztikusnak" tartott rögtönzéseit viszont nem tartotta értékelésre méltó,
„kész" képeknek, inkább technikai-módszertani kísérleteknek tekintette őket. Nem a
pillanatnyi látszatot kívánta ábrázolni, a valóságot kereste, annak lényeges vonásait
akarta megörökíteni. A vajdahunyadi falképek esetében azonban ez a valóság képzelt,
föltétezett. A nemzeti művészet, festészet létrehozása a nemzeti múlt, mitológia, őstör
ténet rekonstruálása által kivihetetlen feladat volt. Székely helyzete kétségtelenül nehéz
volt, hiszen nem támaszkodhatott előzményekre, minthogy azok nem léteztek, legalábbis
olyanok nem, amiket ő annak tarthatott volna. Ennek eredménye az lett, hogy a kitűzött
eszmei cél művekben való megvalósítása - bármennyire is újszerű és magas színvonalú
volt - művészileg végigjárhatatlan utat jelentett. Ugyanez vonatkozik másik eredetmon
da-ábrázolására, a Halászbástya fal kép vázlataira is, mely épületről tervezője, Schulek
Frigyes pedig ezt írta: „.. .a magyar eszmevilágnak maradandó várat emelünk" (BASICS
1982. 59; SCHULEK 1894.). Az ezekhez a kartonokhoz végzett tanulmányok, az elol
vasott és fölhasznált művek mennyisége utal arra, hogy Székely utolsó művénél
mennyire eltolódtak az arányok az elméleti előkészítés javára az elvégzett művészi
munkával szemben.
A történelmi festészet, mint a 19. századi magyar festészet legfontosabb műfaja, a
század elejének társadalmi-politikai változásaival a legszorosabb összefüggésben, jórészt
általuk jött létre. Székely nagy történelmi festményei még akkor születtek, mikor iroda
lomnak, színjátszásnak, képzőművészetnek egyaránt a „nemzeti érzület" ébrentartása és
erősítése volt a célja. Ez a késői művekben változatlan formában megmaradva már csak
historizálást eredményezett. A nemzeti mítosz megteremtésének vágya révén az eredet
monda-ábrázolás egyszerre lett bizonyíték és eszköz. A stiláris újdonságok azonban csak
a felszínt jelentették, a lényeget nem érintették. A magyar nemzeti mítosz létrehozásá
nak, életre keltésének vágya ekkor, a század végén, egy kísérlet kudarcát jelentette.
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Beatrix Basics
CHANGES OF NATIONAL IDENTITY
IN HUNGARIAN HISTORICAL PAINTING AND GRAPHICS AFTER 1848-49
From 1839-1840 on the representation of Hungarian historical scenes had constantly
been a popular subject for artists. Series of pictures appeared among others by Johann
Peter Nepomuk Geiger. The representation of Hungarian history had particularly flourished after the suppression of the War of Independence in 1849, until the signing of the
Constitutional Compromise with Austria, in 1867. Historical scenes obtained a new,
second meaning and became metaphors for the oppressed country's bad fortune.
From the later development of historical painting, the fresco projects made by
Bertalan Székely for the castle of Vajdahunyad (Hunedoara) are emphasized by the
author. Situated in Transylvania, the castle was restored in the 1880's. Bertalan Székely
wished to represent the legends of Hungarian prehistory and strove to develop a Hungarian style also using the ornamentation of folk art.

F. DÓZSA Katalin

A RENDI NEMZETTUDAT SZIMBÓLUMA, A DÍSZMAGYAR

1989-ben meghalt az utolsó megkoronázott magyar királyné, Zita, akinek az emlékére jeleként a megváltozott világnak - a Mátyás-templomban gyászmisét celebráltak. A szép
számban megjelent közönség soraiban néhány ismert főnemes család férfitagja díszma
gyart viselt. A látvány meglehetősen anakronisztikus volt, annál is inkább, mert nemcsak
az urak voltak öregecskék, de a dolmányok brokátja, a menték színes bársonya és prémje
is kopott volt. A valamikor oly pompás díszruhák most inkább fakó színházi jelmeznek
tűntek. Ugyanakkor nem is voltak megfelelőek a színes díszruhák a gyászszertartás
alkalmával - az egykori öltözködési előírások szerint ugyanis ilyenkor fekete díszmagyar
dukál.
A díszmagyar a reformkor szülötte, akárcsak a neve, ami tulajdonképpen pontatlan
és fellengzős, hiszen nem a magyar a díszes, hanem a ruhája. Ez alkalommal azonban
tudatosan használom a hagyományos nevet az ismertetés címéül, hiszen pontosan azt
szeretném bemutatni, hogy a díszmagyar szó, illetve viselet mit jelent és mit képvisel.
A két nem öltözékének története kissé eltér egymástól:
A férfiruha őse a 16. században megjelenő, a nyugat-európai divattól eltérő, sajátos
magyar viselet. Ez tulajdonképpen egy, a honfoglalástól lappangva továbbélő keleti,
kaftán-nadrág típusú öltözék, amelyhez hasonlót az oroszoknál és a lengyeleknél is
találunk, bár az utóbbiaknál kétségtelenül kimutatható a magyar hatás Báthory István
erdélyi fejedelem, illetve lengyel király alatt.
A történelmi magyar viselet a törökök hasonló öltözékének hatására a 16. században
válik mind szélesebb körben kedveltté és a 17. században egyértelműen uralkodóvá,
különösen Erdélyben, ahol csak a külföldieken tűrik el a „szalagos, bugyogós" idegen
módit.
A női viselet is a 17. században alakul ki, de nem keleti hatásra, hanem az előző
évszázad nyugati reneszánsz ízlésű elemei - fűzött derék, fehér ingváll, kötény, bő
szoknya - konzerválódnak. A keresztény hölgyek számára ugyanis elképzelhetetlen len
ne valamilyen, a török nőkéhez hasonló pogány öltözék, amely a tetejében elemeiben
(kaftán, nadrág) még a férfiakéhoz is hasonlít.
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/. *ép. Magyar dalidó 1860-ban. Vízkeleti rajza a Napkelet mellékletében
A történelmi magyar viseletet a Felvidéken, de főleg Erdélyben minden réteg
(s egyáltalán nem csupán a magyarok!) hordja. A magyar nemesség különösen gazdagon
díszített változatát viseli a bécsi udvarban, sőt a Habsburg uralkodók is felöltik ünnepé
lyes alkalmakkor, de legalábbis a koronázáskor.
A 17. század végén illetve a 18. század folyamán a magyar viselet díszes változata
hivatalos udvari díszruhává válik, olyan gálaöltözékké, amely mindenkor megfelel a
nagy udvari díszünnepségeken.
^oiei a
A 18. század végére a hétköznapi magyar viselet „kimegy a divatból", egyre többen
húznak francia szabású öltözéket. Kazinczy Ferenc írja 1785-ben a Pályám emlékezete
c müvében: „Egy magyar rábeszéle, öltözném strimflibe, cipőbe, s jelenlek meg í a v
mindenütt; azt teszi minden ifjabb magyar."1
A
magyar ruha természetes „elhalását" ugyan II. Józsefnek - a német nyelv hiva
talossá tételevei es a magyar rendekkel szembeni merev intézkedéseivel - egy darabig
„sikerül lassítania. 1790-ben a magyar korona Budára hozatala alkalmával a nemesség
magyar díszruhát ölt, szinte a rendi ellenállás szimbólumaként. A 19 század első két
évtizedében azonban győz a bécsi divat, a magyar viselet visszaszorul elsősorban vidékre

1

KAZINCZY 1979, 287. A strimfli harisnyát jelent, a Strümpfe német szó torzított alakja.
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és a falvakba, városi polgárj o b b módú nemes, arisztokrata igyekszik a legutolsó európai
módit követni.
Megmarad funkciójában viszont a magyar szabású udvari díszruha, amelyre főleg
1814-ben, a bécsi kongresszus idején figyel fel a nagyvilág. 1814. november 14-én a
bécsi spanyol lovasiskolában nagyszabású lovagi tornajátékot, ún. Carousselt rendeznek.
Ezen a hölgyek négy különböző színű ún. Quadrille-ban jelennek meg, s a zöldek magyar
ruhát viselnek. Sajnos kép nem maradt meg róla, de ettől kezdve időnként (1816-ban,
1820-ban, 1825-ben, 1830-ban) megjelenik az európai divatlapokban egy-egy magyar
díszruha. A népszerű, hölgyeknek való kis irodalmi kiadványokban, amelyeket legin
kább a két-három színes metszetmelléklet miatt neveznek divatlapnak, rendszeresen kö
zölnek részletes beszámolót a különböző európai városok - Párizs, London, Bécs stb. társasági életéről, s gyakran írnak szórakoztató ismertetéseket egzotikus tájakról, váro
sokról. Pest vagy Buda nem fért bele egyik kategóriába sem, de időnként ezek a szépen
rajzolt díszruhák emlékeztetik az olvasót a magyarokra.
A sikernek nagyon egyszerű oka van. A romantikus gondolkodás a hazaszeretetet
a nemzeti viselettel is hangsúlyozni kívánja. Mindinkább terjed az a nézet, hogyha sikerül
egy állandó, egy-egy nációra jellemző öltözéket tervezni, többet nem lesz szükség vál
tozó divatra. Ez a megoldás megfelel a takarékos polgári életszemléletnek is. Ezért
fordulnak érdeklődve a még létező nemzeti viseletek - pl. a lengyel vagy a magyar felé.
Európa más országaiban kínkeservvel próbálnak tervezni nemzeti ruhát - ennek a leg
mulatságosabb változata a Jacques Louis David által kitalált nemzeti díszruha, amelynél
végképp nem lehet tudni, mi a francia, arról nem is beszélve, hogy Párizs diktálja majd
150 éve egész Európa módiját, így nem igazán érthető a divat elleni lázadásuk.
A helyi kuriózumból, látványos sajátosságból 1830 után válik a magyar díszruha
éppen a hazai romantika hatására a nemzeti, rendi büszkeség kifejezőjévé - díszmagyar
rá. A magyar viselettel kapcsolatos érzések változását legjobban Széchenyi István Nap
lójában követhetjük nyomon. Azt írja 1825. szeptember 25-én: „Hunyadi Ferenc mág
náslakását pénzért kiadja, és gratis lakik Zichy Károlynál - viszont ősi magyar ruhát
visel" (SZÉCHENYI 1982. 398). Érezhető a kifogástalan, angolos eleganciával öltöz
ködő dendi enyhe gúnyolódása a zsugori mágnás konzervatív ízlésén.
1832. december 28-án kelt viszont egy ezzel merőben ellentétes bejegyzés: „Én
bizony viseletemet soha német módiért fel nem bontom" (SZÉCHENYI 1982. 732).
A továbbiakban két másik beírás' is arról tanúskodik, hogy a díszmagyar már beépült a
gondolkodásába, és főleg a ruhatárába, amit egyébként több ábrázolás is bizonyít.
A Honderűben (1843. 19. sz.) a Széchenyi házaspárt láthatjuk egy divatrajzon, az új, a
napi divathoz igazított magyar díszruhában. Mintha csak róla szólna Vachot Sándor
lelkes divatellenes cikke a Pesti Divatlapban (1844. 1. sz. 1.), amelyben többek között

2

Journal des Dames et des Modes. Frankfurt am Main. 1816. Nr. 41; Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater
und Mode. Wien. 1820. Nr. 84, Modenbild XXVIII.; 1830. Nr. 52, Modenbild XXXIII.

3

SZÉCHENYI 1982. 1072; 1845. augusztus 20-án „mindvégig díszmagyarban", és 1173. 1847. október 20-án:
„Budára Tasnerrel díszmagyarban - István főherceghez".
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2. kép. Széchényi István gróf és neje, Seilern Crestentia 17. századi jellegű
historizáló díszmagyarban. Perlaska rézmetszete, a Honderű 1843.
ezt olvashatjuk: „Sok ideig külföldieskedtünk; ideje már, hogy valahára szívben lélekben,
ajakkal és tetőtől talpig magyarok legyünk!"
Az 1830-as években lelkes szabók megreformálják, a napi divathoz igazítják a kissé
ósdi szabásformákat. Ekkor születik meg az atilla, zrínyi stb. A rövid dolmányok és
menték meghosszabbodnak, egyaránt emlékeztetve a 17. századi dolmányok, menték és
a 19. századi európai divatú szalonkabátok formáira. A dús aranypaszományozás helyett
keskenyebb, 3-5 páros zsinórozásokat találunk. A hétköznapi, egyszerű fekete, esetleg
sötétvörös, sötétzöld szövetből ajánlott, feketével zsinórozott magyar viselet jelentősen
különbözik a változatlanul selyemből, bársonyból készülő, drága prémekkel, súlyos
ékszerekkel dekorált díszruhától.
A reformkorra legjellemzőbb szemléletbeli változás azonban az, hogy az udvari
szertartások, megyegyűlések díszruhája a nemesség egyéb politikai, sőt családi (pl.
esküvő, bál) ünnepségeinek megfelelő öltözékévé is válik, nemzeti önérzettel fűszerezve.
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Az 1849-ben elbukott forradalom után ez a tendencia további rejtett politikai jelzésekkel
is erősödik: kifejezetten aulikus főurak így fejezik ki óvatos rosszallásukat az önkény
uralommal szemben. Az emigránsok tüntetően fekete díszmagyart hordanak. A fiatal
Erzsébet császárné is magyar ruha viseletével dacol nagyhatalmú, a magyarokkal közis
merten nem szimpatizáló anyósával szemben. Végül is a díszruha nem tiltott - annyira
nem, hogy az önkényuralom hivatalnokait is valami hasonlóba öltöztetik. Őket gúnyolja
a népnyelv Bach-huszároknak. Rajtuk ugyanis a magyar ruha sem segít.

3. kép. Teleki László gróf fekete díszmagyarban. Barabás Miklós olajfestménye.
Eger, Dobó István Vármúzeum
4. kép. A Horvát-Szlavón Királyságban szolgálatot teljesítő állami hivatalnokok
egyenruhájának ábrázolása, 1852. Litográfia, Kunsthistorisches Museum, Monturdepot Wien.
Közli: Kugler-Georg-Haupt-Herbert: Uniform und Mode am Kaiserhof. Kiállítási katalógus,
Halbturm, 1983. 73. old., 22. kép. (Hasonló volt az űn. Bach-huszárok egyenruhája is.)

160

F. Dózsa Katalin

5. kép. Teleki Sámuel mentéjének és dolmányának szabása, Készült: 1770 és 1790 között.
Magyar Nemzeti Múzeum, ltsz. 1928.3.1-2. A szabásmintát Kralovánszky Mária készítette

6. kép. Francia udvari frakk szabása 1780-1810 körül.
A szabásmintát Kralovánszky Mária készítette
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Az 1860-as években győzedelmeskedik a francia-német módi felett minden terüle
ten - hétköznap is, ünnepen is - a magyar ruha. A sötét színű szövetből készült zsinóros
atillát, kötényes, pártás, fűzött derekú magyar ruhát minden rétegben viselik, függetlenül
a családi háttértől, származástól. A díszmagyar viszont kifejezetten a nemességhez tar
tozás látványos jele, amit polgárnak nem illik viselnie.
Díszmagyart viselnek az 1867-es koronázás, majd az 1896-os millenniumi ünnep
ségek résztvevői és 1916-ban, Károly koronázásán is.
A koronázásra, millenniumi ünnepségre készült női díszruhák gazdagon hímzettek,
hosszú uszállyal ellátottak, megtartják „udvari" jellegüket, ezeket egy megyebálon, es
küvőn vagy színházi premieren nem lehet viselni. Az 1860-as évek végéig létezik a
díszruha viszonylag egyszerűbb, uszály nélküli, kevesebb hímzéssel díszített változata,
amelyet a kisebb ünnepségek alkalmával hordanak a hazafias hölgyek, majd lassan ezek
is csak különleges alkalmakkor (pl. esküvő) kerülnek elő, egyébként inkább a divatos
estélyi ruhákat részesítik előnyben.
A férfiviselet viszont azonos az udvari, állami családi ünnepeken is, legfeljebb a
politikai bankettek vagy gyász alkalmával a fekete változatot választják. 1945-ig a
díszmagyar elengedhetetlen az arisztokrácia, a birtokos nemesség, a keresztény közép
osztály felső rétegei férfitagjainak - képviselőtől az egyetemi tanárig - ruhatárából. Hogy
mennyire inkább rendi, mint nemzeti kötöttségűjói példázza az a tény, hogy díszmagyart
viselnek a nemesség nem magyar nemzetiségű tagjai is, igazolva Herczeg Ferenc sorait,
aki szerint: „Akkoriban azt tartották Délvidéken, hogy az ember csak ötszáz holdig lehet
rác vagy sváb, azon felül magyarrá kell lennie, ha vagyonához méltó életet akar élni"
(HERCZEG 1985. 85).
A férfiviselet az I. világháború után is megtartja szerepét, amelyet 1941-ben a
Muskátliban (1941. 1. szám 1.) Benedek Rózsi definiál a legpontosabban: „A kiegyezés
után a férfiak díszruhája magyar maradt. Nem az ünneplő, hanem a nagy gála, amikor
Nyugat-Európában frakkot vesznek az urak. Főispán beiktatásán, képviselőház megnyi
tásán, szoborleleplezésen, nagy fogadásokon csodálhatják meg a külföldi vendégek a
díszmagyart, a régi magyar viselet színpompáját, szépségét".
De csodálják-e valóban a külföldiek? Ma, a viseletkiállítások alkalmával egyér
telműen. S csodálták az egykorú megfigyelők is. De Jonghe belga követ felesége azt írta
1867-ben: „A magyar öltözet Vulcanust Adonissá változtatja" (HAMANN 1988. 261).
Ami elég szép dicséret, ha meggondoljuk, hogy szerinte az öltözet képes a csúf, sánta
kovácsistenből világszép ifjút varázsolni.
Nem ilyen jó a véleménye a hétköznapi magyar viseletről és az azt viselő férfiakról:
„Mikor e pompás urakat hétköznapi ruhájukban láttam, csizmásan, valamiféle begombolt
gérokkban, csúnyácska nyakravalóval, ingben ritkán, meglehetősen piszkosnak látszot
tak... Mindenben és mindenütt megmaradt valami a barbárságból." Ez a valamiféle
begombolt gérokk valószínűleg a fekete szövetatilla volt.
Ugyancsak nem egyértelmű egy másik kortárs lelkesedése sem: „Ami ott díszes
nemzeti viseletben, ló- és nyeregszerszámok gazdagságában, drágaköves boglárokban,
kardkötőkben, díszcsatokban, régi fegyverekben, türkizzel, rubinnal és gyönggyel kira
kott szablyákban felvonult, inkább a keleti pompáról alkotott képzeleteinknek felelt meg,
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7. kép. Magyar udvari díszruha ábrázolása 1825-ből.
A férfi viselet formája jellemző a 19. század eleji ízlésre, ezt újítják meg a reformkorban
8. kép. Francia udvari díszruha 1825-ben. Journal des Dames et des Modes.
Frankfurt am Main. 1825/23.
mint az ország elszegényedéséről és kiszipolyozottságáról mondottaknak, miként azt a
felirati vitákkor emlegetni szokták - a nagyobb nyomaték kedvéért. A felvonulás egé
szében véve azonban feudálarisztokrata seregszemle benyomását keltette. Az ember
tényleg úgy érezte, mintha újra a középkorban volna, midőn megpillantotta az ország
díszes öltözetű báróit és a zászlósurakat, akiknek fegyveres csatlósaik és hűbéreseik
szolgáltatják néma alázattal a kíséretet." A viszolygás különösen érthető, ha arra gon
dolunk, hogy a 19. század végére már általánosan elsötétedett a férfi viselet, s ünnepélyes
alkalmakkor a legmegfelelőbb öltözék a fekete szövetfrakk fehér inggel, s még a hiva
talos udvari díszruhák is arannyal hímzett fekete szövetből-készültek. Elképzelhető,
hogyan hatott ez a keleti pompa 1916-ban, egy véres háború kellős közepén vagy az
1930-as évek gazdasági válságának idején, esetleg 1941-ben.
4

Az eredeti idézetet közli: HAMANN 1988. 260.
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Végül próbáljuk meg elemezni, hogy ez a díszes, a hazaszeretetet jelképező öltözék
mennyire tekinthető magyarnak. Eredetét tekintve már megállapítottuk, hogy a keleti,
ázsiai típusú viselethez tartozik, úgy is fogalmazhatunk, hogy itt végződik ennek a
típusnak a hatása, és itt keveredik erőteljesen a nyugati, Öltözködési formákkal.
Ha a férfiruhát elemeire szedjük, akkor a süveg alapformáit visszavezethetjük talán
a honfoglaláskorig, de a Képes Krónika ábrázolásáig mindenképpen.
A mente elnevezése a latin mantum szóból ered, s egyik őse valószínűleg a rene
szánsz humanista köpeny, innen kapja a nagy, kihajtott szőrmegallért is.
Ez a köpeny viszont maga is a keleti, kaftánszerű köpenyegből ered.
A dolmány neve török eredetű, s a 18. század közepéig a szabása is megfelel a
kattannak.
Mind a mente, mind a dolmány a 18. században komoly metamorfózison megy át.
Az ujjakat már nem szögletesen állítják be, hanem ívelten bevarrják, s a hátrészt a francia
frakk megoldásához hasonlóan ívelt darabokból állítják össze. így alakul ki a jellegzetes,
zsinórral kiemelt hátvonal.
A magyar, hátul ívelten szabott nadrág formája lovagláshoz ideális, nem véletlen,
hogy a huszárviselet átveszi, hiszen lovaglás közben a varrás sehol sem érintkezik a
nyereggel vagy a lóval. A díszruha szabása is ezt a gyakorlatias célt őrzi, bár már az
eredeti ok feledésbe merült. Viszont a díszruhához alkalmazott hurkolt selyem anyaga
az 1820-as, 30-as években volt divatos a férfiviseletben, így ez egyértelműen szintén
nyugati átvétel...
Jellegzetesen magyar az elöl felívelő csizma, s a 17. századi hazai ötvösformákat
mentették át vagy használták fel a dekoratív ékszerkészletbe - a mentekötőbe, övbe,
gombokba, süvegforgóba, és kardkötőbe.
A női ruhánál már jeleztük, hogy a 16. századi stíluselemeket ötvözi, de 19-20.
századi formája, különösen a derék és a szoknya vonala mindig követi a napi divatot.
Ezeknél nem éreztek a kortársak „barbár pompát", mivel néhány kisebb eltéréssel hason
lítanak a más országokban elfogadott udvari ruhákhoz. A szoknya hosszú uszálya és dús
aranyhímzése a 19. század eleji empire divat formaeleme. Napóleon császárrá koroná
zása alkalmával Jean Baptiste Isabey tervezi meg az új udvari ruha típusát, amelyet a 19.
század közepéig, helyenként végéig követnek a királyi udvarok.
A hosszú uszály mellett a fátyol is új elem a magyar viseletben, amit szintén Jean
Baptiste Isabey talált ki, de hosszú ideig pl. az angol udvarban is a hivatalos öltözék
része.
A fátyolhoz hasonló kivitelű kötény a régi hagyományból maradt meg, hasonlóan a
mentéhez is, amely a férfimente szabását követi. Gyakran díszítik régi csipkével vagy
gombokkal, fűzéssel a ruhákat - egyáltalán nem takarékosságból, hanem annak jelzése
ként, hogy a család milyen ősi.
A díszruhákba (mindkét nemnél) ugyanis tudatosan beledolgozzák a család tulajdo
nában megmaradt régebbi ékszereket, ruhadarabokat, sőt arra is van példa, hogy 1896ban egy 18. századi ruhát a lehető legkevesebb változtatással alakítanak át a késői utód
számára. Ugyancsak se szeri, se száma a felsorolásoknak 1916-ban, hogy melyik család
milyen régi darabot, ékszert stb. vett fel a koronázás alkalmával. A díszruháknál az is
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9. kép. Méltóságok az Országgyűlés megnyitása alkalmából tartott ünnepi istentisztelet után. A
Budapesti Hírlap képes melléklete, 1935. május 1/2. Schäffer felvétele
természetes, hogy Öröklődnek. Jellemző ebből a szempontból gróf Majláth Györgyné
díszruhája,' amely szintén több 18. századi elemet őriz, és két nemzedék hordta. Az
utódok nem is akarnak új öltözéket csináltatni, mivel pontosan arra büszkék, hogy van
kitől, mit örökölniük! A régi darabok látványosan bizonyítják a család régi, nemesi
voltát.
Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a díszmagyar a történelem folyamán sokat
változó, rendiséghez kapcsolódó szimbólum, amelynek látványos voltán felül az az
értéke, hogy egy gazdag történelmi hagyományt képvisel.
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Katalin Földi-Dózsa
THE HUNGARIAN GALA DRESS
AS A SYMBOL OF FEUDAL NATIONAL IDENTITY
Western observers regarded the Hungarian gala dress for men as a piece of oriental wear.
It has probably conserved earlier oriental traditions, and also received Osmanli Turk
impacts in the 16-17th centuries. In the 17th century it was worn by members of every
social class.
Women's gala dress had evolved during the same centuries, but was composed of
western Renaissance elements.
By the end of the 17th and also in the 18th century the historical Hungarian costume
had become a piece of court clothing worn on occasions of court festivities. By the end
of the 18th and the beginning of the 19th century, the Hungarian costume had gone out
of fashion and was replaced by suits of French style. However, the Hungarian style court
gala dress remained in use and developed after 1830 into a piece of clothing called
'díszmagyar' (i. e. Hungarian gala). Under the influence of national movements and that
of romanticism it expressed national pride. After the suppression of the 1848/49 revolution, it also had national and oppositional connotations.
In the 1860's its role became even more important. Men in higher social positions
were obliged to wear it on social occasions. This remained the practice even between the
two world wars. The Hungarian gala had expressed the distinct social standing of the
feudal historical elite more and more exclusively.

KESERŰ Katalin

MAGYAR-INDIAI ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK

Magyarországon a világnak majd minden kérdéséhez, pontjához legalább kettős kapcso
lat fűződik: egy racionális, a mindenkori európai tájékozódással egylényegű, s egy
személyes, érzelmi jellegű, mely az egyetemes jelenséget speciálisan magyarként is
értelmezi. így történt az indiai építészet európai kultusza esetében is.
Miután Voltaire az Essay sur l'histoire generale et sur les moeurs et Vesprit des
nations című munkájában (1756) kitágította az Európa központú világképet, a föld többi
civilizációját is emberszámba véve, feltámadt itthon a tudományos érdeklődés - termé
szetesen korábbi kútfőkre támaszkodva - a magyarság közelebbi kapcsolatai iránt e
népekkel. Közrejátszott ebben Deguignes ugyancsak 1756-os, németül is hozzáférhető
(1768) munkája a kevésbé ismert keleti népekről, az Histoire generale des Huns, des
Turcs, des Mogols et des autres Tartares occidentaux, legfőképpen azonban az összeha
sonlító nyelvtudomány megjelenése a tudományok történetében, amit Friedrich Schlegel
Sprache und Weisheit der Inder című 1808-as művéhez szoktak kötni. Ebben a szanszkrit
és a nyugati nyelvek rokonsága alapján megszületett az indogermán (indoeurópai) nyelv
család fogalma. A korszak ismeretei szerint az ázsiai eredetű magyarság egy visszama
radt része Kínába települt (ujgurok), így Körösi Csorna Sándor németországi nyelvészeti
tanulmányok után a magyarok ázsiai őshazájának felkutatására indulva Kína felé vette
útját, de végül Indiánál, Tibetnél nem jutott tovább. Eleinte - többek között - Tibetben
is azért maradt, mert ismerte azt a feltevést, miszerint az ujgur a tibeti nyelvvel rokon
ságban állana (BAKTAY 1984). Kutatásait - úgy-ahogy - az angolok támogatták,
munkáit a szabadságharc után az angliai emigráns Duka Tivadar adta ki Londonban is
(1885), indiai szolgálatát követően. Ezért is, mielőtt a nyelvészeti kutatások művészeti
megfelelőire térnék, utalnunk kell Nagy-Britannia közvetítő szerepére India és Magyar
ország között. A közvetítés tárgya esetünkben az építészet volt.
Az Indiáról szóló információk elsősorban az 1600-ban Londonban alapított East
India Company kereskedelmi tevékenysége révén jutottak Európába (MORLEY 1972).
T. Daniell The Antiquities of India című munkája és grafikai albumai kiadásával (1800tól) az indiai mogul (indoiszlám) építészet került az európai India-ismeret középpontjába.
Egyes lapjait a későbbi évtizedekben is reprodukálták.
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1. kép. Hindu és mogul építészet. Thomas Daniel olajfestménye. 1799. A kép Thomas Hope
palotájának abba a termébe készült, amelyet a különböző építészeti stílusokat megjelenítő
festmények díszítettek
Amikor a hun-magyar rokonság tudatában az első közületi falképmegrendelés
Pesten a hun király, Attila lakomájának megfestésére szólt (1860-as évek), Than Mór, a
festő kézenfekvőnek találhatta, hogy ebben a mogul építészetben keressen példát Attila
palotájának rekonstruálásához, annál is inkább, mivel a képpel kapcsolatban összehívott
bizottság úgy vélekedett, hogy „a hun építészet sty Íjét Asiai hazájuk szomszédjainál kell
keresnünk s ezek között is azon nemzetnél, melynél a faépítészet már akkor leginkább
ki volt fejlődve". (A források - Priscus - mindössze annyit mondtak Attila palotájáról,
hogy fából volt.) Ázsia építészetéből - mint láttuk - az indoiszlámot ismerte a kor, s
noha nem faépítészet ez, mint a kínai, a választás mégis rá esett. Oka lehetett ennek az
épület: a Vigadó tervezője is, aki iszlám elemeket használt mind a homlokzat szerkeze
tében (sarokrizalitokat kiemelő falpillérek), mind díszítésében és belső részletformáiban
(karéjos keretelésű nyílások). A falkép jelenete így egy iszlám fapalotában játszódik. Az
indus divat általános-egyetemes hulláma ezzel Magyarországon speciális értelmet nyert.
1

Orlai Petrich Soma, Ligeti Antal, Weber Henrik, Henszlmann Imre, Feszi Frigyes bírálata. In: VÁMOS 1927.
II. 8.
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A kutatások nem szólnak arról, hogy Feszi ismerte volna az indiai (így az indoisz
lám) építészet angliai meghonosítására tett kísérletek jó félszázados történetét (KOMÁRIK 1984; HEAD 1986). Mégis feltételezhetjük, hiszen stíluskísérlete azokéhoz hasonló
volt: európai stílust ötvözött az iszlámmal, de használt „népies" elemeket is (figurális és
díszítőmotívumok), hogy megalkossa a magyar stílust, mely egyként történeti (azaz
keleti és európai) és sajátosan nemzeti karakterű (a népiesség révén). Feszi és Than
romantikus szemléletét mi sem mutatja jobban, mint a historizmus szigorúságát figye
lembe nem vevő forrás választás, hiszen az indoiszlám Attila koránál jóval későbbi keletű
stílus.
A romantikus orientalizmus legszebb példája angol: John Nash brightoni Királyi
pavilonja (1815-1822), pompás indoiszlám mecsetkupolákkal, minaretekkel (melyekhez
példát Delhi építészete adott), lótusz-oszlopfőkkel, de alapjaiban klasszicista arányokkal.
Számunkra érdekesebb azonban ifj. George Dance átalakításában a londoni Guildhall
(1788), minaretszerű pilaszterekkel három részre osztott homlokzatával, gótikus ablakai-

2. kép. A pesti Vigadó (1859-1865) főhomlokzata, 1885 körül. Tervezte: Feszi Frigyes
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3. kép. A királyi pavilon keleti (kerti) homlokzata, Brighton 1815-1822.
Az építőművész, John Nash által készített aquatinta
va), pártázatával, plasztikus virágdíszeivel; még inkább a körülötte kialakult vita az indiai
és gótikus elemek keverése miatt, ami a kultúra nemzetekhez való kötöttségének a
történeti stílusokkal kapcsolatos, ugyancsak romantikus, nyugati típusú gondolatát érvé
nyesítette. Igaz ugyanis, hogy a 18. századi Angliában a gótikát szaracén, tehát iszlám
eredetű stílusnak tartották, s így összefüggésük szerves, de megjelent az a nézet is, hogy
a gótika kelta, tehát részben nemzeti eredetű. Ilyenformán az Anglia gyarmatairól im
portált indoiszlám és a gótika párosítása mind stílustörténeti, mind nemzeti stílustörténeti
szempontból figyelemre méltó. Különösen, ha tudjuk, hogy Dance Tudor-gótikával
kevert indoiszlám stílusa indította el az ún. angol-indiai stílusban emelt épületek hosszú
sorát. (E stílus felvirágzása annak a gondolatnak is köszönhető, miszerint az indiai
kultúra, beépülve az európaiba, nemcsak gazdagítaná ezt, de a modern építészet felé
vezető utat is kijelölné.)
Magyarországon mindenesetre Feszi után is az ő nemzeti stílustörekvése és az
angol-indiai stílus jelentette az építészet Indiával való, mind szorosabb kapcsolatainak
hátterét úgy, hogy az európai gótikához nemzetiként társult az indiai építészet, s bevonattatott a magyar népi díszítőművészet is a Huszka József által éppen felvetett perzsa
indiai rokonság révén (HUSZKA 1885). Az angol-indiai stílus tehát példa lett a gótika
mint európai stílus kiválasztásában, s ösztönző az indiai építészet elemeinek felhaszná
lásában. Ez a tudatos historizáló eklektika egy európai jelenség segítségével státust
definiált: a nemzeti kultúra egyszerre keleti és nyugati voltának lehetőségét egy olyan
korban, mely egyetemesen nyitott volt ezen művészeti önmeghatározás befogadására
(DUFWA 1980).
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4. kép. George Dance: Terv
a londoni Guildhall udvari,
déli homlokzata számára,
1788.
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Noha a Feszi- és Lechner-család barátsága önmagában is elég alapot teremthetett
volna arra, hogy Lechner Ödön építész Feszi útját folytassa, s elképzelhető, hogy a
nemzeti stílus eszméjét illetően így is történt, mégis - a szakirodalom szerint - egy
angliai élménynek kellett jönnie ahhoz, hogy Lechner figyelme Indiára terelődjön {Lech
ner é. n. 7). Az angolok indiai uralmának jóvoltából jelentős indiai gyűjtemények is
születtek Angliában, így a South Kensington Museum épületrészletek kerámiadíszeit
bemutató udvara 1872-ben. Amikor 1888-ban Zsolnay Vilmos keramikussal és gyártu
lajdonossal e múzeum perzsa és indiai anyagát tanulmányozta, bizonyára felfigyelt
környezetében az angol-indiai építészeti irányra is. Annál is inkább, mivel a múzeumé
hoz hasonló (gipszöntvény)anyagot látott már a Musée du Trocaderóban Párizsban, a
70-es évek második felében (VÁMOS 1927.1. 20, II. 29), s mivel közvetlenül az angliai
útja előtt egy újabb magyarországi építményen is feltűnt az indiai hatás: Gerster Kálmán
Deák-mauzóleumának indiai kupoláján, aminek előképét egy delhi síremlékben, azaz
egy azonos funkciójú épületben keresik a kutatók.
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5. kép. Az Iparművészeti Múzeum
6. kép. Iparművészeti Múzeum, kiállítási
előcsarnokának mennyezete, Budapest,
csarnok, Budapest, 1891-1896.
1891-1896. Tervezte: Lechner Ödön
Tervezte: Leehner Ödön
Az indogótika vagy angol-indiai stilus példát szolgáltatott Lechnemek arra, miként
lehet egy európai stílust egy sajátos, helyi hagyománnyal megtermékenyíteni, a kettőből
új stílust alakítani. Erről később, önéletrajzi vázlatában vallott (Lechner 1985. 6-11).
A társítás nem volt idegen tőle, hiszen már korábban, francia tapasztalatai alapján is
foglalkoztatta az európai stílusok nemzeti változatainak kidolgozása helyi hagyomány
beépítésével. Azaz egy nemzeti építészeti stílus megalkotásának vágya mozgatta, de
formavilágának gazdagsága arra enged következtetni, ez esetben a perzsa, indiai épület
díszítő művészet forma- és színgazdagsága, az építészet másokat is lenyűgöző „hihetet
len fúziója a szobrászattal" ejtette úgy bűvöletbe, hogy a különleges indiai épületformá
kat is átvegye. „Nemzeti" voltukhoz támpontot adtak Huszka József publikációi, elsősor
ban a népi ornamentikáról, annak feltételezett honfoglalás kori előzményeiről és keleti
gyökereiről (HUSZKA 1888; 1898). Az Iparművészeti Múzeum épületében (189 l-l 896)
és később is az ornamentika egyéni felhasználása: fehér és színes, sík és plasztikus
variációi Lechner életművének külön helyet biztosítanak az indogótikus stílus törté
netében.
A kerámia, amelyhez Lechner gyermekkora óta vonzódott, Indiában a monumentá
lis építészet szerves részévé vált. Kézenfekvő az indoiszlám építészet síkornamentikájára
2

Bruno Taut Ex Oriente lux c. 1919-es művéről PEHNT 1973. 51.
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7. kép. Elveden Hail,
Suffolk, díszcsarnok,
1899-1903. Tervezte:
Caspar Purdon Clarke

gondolnunk, Lechnerrel kapcsolatban érdemesebb azonban az álkupolák plasztikai ki
képzésére és a dél-indiai templomok kaputornyaira: ezekre a hatalmas, faragott kőalapra
emelt, gazdag plasztikájú, égetett agyag építményekre. Lechner síkornamentikájának
motívumait (az Iparművészeti Múzeum előteréhez) Huszka Magyar díszítő styl című
gyűjteményéből válogatva alakította ki. Különösen a rózsa különféle változatait használ
ta fel, mely - Huszka szerint - mint legrégibb magyar díszítőmotívum a perzsa-indiai
magyar kapcsolat legékesebb bizonyítéka. A Huszka által ennek példájaként bemutatott
honfoglalás kori sírleletek ötvösműveinek keményebb rajzolatú variációi is feltűnnek, jól
felismerhetően, a mennyezeten az egyébként török hódoltság utáni virágformák között.
Ezért az építész Kertész K. Róbert távol-keleti utazásáról beszámoló, Képek Ázsia kele
téről című könyvében a síkornamentika magyarországi hatásáról olvashatunk. (A delhi
erőd egyik csarnokának iszlám virágdíszes intarziáját látva feljegyezte: „Hisz ez a ma
gyar stílus. Amit mi olyan lázasan keresünk. Csak le kell másolni és senki sem mondja
rá, hogy nem magyaros. Vagy talán már le is másolták? De ne bántsuk e helyen ezt a
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8. kép. Részlet a Postatakarékpénztár
pártázatából, Budapest, 1899-1901.
Tervezte: Lechner Ödön

9. kép. A Postatakarékpénztár központi
pénztárcsarnoka, Budapest, 1899-190.
Tervezte: Lechner Ödön
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10. kép. A Földtani Intézet előcsarnoka,
1897-1899. Tervezte: Lechner Ödön

kényes kérdést.") De talán érdemesebb például az ambéri vár győzelmi csarnokának
plasztikus mennyezeténél Lechnerre gondolnunk, hiszen Lechner a színes, mázas kerámiamennyezetet szabálytalannak tűnő, ám óriási, egymásba kapcsolódó virágformákként
megjelenő bordázattal tagolja, csüngő rozettákkal díszítve, önálló plasztikus formává is
alakította a virágmotívumot (lépcsőkorlát). Az előtér oszlopai, nyílásai, a belső architek
túra egyébként az indoiszlám palotaépítészet formáira támaszkodnak, azzal a jelentős
különbséggel, hogy Lechner modern technológiát használt (nem falazott, hanem szege
cselt acélszerkezetű előcsarnokot, illetve hengerelt acélvázas nagycsarnokot épített).
A tetőélek csipkeszerű kerámiadíszei Lechner ornamentális fantáziájának kimeríthetetlenségéről tanúskodnak.
A tető díszein, színes cserepein s a homlokzatot élénkítő virágokon kívül az épület
külseje a velencei gótikával ötvözött indoiszlám, azaz az angol-indiai stílus képviselője.
Helyet kap a karéjos nyíláskeretelés. a tető elé magasodó falpillértípus, a pártázat, az
ereszkedő (harangalakú), nyolc élű indiai kupola felmagasodó csúccsal, ami a középrizalit felett indiai toronycsúcsokra emlékeztető pavilon formájú építmény (BAKONYIKUBINSZKY 1981. 28, 47XMindezek, Dance Guildhallja óta, az angol-indiai stílus fő
jellemzőivé váltak.
A Postatakarék - noha kevésbé szokták indusnak bélyegezni - új elemet hoz ebbe
a stílusba (1900-1901). Lechner elhagyta a gótikát, el az iszlám elemeket is a homlok
zaton. De a pártázat (hindu építészeti dísz),' a tetőélek sárkányos plasztikája mellett a
3

Lechner a pártázatról mint a magyar reneszánsz sajátosságáról szólt, először a kecskeméti városháza terveivel
kapcsolatban (1890). A pártázatról mint nemzeti építészeti elemről KERTÉSZ K. 1916. 11.
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//. kép. Rákóczi emlékmű és víztorony,
Kecskemét, 1910.
Tervezte: Lechner Ödön. Első tervváltozat

12. kép. Mukteshvara templom,
Bhuvanesvar, India.
10. század vége

hajlított vonalú sátortetőidom díszes lezárásával, színes cserépborításával, indiai forma:
a már említett kaputornyoké (az ívelt sátortetőt alkalmazta a Földtani Intézet rizalittornyain), amelyeket az eredeti funkciónak megfelelve alkalmaz: a bejárat fölött a belépést
hangsúlyozza velük. Másrészt a belső: a pénztárcsarnok gazdagon díszített, rovátkolt
oszlopai, fejezetei, pártázata, a lépcsőház plasztikus virágornamentikája, hullámos kikép
zésű nyíláskeretelése indiai hatást tükröz (a Földtani Intézet belsejében is, KISMARTYLECHNER 1961), csak már egészen lechneri módon, egyéni alkotói fantáziával kiala
kítva, s ez él majd tovább a Lechner-követők építészetében.
Lechner életművében döntő az a változás, mely - a 20. század eleji európai építé
szeti érdeklődéssel egy jrányban - a strukturált európai terek helyett a keleti, monolit
formát mutató, egyterű építészet iránti fogékonyságából eredhetett. Élete utolsó tervén,
a kecskeméti víztoronyén (1910) olyan monumentális, egységes formát alkotott, ami
csak az indiai építészetből ismert: hegyet stilizáló, méhkasra emlékeztető, ívelt kúp
formájú brahmanista tornyokról, illetve a buddhista sztupákról, Buddha emlékére emelt
szent helyekről. Funkcióját tekintve ez utóbbiakra utal mozsgói Biedermann-síremléke
(GERLE-KOVÁCS-MAKOVECZ 1990), míg az előbbiekre maga a toronyterv. Az
egynemű forma az iszlám előtti egyterű és monolit indiai építészet iránti érzékenységé
nek elmélyüléséről vall, ami rokon a bontakozó expresszionista építészetével: Berlage,
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Erich Mendelsohn, Bruno Taut bevallottan indiai inspirációjú épületeivel a 10-es
évekből, mintegy megelőlegezve őket (PEHNT 1973).
Érdemes azonban megemlíteni, hogy iszlám épületformákat Lechner már akkor is
alkalmazott - magyarországi török emlékeknek köszönhetően - a (magyarországi) roman
tikus építészet hagyománya szerint, amikor még egyébként Indiára talán nem is figyelt
(Lechner é. n. 7). Kecskeméti fürdőterve (1885) a szélesen elnyúló, földszintes épület
sarkaira képzelt kupolákkal, karéjos keretelésű nyílásaival, a középrizalit hármas osztású
főbejáratával már mutatja későbbi épületeinek keleti formáit. Hasonló szerkezetben épült
volna meg később az ő nyomdokain járó Medgyaszay István múzeuma (1929) Bombayben,
azzal a különbséggel, hogy a középrizalitot s az oldalszárnyak mindkét végét is csúcsban
végződő harangkupola díszítette volna. Medgyaszay e terv készítésekor már ismerhette
Kertész K. Róbert fényképekkel illusztrált útikönyvét, melyben az angol-indiai stílus Indiá
ban épült remekei is láthatók, többek között Bombayből (Pályaudvar, Városháza, Stewens
művei), ezek ugyancsak hármas tagolásúak, de többszintes, komplikált épületek. Medgya
szay múzeuma a város kialakult új arcába szervesen kapcsolódott volna.
A századelő építészgenerációjának a paraszti építészet vált példájává. „Gyűjtötték"
emlékeit (Kertész K. Róbert az Alföldön, Medgyaszay István és mások a Székelyföldön
és Göcsejben), megalapozva építészeti munkásságukat. India-vonzalmuk mégsem szűnt
meg, azonban figyelmüket a Távol-Keletre a paraszti tradicionális építészet keleti gyö
kereinek kerese terelte (HUSZKA 1888; 1895). Az azóta eltelt évtizedekben, a két
világháború között a történeti kutatások (Hóman Bálint, Felvinczi Takács Zoltán művé
szettörténeti, J. J. Modi Budapesten is elhangzott és kiadott vallástörténeti, Hevesy
Vilmos Párizsban és Londonban publikált nyelvészeti munkái) nyomán az indiai-magyar
kapcsolatról árnyaltabb elképzelések, feltevések rajzolódtak ki. E szerint a hipotézis
szerint az egykori, magyarokat is magukba foglaló hun törzsek közül többen nemcsak
be-behatoltak Indiába, de le is telepedtek ott, jelentős kultúrát alakítva ki. így, amikor
Rabindranath Tagore Magyarországra jött, arra hivatkozott, hogy a magyarok ősei 2000
év előtt egy földön laktak az ő őseivel. A Lechner-csáladdal, Huszkával, majd az India
barátok körével kapcsolatot tartó Medgyaszay ezek után utazott Indiába (1932) építészeti
feladatok reményében, de azért is, hogy a föltevések szerint még ott élő „hunok" építé
szetét tanulmányozza. (Mai tudományos vizsgálat e kérdésben nincs.)
Medgyaszay Indiában talált példát két különböző kultúra egymást megtermékenyítő
együttélésére, ami a nemzeti stílus problémájának megjelenése óta izgatta építészeinket
is, tekintettel keleti eredetű nyugati kultúránkra. A hunokat is magában foglaló ún. turáni
és az iráni (indoárja) népek közös kultúrájának akart emléket állítani múzeumával, erről
szólt előadása a Royal Asiatic Society védnöksége alatt Bombayben Az építőművészet

4

A terv Medgyaszay építőművész családi emlékhelyén van.

5

KERTÉSZ K.-SVÁB 1907; Medgyaszay rajzai a családi emlékhelyen; Malonyay Dezső: A magyar nép művészete
illusztrációi stb.

6

MODI 1926; HEVESY 1932; 1937; Hevesy levele (Paris, 1932. aug. 9., a Medgyaszay-emlékhelyen) szerint
nyelvészetileg munkái nem állják meg helyüket. - Medgyaszay műegyetemi előadásaiban (összeállította Bartha
Zoltán, kézirat), 1927-ben e témát illetően hivatkozott még Felvinczi Takács Zoltán és Hóman Bálint munkáira.
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13. kép. Római katolikus templom,
Rárosmulyadi (Mul'a), 1909-1910.
Tervezte: Medgyaszay István

fejlődéstörténete címmel (bevezette J. J. Modi), s ennek jegyében zajlott építészeti
tevékenysége.
Előadásában az indiai építészet gazdagságának okát éppen az évezredek során
egymásra ható különféle népek találkozásaiban kereste. Az ázsiai művészet sajátosságai
ként pedig az életszeretetet, művészi antitézist, monumentális megjelenést (harmonikus
hatás) sorolta fel. Saját építészetében, a vasbetonba is átültetett népi ornamentikával, a
sima falfelületek és a díszítmények ritmusával - amit a veszprémi színházon is (19071908) megfigyelhetünk - , valamint a nagy, monolit formák monumentalitásával (rárosmulyadi kápolna vasbeton kupolája, 1909-1910) képviseli nézeteit. A részleteket tekint
ve sokat tanult elődjétől, Lechnertől (KATHY 1979), főleg „indus" korszakának emlé
keitől: a soproni színház lépcsőkorlátjának plasztikus ornamentumában (1908-1909), a
rárosmulyadi kápolna karéjos ablakaiban, a lembergi hadikiállítás indiai kupolájában
(1916) stb. De gazdagította is, sőt egészen más irányba vitte az indiai ihletésű nemzeti
építészeti stílust, elszakadva az angol-indiai építészet hatásától, s helyette a (magyar)
paraszti építészetre támaszkodva. Modernista-szecessziós stílusának kialakulásához ter
mészetesen Ottó Wagner mellett töltött tanulóéveinek tapasztalatai is hozzátevődtek.
Munkássága kezdete óta mindig a szerkezet hangsúlyozására használta a népi ornamen7

Medgyaszay előadása a Royal Asiatic Societyben 1932-ben, bevezette prof. dr. J. J. Modi. Medgyaszayt egy
Magyarországon járt barátja, M. Framjee, Bombay város Municipal Corporationjének építésze (The Indian
Yearbook 1930. Bombay and Calcutta, 376.) hívta Indiába.

8

The Times of India, 28. May 1932.
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14. kép. Nagy Sándor
műteremháza, Gödöllő,
1904-1906. Tervezte:
Medgyaszay István

tikát, s ez megóvta attól, hogy stílusa „indussá" váljék. Nyíláskeretelései a székelykapuk
(föltételezett) indiai eredetű „gombos" körívét éltetik tovább a gödöllői szövőműhely
tervétől a Baár-Madas Leánynevelő Intézet előcsarnokának az ajantai sziklatemplom
faépítészeti emlékeit őrző, pálcákkal tagolt íves bejáratára emlékeztető hármas ívéig.
Medgyaszay, a vasbeton építészet magyarországi úttörője, éppen a csipkeszerű, eleinte
fa és tégla, később vasbeton és kő nyílásokkal, mellvédekkel oldotta fel a puritán,
funkcionalista épületek keménységét, derűt, művészi antitézist csempészve a már a

15. kép. A hadi kiállítás fő épülete. Lemberg (Lvov), 1916. Tervezte: Medgyaszay István
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vasbeton kínálta monolit, monumentális formák közé (ONDERDONCK 1928). Ilyképpen egyesítette a századforduló két nagy („indus" és népies) építészeti törekvését.
A helyi hagyományokat hangsúlyozó század eleji vernakuláris építészetben mint
európai-amerikai jelenségben Medgyaszayt vernakuláris (az anyanyelvi) történeti, s így
egy távoli kultúrával társított felfogása révén nemcsak egy meglévő, regionális művé
szetből alkotott stílust, hanem - a századelő általános Kelet-kultuszával is összhangban keleti megoldásokat csempészvén be az alapvetően nyugati építészeti gondolkodásba, a
két világ, két gondolkodási mód együttélésére tett kísérletet.

IRODALOM
ADBURGHAM, Alison
1975
Liberty's. A biography of a shop. London
Art and the National Dream
1993
Edited by Nicola Gordon Bowe. Dublin
BAKONYI Tibor-KUBINSZKY Mihály
1981
Lechner Ödön. Budapest
BAKTAY Ervin
1930
A világ tetején. Budapest
1981
India művészete. Budapest
1984
Körösi Csorna Sándor. Budapest
DUFWA, Jacques
1981
Winds from the East. Stockholm. Acta Universitatis Stockholmiensis 34.
DUKA Tivadar
1885
Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Budapest
FABRI, Charles Louis
1980
His life and works. Edited by Géza Bethlenfalvy. New Delhi
GELLER Katalin-KESERÜ Katalin
1987
A gödöllői művésztelep. Budapest
GERLE János-KOVÁCS Attila-MAKOVECZ Imre
1990
A századforduló magyar építészete. Budapest
HAVELL, E. B.
1915
Ancient and Medieval Architecture of India. A study of Indo-Aryan civilization. Lon
don
HEAD, Raymond
1986
The Indian Style. London
HEVESY, Wilhelm von
1932
Finnisch-Ungrisches aus Indien. Wien
1937
Nous ouraliens dans l'Inde. Paris
Hungarian Scholars on India and Indology
1992
Edited by László Nyusztay. New Delhi. Indian Studies in Hungary.
HUSZKA József
1885
Magyar díszítő styl. Budapest
1888
Magyar népies és reneszánsz díszítményeink. Művészi Ipar
1895
A székely ház. Budapest

Magyar-indiai
1898
1912

építészeti kapcsolatok

181

Magyar ornamentika. Budapest
A magyar ornamentika hun eredete. Budapest. Magyar Mérnök- és Építészegylet
Közlönye 22. sz.
India magyar szemmel
1987
Szerkesztette Bethlenfalvy Géza, Puskás Ildikó. Budapest
KATHY Imre
1979
Medgyaszay István. Budapest
KERTÉSZ K. Róbert
1906
Képek Ázsia keletéről. Budapest
1916
Nemzeti építőművészet. Budapest
KERTÉSZ K. Róbert-SVÁB Gyula
1907
Magyar parasztház. Budapest
KISMARTY-LECHNER Jenő
1961
Lechner Ödön. Budapest
KOMÁRIK Dénes
1993
Feszi Frigyes (1821-1884). Budapest
LECHNER Ödön
1902
A magyar építőstílusról. Magyar Nemzet jún. 2.
Lechner Ödön
é. n.
Budapest (katalógus). The Hungarian Museum of Architecture
Lechner Ödön
1985
Budapest. Magyar Építészeti Múzeum
MEDGYASZAY István
1927
Műegyetemi előadásai. Kézirat
1932
The evolution of Architecture. Kézirat
1933
Az indiai művésziskolák világából. Magyarság márc. 5.
MODI, J. J.
1926
A hunokról, akik meghódították Indiát. Mi volt a hunok vallása ? Budapest
MORLEY, John
1972
Der Royal Pavilion in Brighton. In: Weltkulturen und moderne Kunst. 54—56 Mün
chen
MORAVÁNSZKY Ákos
1983
Nemzeti és népies törekvések a két világháború közötti magyar építészetben. Magyar
Építőművészet 2. sz.
1988
Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. Budapest
ONDERDONCK, Francis S. Jr.
1928
The Ferro-Concrete Architecture. New York
PEHNT, Wolfgang
1973
Expressionist Architecture. London
STEIN Aurél
1934
Osi ösvényeken Ázsiában. Budapest
SWEETMAN, John
1987
The Oriental Obsession. Cambridge
The Indian Yearbook
1930; 1931; 1932 stb. Bombay és Calcutta
The Millenium of Hungary and National Exhibition
1986
Budapest

Keserű

182

Katalin

TÖMÖRY, Edith
1899
A History of Fine Arts in India and the West. Madras
VÁMOS Ferenc
1927
Lechner Ödön. I-II. Budapest
Weltkulturen und moderne Kunst
1972
München. (Katalógus)
ZAJTI Ferenc
1939
Magyar évezredek. Budapest
ZÁDOR Anna
1981
A klasszicizmus és romantika építészete Magyarországon. Budapest

Katalin Keserű
INDIAN-HUNGARIAN ARCHITECTURAL CONNECTIONS
In Hungary a special interest in Indian culture developed during the last two centuries.
It was the age of romanticism and orientalism in which the attention of European scholars
turned to Asia, in the wake of developing ethnology and linguistics launched by the
Enlightenment. In Hungary these passionate historical researches were connected to the
reconstruction of Hungarian prehistory. At the end of the 19th century, the Asian
relations of traditional arts, expecially of peasant ornamentation and architecture, were
also retraced, first and foremost to India. This (illusory) historical view of the nation and
national culture influenced the contemporary movements for the creation of a national
style in art and architecture.
First, the details of Mogul architecture and decoration were reconstructed in Hun
gary, then the monumental style of Hindu and Buddhist buildings, in accordance with
the development of western architecture and architectural technics: the stylistic experi
ment was similar to the British endeavours, e. g. the combination of a European style
(Gothic) with the Islamic style and the use of monolithic forms what was later utilised
by the German expressionism. The difference between western and Hungarian architec
ture can be observed in the rich combination of the sculpted and structural-architectural
forms of the Hungarian buildings (Lechner) and also in the mixing of historical styles
with the structure and decoration of peasant art and architecture.

i

I
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ORIENTALIZÁLÁS ZSOLNAY JÚLIA ÉS TERÉZ
TERVEZŐMUNKÁJÁBAN

Talán nem eléggé közismert az a tény, hogy Zsolnay Vilmos leányai, Júlia és Teréz
milyen nagy mértékben járultak hozzá a múlt század végén világhírűvé vált, sikereiben,
technológiai és művészi újításaiban máig egyedülálló Zsolnay-kerámia művészi arcula
tának kialakításához, A gyár művészi produktumainak stílusában a historizmus idején
két elem dominált: a magyar kézműves hagyomány és a keleti, török-perzsa motívum
kincs.
A népi fazekasság hatásának közvetlen gyakorlati oka is volt a kezdet éveiben: a
környékből verbuvált korongosok magukkal hozták a régió jeles kerámiaközpontjainak,
Óbányának, Siklósnak, Mohácsnak a hagyományait. Zsolnay Vilmos maga is gyűjtötte a
népi fazekasság termékeit, sőt sajátos üzleti vállalkozásban is felhasználta azokat. Fennma
radt egy levele, amelyben Kovács Mihály debreceni fazekasmestertől rendelt a székesfehér
vári kiállításon korábban már vásárolt „kiczifrált korsókból". Ezeket a készen vásárolt
edényeket aranyozással gazdagítva adta tovább. A népi fazekasság forma- és motívumkincse ilyen módon közvetlenül olvadt bele a kialakuló gyári termelés menetébe.
A keleti technológiák, díszítménykincs és formaváltozatok felhasználása az európai
kerámiaművességben folyamatosan meglévő hagyomány, amely a 18. század végétől
erősödött fel, és a Zsolnay Vilmos által is szorgalmasan látogatott világkiállításokon jól
lemérhető hatást gyakorolt. Első ízben az 185l-es londoni világkiállításon tűntek fel a
brit koronagyarmatról érkezett iparművészeti tárgyak, amelyek ismertté és kedveltté
tették a perzsa művészetet. 1862-ben Japán művészete aratott sikert Londonban és az a
kiállítás, amelyet a kínai iparművészet legszebb alkotásaiból rendeztek. Az 1867-es
világkiállításon angol és francia cégek kínai, japán, indiai, perzsa, török motívumokat
dolgoztak fel; elemezték és feltárták különbségeiket és azonosságaikat. Az 1873-as bécsi
világkiállításon, amelyen Zsolnay Vilmos első jelentős nemzetközi sikerét könyvelhette
el, már széles körben jelentkeztek a keleti motívumkincs elemei. A korszak legje
lentősebb műhelyei, Brocard, Lobmeyr és Doulton, az iszlám dekor végtelen mustráit és
tüzes színeit használták fel díszedényeiken.
Hárs Éva szóbeli közlése
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1. kép. Török kancsó. Iznik, 16. század második fele
2. kép. Kancsó. Készült a Zsolnay-gyárban 1878 körül. Janus Pannonius Múzeum,
ltsz. 51.6425. Fűzi István felvétele
Az eredeti keleti iparművészeti tárgyak és a keleti hatásokat tükröző egyedi
iparművészeti alkotások ugyanakkor az ipari termékek művészi színvonalának kritikáját
is jelentették. A gyári termelésben egymástól elszakított munkafolyamatok silány formá
kat eredményeztek, amelyeknek az igénytelenségét gyakran a csak látszólag bonyolult
mintadarabokkal kívánták ellensúlyozni a gyártók.
A kézműves igényességet a gyári technológiával társítani - ezt a célt tűzte ki maga
elé Zsolnay Vilmos, aki a 60-as évektől folyamatos kísérletezéssel fejlesztette gyártmá
nyai színvonalát. Leányai, Júlia és Teréz polgári nevelést kaptak: apjuk hangsúlyt fekte
tett rá, hogy megtanuljanak angolul, franciául és olaszul a családban használt német és
természetesen magyar anyanyelvük mellett. A művészi kerámia területén tájékozódásu
kat kezdetben az otthoni gyűjtemény, a világkiállításokon vásárolt díszedények, hazai
gyárak és műhelyek mintadarabjai, keleti eredetű és európai műhelyekből származó,
történeti stílusokat képviselő kerámiák segítették. A kezdetben alkalomszerűen, tanul
mányjelleggel folytatott tervezőmunka során alakult ki sajátos érdeklődési körük.
1874-ben Teréz mintázni majd vésni tanult Schmutzertől, a gyár szakemberétől.
Ugyanebben az évben két, saját tervezésű és készítésű, magyaros díszű tálkát ajándéko
zott az édesapjának. Ez fejezte ki valódi érdeklődését. Visszaemlékezéseiben így ír erről:
„Forma és díszítés terén nagy segítséget nyújtott atyánknak Pulszky Ferenc, a Magyar
Nemzeti Múzeum igazgatója és Hampel József múzeumi őr. Másolás és tanulmányozás
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céljára rendelkezésemre bocsátották a múzeum edénygyűjteményének legjellegzetesebb
magyar darabjait. Számos remek népies motívum származik a fazekasedényekből is,
amelyeket ez idő tájt kezdtem gyűjteni. Pécs régi zsúptetős házacskáiban akkor még sok
szép, öreg tál és korsó díszítette a falakat, és itt bukkantam a régi pécsi hímzések és
szőttesek legkiválóbb darabjaira is" (ZSOLNAY-ZSOLNAY 1974).
Teréz 1874-ben készült tervei közt két csoport a kínai hagyományokból merít. Kang
Hszi császár korának legkedveltebb technikája a máz feletti festés. A „famille verte"
sorozat uralkodó színe a zöld, amelyet a vasvörös, kissé lilába játszó kék és a fekete
egészít ki. A díszítmény növényekből és medalionokba foglalt jelenetekből áll. Az ún.
„famille rose" (Chien Ling) színharmóniájában a vöröses tónusok dominálnak, amelyet
kevés zöld egészít ki. A japán Imari másolatokhoz hasonlóan az európai keramika a
rokokó idején fedezte fel és népszerűsítette e tárgycsoportokat, másolásukkal Zsolnay
Vilmos is kísérletezett.
A török-perzsa motívumkincs a 70-es évek közepén tűnt fel a Zsolnay nővérek
terveiben. Az izniki, késő 16-17. századi színes virágos stílus a 19. század folyamán
Európa-szerte Rhódosz-stílus néven vált népszerűvé. A Zsolnay nővérek munkájára kifej
tett hatásához az is hozzájárult, hogy benne felismerték a népi fazekasságból ismert tulipán,
jácint, rózsa, szekfű motívumokat. Más európai műhelyek gyakorlatához hasonlóan a
török-perzsa előképek hű másolatok és átdolgozások formájában kerültek felhasználásra.
A tervezésben a Nemzeti Múzeum és saját kerámiagyűjteményük mellett fontos támpontot,
gyakorlati segítséget jelentettek a mintalapok. A 19. századi mintalaphasználat alapjában
különbözik az azt megelőző időkétől: a múlt századig kortársak rajzait használták fel a
kézművesek, a 19. századtól e lapok célja elsősorban az ízlés fejlesztése és orientálása. Nem
kifejezetten modellkönyvek tehát, hanem az inspirációt segítő támpontok. A Zsolnay nővé
rek tájékozódását elsősorban a Gerlach és Schenk által kiadott gyűjtemények segítették,
amelyek közül néhány a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében ma is megtalálható.'
Júlia és Teréz közvetlen kapcsolatban álltak Jakob von Fáikéval, akit 1885-ben
személyesen is felkerestek, és aki lehetővé tette számukra a bécsi Österreichisches
Kunstgewerbemuseum anyagának tanulmányozását. Nemcsak a keleti művészetről szóló
irodalmat olvasták lelkesedéssel, hanem naponta rajzolták a főleg perzsa és indiai ornamenseket, csempéket, edényeket.
Falke a stilizált ornamentika révén folytatta ízlésnevelő munkáját. Felfogása szerint
a díszítő elv festői és nem plasztikai, lényege a felületek dekorálása, s ennek legfontosabb
eleme a szín. E nézet egybevágott Zsolnay Júlia és Teréz gyakorlatával, amely az
ornamentális díszítményre helyezte a hangsúlyt.
Júlia az 1878-as párizsi világkiállításra óriásvázát tervezett, amelyet körülfutó sza
lagok között perzsa modorú rózsák díszítettek. A 78-as év egészét mégis a keleti hatá
soktól átitatott népies motívumok dominanciája jellemezte: a dekorkönyvek tanúsága
szerint az 56 új minta közül 39 magyaros volt.
2

A megrendelésekről a Baranya Megyei Levéltárban találhatók feljegyzések. Mendöl Zsuzsa szóbeli közlése.
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Die Pflanze in Kunst und Gewerbe. - Originalcompositionen von hervorragenden Künstlern. Stylistik von Prof
Anton Seder. É. n.
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3. kép. Díszkancsó terve. Zsolnay Júlia aquarellje 1880, 430x233 mm. Janus Pannonius
' Múzeum. Adattár. Fűzi István felvétele
4. kép. Díszedény terve. Mattyasovszky-Zsolnay Teréz aquarellje 1883, 342x450 mm. Janus
Pannonius Múzeum. Adattár. Fűzi István felvétele
1878 más szempontból is fontos dátum. Az 1872-ben megkezdett kísérletek ered
ményeképpen megszületett a magas tűzön égetett, kaolintartalmú porcelánfajansz, amely
a Zsolnay-gyár első világsikerű technológiai újítása. Többek közt ennek köszönhető a
párizsi világkiállítás arany diplomája és a Zsolnay Vilmosnak adományozott becsü
letrend.
A technológiai újítás sajátos művészi formanyelvvel társult, amely szándéka szerint
magyaros, lévén, hogy az általa felhasznált keleti, főként török-perzsa motívumok a
magyarság hagyományait és eredetét egyaránt szimbolizálták. Felvinczi Takács Zoltán
megfogalmazása szerint: „A török ékítményekkel való hosszabb foglalkozás Zsolnay
Teréz terveiben a népies díszítőformák rendkívül szellemes kifejlesztéséhez vezetett.
A tervező valósággal visszavezette őket alapformájukhoz és biztos stílusérzékével szi
gorú rendszerbe foglalta őket" (FELVINCZI TAKÁCS 1928). Zsolnay Teréz terveinek
formai szigora, következetessége nem talált folytatásra a 80-as években. Erejét egyre
inkább lekötötte a család. Férje, Mattyasovszky Zsolnay Jakab geológus erdélyi terep
munkája mellett, amelyet újabb agyaglelőhelyek feltárásáért végzett, időt szakított faze
kastárgyak gyűjtésére, közülük a habán bokályok érdemelnek különös figyelmet.
Teréz népies tervei elragadtatást váltottak ki a családtagokból. Júlia levelében így
áradozik: „El vagyok ragadtatva, Miklós azt mondja, egyetlen vagy ebben a magyaros
modorban, és egész sorozat edényt akar küldeni neked dekorálás végett. Bámulom, hogy
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kitartasz a komoly stílus mellett. Én mindig azt hiszem, engednem kell. Most is mennyi
időt vesztegettem a naturalisztikus virágokra és gallyakra! Wahliss járt itt: minden legyen
tarka és aranyozott! Mindig fontosabb neki az üzlet, mint az igazán szép. Szerencsére az
angolok szigorú ornamentikát kívánnak, így majd ismét perzsa modorban tervezhetek."
Nem kevésbé lelkes Zsolnay Vilmos, aki munkája folytatására bíztatja: „A küldött
rajzok, főként a korsó és a virágvödör, nagyon tetszenek, igaz örömet szereztél velük.
Ez az, amit évek óta kívántam. Munkáidban új, önálló és lendületes magyar stílus kel
életre. Folytasd ezt az irányt, sokat várok tőle!"
A valóságban azonban a szigorúan üzleti szempontok gyakran nem engedték a
művészi kiteljesedést a fantáziadús és termékeny Júlia számára sem. Az eredetileg kínai
vagy japán minta nyomán készült, 1883-ban tervezett, három részből álló, plasztikus
pávás kandalló-garnitúrája a gyártás során az igényeknek megfelelően naturalisztikussá
vált.
A 80-as években a kancsók, kobakok, csalikorsók mellett egyre népszerűbbek a
Júlia férje, a lengyel származású Sikorski Tádé által tervezett rutén korsók és a mór
stílusú, gazdagon díszített edények, amelyek megtörik a török-perzsa forma és motívum
kincs egyeduralmát. Ezekben az években Júlia és Teréz tervezői munkájára jellemző a
művészi szándékok és a kereskedelmi érdekek kényes egyensúlya. A 80-as években
Júlia, Wahliss bécsi kereskedő igényeinek megfelelően folytatja a naturalisztikus krizan
témok és madarak rajzolását, ugyanakkor érdeklődését felkelti a Bombayből hazalátoga
tó, pécsi származású Teliéri mérnök régi indiai fametszetekből összeállított könyve,
amelyet Zsolnay Vilmos meg is vásárol leánya számára. A zsánerjeleneteket ábrázoló
rajzok az indiai előképek nyomán készültek, és sajátos módon, a magyaros zsánerjelenetekhez hasonlóan díszkulacsokon tűntek fel. Az indiai dekor hatása érzékelhető Júlia
számos későbbi, már eozin technikához készült tervén is.
A 80-as évek folyamán egyre határozottabban eltávolodik a perzsa modortól, ér
deklődése a japán motívumok felé fordul. Az Európa-szerte jelentkező új divat már a
szecesszió előszele: a historizmus által felhalmozott stílusbeli jártasság, technikai tudás
a szecesszióban érik önálló formateremtő törekvéssé. Zsolnay Júlia eleinte japán minták
után másol kis jeleneteket, egyes alakokat vékony porcelánlapokra; majd stílusban ha
sonló önálló kompozíciókkal jelentkezik, amelyek többnyire virágok közt repdeső, csi
pegető madarakat vagy szabadban játszadozó, kecses japán nőket ábrázolnak. 1888-ban
készül halászó japán nőket ábrázoló két tála és nagy vázája.
Ugyanebben az évben jelentős sikert arat a kínai eredetű méhsejt-technika. A dekor
néhány népies jeleneten és Kaldeway lovagjain kívül perzsa és indiai, sőt gyakran japán
modorú.
Zsolnay Miklós 1887 őszén közel-keleti útra indult, amelynek első állomása Török
ország volt. Ürügyet keresve a szultán megajándékozására, felveti egy kerámiagyár
alapításának gondolatát, amelyre kedvezően reagálnak. Zsolnay Miklóst a Medjije-rend
tiszti fokozatával és a „Tudományért és művészetért" aranyéremmel tüntetik ki. Utjának
igazi jelentősége azonban a Törökországban, Egyiptomban, Görögországban vásárolt
Decor 1625, 1626. In: Zsolnay dekorkönyv III.
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5. kép. Váza aTutanhamon-sorozatból. Tervezte: Mattyasovszky-Zsolnay Teréz
és Mattyasovszky-Zsolnay László 1924. Janus Pannonius Múzeum, ltsz. 51.520.
Fűzi István felvétele
6. kép. Váza a Tutanhamon-sorozatból. Tervezte: Mattyasovszky-Zsolnay Teréz
és Mattyasovszky-Zsolnay László 1924. Janus Pannonius Múzeum, ltsz. 51.521.
Fűzi István felvétele
török és perzsa csempék, tálak és vázák gyűjtésében van. Ez a gyűjtemény megterméke
nyítő hatását főként a csempegyártásban fejtette ki, amely az építészeti kerámia egyéb
ágaival együtt a Zsolnay-kerámia hangsúlyos része lett a múlt század végére.
A századforduló magyar építészetében kiemelkedő jelentőségű Zsolnay építészeti
kerámia ugyanazt a szerepet játssza, amelyet-korábban a díszedénygyártásban sikeresen
megvalósított: a korszerű technológiát összekapcsolja a nemzeti sajátságok kifejezésével.
A Zsolnay nővérek tervezőmunkájának jelentősége a századforduló éveiben csök
ken. A szecessziós díszedény gyártással szorosan összefonódó eozintechnológiának
azonban van egy historizáló ága is, amelyben munkájukat folytatják. A Janus Pannonius
Múzeum tulajdonában lévő takácsminta-gyűjtemény tanúsága szerint gyakran használták
a keleti eredetű, de Európában is meghonosodott motívumokat a tervezés során modell
ként, illetve a tervezés alapanyagaként. Az 1890-es évekből származó, az állandó kiállí
táson bemutatott eozin tál például a 6-8. századi eredetű szasszanida mintát dolgoz fel,
amely ornamentális elemeiben és az oroszlánok ábrázolásában perzsa befolyást mutat
(ltsz. 51. 3198.). Ugyanez a helyzet a 18. századból származó németalföldi takács
mustrával, amelyet szintén eozin festésű tárgyon használtak fel.
A szecesszió lezárult az I. világháború kirobbanásával. A háború káros következ
ményei nem szűntek meg a békekötést követően sem, sőt a Zsolnay-gyár esetében a
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nyersanyag-lelőhelyek és a piacok elvesztése miatt hosszan tartó válságot idéztek elő.
A termelés nagyobb hányadát az ipari kerámia tette ki. A díszkerámia-gyártásban 1920tól fokozatosan átálltak a porcelán alapanyagra, az eozin is erre készült az eredeti
keménycserép helyett.
Zsolnay Júlia és Teréz a háborút követő időszakban is tervezéssel foglalkozott.
Teréz 1924-ben tervezte fiával, a festőművész Mattyasovszky Zsolnay Lászlóval
együtt a Tutanhamon-sorozatot, amely stilizált egyiptomi formanyelvének nemes egy
szerűségével a magyar art deco kiemelkedő jelentőségű tárgycsoportja.
Júlia japán modorú dekorjai, amelyek krizantémumokat, virágzó ágakat, madarakat
fűznek össze különféle variációkban, nagyon kedveltek voltak a 20-as, 30-as években,
azonban semmiképpen sem tartoztak a korabeli tervezés élvonalához.
A Zsolnay-gyár virágkorának lezárulásával nem született meg az a fiatal művész
generáció, amely a nagy elődök hagyományait méltóképpen folytathatta volna.

IRODALOM
FELVINCZI TAKÁCS Zoltán
1928
Keleti és magyar formák a Zsolnay kerámiában. Magyar Művészet 375-387.
ZSOLNAY Teréz-M. ZSOLNAY Margit
1974
Zsolnay. Budapest

Orsolya Kovács
ORIENTALISATION IN THE DESIGNS OF JÚLIA AND TERÉZ ZSOLNAY
In the history of Hungarian ceramic arts, the products of the Zsolnay factory (Pécs) were
of outstanding importance. Since the 1870's, the production aimed at the combining of
highly developed technology with pretentious craftsmanship, in accordance with the
general artistic principles of the age.
In shaping the artistic image of the factory, the two daughters of the owner, Vilmos
Zsolnay, played an important role. Teréz was gathering and adapting popular Hungarian
motifs, while Júlia employed Turkish-Persian ornamentation. The faience technique,
developed by the Zsolnay factory, was suited to experimentation with oriental forms and
ornamentation. The turn to oriental models in Pécs was motivated by several factors: the
consciousness of the oriental origin of the Hungarians, orientalism, a fashionable trend
in Europe, including the popularity of Isnik motifs known as Rhodos in the 19th century,
further, Turkish elements in Hungarian folk pottery that had survived since the country's
150 years' Turkish occupation in the 16-17th centuries.
Since the 1880's, the technological and stylistic experimentation in Pécs had deve
loped under the impact of the emerging art nouveau, without the genuine contribution of
the Zsolnay sisters.
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KELETI ÖRÖKSÉG, NÉPMŰVÉSZET, HISTORIZMUS:
ZSOLNAY VILMOS ÉS BADAR BALÁZS KÍSÉRLETEI

Ez a tanulmány a magyar művészi kerámia történetébe ad bepillantást a 19. század utolsó
és a 20. század első évtizedeiben. Pontosabban két személy alkotói pályáját vázolja.
Zsolnay Vilmos-és Badar Balázs az egykorú magyar társadalomban egymástól távol eső
pozíciókban, eltérő kulturális környezetben élt, alkotott.
Zsolnay Vilmos (1828-1900) sikeres, gyárat alapító nagyiparos volt, aki a kerámia
készítés technológiáját és a művészi megformálást illetően is kiemelkedő, kezdemé
nyező, alkotó szerepet töltött be.
Badar Balázs (1855-1939) Mezőtúron volt korsós, fazekas mester, fiát is fazekas
nak nevelte. Rendkívüli személyes képességekkel és föltehetően nem mindennapi becs
vággyal kiemelkedve helyi pályatársai közül, érintkezésbe került a kor művészi áramla
taival: minden valószínűség szerint személyes kapcsolatban volt Zsolnay Vilmossal is,
és hazai, valamint külföldi kiállításokon szerzett elismerést.
Zsolnay Vilmos és Badar Balázs példáján mintegy két oldalról, két nézőpontból
figyelhetjük meg azt a kulturális mozgást, amely a népművészet örökségét be akarja
építeni a korszak modernizálódó, városi világába, a társadalom fölső és középső rétegei
nek tárgyi kultúrájába. Ehhez Zsolnaynak falusi műhelyekbe kellett mennie, és a falusi
szakismereteket, tapasztalatokat, edényformákat és díszítményeket kellett számba vennie
- Badar Balázsnak viszont a falusi használati és díszedény formai világából kellett
kilépnie a korszak historizáló iparművészete, „műipara" felé.
A nemzeti jelleg keresésében Zsolnay Vilmosnál is és Badar Balázsnál is áttételek
kel érvényesült a közel-keleti, kis-ázsiai történeti kerámiahagyaték hatása. Mindkettőjük
„keletiessége" mögött sejthető az a gyakorlat, amely az ezekben az évtizedekben roha
mosan modernizálódó, iparosodó Magyarországon a honfoglalók keleti eredetére hivat
kozva keleti, az ázsiai magaskultúrákból szabadon (történeti és összehasonlító vizsgála
tok igazolása nélkül) válogatott elemekkel fejezte ki a magyarok kulturális önállóságát,
eredetiségét.
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Zsolnay Vilmos

Zsolnay Vilmos gyáralapítása, utóbb Wartha Vincével együtt folytatott technológiai
kísérletei és eredményei s Lechner Ödönnel való művészi együttműködése a szakiro
dalomból jól ismert (ZSOLNAY-M. ZSOLNAY 1975; KATONA 1977- RUZSÁS
1954; HÁRS 1987; NEMES 1988; CSENKEY 1992; MENDÖL 1993). Itt néhány olyan
mozzanatra kívánok rámutatni, amelyek igazolják, mennyire tudatosan és módszeresen
használta a népi fazekasság tapasztalatait.
Zsolnay a bátyjától átvett lukafai műhelyét 1868-ban költöztette át Pécsre, és je
gyeztette be „Első Pécsi Cement, Chamott- és Tűzálló-agyagáru Gyár" néven. Üzeme az
1910-es évek végére már a „Monarchia legnagyobb kerámiaáru gyára lett" (RUZSÁS
1954. 77-78). Összegyűjtötte a műhely régi szakembereit, Németországban toborzott a
szakmában jártas munkatársakat, és a fazekas tapasztalatok alapján kezdte számba venni
a használható agyagféléket. így használta a „váraljai fehér" néven ismert váraljai agya
got, amelyet üzeme megindításakor horvátországi és bácskai fazekasoknak is nagy tétel
ben adott el. (Gyakran két-három fazekas közösen fogadott szekérrel jött ezért a kiváló
földfestéknek való agyagért.) De Zsolnay használta a jól bevált révi (Bihar m.), bereg
szászi (Bereg m.), nagymányoki (Tolna m.), tapolcai (Borsod m.) agyagokat is. Az induló
kis üzemben a munka több mozzanata is egyezett a néprajzi kutatásokból ismert gyakor-

1. kép. Török falicsempe. 16. század
második fele. Iznik. A Török és Iszlám
Művészetek Múzeuma, Isztambul
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2. kép. Perzsa falicsempe
részlete, 16-17. század.
Janus Pannonius Múzeum
Pécs, Itsz. 51.131.1. Winter
Erzsébet felvétele

lattal: „... az agyagot csak hordókban vagy sajtárokban áztatták, s miután megszikkadt...
a keveréket aztán lábbal tiporták egyenletes masszává. A máz anyagát vasmozsarakban
törték össze." (ZSOLNAY-M. ZSOLNAY 1975. 11-40). Föltételezhetjük, hogy a gyár
tott formák közt is voltak hagyományosak. A gyár 1868 után is sok környékbeli fazekast
alkalmazott korongosként, festőként.
A keleti (kisázsiai) kerámia iránti érdeklődés a keleti mázak titkának a megfejtésére
és az eozin máz technológiájának kidolgozására irányult. Wartha Vince műegyetemi
kémiaprofesszorral együttműködve - közösen végzett kísérleteiket 1877-ben fejezték be.
Ezt a mázat később olyan dísztárgyakon is széles körben alkalmazták, amelyeken a
magyar népi motívumvilág elemei a historizmus szellemében átfogalmazva jelentek meg.
így ötvöződött a közel-keleti kerámiakultúra technológiája a historizmus jegyében meg
fogalmazott motívum világgal. A Zsolnay-féle tervező műhely és üzem törekvéseire jel
lemző példa néhány művészileg kiváltképp sikerült tál, korsó, valamint az Országház
bútorzatához készített, Zsolnayék által tervezett és kivitelezett bútorveret (Iparművészeti
Múzeum-IMltsz. 52.712.1 és IM ltsz. 54.1050.1; ZSOLNAY-M. ZSOLNAY 1975. 141;
VARGA 1986. 42). Ezek az egyedi díszítmények a Steindl Imre által tervezett bútorok
hoz készültek, amelyeket az 1900-as párizsi világkiállításon is bemutattak.
Zsolnay Miklós (1857-1922) 1887/88-as keleti útjáról nagy mennyiségű izniki és
kütahyjai 17-18. századi oszmán török, lüszteres csillogású majolikával tért haza. Egye
dülálló gyűjteményében falicsempék, használati kerámiák és dísztárgyak váltak közvet
lenül tanulmányozhatóvá (ZSOLNAY-M. ZSOLNAY 1975. 156-157). A gyár rendel
kezésére álló keleti forma- és díszítménykészletet bővítette a Zsolnay lányok 1887-es
bécsi tanulmányútja, amelynek során Jakob Falke irányításával az Osztrák Iparművészeti
Múzeum kerámiaanyagát és a keleti kerámiaművészettel foglalkozó szakirodalmai tanul
mányozták (ZSOLNAY-M. ZSOLNAY 1975. 67, 70). A műhelyből ezután kikerülő
munkákon fel is tűntek a közel-keleti kerámia díszítményei. főként virágelemek; szegfű,
tulipán, rózsa, jácint, gránátalma, liliom, valamint ezek bokorba kötött kompozíciói.
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3. kép. Aratókorsó, tervezte Zsolnay Júlia. 1870 körül. Iparművészeti Múzeum, ltsz. 1306.
Winter Erzsébet felvétele
4. kép. Kobaktök alakú váza. Zsolnay, Pécs, 1880 körül. Iparművészeti Múzeum, ltsz. 1338.
Winter Erzsébet felvétele

5-6. kép. Két bútorveret az Országház berendezéséhez. Zsolnay 1896. Iparművészeti Múzeum
ltsz. 52.712.1. és 54.1050.1. Winter Erzsébet felvétele
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7. kép. Részlet a Postapalota homlokzatából. Tervezte: Lechner Ödön. Kerámia, építőelemeit
és díszítményeit kivitelezte: Zsolnay Vilmos, Pécs. 1901. (Roboz László felvétele)
7. kép. Részlet a Postapalota homlokzatából. Tervezte: Lechner Ödön. Kerámia, építőelemeit
és díszítményeit kivitelezte: Zsolnay Vilmos, Pécs. 1901. (Roboz László felvétele)
gyakran fekete színnel kontúrozva. Más tárgyakra arabeszkek, hosszú, hegyes levelek,
indák, kacsok kerültek. A kétfülű vázából kinövő szimmetrikus virágbokrok Lechner
Ödön nagy épületfelületekre tervezett díszítményein is megjelentek.
A díszítmények kiválasztásánál számolhatunk Huszka József (1854-1934) kiadvá
nyainak a magyar ornamentika keleti eredetét hangsúlyozó elméleteinek hatásával is
(HUSZKA 1885; 1888; 1898). A Lechner épületeire, föltehetően Huszka ihletésére ter
vezett kompozíciók kétfülű vázája ugyan az erdélyi székely bokályokról származhat.
A stilizált „rózsa" („pávaszem"), amely Lechner épületeinek is díszítő motívuma, és
emlékeztet a bútorveretekre is, szintén Huszka által közölt virágmotívum a Zsolnayműhely megfogalmazásában.
Lechner Ödön és a Zsolnay-gyár művészi kapcsolatait, Lechner és Zsolnay 1888-as
közös londoni tanulmányútját Mendöl Zsuzsa, Nemes Márta tanulmányaiból ismerjük
(MENDÖL 1993; NEMES 1988). Keserű Katalin és mások is föltételezik, hogy a
londoni gyűjteményekben látott orientális épületkerámia alapvetően befolyásolta közös
építőművészeti tevékenységüket (KESERŰ 1994; ZSOLNAY-M. ZSOLNAY 1975.
26).
Az 1860-70-es évekből fennmaradt Zsolnay-kerámiákon megfigyelhető a Pécs
környéki hagyományos, kézműves fazekasság hatása. A Néprajzi Múzeum kerámia
gyűjteményében egy aranyos csillogású Zsolnay-szilke formájával, alapszínével, díszítményeivel a siklósi (Baranya m.) fazekasok munkáira emlékeztet (NM ltsz. 66.126.4).
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Az Iparművészeti Múzeum egyik Zsolnay-korsója (IM ltsz. 1306, 1870 körül) mohácsi
fekete korsóra hasonlít, de mutatja a Zsolnay-műhely stílusváltó szemléletét is: a díszítmény máz anyagú, az ívminták vonalakkal elkülönített sávokba rendezettek, azonban
ebben a konkrét formájában a díszítmény egy magyar fazekasközpont díszítményének
sem analógiájajellegében mégis népi kerámiára emlékeztet. Egy, a Zsolnay-műhely által
„csörgős korsónak" nevezett tárgy fő díszítménye egy tulipánsziromból kiágazó kacsos
gránátalma (IM ltsz. 1326), amely historizáló szándékról is tanúskodik. Egy másik
melegbarna alapszínű kerek kulacs formája a hagyományos siklósi kerek kulacsoké, de
díszítményei, színei már „Zsolnayasak" (IM ltsz. 1333/a, b). Egy kétkiöntős, fentfüles
Zsolnay-korsó analógiája az Őrségből ismert, a falusi környezetben azonban csupán
mázas felületű használati tárgy (NM ltsz. 60.88.207), a Zsolnay-változaton viszont a
felületen míves kidolgozású, plasztikus díszítmény látható (IM ltsz. 58.361.1, 1860
körül). E tárgy funkcionális és esztétikai metamorfózisa előfutára a Zsolnay-műhely egy
később általánosan jellemző tervezői törekvésének: a népi környezetéből kiemelt hasz
nálati tárgy dísztárggyá való alakításának - a historizmus jegyében kiválasztott színek
kel, díszítményekkel és olyan díszítő technikákkal, amelyeket eredeti társadalmi környe
zetükben csak az ünnepi szerepű, reprezentatív tárgyak kaphattak. Az áttervezés ezeket
a tárgyakat hozzáigazítja új társadalmi környezetükhöz, a századvég s a századelő pol
gári-nagypolgári lakásberendezéseihez.
A Zsolnay-műhely alkotótevékenységét mintalapokon, fazonkönyvekben követhet
jük nyomon. Ezek dokumentumai a művészi alkotómunkának és egyben segédeszközei
a későbbi sokszorosításnak. E mintalapok az eredeti tárgynál nagyobb méretűek, részle
teikben precízen kidolgozottak. Ezek helyettesítették mintegy a kézműves fazekas örök
lött, generációkon keresztül csiszolódott forma-, szín-, motívumismeretét, tudását.
A Néprajzi Múzeum 1994-es „Magyarok Kelet és Nyugat közt" c. kiállításán a pécsi
Janus Pannonius Múzeum és a Zsolnay-gyár gyűjteményéből be is mutattunk néhány
tárgyat mintalapjával együtt (JPM ltsz. 51.1271.1, porcelánfajansz tányér és mintalapja,
61.444.27).

Badar Balázs
Zsolnay Vilmos és családja, munkatársai az 1860-as és az 1880-as évek közötti intenzív
stíluskereső, kísérletező munkája nemcsak a Zsolnay-gyár sajátos orientális stílusát ala
pozta meg, hanem befolyásolta más művészek tevékenységét és szemléletét is, így idős
és ifjú Badar Balázsét (1855-1938, ill. 1886-1972).
Id. Badar Balázs munkásságának forrása az alföldi fazekasság középkorig visszate
kintő hagyománya. Gombos István túri fazekasmester 1837-ben készített kétfülű, mázatlan, fekete nagy kantája például föltételezhetően azonos formájú a Györffy István által
talált 1458-ból való levéltári adat „nagy kun korsójával" (GYÖRFFY 1921.142; KRESZ
1991. 42). Ugyanez az archaikus forma 1896-ban Badar Balázst is megihlette. Ekkor a
túri újvárosi református templom számára ugyanilyen, de zöldmázas borosedényt készí-
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8. kép. Váza. Ifj. Badar Balázs munkája. Mezőtúr, 1920-30-as évek.
Badar Julianna tulajdona, Mezőtúr. Winter Erzsébet felvétele
9. kéj?. Zsolnay-vázák. Pécs, 1890 körül. Iparművészeti Múzeum, Itsz. 51.567.1. és 51.568.1.
Winter Erzsébet felvétele
9. kép. Zsolnay-vázák. Pécs, 1890 körül. Iparművészeti Múzeum, Itsz. 51.567.1. és 51.568.1.
Winter Erzsébet felvétele
tett. E tárgy domináns díszítménye egy selyemzsinór fonatára emlékeztető, klasszicizáló
hatású ívminta, pontsorral (KRESZ 1991. 138. kép). Badar Balázs ekkor már megtette
első lépéseit a maga választotta új stílus felé, e szakrális szolgálatra rendelt edényt
azonban a helyi hagyományba illően formázta meg.
Badar Balázs 1855-ben Mezőtúron született, 1868 és 1871 között Szappanos Ist
vánnál inaskodott, akinél mázas edényt készítettek, majd nyolc évig id. Vargha János
műhelyében folytatta a szakma tanulását, ahol fekete mázatlan kerámiát égettek. 1879ben lett önálló műhelye (KRESZ 1978; GULYÁS-SZABÓ 1979).
A túri kerámia ekkor már mázas stílusa harmadik szakaszánál tart. Kezdetben
Mezőtúron csak mázatlan fekete és vörös edényt gyártottak. 1837-ben két hódmezővá
sárhelyi fazekas települ Mezőtúrra, ők honosítják meg a mázas kerámiát, mégpedig a
zöld mázat (KRESZ 1991. 43). Az 1860-as években jelenik meg ezt követően a fehér
alapszín és a színes irókás díszítmény. Az 1870-es években válik ismertté a dudi alapszín
(sárgásdrapp, az Arad megyei Dud községből) és lesz domináló. A fehér alapszínnel
jelenik meg a színes irókás díszítés, és válik a mezőtúri készítményekre jellemzővé a
feltűnően gazdag virágornamentika, melynek elemeit sötét vonal kontúrozza. Ez a színes,
gazdag, virágos stílus teljesedik ki Badar Balázs működése idején, kancsón, korsón,
bütykösön, szilkén, tálakon, a rendkívüli méretű melencéken, amelyek felületének na
gyobbik részét befedi a gazdag virágdíszítés (vö. NM ltsz. 92.60.1). Ez a burjánzó, az
(egyes tárgyakon különböző módon kijelölt) teljes díszítendő felület betöltésére törekvő
díszítő modor talán megkönnyítette Badar esetében a keleti példák követését, amelyek
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szintén - általában szigorú szimmetrikus kompozíció nélkül - a felület szabad betöltésére
törekedtek. A fennmaradt tárgyi emlékanyag azt bizonyítja, hogy a túri fazekasok - helyi
elnevezéssel „korsósok" - nemcsak az ornamensek számtalan variációjának voltak bir
tokában, hanem mesterei voltak a díszítmények szerkesztésének, a különböző díszítő
technikák megválasztásának is.
A 19. század utolsó harmadában ismerték meg és alkalmazták egyre gyakrabban
Mezőtúron az ún. metszett díszítményt. A földfestékes felületből kimetszették a díszítményt, majd a teljes felületet színtelen mázzal fedték. Békés István mestertől 1872-ből
ismert egy nagyobb méretű, metszett díszű kerek kulacs (KRESZ 1991. 134. kép). Ettől
az időtől kezdve készültek a csipkéhez hasonló ún. áttört technikával is díszedények (vö.
NM ltsz. 78.393).
Badar Balázs munkásságának kezdete a klasszikus túri fazekasságnak ezekkel az új
díszítőtechnikákkal kiegészült utolsó korszakára esett, amikor azonban még készítettek
fekete kerámiát is, és a mázatlan vörös kerámia sem veszett ki. Szakmai tudásában tehát
benne volt a magyar fazekas művészetben a középkortól jelenlévő többféle technika a
helyi stilisztikai kultúrával egyetemben.
Badar Balázs már fiatalon arra törekedett, hogy kiváljon. Kresz Mária idéz egy
történetet: egyik mestere fogadott abban, hogy tanítványa ugyanolyan szépre készít el
egy plasztikus díszítésű kulacsot, mint ő. Végül azonban elvesztette a fogadást, mert
„nem olyan, de szebb lett" (KRESZ 1978. 14). Pályája elején Badar is hagyományos túri
edényeket készített: „csárdás korsót", tálat, tányért, nagy melencét, lisztesbödönt, szilkét
és más használati tárgyakat. E formákon természetesen nem azonosak a díszítmény
elhelyezésének esztétikai követelményei és a különböző díszítő technikák kombinálásá
nak lehetőségei. A tárgy hagyományos funkciójához kapcsolt stílusszabályokhoz kellett
igazodni. Badar későbbi stíluskorszakának kialakításában és a hagyományosnál széle
sebb szakmai, művészi, piaci sikereiben nagy szerepe volt a túri kerámia gazdagságának.
Pályája azt is láttatja, hogy éppen a hagyományos kézművességben való magabiztossága
révén léphetett át abba az esztétikai eklekticizmusba, amelyet a századvég iparművésze
tében kívánatosnak tartottak.
Az 1880-as években néhány mezőtúri fazekas butelláján megjelennek olyan met
szett és karcolt technikával készített stilizált virágok, amelyek rajzolatai a később széles
körben ismertté lett és az oktatás révén elterjedt motívummintakönyvekre emlékeztetnek.
Ilyen Badar Balázs 1886-os datálású butellájának díszítménye is (NM ltsz. 61.147.3),
amelyről Kresz Mária ezt írja: „metszett díszítménye arról tanúskodik, hogy már ekkor
kiforrott később oly ismertté vált ornamentikája" (KRESZ 1991. 46). Egy korábbi,
1882-es datálású nagyméretű butelláján hasonló díszítmények is megjelennek (NM ltsz.
6.147.2). Ekkoriban készített munkái között vannak hagyományos használati tárgyak is,
pl. egy 1884-es nagy kanta. Azonban, hogy nem a „túri korsós" életpályáját fogja bejárni,
az már 1890-ben, az aradi iparkiállításon elért sikere után bizonyossá vált. E siker
hatására kezdte el új forma- és díszítményvilágának kialakítását. Magát már nem „kor
sósaként emlegette, hanem mint „műfazekast".
Badar stílusváltása, egyéni historizáló és orientalizáló művészetének kialakulása
összefonódott a magyar iparművészetet átalakítani kívánó historizmussal, ugyanakkor
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10. kép. Huszka József: Magyar díszítő styl. Budapest, 1885. c. munkájának címlapj
11. kép. ifj. Badar Balázs másolata a Huszka-könyv címlapjáról. Mezőtúr, 1911. március 19.
egybeesett a fazekasság országos válságának az időszakával is. Ezt az olcsó gyári edény
piacot elárasztó megjelenése váltotta ki. A piaci körülmények megváltozásának követ
keztében sok fazekas kényszerült feladni a mesterségét. Ez időben, 1872-ben szűntették
meg rendeletileg a céhek működését is. Ennek következtében változott a szakmai után
pótlás oktatási struktúrája, intézményes kerete. De változott a képzés szemlélete is, amit
részben az új nyersanyagok, új termelési célok, valamint a tömegáru okozta minőség
romlás befolyásolt. Szerveződtek tehát az „agyagiparosokat" képző szakiskolák (KATO
NA 1978. 230-231), ugyanakkor a háziipar, népművészet megmentésére összefogást
hirdető mozgalmak.
A fazekasságra nézve 1880 és 1890 között alakult ki a legkritikusabb helyzet,
amikor az olcsó zománcedények elárasztották a piacot. A fazekasmesterség utánpótlásá
nak iskoláit 1883-tól kezdték szervezni. Oktatási programjukban a manufakturális és
gyári termelési szempontok érvényesültek, a kézműves igényesség és a kézművesség
művészi hagyományai viszont kimaradtak. Jellemző volt a kézművességet és hagyomá
nyos termékeit lekicsinylő, lebecsülő vélemény, amely a „primitív" helyi hagyományok
ról gyakran csak ilyen hangnemben vett tudomást (KATONA 1978.1. 237-241). A má-

200

István Erzsébet

12. kép. Díszedény-tervek ifj. Badar Balázs 1906-1960 között vezetett mintakönyvéből
Mezőtúr. Néprajzi Múzeum. Etimológiai Adattár, Itsz. 3/1994.

13. kep. Lopotok alakú váza metszett díszítménnyel. Ólommázas. id. Badar Balázs munkáia
Mezőtúr. Fmta Múzeum Túrkeve, Itsz. 58.24.1. Winter Erzsébet felvétele
14. kép. Zsiráfnyakú, csőrös kancsók. Ólommázas. id. Bodnár Balázs munkái. Mezőtúr.
A Badar Emlékház kiállításán, Mezőtúr. Winter Erzsébet felvétele
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gócsi agyagipari szakiskola tanítási céljai között az olvasható, hogy a tanulókat rá akarja
vezetni „a környékbeli gerencsérek mostani termékei mellett szakszerű oktatás befolyása
alatt egyéb - finomabb műízlésnek megfelelő - munkák készítésére, melyeknek Buda
pestre s esetleg tovább juttatása által a Baranya megyei agyagipar emelése és fejlesztése
nagy mérvben éretne el". Sajnos, e mérsékelt cél sem válhatott valóra, mert a ter
melőüzem mellé telepített iskola csak 1886-1893 közt működött (KATONA 1978.
237-241).
A fazekasság válságát a Kereskedelmi Minisztérium által szervezett, 1901-ben
elindított ún. vándor oktató tanfolyamok sem oldhatták meg. A herendi gyár tulajdono
sának fia, Farkasházy-Fischer Vilmos kapott megbízást a program megszervezésére és a
látogatás helyeinek kijelölésére. 1901 és 1914 között írott naplójából ismerjük elvégzett
munkáját, a meglátogatott helységek korabeli fazekasainak névsorát. 15, valaha jól
működő fazekasközpontba jutott el, ahol „a szegény fazekasokat és kályhásokat kereste
fel, hogy nemesebb, ízlésesebb formákra, díszítő elemekre ... színek készítésére, majd
Petrik Lajos ipariskolai tanár elképzelése alapján frittelt, kevésbé ólmos mázak haszná
latára" oktassa őket. 1912 novemberében jutott el Mezőtúrra, ahol id. Badar Balázs
műhelyében 13 helybeli fazekas részvételével tartották meg a tanfolyamot, amelyen
mindkét Badar Balázs, az idősebb és az ifjabb is részt vett. Fischer följegyezte: „és
tulajdonképpen, ahol egy oly közismert művész, mint Badar Balázs működik - nemkevésbé annak ügyes fia - ott elég buzdító példa és serkentés van jó és szép munka
termeléséhez". Szerinte a túri fazekasok „általában ügyes mesterek", Badarról hozzáte
szi: „nem volt meg a kellő népszerűsége kollégái között" - feltehetően többiekétől eltérő
útkeresése, útválasztása miatt.
A Badar Balázs által kialakított új stílus nemcsak a korabeli mezőtúri fazekasok
körében tűnt újszerűnek, hanem új jelenség volt országosan a kerámiaművészetben.
A vándortanfolyam tanára joggal nevezte Badart művésznek. Ekkor már mögötte volt az
1900-as párizsi világkiállításon elért sikere és más európai nagyvárosokban kapott díjai
is (KRESZ 1978. 15; SZABÓ-GULYÁS 1983). Badar útját azonban nem lehetett pél
dának állítani általánosan a fazekasok elé. A vándortanfolyam a szociálisan nehéz hely
zetbe került fazekasok részére - a hagyományos helyett - új, olcsó nyersanyagokat és
díszítő technikákat javasolt. Ekkor ismerték meg Mezőtúron azokat a nagyobb termelé
kenységet biztosító ecsetes díszítményeket, amelyek idegenek voltak a helyi kerámia
stílusától. Badar Balázs műhelyében 11 fazekas tanulta heteken keresztül az új díszítőstí
lust, mellettük ott volt az akkor tizenhat éves ifj. Badar Balázs is. Sem ő, sem apja nem
vették át az újított stílust.
Badar unokájának, Lovasné Badar Júliának (aki maga is fazekas volt, Mezőtúron
él) közléséből tudjuk, hogy nagyapja „megfordult Zsolnaynál tanulmányúton" (saját
gyűjtés, 1994). Ruzsás Lajosnak a Zsolnay-gyárról írt monográfiájából viszont ismert,
hogy 1886-ban iskolát nyitottak, amelyben „mintarajzok után dolgozó korongosokat,
festőket, mintázókat, formaöntőket akartak... nevelni" (RUZSÁS 1954. 66). Szintén
Badar Júlia közléséből tudjuk, hogy a Zsolnay-gyár mázakat is adott a velük kapcsolatot
kereső fazekasoknak.
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15. kép. Váza tervrajza itj. Badar Balázs, mintakönyvéből, (vö. 12. kép)
Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattár, ltsz. 3/1994.
16. kép. Váza, id. Badar Balázs munkája, Mezőtúr. 1920-as évek. Magángyűjtemény.
Winter Erzsébet felvétele
Id. Badar Balázs azonban a szakmai inspirációk mellett ösztönzést kaphatott a
nemzeti stílust és a háziipar támogatását szorgalmazó más mozgalmakból is. Ilyen volt
az 1906-ban főrangú hölgyek által kezdeményezett, a hazai ipart és háziipart védő
„Tulipán mozgalom" is. Dokumentuma lehet ennek egy gömbölyű szilke (NM Itsz.
70.56.5), melynek fölirata: „Magyarország a világ közepe", s egyetlen kis tulipán íróká
val felvitt rajza, a mozgalom ismert szimbóluma díszíti.
Ifj. Badar Balázs, aki 1912-ben tizenhat éves volt, már elvégezte a helyi ipariskola
három évfolyamát. A Néprajzi Múzeum Adattárában lévő rajzai, akvarelljei ipariskolai
gyakorlatokként készültek. Évszám, gyakran pontos dátum van rajtuk. Ezek a rajzok
betekintést adnak abba az oktatásba, amely a historizmust is terjesztette. Szerepelnek
köztük falicsempe formák, centrális szerkezetű díszítményékkel, geometrikus és növényi
elemekkel, stilizált növényi motívumokból komponált koszorúk, egy-egy aszimmetrikus
virágkompozíció hatalmas akantuszlevéllel, stilizált szegfűvel, tulipánnal - olyan ele
mekkel, amelyek a közel-keleti kerámiák motívumaira emlékeztetnek, és amelyek a
későbbi Badár-tálak és -tányérok gyakori díszítményei lesznek. Az 1910-es rajzlapokon
tárgy formákkal együtt jelennek meg a díszítmények, lapos tálakon, tányérokon, valamint
áttört szélűeken. Az előbbi formák a magyar népi kerámiában ismeretlenek, az áttört
szélű tálak azonban több alföldi központból is ismertek. Az 1910-es rajzokból kiemel
kedik egy hatalmas koronás korsó, amelyet gazdag plasztikus díszítményei, rátétéi,
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17. kép. Dísztányér, áttört széllel, ólommázas. id. Badar Balázs munkája, Mezőtúr.
Néprajzi Múzeum, Itsz. 54.60.47. Winter Erzsébet felvétele
18. kép. Dísztányér, ólommázas, id. Badar Balázs munkája, Mezőtúr. Magángyűjtemény.
Winter Erzsébet felvétele
áttörései, két hatalmas füle idős Badar legreprezentatívabb készítményeinek egyikévé
tesznek. Szerepel még három poszthabán bokály a díszítmények pontos rajzával. Az
egyik rajz dátuma: „1910. okt. 2-án, Badar Balázs fazekas tanoncz". A következő évben
a később többféle változatban készített talpas „zsiráf nyakú" korsók rajzai jelennek meg,
melyeknek a teljes felületét folyamatos, brokátmintához hasonló, egymásba fonódó
stilizált növényi díszítmény borítja. Sem a tányér vagy a korsószerű vázaformák, sem a
díszítmények nem mezőtúriak, hanem a Közel-Kelet kerámiájának növényi ornamenti
káját, a korsóra emlékeztető dísztárgy pedig a Közel-Kelet, ill. a Balkán fémkorsóinak
formáját idézik. A rajzokon megjelennek vázaformák, a reneszánsz óta a magyar kerá
miaművészetben jelen levő domborműves díszítményekkel, fül nélkül. Ez a forma a
magyar népi kerámiában ismeretlen, a plasztikus díszítés azonban régi hagyomány.
1912-ből csupán három rajzlapunk van, ezeken síkba komponált középpontos és folya
matos, ismétlődő, egymásba kapcsolódó geometrikus és növényi minták szerepelnek.
Mindhárom év fönnmaradt rajzlapjaira a formák és díszítmények eklekticizmusa a
jellemző. A tárgyak formája, nyersanyaga, díszítménye nincs egyeztetve, időben-térben
különböző gyökerű. Összeválogatásukban a historizmus tervezői szemlélete érvényesül,
mely keleti és népművészeti elemeket kíván beemelni a tárgyi kultúrába. Ifj. Badar
Balázs rajzain konkrét mezőtúri formák vagy díszítőelemek nem jelennek meg, csak
általában a magyar népi fazekasság formáira való utalások. A tizenéves „fazekas ta
noncz" gondolkodásába talán egyik 191 l-es rajza ad bepillantást: ez Huszka József
1885-ben megjelent Magyar díszítő styl című munkájának (a korszak fontos tervezői
forrásának) címlapjáról készített másolat. Huszkának ez a könyve forrásként szolgált a
Zsolnay-műhelyben Lechner Ödön számára is - és a mezőtúri Bad ár-műhelyben is kapocsnak bizonyult tehát különböző alkotói szintek és egyéniségek között.
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Az ipariskolában készített rajzokon kívül fönnmaradt ifj. Badar Balázs mintakönyve
is, amelyet azonban helyesebb tervezőfüzetnek nevezni (NM AEA 3/1994). A minta
könyvek általában egy-egy motívumot vagy egy díszítmény részletét örökítik meg.
Ebben a füzetben azonban a kerámiatárgyak teljes egészükben, a felület teljes díszítmenyével láthatóak, méretarányosan kicsinyített formában, többféle színvariációval. Az
1912-től az 1960-as évekig készült 160 lapos tervezőfüzet valójában id. Badar Balázs
munkáinak korpusza, és tartalmazza ifj. Badar Balázs készítményeinek rajzait is. A ha
gyományos túri „csárdás korsó" és „kanta", „kalapos korsó" és „koronás korsó" dísz
edényként, vázaként jelenik meg benne. Fönnmaradt rajtuk az áttört-rátétes díszítés is és
a zöld mázszín, amely a régi ünnepi edények méltóságát fejezi ki.
A tervezőfüzetben szereplő dísztálak osztatlan felületén a kompozíciót akantuszok,
stilizált tulipánok, gyöngyvirágok, középpontos, többszirmú apró virágelemek alkotják,
aszimmetrikus elrendezésben. Az egyes motívumokat sötét kontúr fogja körül, az alap
szín drapp vagy szürkéskékes fehér. A formák is, a visszafogott színek is bizonyos
közel-keleti kerámiákra emlékeztetnek. Az osztatlan felületre komponált díszítmény is a
közel-keleti kerámia sajátsága, amelyet Zsolnayék is alkalmaztak táljaikon.
A tálak másik csoportjának áttört széle van. Öblükben akantuszos stilizált liliomok
és tulipánok láthatók aszimmetrikus szerkesztésben. Az áttört szélű tálak egy másik
csoportjában az írókás díszítő technikát az egyes elemek karcolt kontúrja váltja föl (NM
54.60.47). A kitöltés színei a Mezőtúron szokásosak mellett: kék (kobaltoxid), zöld, és
megjelenik a pinkrózsaszín. Ezek a színek a Zsolnay-üzemben készített tálakon, dísztá
nyérokon is föltűnnek, és a Közel-Keletről hozott, perzsa hatásról tanúskodó izniki és
kütahyai polikróm falicsempék és tálak hatásáról tanúskodnak. A 16-18. századi közelkeleti kerámia jellemző díszítőelemei stilizált szekfű, tulipán, jácint, rózsa, gránátalma,
liliom és ciprus, valamint arabeszkek, palmettak, indák és kacsok, amelyek a fehér
alapszínen kobaltkék, zöld, törkizkék és mangán színben sötéttel (fekete, mangánlila,
barna) kontúrozva jelennek meg.
Ifj. Badar Balázs tervezőfüzete a formák és minták egyszer kialakított változatainak
ugyanolyan tudatos őrzéséről, ismétléséről tanúskodik, mint a Zsolnay-gyárban a dekorlapok. A népi gyakorlatban az azonnali „spontán" megvalósítás, a három dimenzióban
történő azonnali kivitelezés a jellemző. Síkban történő „tervezésre" csak néhány olyan
példát ismerünk, amikor a tárgynak valamely nem föltűnő helyén egyik vagy másik fő
díszítményt „előkarcolták". A Badár-tárgyak miniatűr ábrázolásai a tervezőfüzetben mu
tatják a formát is, a díszítményt is. Múzeumokból és magángyűjteményekből mindegyik
terv megvalósult példányait is ismerjük.
Föltehető, hogy a Zsolnayéknál tett látogatás mély benyomást tett id. Badar Balázs
ra, ez ösztönözte az ott látott munkamódszerek használatára, formák és díszítmények
átvételére. O, majd, később a fia is a Zsolnay- és a föltételezhető Huszka-féle hatás
mellett hagyta érvényesülni a túri kerámia egyes formai, díszítménybeli hagyományait
is - ahogyan a pécsi műhelyben sem pusztán másolták a keleti és egyéb példaképeket.
Ha egyik-másik formának, díszítménynek ismerjük is a mintaképét, megállapíthatjuk azt
is, hogy kiválasztásuk, megvalósításuk a Badár-műhely sajátos alkotói szemléletének
megfelelően történt.
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19. kép. Nagy tál, „melence". Hagyományos stílusú ólommázas
mezőtúri fazekasmunka, készítette Váradi Imre 1898-ban.
Néprajzi Múzeum, ltsz. 92.60.1.
A túri, a magyar népi kerámia más központjaiból származó, a Zsolnay-műhely által
közvetített közel-keleti formai és stíluselemek mellett azonban megjelennek olyanok is,
amelyek a Badár-műhely saját terveinek minősülnek. Ilyen Badár-féle újítások voltak a
lopótök alakú vázák, a hosszú nyakú fémkorsók adaptálása és egyes technológiai, díszítménybeli sajátságok.
Badar új stílusát a hagyományos nyersanyagokkal valósította meg, bár időnként pl.
Meissenből is vásárolt finomabb mázakat. (Egy 1911-ből való meisseni mázkatalógus
megvolt a Badár-műhelyben.) Munkáinak mázanyaga jobbára ugyanaz az ólommáz, mint
a hagyományos túri kerámiáé.
A díszkorsók egyik sajátos változata alul hasas, hosszú nyakú, aránytalanul nagy
fülekkel. Ezeknél a használati funkciót már fölváltotta az elsődleges esztétikai funkció.
A zöld és barna ólommázzal leöntött változatokon a máz csillogása és fény-árnyék játéka
rendkívüli könnyedség hatását kelti a díszítetlen, sima felületen. E tárgyaknál a koron
gozás mellett a füleket már újításként formával alakították.
A tervezőfüzet több lapján tárgyegyüttesek jelennek meg, pl. három tárgyforma
azonos alapszínnel, díszítménnyel. Az együttesek tervezése szintén túllép a korsós,
fazekas hagyományokon. A „műfazekas" új törekvéseiről és vásárlóiról vallanak a tár
gyak mellé írt olyan új funkcióra utaló nevek, mint „orgonaváza", „pálmaállvány cserép
pel", „váza", „talpas cserép". Az egyes formák mellett nemcsak a magasság, a talpátmérő
mérete szerepel, hanem a tárgy többi részletének méretei is és a színekre, díszítésre
vonatkozó adatok: pl. „alapszín barna", „díszítmény fekete, fényes máz virág".
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Id, és ifj. Badar Balázs a magyar népi, kézműves fazekasság azon első mesterei, akik
elszakadtak a hagyományos kézműves alkotói módszerektől, és új stílusukat, formavilá
gukat a művészi kerámiából átvett egyes alkotói módszerekkel, formákkal és díszítő
motívumokkal alakították ki. A fazekasság stílusváltásának legnehezebb időszakában
nem a kommerciális tömegáru termelését választották, hanem egyéni módon az Európá
ban a század elejétől a tárgyalkotó művészeket megérintő újító mozgalomhoz csatlakoz
tak. Ennek az újító mozgalomnak a keretében együtt említhetjük a Zsolnay-család és a
két Badár-generáció alkotó tevékenységét. Művészetük egyik törekvése a nemzeti jelleg
kifejezése volt, részben hagyományos népi formák által, részben a korszak általuk ismert
díszítményvilágából a keleti elemek adaptálásával.
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Erzsébet István
ORIENTAL HERITAGE, FOLK ARTS AND HISTORISM
EXPERIMENTS OF VILMOS ZSOLNAY AND BALÁZS BADAR
Inspired by oriental and Indian architecture, as well as by the ornamentation of Hungarian
folk arts, Ödön Lechner, architect (1845-1914) strove to create a national style in the last
decades of the 19th and at the beginning of the 20th century. The ceramic ornaments of
his buildings were produced by Vilmos Zsolnay in his factory in Pécs. Zsolnay himself
was an innovator in the technology of production and in artistic design as well. In 1888,
together with Lechner, he went to London to study the architecture and the ornamentation
of the Near East and India. His son, Miklós Zsolnay (1857-1922) established a significant
collection of Anatolian and Iranian ceramics.
In the courses held at the Zsolnay factory, the village potters were also made
acquainted with new forms, designs and technical methods. Balázs Badar (1885-1939),
a master potter in Mezőtúr, also learned about Zsolnay's initiatives. Being a highly gifted
potter, he combined traditional local forms with oriental shapes and ornaments. He
was followed by his son who documented his father's works and his own products in a
sample book between 1912 and 1960. Both of them were influenced by József Huszka
(1854-1934) who compared the ornamentation of Hungarian folk arts and that of ancient
Asian art.
At the turn of the century, the urban and the provincial middle-class tried to adopt
modern bourgeois housing culture. They were the buyers of the artistic products of the
Zsolnay factory and of the works of the Badar family whose products originated partly
in folk arts and partly in oriental national styles. The oriental and Asian elements of these
works emphasised the oriental origin and the presumable oriental character of the Hun
garians.

PETERDI Vera

KUN SZÁRMAZÁSTUDAT A 20. SZÁZADBAN
Esettanulmány Kunszentmiklósról

A közös magyar azonosságtudaton belül számos néprajzi csoportnak saját partikuláris
eredethagyománya, identitása volt, és olyan jelképes szokásai, amelyek ezt a különállást
kifejezték.
Az egész ország magyarsága keleti származásúnak gondolta magát, de egyes cso
portokennél régebbi, „erősebb" keletiesség alapján vélték magukat másoknál különbnek.
Legszembetűnőbb ez a székelyeknél volt, akik egyenesen Attiláig vezették vissza szár
mazásukat, és úgy vélték, már a magyarok bejövetele előtt beköltöztek az új hazába.
Általában nagyobb hangsúlyt kapott a keleti hagyomány a protestáns vidékeken, mint a
katolikus tájakon. Különösen erősen élt a keletiesség a kisnemesség protestáns csoport
jaiban, kapcsolódva az ellenzéki, a nemzeti függetlenséget őrző hagyományokhoz.
A kunok is büszkék voltak keleti, nomád őseikre, bár azok később költöztek be,
mint a magyarok. A következőkben egy felső-kiskunsági mezőváros, Kunszentmiklós
keleties származástudatát és az ezt kifejező, ezzel összefüggésbe hozott történeteket,
szokásokat mutatom be.
A kunsági városok népe úgy tartotta, hogy elődeik a 13. században beköltöző kunok
voltak. A kunoktól való származás tudatát már csak azért is ápolták, mert a kun kerületek
kiváltságos jogi helyzetét ez indokolta (vö. TÓTH 1913. 3; KOSA 1977.93-94; ILLYÉS
1980. 113; TÓTH 1988. 83-84; GYÖRFFY 1990; TÁLASI 1971. 489-490; 1977. 106
stb.). A kun származás jogán válthatták meg földjeiket 1745-ben a redempció során.
Egyes művelt kunszentmiklósiak arról is tudtak, hogy a szakkutatás földművelésük
ben, legeltető állattenyésztésükben keleties vonásokat vél kimutatni (vö. GYÖRFFY
1939. 51).
A történeti hagyomány kidolgozásának, megőrzésének, továbbadásának kedvezett
a mezővárosi helyzet. A lakosság túlnyomó része a környező falvak földműves paraszt
jaihoz hasonlóan élt és gazdálkodott, de a város jó oktatási intézményei, értelmiségi- és
hivatalnokrétege mégis lehetőséget adott a lokális öntudat- és hagyományrendszer falusi
szintet meghaladó kidolgozására, a történeti hagyomány írott, sőt nyomtatott formában
való megőrzésére (vö. KOSA 1993. 83-94), a helyi szóbeli hagyomány és a tanult
műveltség közti kétirányú kapcsolatokra. Dolgozatomban azt szeretném megvizsgálni,
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hogy ez a keleties magyar-kun öntudat Kunszentmiklóson milyen szimbolikus témákban
fejeződött ki a közelmúltban. A helyi köztudatban milyen hagyományelemek kötődtek a
kun leszármazáshoz, s ezek hogyan nyilvánultak meg közösségi életükben.

Egy „hivatásos hagyományőrző": Szappanos Lukács
Leírásomban egyetlen személyt állítok a középpontba, Szappanos Lukácsot (1886—
1973). Kunszentmiklóson született, református, redemptus szülőktől. Hat elemi osztályt
végzett, egész életét parasztgazdaként élte le, de korántsem mint átlagember.
A múlt század végén Kunszentmiklós kulturális életében meghatározó szerepe volt
Baksay Sándor lelkésznek, református püspöknek, írónak, fordítónak, etnográfusnak.
Szappanos Lukács mint 12 éves konfirmandus került vele kapcsolatba. A püspök meg
tanította a kun miatyánk szövegére (amit egyébként akkoriban a helyi gimnáziumban is
oktattak). A fogékony gyermek figyelmét ezzel ráirányította a kun eredet és a helyi múlt
kutatására és a hagyományok fenntartásának fontosságára. Ettől kezdve gyűjtött és
jegyzetelt ösztönös jó érzékkel, bár szakmailag tájékozatlanul. Mindenekelőtt a kun
sajátosságok érdekelték, különös tekintettel saját családjának a közösség életében elfog
lalt szerepére.
Szappanos Lukács tudásán, följegyzésein, hagyományőrző tevékenységén keresztül
be lehet mutatni a mezővárosi lakosság cívis mentalitását. Talán többet is. Szappanos
Lukács lassacskán közéleti szerepet kapott Kunszentmiklóson a hagyományok öszszegyűjtése, ismerete révén. Mintegy a helyi társadalom - egy 8300 lakosú város általánosan elismert „hagyományőrzőjévé" vált. Kéziratos hagyatékának hozzám került
darabjaiból és a vele folytatott beszélgetésekből hagyományőrző-ébrentartó, szervező
tevékenységét a két világháború közti és a második világháború utáni évtizedekre tudtam
rekonstruálni. Ebben, az egész magyar társadalom életében mély, gyökeres változásokat
hozó időszakban a kun múltra vonatkozó hagyomány egyre jobban elveszítette korábbi,
a helyi társadalom önképét meghatározó élő szerepét, viszont a terjedő iskolázottság,
emelkedő általános műveltség révén új értéket kapott mint Kunszentmiklós sajátosságá
nak kifejezése. Szappanos Lukács ismeretein, följegyzésein, tevékenységén keresztül ami szertartásmesteri szerepe révén mintegy közösségi megbízás is volt - valójában a
hagyomány továbbadásának, őrzésének-átértelmezésének intézményesülési lehetőségét
is megfigyelhetjük. Szerepe mint a „törzsökös, de nem iskolázott", épp ezért hitelesnek
minősülő hagyomány megtestesítője, színre vivője, szószólója egy többszintű helyi iden
titásképző, hagyományőrző (és -alkotó) rendszerbe tartozott bele. A történeti tudatot vele
egy időben (sőt már korábban is) ápolták, alakították értelmiségi, sőt kutatói szinten is
(vö. pl. Baksay püspök szerepével). Ebbe az értelmiségi önképbe is beleillett, hogy
legyen helyi „spontán" hagyomány és annak képviselői.

Kun származástudat

a 20.

században
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A „ kun hagyomány " témái
A következőkben különböző dolgokat veszek sorra: egy régi helyi történeti szöveget, a
„kun miatyánkot" (egy kun nyelvemléket), a „kunverbunkot" és a kun öntudat által
megkívánt magatartás, viselkedés néhány előírását. Ezek kiragadott elemek a város
egykori s közelmúltbeli műveltségéből. Azt szeretném velük érzékeltetni, hogyan váltak
egy sajátos történeti tartalmú helyi azonosságtudat hordozóivá. (Látszólag véletlenszerű,
önkényes kiválasztásuk hasonlít ahhoz, ahogy a nemzetek is egy-egy jelenségnek nem
zeti jelképes szerepet adnak (vö. LÖFGREN 1989). A bemutatott témákat összekapcsolja
továbbá Szappanos Lukács személye. Ezek voltak azok a szövegek, szokások, gesztusok,
amelyeket saját maga állított előtérbe a „kun mivolt" megjelenítésére.
1. Leszármazás és kontinuitás: a „Kun Liszta"
Szappanos Lukács írásos hagyatékában több példányban is fönnmaradt az ún. „Kun
Liszta". Ezt a rímes alexandrinusokban megírt verses krónikát Bolyó János, kunszent
miklósi városi főjegyző írta az 1789-1791 körüli években (Kun liszta rostástul). Mun
kájához a helyi feljegyzéseket - így Baky János Krónikáját (1699) és Pap György
szenátor 1690-es évekbeli munkáit - vette alapul. Eredeti példánya elveszett, korai
másolatai maradtak fenn s jól-rosszul lejegyzett változatai számos kunszentmiklósi csa
ládnál megtalálhatóak.
Szappanos Lukács a Lisztát „ősforrásként", a kunok számára oly fontos kontinuitás
bizonyítékaként kezelte. Az írás történeti tévedések sorát tartalmazza, ezekre termé
szetesen Szappanos Lukács nem jöhetett rá szakismeretek hiányában. A Lisztát Bors
Károly könyvéből (BORS 1892) többen is lemásolták, de Szappanos Lukácshoz hasonló
jelentőséget senki sem tulajdonított neki. Úgy érezte, a továbbhagyományozás feladata
őrá vár. Tette ezt annak ellenére, hogy a Lisztából kiderült: a Szappanos család nem
tartozott az 56 őslakos család közé. Egy másik történeti összeállításban az 1720 táján
beköltözöttek felsorolásánál olvashatjuk: „Szappanos Gergelly: Jász Berény, szolga"
(ILLYÉS 1980). Ez az első adat a családról. Szappanos Lukács is, mikor családfát
készített, ezt a Szappanos Gergelyt tekintette alapító ősnek. (A családfa házuk tisztaszo
bájában a falon volt, bekeretezve. A nevek egy fa lombszerkezetén helyezkedtek el: az
ágak voltak a fiúk, a levelek pedig a leánygyermekek, akik férjhezmenetelükkor leesnek
a fáról.) Maga a családfakészítés nem lehetett általános a parasztcsaládok körében - bár
erre felmérést nem végeztem.

Szappanos Lukács számára a Kun Liszta, sajnos, azt is bizonyította, hogy elődei nem voltak az eredeti, őslakos
családok közt - elődje, Szappanos Gergely 1720 táján költözött be. A Liszta pedig kizárólag az őslakosokat
ismerte el kunnak (157-160. sor):
„Neved ha fel leled, Kunnak Assentálunk,
Ez héjjával pedig egyben ki mustrállunk.
Fity, ha Apád tokit bába másutt mosta,
Ki rúg, el kerget e' szelelő rosta"(ILLYÉS 1980. 114.)
2

A Szappanos-családfát a Baksay Sándor Gimnázium őrzi.
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A Szappanos család számára elég hamar, betelepedésük után 25 évvel megte
remtődött a „kunná válás", a befogadás, befogadtatás lehetősége a redempcióval. Külö
nösen a Kiskunságban, ahol a birtokügyeket a városi vezetőség intézte, viszonylag
könnyen lehetett redemptus jogokat szerezni (TÁLASI 1977. 54; MEZŐSY 1974, 3 3 1 364). A Mária Terézia által kiadott felszabadító levél már minden redemptusnak egyfor
ma állapotot, mentességet, szabadságot biztosított (KELEMEN 1877. 13).
A Liszta a település ősiségét a családokra vonatkozó adatokon túl történeti adatok
említésével kívánja bizonyítani. Ezek közül azonban több félreértésen alapul, például egy
16. századi palánkvár emlegetése vagy a város 1596-os újjáépítése a török felégetés után
(ami helyesen Törökszentmiklósra, akkori nevén Tatárszentmiklósra vonatkoztatandó
(ILLYÉS 1980. 6). Bolyó említ egy hódoltság előtti református sövénytemplomot - erről
1730-ban helyi szájhagyományból Bél Mátyás is kapott adatot. Vitatja, hogy a város régi
pecsétje 1682-ből és nem 1602-ből való (ILLYÉS 1980. 7-8). A Liszta szövegének
mintegy kétharmad részét azután a redempcio, mint a szabadság visszanyerése és a kun
virtus leírása tölti ki, az önkéntes vitézkedés a hazáért s a királyért.
Szappanos Lukács a szöveget szelektálva másolta ki ideológiája igazolására: a
családneveket, a Tatárszentmiklós név magyarázatáról szóló részt, a pecsétre és a sö
vényfalú templomra vonatkozó közléseket (ahol az egyik másolatváltozatban már kék
fehér - a szóhagyomány szerint a kunok színe - lófarkas zászlót is képzel a torony
tetejére). A Liszta-töredékeken kívül őrzött még egy kéziratot Kunszentmiklós törté
netéről. Évszámokhoz kötött, legtöbbször pontos adatait valószínűleg különböző köny
vekből szedte össze, s kiegészítette a szállások neveivel. Célja mindezzel az „ősi hit,
kultúra, eredet" megtartása volt.
írott és nyomtatott szövegek és a szóhagyomány összefonódó továbbadása alakított,
közvetített ebben az esetben egy tudálékos elemekkel bővített származástudatot.
2. A „Kun Miatyánk" szövege
Az írásos hagyatékban a „Kun Miatyánk" néven ismert kun nyelvű szövegemléknek egy
Szappanos Lukács-féle sajátos változata található. A nyelvemlék a 18. század első fe
lében bukkant fel a Kiskunságban (ILLYÉS 1980. 114-15; MÁNDOKY 1993. 32).
Gyanakvás fogadta: a már rég magyarul beszélő kunok nyelvterületén ugyanis akkor
jelent meg felelevenített formában a szöveg, majd került terjesztésre, amikor a redempcio
idején a kun kontinuitást megkérdőjelezték, s az megerősítésre szorult (ILLYÉS 1980.
114). Szövegét először Korabinszky János Mátyás közölte 1786-ban (A Kiskunság...
1982).
A föltehetően a 16. század végén keletkezett, Mándoky által hitelesnek elismert
kipcsak-török nyelvemlék a szövegkritikai elemzés szerint az imádság protestáns válto
zatát őrizte meg: „...valószínűleg még akkor írták le, amikor élt a kun nyelv... majd...
elfelejtődése után e jól-rosszul lejegyzett szöveget tanulták meg a már magyar anya
nyelvű kunok. Mivel a szöveget már nem értették, egyre jobban eltorzítva... másolták
le" (MÁNDOKY 1993. 44). Variációit egészen 1949-ig tanították egyes kun városok
gimnáziumai a kun tudat fenntartására. Borköszöntőként használt formáját Tálasi István
közölte (TÁLASI 1947. 63).
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Szappanos Lukács egy nyelvileg alig romlott változatot őrzött meg. Személye épp
a kun miatyánk révén vált közismertté: a rádióban ő olvasta fel 1962-ben Kispista István
felkérésére. Meglepetésre az Észak-Kaukázusból reagáltak rá: a Kabardin Autonóm
Szovjet Szocialista Köztársaságból egy kumük anyanyelvű írónő írta meg, hogy értette
a szöveget, anyanyelvéhez nagyon hasonlónak tartja. - Ettől kezdve Szappanos Lukács
szívós amatőr török nyelvtörténeti kutatásba kezdett, szakkönyveket szerzett be, tanárok
kal folytatott levelezést. Úgy gondolta, ő is hozzájárulhat a kunok keleti eredetének
bizonyításához. Egy példa „szövegértelmezésére": a tengri = Isten szót így magyarázta:
„tengere amen... azt jelenti... mindörökké amen. A tenger is ebből van, azt jelenti, hogy
végtelen nagy" (!).
3. Dömötör-napi juhászvacsora
Dömötör-nap a juhászok évzáró napja, a számadásé, ajuhvásáré (SZABADFALVI 1984.
171). A gazdák és a juhászok a Dömötör-napi vacsorán találkoznak, vigadnak (BAKSAY 1891. 146). Kunszentmiklóson a Dömötör-nap a helyi cívis jellegű városi közösség
(törzsökös gazdák) ünnepi összejövetele lett, s a juhászat táji jelentősége révén a „kun
tudathoz" is kapcsolódott.
Ennek a társadalmi eseménnyé, hagyománnyá vált számadásnapnak is a jó beszédű
Szappanos Lukács lett a „ceremóniamestere". A Dömötör-napi juhászvacsorának a két
világháború közötti időszakra már olyan jelentősége lett, hogy értelmiségi közreműkö
déssel „forgatókönyvet" szerkesztettek hozzá. Ennek az írott szövege is Szappanos
Lukács iratai közt maradt meg.
4. A körverbunk és a kun virtus
Szappanos Lukács jó táncos volt, néprajzi szakkifejezéssel: specialista. Alakja összefo
nódott a kunszentmiklósi körverbunkkal. A néptánckutatók erről azt írják: „Minden
magyar verbunk típusnál szorosabban kapcsolódik a verbuválások későbbi szakaszában
megjelenő szabályozott katonai körverbunkhoz. A tánccal kapcsolatos emlékanyag
megőrzése a kunszentmiklósi gazdaréteg (elsősorban Szappanos Lukács) hagyományfel
táró tevékenységének köszönhető. Ünnepélyes alkalmakkor, lakodalomban, névnapkor
még élő hagyományként járták el a 30-as évekig a verbunkot" (LÁNYI-MARTIN-PESOVÁR 1983. 114, vö. TÁLASI1977. 308).
Szappanos Lukács évtizedekig volt „verbunkos-káplár". Mint már idéztük, a ver
bunkot a kunok ősi táncának tekintette. „Ilyen nincs több az országban - nyilatkozta
többek közt 1964-ben a kun körverbunkról egy újságírónak - , ősi tánc ez, míg a magya
rok véres kardot hurcoltak, a hagyomány szerint a kunok ezzel a tánccal verbuválták a
legényeket. Az őskunok a tüzet imádták, a gyertya, amit a felvonuláson vittünk, ezt
jelképezi." A Jászkunság szabadparaszti kerületeiben a lakodalmakban még az 1930-as
években is táncolt verbunknak történetitudat-fenntartó szerepe is lehetett, utalva arra az
3

A keleties Alföld-kép egyik hazai dokumentuma Markó: Megy a juhász szamáron c. képe (mely ki volt állítva a
Néprajzi Múzeum „Magyarok Kelet és Nyugat között" c. kiállításán). Ennek ihletőjét, a hasonló című verset Petőfi
éppen Kunszentmiklóson írta (vö. SINKÓ 1989. 137.).
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1. kép. A kunverbunk „tenyérbecsapős" figurája. Középen Szappanos Lukács.
(Ezt a fotót közölte már a Magyarság Néprajza első kiadása, IV. kötet, 75. kép)
időre, amikor a király részére kiállított huszárezred tagjait így toborozták. (Utoljára
1864-ben Miksa mexikói császár számára toboroztak így katonákat.) (TÁLASI 1977.
308, vö. HOFER 1987. 89). Szappanos Lukács és csoportja a kunverbunkot a Gyöngyös
bokréta-mozgalom keretében gyakorta mutatta be. A kunszentmiklósiak fellépéseiken
kun táncokként adták elő a 18. századi erdélyi nemesi táncokból rekonstruált „süveges,
sapkás" táncot és a reneszánsz kor fáklyás táncából alakult lakodalmas gyertyás táncot.
A 15-16. századból származó álarcos-fegyveres moreszkó tánc népi változata is itt
maradt fenn századunkra kunszentmiklósi törökös táncként (MORVAY 1953. 15).
5. Protestantizmus és kun jellemvonások: öntudat, gesztusok, viselkedésminták
A Kiskunság kitartott a 16. században felvett protestantizmus mellett (ILLYÉS 1980. 24,
123). Ez összekapcsolódott a saját szabadságszeretetük, függetlenségük tudatával és
magyarságukkal is, abban a „protestáns történelemszemléletben" (ILLYÉS 1980; SINKÓ 1989. 42-52; KOSA 1993. 167-169), mely a katolicizmust nyugati vonzódásával,
Habsburg-hűségével elítélte, és a kálvinistákat tekintette az igazi magyarság képvi
selőinek. A kálvinizmus adta az alapját az alföldi mezővárosok szemléletének (NOVAK
1978. 223), összefért az „ősmagyar" református néplélek hangoztatásával is (TÓTH,
1985. 173) és azzal a meggyőződéssel, hogy a „kálvinistákon kívül... mindenkit beköl
tözőnek és idegennek kell tekinteni" (BALOGH 1985. 35, vö. NÓVÁK 1984).
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A zárt tömböt alkotó reformátusság gyöngítésére több hullámban telepítettek be
katolikus (elsősorban jász, palóc) elemeket (SZABÓ 1980. 47-56), és a reformátusok
vallásgyakorlását is akadályozták (NÓVÁK 1978. 223). (A 20. század közepén, 1941ben 54,4% volt a reformátusok aránya, a katolikusoké 42,3%.) A reformátusok igyekez
tek a város vezetését, az erkölcsi nevelést, a tanítást, de még a viseletet és szokásokat is
az egyházuk irányítása alatt tartani. Papjaik európai egyetemeken végzettek, sokoldalúak,
jól képzettek, sőt tudományosan is elismertek voltak.
Szappanos Lukács nagy dicsőségnek tartotta, hogy a presbitérium tagja lehet. Tu
datában a „kunparaszt" és a „református" azonos fogalom volt. Halála után vagyonát az
egyházra hagyta.
„Vannak a műveltségnek olyan elemei, melyek nagyon nehezen ragadhatok meg a
maguk konkrétságában, így a gesztusok, magatartási és viselkedési módok, ...a köszö
nés, az emberi kapcsolattartás, a mindennapi érintkezés mozzanatai" - írja Kosa László
(KOSA 1984. 133). Munkám végén néhány ilyen megfigyelést sorolok föl. Kiválasztá
sukban is próbálom követni adatközlőim, mindenekelőtt Szappanos Lukács szemlélet
módját, bár tudom, hogy ezt csak impresszionisztikusan tudom megtenni.
Szappanos Lukács a táncban így oktatta tanítványait: „Nem szeretném látni, fiaim,
hogy möghajoltok. Mert a kun embörnek inkább eltörik a dereka, mint hogy möghajoljon." Ezt konkrétan a gerincességgel kötötték össze és a szabadságszeretettel. „A hatal
masokat, legyenek azok bármilyenek, nem szenvedik. A maga urának tartja magát, kin
csak az Isten uralkodik." Nehezen fogadtak be maguk közé bárkit is: „Úr akárkiből lehet,
de kun nem lehet" - mondogatták. Akit azonban befogadtak - láttuk Szappanos Lukács
példáján - , az kunná vált köztük. Róla beszélik: „Amikor a szolgabíró berendelte..., hogy
József főherceg tiszteletére járja el a régi »kun táncokat«, megtagadta, mert a kun
embörnek senki sem parancsolhat" (GALAMBOS 1989. 4).
A környező települések lakói zárkózott, gőgös, konzervatív, de művelt embereknek
tartották őket (TALASI1977. 117). „Feles számmal vannak »nemzetes uraimék« között,
kik, ha megoldódik a nyelvük, tudnak beszélni a Petronius nyelvén, s néha még a
számadó gulyás is latinul folyamodik a tanácshoz. Ezek mind kijártak egy-két diákosz
tályt; azután anélkül, hogy a szellemi proletariátus eszükbe jutott volna, megfogták az
eke szarvát" (BAKSAY 1891. 241-242).
Külsőleg inkább alacsony termetűek, zömök testalkattal, sötét hajjal és szemmel. Hasonlóképpen jellemzi a reformkori Debrecen hagyományőrző cívis polgárait Telegdi
Kovách László: „Hamar lobbanok, s agg szokásukhoz ragaszkodnak. Komolyság mutat
kozik minden tettükben s mozdulatukban. Tekintetükből valami méltóság sugárzik elő,
s a nagyvárosias hajlongáshoz s hízelgéshez éppen nem értenek, sőt nagyrészint büszkék,
dacosak, s rendkívül nyersek" (TELEGDI KOVÁCH 1985. 158-259). Ez az idézet azt
sejteti, hogy az imént felvázolt régies, hagyományos kiskun jellemvonások közül jó
néhány egykor általában jellemző volt az alföldi református mezővárosok cívis lakos
ságára.
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Összegezés
A fenti vázlatban megkíséreltem bemutatni (anélkül, hogy a téma teljes kimerítésére
vállalkozhattam volna), hogy egy alföldi mezőváros, Kunszentmiklós társadalmának
földműves, cívis jellegű gazdarétegében történeti elbeszélések és följegyzések, család
történeti emlékezések, a vallásos meggyőződés, ünnepi szokások, testtartás és gesztusok
hogyan kapcsolódtak össze szimbolikus rendszerként, és fejeztek ki egy sajátos helyi
identitást. Talán sikerült azt is érzékeltetnem, hogy ez a tudat sok szálon kapcsolódott a
nemzeti kultúrához, iskolákhoz, könyvekhez, és létét nem kis mértékben már egy nemzeti
közvélemény érdeklődése tartotta fönn (már Baksay Sándor korában is, majd a Gyön
gyösbokréta, rádióriportok stb. idején). Szappanos Lukács ennek az átmeneti korszaknak
egy sajátos szereplője volt, akinek épp az adott tekintélyt és hallgatóságot, hogy a helyi
társadalomban már kihalt vagy kihalóban lévő régies „kunparaszt" hagyomány képvise
letét vállalta, a város lakossága és az országos közvélemény ugyanakkor sajátos helyi
értéket látott ebben a hagyományban.
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Vera Peterdi
CONSCIOUSNESS OF CUMANIAN ORIGIN IN THE 20TH CENTURY
A CASE STUDY OF KUNSZENTMIKLÓS
Cumanians, as nomadic people of the steppes asked for admittance to Hungary under the
pressure of the Mongolians in the 13th century. After the 16/17th century Turkish wars,
inhabitants of two free peasant districts in the Hungarian Plain saw themselves as
descendants of the Cumanians.
The author focuses on the world view and traditional stock of knowledge of Lukács
Szappanos, a peasant from the agricultural town on Kunszentmiklós, who had only
elementary school education. She describes the cultural traits, customs, historical legends
which were regard by Szappanos as manifestations and proofs of the local population's
Cumanian identity. The study is a methodological attempt to show evidence for the
survival of a 'folk' identity complex existing in parallel with the 'official' historical
traditions preserved in books and learned at school in the town in the 20th century. In
the local society, Lukács Szappanos, as an organiser and performer has become a
professional keeper of the traditions having a central role in the preservation of 'Cumanian' customs. He was consciously nursing historical memories and relics of family
history, organised the performance of 'kunverbunk', formerly a dance of soldiers' recruitment, danced at weddings. He was the 'master of ceremony' at festive suppers at the
end of the herding seasons. His anecdotes and moral stories stand for a proud identity of
eastern (Cumanian) origin and that of free peasant status.
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HŐSÖK ÉS MONDÁK AZ UTCANÉVADÁSBAN

Gallina Frigyes 1930-ban, miközben a térképek, utcatáblák feliratait böngészte, elmeren
gett egy-egy név olvastán, s papírra vetette gondolatait (GALLINA 1930). Kossuth
Lajosról az 1848-49-es szabadságharc, Rákóczi Ferencről a Pro libertate eszméje, Deák
Ferencről a kiegyezés, Arany Jánosról a Toldi-trilógia, Csokonairól a Lilla-dalok, Szé
chenyiről „a legnagyobb magyar" megtisztelő cím jutott eszébe. Az egyik utcanévhez
érve azonban hirtelen megtorpant: Cipő utca. Vajon hogyan kerülhetett a magyar törté
nelem és kultúra jeles alakjait megörökítő utcanevek közé egy ilyen igencsak hétköznapi
elnevezés? Mikor, kinek jutott eszébe ez a gondolat? Vagy éppenséggel a Cipő utca és
az ahhoz hasonló elnevezések tekinthetők ésszerűeknek?
Az utcanévadások történetét tanulmányozva a térképek és utcajegyzékek segítségé
vel felderíthető az, hogy mely nevek mikor és hol jelentek meg, azonban nem szabad
elfeledkezni arról sem, hogyan alakult az utcanévadás hivatalos háttere. Ezt a kérdést
most az 1872-1950 közötti, tehát még peremtelepülések nélküli Budapest területén
vizsgáltam meg.
A 18. század végéig Európa-szerte a szokásjog alakította az utcák, terek névhasz
nálatát. Nem volt ez másként Pesten, Budán és Óbudán sem. Az utcákat az ott működő
boltokról, kocsmákról (1. Király utca az egykori Englischer König, azaz Angol Király,
egyesek szerint esetleg Angyali Király nevű fogadóról), a házakat díszítő képekről,
szobrokról (1. Kristóf tér, ahol először egy falfestményen, majd szobron örökítették meg
Szent Kristófot), cégérekről, mesterségekről, az ott nagyobb számban élő lakosságról
nevezték el, s ha ilyen jellegű ismertető jegye az utcának nem volt, akkor valamilyen
tulajdonságáról (pl. Szűk utca) tartották számon. Ennek a szokásnak ugyan volt egy
sajátos következménye, nevezetesen, hogy egyes utcák, terek egyszerre több néven
fordultak elő (pl. a mai Bécsi kapu teret a Várban Szombat piacnak, Szombati vásárhely
nek, Szombathelynek is nevezték, a mai Hess András tér Ötvös utca vagy Szent Miklós
utcája is volt, egy 1508-ból való Mária-ének a mai Kossuth Lajos utcát Hatvani utcaként
és Szent Péter utcájaként is említi, a mai Irányi utca egykori alakváltozatai Szent Feren
cesek, Ferenciek, Barátok utcája voltak), s a névhasználatot megnehezítette a hol német,
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hol latin, hol magyar nyelvű írásmód, mindez mégsem jelentett különösebb gondot, mert
az ingatlanokat nem az utcanév alapján tartották nyilván.
A 18. század végén, elsősorban az újonnan nyitott utcákat, egy telek vagy ház
tulajdonosáról kezdték megnevezni, s az utcanév néha még akkor is megmaradt, ha a
nevezett család kihalt (1. a mai Szófia utca 1829-ben a Kemnitzer családról volt ismert,
az utcanevet 1879-ben Kemnitzire „magyarosították", de akkor már férfi- és nőágon sem
éltek leszármazottak).
A 19. században, a városegyesítés előtti időkig, az utcanévadás a történelmi város
részeken belül történt, és előfordulhatott, hogy egyetlen városrészben is akadtak azonos
elnevezések, melyeket a név előtt használt számjelzés (nem sorszám!) különböztetett
meg (1. a Terézvárosban egy időben létezett Két Szív és Három Szív utca, vagyis Zwei
Herzen-Gasse és Drei Herzen-Gasse).
A 19. század során felgyorsult a városok terjeszkedése (elsősorban Pesté), az egykori
homokos, vizenyős külterületen új utcák nyíltak, városrészek épültek ki. Az utcanévadás
jogát gyakorló városatyák mind gyakrabban tisztelték meg a nádori családot azzal, hogy
utcát, teret neveztek el róluk, s ezeket a neveket már hivatalosan is használták. Termé
szetesen nem akármilyen közterületek jöttek ilyen esetekben számításba, a József nádor
feleségéről, Mária Dorottyáról elnevezett utcáról Kazinczy írta: „Pestnek ez a' legszebb
utcája 's a' frantziák is úgy vallják, hogy Párizsba is beillene" (BONYHÁDI 1957. 28).
1848-ban, a forradalom idején a népakarat változtatta meg Pest és Buda jelentősebb
közterületeinek elnevezését (így lett a Hatvani utcából Szabadsajtó út, a Városház térből
Szabadság tér, az Egyetem térből Március 15. tér, a Dísz térből István tér, de utcát kapott
Kossuth, Batthyány vagy az Igazság, Egyezség fogalma is). A szabadságharc bukását
követően Havas József királyi biztos azonnali hatállyal érvénytelenítette az új utcaneveket,
s a kiegyezésig ismét az uralkodócsalád tagjait érte a megtiszteltetés. így lett Ferenc József
tér Európa legszebb klasszicista tere, az egykori Rakpiac (Ausladungsplatz), Erzsébet tér a
volt Német Színház tér, Albrecht út a Várba vezető, újonnan kiépített szerpentinút.
Az élő személyekről történő utcanévadás gyakorlata ellen a Der Spiegel már 1848ban tiltakozott, s 1867-ben Pest város képviselői is a magyar történelem nagy alakjairól
kívántak utcákat elnevezni. E célból létrehoztak egy bizottságot, ám az 1870. X. te. a
névadás jogát a városoktól elvette, s az akkoriban létrejött Fővárosi Közmunkák Taná
csára ruházta át. (Az 1870. X. te. 14. paragrafusa a Fővárosi Közmunkák Tanácsa
feladatává tette a Budapesten közlekedésre szolgáló közterületeknek, utaknak, utcáknak,
tereknek, közöknek, lépcsőknek és rakodópartoknak elnevezését.)
A Közmunkák Tanácsa 1872. október 10-én kelt 2036. számú határozatában kije
lentette, fő feladatának tekinti, hogy a város területén, különösen a vámvonalon belül, az
összes utcák rendes elnevezéssel bírjanak (SIKLÓSSY 1931. 566), tekintettel a még
névtelen utcákra. A feladat elvégzésével a Közmunkák Tanácsa és Pest városa 2-2 tagból
álló vegyes bizottságot bízott meg az utcanevekre történő javaslattétellel. A bizottság
1872. november 14-i ülésén ajánlották a Honvéd, Szemere, Klotild, Kárpát, Garam,
Ipoly, Zápolya, Thurzó, Luther, Thököly, Berzsenyi, Orczy, Balassa, Bakáts (azaz Ba
uer Spiegel 1848. 10. (Etwas über die Strassenbenennungen.)
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kócz), Tinódy, Kapisztrán stb. zömében ma is létező neveket. Ennek az ajánlásnak
köszönhetően első ízben kerülhettek a térképre és az utcatáblákra olyan protestáns nevek,
mint Luther és Kálvin, ugyanakkor a lipótvárosi kedves hangulatú Nap-, Csillag-, Hold
(Sonnen-, Stern-, Mondgasse) utcanévbokorból a Nap és a Csillag utcát átkeresztelték
Alkotmány és Kálmán utcára. Ezzel a bizottsági döntéssel szűnt meg a magyar „Graben",
az Árokvonal utca neve, s változott Rottenbiller utcára.
A városegyesítés után a Közmunkák Tanácsa 1873. december 11-én hozott 2359.
számú végzésében szükségesnek látta az addig különállóan létező három város azonos
utcaneveinek megszüntetését. Az e célból létrehozott vegyes bizottság elve volt, hogy
tulajdonnév csak ritka esetben alkalmaztassák (SIKLOSSY 1931. 567), s inkább az utcák
irányára, a jellegzetes épületekre legyenek tekintettel. Mellőzni kívánták az utcanevek
előtti számokat, s a több egyforma névből csak egyet kívántak megtartani. A szabályo
zást 1877-ig hajtották végre, de nem maradéktalanul. „Az utcák neve arra való, hogy a
városban való tájékozódást megkönnyítsék. Minden, ami ezzel a céllal ellenkezik: hiba"
(SIKLOSSY 1931. 567). Helytelen tehát az utcanevek állandó cserélgetése (erre példa a
mai Cukor utca esete: eredetileg a mai Ferenczy István utcát nevezték így, ám amikor az
egy idore a Károlyi nevet kapta, a rossz hírű Hímző utcából lett Cukor utca, hogy az utca
arculatának megváltozását már a névvel is jelezzék, de ez csak kavarodást okozott);
helytelen, ha az utcát nem az ott álló szoborról nevezik el (pl. az egykori Ferenc József
téren többek között Deák Ferenc és Széchenyi szobra magasodik); helytelen, ha az utca
névadója érdemdús, de nem közismert személy, illetve ha csak a családnevet jelölik meg
(a terézvárosi Dessewffy utcára kitették Dessewffy Arisztid emléktábláját, holott az
utcát, mely 1874-ig Három Szív utca volt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökéről,
Dessewffy Emilről nevezték el).
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1902. október 28-án a 3465. számú határozatban
Összegezte az utcanévadásnál követendő elveket (SIKLOSSY 1931. 568):
„1. Régi, jó hangzású nevek felcserélésének helye nincsen.
2. Elő személyekről az elnevezés csak kivételesen, azon esetben történhetik, amikor
a haza vagy a székesfőváros körül szerzett kiváló érdemek mintegy erkölcsi szükséggé
avatják, hogy a közelismerés és a közhála utcaelnevezés alakjában is kifejezésre jusson;
az élő személyekről való elnevezés elhatározásához a szavazatok kétharmad többsége
kívántatik.
3. Más személyes vonatkozású elnevezés rendszerint oly út, utca vagy térre alkal
mazandó, melynek még nincs megjelölése.
4. Oly nevek, melyek nehézkes kiejtésük miatt az elnevezés gyakorlati céljára nem
elég alkalmasak, mellőzendők.
5. Személyes vonatkozású elnevezések eseteiben a tanács az elnökség előterjeszté
sének fonalán titkos szavazás útján határoz."
(A 4. ponthoz fűződő közismert történet, hogy amikor a Karpfen stein utcában
megdöglött egy ló, az intézkedő hatósági személy tétován felpillantott noteszéből, majd
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így szólt a bámészkodókhoz; „Na, húzzák csak át ezt a dögöt a Lujza utcába!" BONY
HÁDI 1957. 15-16.)
Ez a szabályozás 26 évig volt érvényben. Közben, 1925-ben dr. Havass Rezső
felvetette, hogy az utcanévtáblákon röviden ismertessék a névadó személyét.
Rakovszky Iván elnök előterjesztésére 1929. január 15-én a Közmunkák Tanácsa a
megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodva a 13 011. számú határozatot hozta (SIKLÓSSY 1931. 568-569.):
„1. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa a közlekedésre szolgáló közterületek elneve
zési ügyeire külön bizottságot alakít; minden erre vonatkozó ügyben a Tanács e bizottság
javaslata alapján határoz.
2. Az elnevezésnél elsősorban a helyi, földrajzi és történeti vonatkozásokat, továbbá
az elszakított országrészek jóhangzású helység- és egyéb neveit kell figyelembe venni.
3. Személyekről való elnevezés ügyében a Tanács mindig titkos szavazással hatá
roz. Ilyen elnevezéshez az szükséges, hogy ahhoz a jelenlévő szavazatjogos tanácstagok
kétharmada hozzájáruljon. Személyekről életükben és elhalálozásuk után 10 év eltelte
előtt nem lehet közlekedésre szolgáló közterületet elnevezni. Ez alól a Tanács csak abban
az esetben tehet kivételt, ha a határozat hozatalában a szavazatjogos tanácstagoknak
legalább háromnegyed része részt vesz; a kétharmados többség ebben az esetben is
szükséges.
4. Jóhangzású és meggyökeresedett elnevezések meg nem változtathatók. Kivétel
nek csak akkor lehet helye, ha a név
a) nem őriz hagyományt,
b) nem földrajzi vonatkozású,
c) nem jelöl helyi emléket vagy történelmi cselekményt, illetőleg történeti helyet,
és nincs kegyeleti vagy egyéb különös jelentősége,
d) nem jelenti egyetemes történeti vagy helyi történeti nevezetességű személy nevét,
e) nem jelenti elszakított országrészeken fekvő helység, egyéb hely vagy emlék
nevét,
f) meghatározott dolgot jelent, és nélkülözi a hangulati elemet, vagy sérti a helyes
nyelvérzéket,
g) teljesen közömbös vagy puszta keresztnevet jelent, minden vonatkozás nélkül.
5. Az azonos vagy rokonhangzású, úgyszintén az elavult elnevezések fokozatosan
kiküszöbölendők; viszont megszűnt régebbi, de fentebb körvonalazott nézőpontokból
értékes elnevezések fokozatosan visszaallítandók. Az ugyanazon névvel megjelölt, de
egymástól távol eső közlekedési közterületek neveit, mint amelyek éppen egymástól való
távolságuk miatt a tájékozódást megnehezítik, fokozatosan szintén ki kell küszöbölni,
vagy akként kell intézkedni, hogy azonos nevű közlekedési közterületek egymással
összefüggésben legyenek."
Ennek az időszaknak köszönhető, hogy a 2. pont értelmében általában addig névte
len közterületek kapták a következő földrajzi neveket: Zólyomi, Korompai, Somorjai,
Csejthei, Nagybányai, Görgényi, Zsombolyai, Galántai, Modori, Kolozsvár, Kassa, Te-
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mesvár." Újságcikkekben szorgalmazták azt is, hogy legyen minden aradi vértanúnak
utcája és emléktáblája, hogy nevezzenek el közterületet Nagy Lajos királyról és a pogány
fejedelmekről. Mások ugyanakkor tiltakoztak az 1920-as, 1930-as évek utcanévadási
következetlenségei miatt.
AII. világháború befejezését követően először Mussolini, Hitler és a Horthy család
nevét kellett eltüntetni az utcatáblákról, a névváltoztatás egyéb tekintetben (pl. egyházi
személyek esetében) kb. 1953-ig tartott. A Közmunkák Tanácsa megszűntével az utca
névadás gyakorlata ismét a város hatáskörébe került.
1950-ben megalakult Nagy-Budapest. A korábbi peremtelepülések egymástól füg
getlen utcanévadási gyakorlatának következtében ismét előállt az 1873. évi helyzet, a
mérhetetlenül sok azonos utcanév.
*
A térképekről, utcajegyzékekből, útleírásokból kigyűjthető utcaneveket témakörök sze
rint tekintettem át. Ez a módszer magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az egyes
korszakok névadási szokásai nem válnak élesen külön, holott a személyekről történő
névadás egyes történelmi korokra meglehetősen jellemző volt. így az 1800-as évek első
felében a nádor vagy az uralkodó családja mellett a telektulajdonosok, a városrésszel
valamilyen téren összefonódott személyek (pl. Széchenyi is közéjük sorolható) kaptak
utcát, majd az 1870-es években a pozitivista történeti irányzatnak is köszönhető a magyar
történelem legendás alakjainak (törökverő hősök, kuruc vezérek) vagy a pogány kor
történelmi figuráinak utcanévben történő megjelenítése. A századforduló idején az újon
nan kiosztott telkek között keletkezett utcákat Kelenföldön az Árpád-kor előtt élt szemé
lyekről, a lebontott Újépület telkén kialakított közterületeket 1848/49 hőseiről nevezték
el, eseményekhez köthető Kossuth, Thököly, Rákóczi nevének főútvonalra kerülése.
Habsburg utoljára Zita királyné és IV. Károly személyében az I. világháború alatt kapott
utcanevet, majd a Tanácsköztársaság sikertelen névadási próbálkozásait követően néhány
ismert politikust politikai szerepléséért jutalmaztak utcanévvel (Apponyi Albert, Bethlen
István). Az 1930-as években két irányzat vetekedett egymással, az egyik a konkrét
évfordulókhoz köthető, egyházi jellegű névadást szorgalmazta (Szent István, Szent Imre,
Szent Erzsébet), a másik a pogány kor hagyományait kívánta feleleveníteni.
Az utcanév-változtatások vizsgálatakor figyelmet kell fordítani arra is, milyen okból
történt a régi név újra való cserélése vagy megszüntetése. A városrendezési munkálatok
a Belvárosban és a Tabánban sok hangulatos, évszázados nevet szüntettek meg, a német
és latin neveket magyarra fordították (így lett Szeminárium utca helyett Papnövelde
utca). Az sem mellékes, hol található az utcanév, hiszen a belterület (Bel-, Lipót- és
Terézváros) reprezentatív, patinás útvonalaira, közterületeire nem véletlenül aggatták
uralkodók és politikusok nevét, míg az újabban keletkezett külvárosi utcák (pl. a KülsőLipót- és Terézvárosban) viseltek „pogány" neveket.
3

Új Nemzedék 1926. aug. 5.

4

A Város 1933. 36-37. sz. 5; Budapesti Hírlap 1930. ian.
i.m 24:
24; Ország-Világ 1934. jún. 18. síh.
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A legrégebben keletkezett névtípusba tartozott a keresztény világhoz való kötődést
kifejező számtalan utcanév, melyek között azonban feltűnően kevés magyar szentről
elnevezett utcát találni, azokat is csak a 19. század végétől. A Várban a zömében közép
kori elnevezések (pl. Szent György tér) csak részben maradtak meg, az újabb egyházi
típusú nevek valamilyen eseményhez köthetők (pl. XI. Ince pápa tér Buda visszavívásának 250. évfordulójához). Az Országúton a budai körút első szakasza ugyan Margit
királylány nevét viselte 1890 óta, de sokkal inkább a szigethez fűződő történet és a híd
miatt, semmint boldoggá, majd szentté avatása okán. Gellért vértanú püspökről vértanú
sága helyszínén 1879-ben elneveztek egy rakpartszakaszt, de Szent Gellért rakpartnak
mindössze 1920 óta hívják. A kisszámú magyar szent megjelenésére a korai utcanév
adásban ugyan magyarázat lehetne a német ajkú lakosság túlsúlya, ha a magyar szentek
már az asszimiláció korában utcanévadókká váltak volna, s nem csak az 1930-as évek
ideológiai áramlata során.
Pesten elsősorban a Belvárost hálózták be a rendházakról elnevezett közterületek:
Ferenciek tere és utcája, Szerviták tere, Pálosok utcája (ez utóbbi érdekessége, hogy a
rend távozása után Rác, majd Szerb utca lett a neve, míg az egykori Rác utca a térképek
szerint már 1838-ban Pintér utca, azaz Bindergasse). A viszonylag későn kiépült Lipót
városban (1789-ben Újvárosnak nevezték, Hild 1805-ben még szabályozási terveit ké
szítette) sokáig templom sem állt, így az egyházi jellegű utcanevek is hiányoztak. A Vad
vita, Hecc vagy Mázsaház tér (milyen beszédes nevek!) a Bazilika építésekor a jellegte
len Templom tér nevet kapta, ezt 1872-ben Lipót térre változtatták, s 1907-ben a plébánia
kérésére kapta a tér a védőszentről a Szent István nevet. A Szent István körút neve ennél
későbbi: a Nagykörút egyes szakaszait mindig arról a városrészről nevezték el, melyen
az adott szakasz keresztülhaladt (így lett a Serfőző utcából József körút, a Malom utcából
Ferenc körút). A Tüköry-védgát vonalában kiépített körút ezért először Lipót körút lett,
majd 1937-ben (amikor közeledvén Szent István halálának 900. évfordulója, megváltoz
tatták a városrész, egyben a körútszakasz nevét is) kapta a ma is használatos Szent István
körút elnevezést (a városrész ugyanakkor ismét Lipótváros). Az Erzsébetvárosban ma is
rejtőzködik egy szent: a volt Baromvásár (Viehmarkt) teret, az 1878 óta az intézményről
elnevezett Szegényház teret 1932-ben, Arpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfor
dulóján keresztelték Rózsák terére. Az 1930-as években Kelenföldön és elsősorban a
még nem Budapesthez tartozó peremvidéken születtek sorra a magyar szentekről neve
sített közterületek.
*
A pogány személyekről, hun avagy ősmagyar, létező vagy mondabeli alakokról több
korszakban is szokásban volt utcát elnevezni: 1874-ben, a századforduló idején és az
1930-as években is. Mindezeket megelőzte egy sajátosan kialakult utcanév, s ez a
tabán-krisztinavárosi Attila út. Bár sok mindent lehetne belemagyarázni e központi
fekvésű, forgalmas utca nevébe, az igazság nagyon hétköznapi, s egyben régi történet.
A 18. század végén alapított Krisztinavárosnak és a jobbára domboldalba kúszó Tabán
nak ez volt a főutcája. A 12. számú házban működött az Attilához címzett kocsma egy
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lovas vitézt ábrázoló cégérrel, s ez után az utcát is így kezdték emlegetni. 1941-ben, a
tatárjárás 700. évfordulójára emlékezve IV. Béla királyra változtatta a város az utca
nevét, ez ellen viszont azonnal tiltakozott a posta. Részint, mert a Svábhegyen már több
mint fél évszázada volt Béla király út, részint a könnyen elrontható címzés miatt (I. IV.
Béla vagy IV. I. Béla), ezért 1946-tól ismét Attila utcaként iktatták be az elnevezést.
Pesten 1874-ben, immár történelmi típusú névadásként, a legtöbb pogánykori.név
az újonnan kiépült Lipótváros térképére került. Ezek egy része (a Belső-Lipótvárosban)
mára már eltűnt a köztudatból is, más része (a Külső-Lipótvárosban) napjainkban is
használatos. A hajdan vizenyős, mocsaras területre emlékeztető Hód utca (Bibergasse),
Fenyvesmadár utca (Kronawetter Gasse) elnevezéseket váltották fel ezek a pogány
nevek. A Hód utcából Geysa, majd Géza utca lett (ma Garibaldi utca), a Fenyvesmadár
utcából Árpád utca (1963-ban, amikor már az itt kialakult névbokor megszűnt, lett
Steindl Imre utca), de volt itt Béla utca (ma Vigyázó Ferenc utca) és Attila utca is (ez
utóbbi még 1900-ban Zoltán utcára változott, 1952-1990 között Beloiannisz görög
kommunista emlékét őrizte). A Pannónia utca viszont csupán egy ilyen nevű malomhoz
vezetett, tehát irányjelölő szerepe volt (1969-1990 között Rajk László utca). A század
fordulón az akkortájt kiépülő Kelenföld népesült be pogány nevekkel: Etele, Ildikó,
Keveháza, Bendegúz, később ezekhez csatlakozott a Szittya és a Töhötöm utcanév. Az
1930-as években a legtöbb ebbe a kategóriába tartozó utcanév Zuglóban került a térképre
(Almos vezér 1930-ban, Örs vagy Eörs vezér 1932-ben, Ond vezér 1938-ban). A kelen
földi névadási gyakorlat az 1930-as években már előnyben részesítette a magyar szente
ket, mindenekelőtt Szent Imrét. Az államalapítás előtti személyek névbokrot alkottak
Erzsébettelepen és Pesthidegkúton is.
*
A nem helyi kötődésű, elsőként utcanévben felbukkanó személyek Habsburgok voltak.
A Vízivárosban 1858-ban Albrecht kormányzóról nevezték el a Várba vezető mai Hu
nyadi János utat, ugyanis a kormányzó Ferenc József császár javára nagylelkűen lemon
dott a Rakpiacról, melynek nevét eredetileg Albrecht főherceg térre kívánta a város
változtatni. Óbudán Erzsébet királynéról neveztek el egy kis utcát, de a Közmunkák
Tanácsa arra hivatkozva, hogy az utca egy uralkodó feleségének jelentéktelen, Majláth
utcára változtatta a nevet (később maga az utca is megszűnt).
A Lipótváros építésének szorgalmazója, József nádor és felesége, Mária Dorottya
még életében abban a megtiszteltetésben részesült, hogy utcát neveztek el róla, s az
utókor becsületére válik, hogy ezeket az utcaneveket nem változtatták meg. A régi
Terézvárosban a nádor fiatalon elhalt, jótékonyságáról közismert és széles körben tisztelt
Hermina leányának emlékére közadakozásból kápolnát emeltek. A Hild József által
tervezett épületet 1856-ban Liszt Ferenc közreműködésével, ünnepélyes keretek között
szentelték fel, s az előtte elhaladó út Hermina út, a városrész Herminamező lett (19511990 között Május 1. út).)
Pesten az utcanévadás a Habsburg uralkodócsalád tekintetében sajátos névbokrot
alakított ki. A Dunasor nevét a belvárosi szakaszon Ferenc Józsefről kapta (ma Belgrád
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rakpart), egy kis részét pedig a császár legfiatalabb gyermekéről, Mária Valériáról
nevezték el (ma Apáczai Csere János utca). A Dunához közel 1812-ben felépített és
1847-ben leégett Német Színház előtti tér 1874-től viselte a másik császári leánygyer
mek, Gizella nevét (1926 óta ez a Vörösmarty tér). A Felső Dunasort Rudolf trónörö
kösről nevezték el (ma Széchenyi rakpart). Maga a császári pár 1858-ban, a magyaror
szági látogatás emlékére két impozáns köztér névadója lett. Az oly sokat emlegetett
Rakpiac vette fel Ferenc József nevét, s a koronázási domb felépítése ezt a névhasználatot
megerősítette. Ugyanakkor a századfordulón már Deák Ferenc és Széchenyi István
szobra határozta meg a tér arculatát. így válik igazán érthetővé, hogy a főváros lakossága
kitartóan próbálkozik időről időre, hogy az időközben Roosevelt amerikai elnökről
elnevezett teret Széchenyi István emlékének szentelhesse. Az uralkodócsalád tagjai közül
csak egyetlen személy kapta vissza utcanevét: Erzsébet, a magyarok királynéja. A fel
számolt temető helyén létesült piacról először Vásártérnek (Marktplatz) nevezett, később
az ideiglenes Német Színházról elkeresztelt tér 1858-ban lett Erzsébet tér. Ezt az elne
vezést a Tanácsköztársaság alatt is megtartották. 1946-ban Sztálin, 1953-ban Engels tér
lett a neve, 1990-ben ismét Erzsébet tér. Nemcsak a tragikus sorsú asszony iránti tisztelet
munkálkodott a városi tisztviselőkben, de az Erzsébet tér neve változott a leginkább
ideológiai megfontolásból, míg családtagjai nevét a térképeken semleges vagy politikai
kultúrtörténeti szempontból kevésbé kifogásolható személyek neve váltotta fel.
Pesten az utolsó Habsburg, aki utcanevet kapott, IV. Károly volt. A Kiskörút egy
szakaszát, a korábbi Károly körutat 1916-ban, a koronázáskor változtatták Károly király
útra, a Tanácsköztársaság alatt csak a királyi címtől fosztották meg a nevet (1945-ben
Somogyi Béla út, 1953-tól Tanács körút, ma ismét Károly körút).
*
A magyar történelem jeles személyiségei 1870 után váltak utcanévadóvá. A névadás
időnként eseményhez kötődött: Jókai Mór születésének 100. évfordulóján a Gyár utca
nevét változtatták meg, míg a korábbi Jókai utca Uzsoki út lett; Petőfi születésének 100.
évfordulóján az erőltetett Koronaherceg utcanevet keresztelték át, a korábbi Petőfi utcá
ból a Terézvárosban Kazár utca (ma Székely Mihály utca) lett. Rákóczi és Thököly
hamvainak Kassára szállításakor, 1906-ban nevezték el a Kerepesi út szakaszait a kuruc
fejedelmekről, de akkoriban közterület már viselte Pesten nevüket (így a ma hírhedett
Rákóczi tér, a volt Borjú tér az 1870-es évektől).
A József-, Ferenc- és Lipótvárosban (miután az 1870-es években még sok névtelen
utca létezett, illetve nem szűkölködtek tucatnevekben sem) jelentősen megszaporodtak a
történelmi elnevezések: Bakáts, Kinizsi, Knézits (Ferencváros), Szondi, Damjanich (Te
rézváros), Zrínyi, Báthori (Lipótváros). Az 1848/49-es szabadságharc hősei az Újépület
bontását követően, a Szabadság tér körül kialakított utcák névadói: Aulich, Vécsey,
Perczel Mór, Kiss Ernő a századfordulótól, Nagysándor József az 1920-as évektől.
A peremtelepülések közül Pesterzsébet és Újpest ápolta a 48-as hagyományokat az
utcanévadási gyakorlatban is (pl. Újpesten az ott élt Lebstück Mária tisztelete számot
tevő).
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Kossuth Lajos hamvainak hazaérkezését tízezrek kisérték figyelemmel. A menet a
Hatvani utcán is végighaladt, ezért a Közmunkák Tanácsa hozzájárult a Kossuth Lajos
név felvételéhez, holott két évvel korábban elutasította, arra hivatkozva, hogy Kossuth
élő személy! Kevésbé mondható szerencsésnek Zrínyi Ilona. A Tanácsköztársaság alatt
az Erzsébet királyné út helyett próbálkoztak a Zrínyi Ilona út név bevezetésével sikertelenül. Holott a lakosság korábban, 1912-ben az Aréna út helyett kezdeményezte a
Zrínyi Ilona nevet, de a Közmunkák Tanácsa elutasította a kérést, mert a Lipótvárosban
már volt egy Zrínyi utca. (Az Aréna út ma Dózsa György út.)
Akadtak ellentmondásos személyek, akik nehezen érdemeltek ki utcanevet. Közéjük
tartozott Görgey Artúr is. A Vízivárosban az Irgalmas Szent János utcában 1822-ben
megnyílt a kórház, melyben szegényház is működött. Innen a későbbi Szegényház utca
neve. 1929-ben tervbe vették, hogy Görgeyről utcát neveznek el a városban, s e célra
kiszemelték a Széli Kálmán teret (ma Moszkva tér). Annak központi fekvése miatt
azonban a névváltoztatás viharokat kavart, s csak alapos tudományos értékelések után
javasolták az illetékesek a hajdani kórház és szegényház nem éppen szem előtt levő
utcájának névváltozását is Görgey Artúr utcára. (1951-ben Varsányi Irén színésznőre
esett a választás, ő lett az utca új névadója.)
A Várban a névadás korszakonkénti típusát az egykori Bécsi kapu utca esetében
követhetjük nyomon: volt Zsidó utca, Halottak utcája, József utca a kaszárnyáról, 1848ban Kossuth utca, 1874-től Werbőczy utca, 1948-tól az itt raboskodott Táncsicsról
Táncsics Mihály utca.
Helyi kötődés alapján is elnevezhettek történelmi személyről közterületet: így Páz
mány Péter az általa alapított egyetem szomszédságában kapott utcanevet (igaz, csak
1936-ban, amikor a Várban a volt Pázmány tér beolvadt a XI. Ince pápa térbe); Óbudán
az ugyancsak egyetemalapító Zsigmond király lett névadó 1900-ban. Lakossági kérésre
halálának 500. évfordulóján, 1938-ban a Fő utca egy szakasza is Zsigmond utca lett (ma
Frankéi Leó utca).
*
Pesten, még az utcanévadás szabályozása előtt, életében vált utcanévadóvá a haza bölcse,
Deák Ferenc, aki évekig lakott az Angol Királynő szállóban. Az utca, mely nevét ma is
viseli, 1866 előtt volt Bástya utca, majd Fő utca és Nagy híd utca is, de mindegyik jelentés
mögöttes tartalmát rég elveszítette. Az új név átterjedt az országút mentén kialakult
piactérre is. A Ferencvárosban pedig a mai Lenhossék utcát Szvetenay Mártonról a saját
kérésére nevezték el, miután a fővárosnak adta át telkeit.
Az I. világháború kitörése után a szövetségi rendszer a várostérkép segítségével is
felvázolható, ebben az időszakban kezdődött el az a jelenség, mely a politikai szövetsé
geseket utcanévben is hangsúlyozza. A Múzeum körút csak 1915-1918 között viselte
Mehmed szultán nevét, a Váci körút 1914-ben lett Vilmos császár út (ma Bajcsy-Zsi
linszky út). A legkalandosabb sorsa viszont kétségkívül az egykori Mészáros utcának
(Fleischhacker Gasse) volt. Az Ybl Miklós tervezte vámház felépültekor Vámház körút
nevet kapó útszakasz felvette Ferdinánd bolgár király (más formában cár) nevét, de
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1918-tól ismét Vámház körútnak hívták. Az ifjú Horthy István halálakor róla nevezték
el (a Ferenc József hídon keresztül egyenesen a Horthy Miklós úthoz csatlakozott).
1945-ben sürgősen visszaállították a Vámház körút nevet, de 1946-ban már Tolbuhin
marsall előtt hajtva fejet, az ő nevét adták az útnak. 1990-ben a kívül-belül felújított
egykori vámház, ma Közgazdaságtudományi Egyetem előtt húzódó út neve ismét Vám
ház körútra változott. Szintén a szövetségi rendszer alakulása miatt változott meg az
egykori Párizsi tér neve is először Berlini térre, majd 1945-ben Marx térre, mígnem
1990-ben kompromisszumos megoldással, egyben utalva a pályaudvarra, Nyugati tér lett
a neve.
Az I. világháborút követően a gyermekeket segélyező Vilma királynő és az antant
megbízott Romanelli is bekerült az utcanévadók táborába, az 1920-as években pedig az
elszakított területek érdekében fellépő Rothermere lord következett.
Élő személyekről a Közmunkák Tanácsa szabályozása után csak nehézségek árán
lehetett utcát elnevezni, de kivétel azért akadt: Bethlen István miniszterelnök, aki 10 évig
töltötte be tisztségét (a Bástyasétány, ma Tóth Árpád sétány névadója lett) és Horthy
Miklós (a Fehérvári út vette fel nevét). A mai napig indulatokat kavaró különös és
nagyvonalú ajándékot Apponyi Albert kapta a fővárostól. A török kori Búza piac, a
későbbi Kígyó tér a Belváros szabályozása következtében átalakult, területe, alakja
megváltozott. 1921-ben, Apponyi 75. születésnapja alkalmából pedig a tér, de neve is
eltűnt a térképekről, a Kígyó teret ezután hiába keresték, Apponyi tér lett belőle. 1951ben Felszabadulás térre változtatták a nem kívánatos elnevezést, s hogy szóba se jöhessen
visszakeresztelése, védetté is nyilvánították az 1970-es években (ez volt az egyetlen nem
történelmi név, melyet védetté nyilvánítottak a Belvárosban). 1990-ben viták dúltak,
hogy a tér neve Kígyó vagy Apponyi tér legyen, végül felemás megoldásként a jelenték
telen Ferenciek teréhez csatolták a Belváros egyik legnagyobb terét.
A halál utáni 10 éves várakozási időt is nehezen tudták kivárni néhány jelentős
személy esetében (pl. Klebelsberg Kuno). Igaz, néha tragikus események siettették a
gyorsított névadást. Prohászka Ottokár hittudós 1927-ben lett a Papnövelde utca új
névadója, ugyanis szertartás közben, váratlanul hunyt el az Egyetemi templomban
(1953-1990 között Eötvös Loránd utca). A mai napig rejtélyes eredetű Bálvány utca
(Göttergasse) nevet a lakosság reménytelenül akarta hosszú idő óta megváltoztatni, mert
a Közmunkák Tanácsa ragaszkodott a régi névhez. 1941-ben azonban, amikor Teleki Pál
miniszterelnök öngyilkos lett, róla nevezték el az utcát (1953 óta Október 6. utca).
Az utcanevek állandó változtatására jócskán akad példa, bár a közigazgatási,
városrendezési szempontból következő változtatást nem érdemes ide sorolni. A város
főútvonalai közül az Andrássy út példáját szokás a leggyakrabban emlegetni, mint
politikai célú névváltoztatást. A jelentéktelen küllemű, nagyságú és nevű Könyök és
Kőműves utcák (Maurer, Ellenbogen Gasse) helyén párizsi mintára kiépített Sugárutat már a kezdet kezdetén Andrássy Gyuláról, a Közmunkák Tanácsa elnökéről, az
ötletadóról kívánták elnevezni. Erre 1885-ben került sor, de még hosszú ideig élt
egymás mellett az Andrássy sugárút, sőt a Sugár Andrássy út név is! 1949-ben Sztá
linnak ajánlották, mint az egyetlen sugárutat. 1956-ban Magyar ifjúság útja, a forra
dalom leverése után Népköztársaság útja lett. A tősgyökeres pestiek azonban a hosszú
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és nehezen kimondható név helyett továbbra is Andrássy útként emlegették, ezért nem
ütközött nehézségbe a visszakeresztelés.
*
Az 1980-as évek végétől ismét felkerültek a térképre a patinás, múltat idéző, hagyo
mányőrző utcanevek. Néha megalkuvás árán (pl. a Józsefvárosban az egyik legrégibb
utcanevet, a Német utcáét korábban Bacsó Bélára változtatták, a meggyilkolt újságíró a
Népszava munkatársa volt; 1990-ben az utcát és a nevét is megfelezték, hogy mind a két
történelmi név megmaradhasson), néha kapkodva és következetlenül (1. a Három Korona
fogadó utcája, a Nagykorona utca, mely 1925-ben Wekerle Sándor, 1952-ben Alpári
Gyula nevét kapta, miután a főváros az eredeti nevet visszaállította, azt a kerület néhány
hónap múlva Hercegprímás utcára változtatta, minden hagyománynak háttérbe szorítá
sával). Napjainkban ismét sok szent nevével találkozhat a térképet böngésző, a várost
járó ember, s az 1848/49-es hősök után felkerültek a névadók közé 1956 mártírjai is. De
míg a Corvin köz neve hivatalossá válása előtt is benne élt a köztudatban, azt vajon
hányan tudják, hol van a Nagy Imre tér?
*
S végezetül egy olyan kérdést említenék, melyről ritkán esik szó, pedig ugyanúgy
jelzi a várostörténet korszakait, mint az utcanév. A városrésznevekről e vonatkozás
ban keveset írtak, s többnyire rosszul. A Teréz- és Józsefváros 1777-ben nem köz
vetlenül az uralkodóról és a trónörökösről, hanem a védőszentjeikről kapta nevét, de
a Lipót-, Ferenc-, Erzsébet- és Krisztinaváros elnevezése egyértelműen személyhez
kötött. A ma nagy nosztalgiával emlegetett, ősinek érzett városrésznevek java részét
Döbrentei Gábor alkotta 1847-ben, német földrajzi neveket ültetve át ékes magyar
nyelvre. így lett a Marxengraben Kurucles (a Rákóczi-szabadságharc idején arrafelé
portyázó kurucokról), a Schweinswiese Pasarét (de nem a törökökről, hanem a zsombékos legelő szerb megfelelőjéből), az Ochsenried Törökvész (1686-os mészárlás
emlékére), a Franzberg Vérhalom (Martinovicsék ideiglenes nyughelyéről). A 19.
században alapított települések kezdetben az alapító keresztnevét vették fel (Bélate
lep, Miklóstelep, Istvántelep), később, a századforduló idején a vezetéknevet kezdték
használni (Wekerletelep, Szemeretelep). Réginek tűnik, de csak 1988-ban alkották a
Szent Lőrinctelep kifejezést az addigi KISZ lakótelep helyébe (még nem vert gyöke
ret). Szomszédságában a Havannatelep ma is létezik. Hagyományt őriz Budán, bár
városrésznévként új a Szépilona elnevezés.
A törzsi szálláshelyek (Megyer, Tétény) mellett 19. század végi a Kelenföld, az
Árpádföld elnevezés, akár a Kossuthfalva vagy az Erzsébettelep. S ha már Erzsébetnél
tartunk, ide kívánkozik a legújabb történet: Erzsébetfalva 1924-ben kapott Pesterzsébet
néven városi rangot, 1932-ben Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére Pestszenterzsébetre
változott a névhasználat. Sokáig csak XX. kerületnek, jobb esetben Pesterzsébetnek
nevezték, így érthető módon az idősebb lakosság ragaszkodott a Pestszenterzsébet név
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visszaállításához, hiába csak néhány évig volt hivatalos, de jól beilleszkedett a környék
„szentjeinek" (Lőrinc, Imre) sorába. Ugyanakkor a megkérdezett lakosok meg voltak
győződve arról, hogy a név Erzsébet királynét takarja, s alig ismervén az Árpád-házi
királylány történetét, igazából nem tudtak magyarázatot találni a Pestszenterzsébet névre.
1994 végén az új önkormányzat ismét a Pesterzsébet nevet kezdte használni. Érdemes
az utcanevek mellett ezért a városrésznevek sorsát is figyelemmel kísérni.

TÉRKÉPMELLÉKLET ÉS ADATTÁR

A melléklet elkészítéséhez használt térképek jegyzéke
Budapest térképe a legújabb adatok alapján és a főv. közm. tanácsa által megállapított új
utczák kitüntetésével, 1873. Halácsy Sándor oki. mérnök felügyelete alatt kőre
metszetett Budapesten (BTM 3762)
Budapest székes-főváros és környékének legújabb térképe, 1905. Szerkesztette Homolka
József. (BTM 73 111)
Budapest. Az utca rendje térkép melléklete, 1940. M. Kir. Térképészeti Intézet (BTM
Ny. 70.4.)
Budapest térképe, 1963. Kartográfiai Vállalat (BTM 274 963)

Megjegyzés a térképek használatához
A térképek csak az 1950 előtti városhatáron belüli terület utcaneveit tartalmazzák;
egyébként a korábban önálló, így névadási gyakorlatában a fővároshoz nem igazodó,
települések utcanévadásával is foglalkozni kellene. Erre ezen írás keretén belül nem nyílt
lehetőség.

Az utcanévváltozások megállapításához felhasznált források
Budapest székesfőváros utcanév-nyilvántartása (Budapest Főváros Levéltára XV 271)
Mészáros György: Személynevek Budapest utcanévtábláin (kézirat)

Megjegyzések az adattár használatához
Az adattárban nem szerepel a térképeken bejelölt összes utca, ennek terjedelmi oka van,
elsősorban a magyar történelem nevezetes személyiségei esetében:
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- Az aradi vértanúkat, származásuktól függetlenül, a magyar történelem személyiségei
közé soroltam, akár a nem Árpád-házi magyar királyokat (Zsigmond, Nagy Lajos,
Jagellók).
- A magyar szentekről szólva a rendházakról elnevezett, tehát kifejezetten helymegjelölő
szerepű utcaneveket nem vettem számításba (1. Pálos, Ferenciek).
- A térképekre és az adattárba csak magyar vagy magyarnak tekinthető, vagy a magyar
ság történetével szoros kapcsolatba hozható személyek kerültek (1. aradi vértanúk), de
érdemes megemlíteni, hogy több utca viselte egykor politikai okból személy nevét, mint
az alábbi felsorolásban említett példák.
- Az elnevezés valószínűleg régebbi eredetű, mint az a térkép, melyen először szerepel
a nevezett formában, de az elnevezés pontos ideje bizonytalan
- Az utcanév az élő személyek adattárában van megemlítve.
Ez az adattár egyáltalán nem teljes, ennél lényegesen több magyar történelmi, illetve
a magyar kultúrában jelentős személyről neveztek el közterületet (pl. Kitaibel Pál utca),
de terjedelmi okból az összes név nem közölhető. így csak a legjellemzőbbek, vagy az
adott korra jellemző nevek kaptak helyet az adattárban.
S még egy lényeges szempontot is meg kell említeni: a magyar történelmi szemé
lyekről szólva felmerülhet annak kérdése, a Nyugathoz vagy a Kelethez soroljuk-e be
őket. Hiszen a törökverő Zrínyi, Hunyadi, a reneszánsz udvart tartó Mátyás király
személye, ha pusztán tevékenységüket, életüket vizsgáljuk, egyértelműen nyugati. Azon
ban az utcanévadás terén a város mindenkori vezetősége olyan személyeket választott,
akik az általuk helyesnek tartott magyarságtudatot erősítik, s akik a nép szélesebb
köreiben ismertek. Ha a magyar szenteket, mint a nyugati kereszténység képviselőit
szembeállítjuk a keleti „gyökereket" megjelenítő honfoglalókkal, pogány elődökkel (a
legendákat a mondavilággal), akkor a Habsburgok ellenpontját a magyar hősiességet,
tudást, kultúrát, függetlenségi mozgalmával reprezentáló személyek adják.
Mai név

Egykori név (-tói -ig)

Zoltán utca
Hold utca
Sas utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Illés utca
Teréz körút, Erzsébet körút
Vigadó tér
Miklós utca
Nyugati tér

Beloiannisz utca (1952-1990)
Rosenberg házaspár utca (1953-1990)
Guszev utca (1951-1990)
Vilmos császár út (1914-1945)
Romanelli utca (1929-1947)
Lenin körút (1950-1990)
Molotov tér (1946-1957)
Zamercev tér (1985-1990)
Marx tér (1945-1991)
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M A G Y A R SZENTEKRŐL ELNEVEZETT KÖZTERÜLETEK
A TÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN
BUDA

PEST

1905

Gellért rakpart
Margit körút
Margit rakpart
Margit utca

Szent László tér
Szent László út

1940

Margit körút
Margit rakpart
Margit utca
Szent Gellért rakpart (1920)
Szent Gellért tér (1920)
Szent Imre herceg útja (1937)

Szent István körút (1937)
Szent István park (1937)
Szent István tér (1907)
Szent László tér
Szent László út
Rózsák tere (1932),
Szent Erzsébetről)

1963

Margit utca
Szent Gellért tér
Szent Gellért rakpart

Szent István körút
Szent István park
Szent István tér

[873

P O G Á N Y SZEMÉLYEKRŐL E L N E V E Z E T T KÖZTERÜLETEK
A TÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN
BUDA

PEST

1873

Attila út

Attila utca
Árpád utca
Béla utca (1874!)
Bulcsú utca
Geysa utca
Szabolcs utca (1874!)

1905

Aladár utca (1895)
Attila utca
Bendegúz utca (1901)
Csaba utca (1879)
Csörsz utca (1891)
Etele tér (1901)
Etele út (1901)
Kadosa utca (1900)
Kéve utca (1900)
Zaránd utca (1900)
Zsolt utca (1904)

Aba utca (1897)
Álmos utca (189?)
Árpád utca
Béla utca
Botond utca (1890)
Bulcsú utca
Géza utca
Huba utca (1890)
Koppány utca (1898)
Lehel tér (189?) - n e m a mai!
Lehel út (1879)
Szabolcs köz (1879)

5

Margitot csak később avatták szentté, ekkor még csak Boldog Margit volt.
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Szabolcs utca
Zalán utca (1879)
Zoltán utca (1900)

1940

Aladár utca
Attila utca
Árpád fejedelem útja (1938)
Bendegúz utca
Csaba utca
Csörsz utca
Etele tér
Etele út
Hunor utca (1908)
Kadosa utca
Kéve utca
Töhötöm utca (1929)
Zaránd utca
Zsolt utca

Aba utca
Álmos vezér tér (1929)
Álmos vezér útja (1930)
Árpád utca
Botond utca
Bulcsú utca
Eörs vezér tér (1932)
Eörs vezér útja (1932)
Géza utca
Huba utca
Koppány utca
Lehel utca
Ond vezér útja (1938)
Szabolcs köz
Szabolcs utca
Taksony utca (?)
Zalán utca
Zoltán utca

1963

Attila utca
Árpád fejedelem útja
Bendegúz utca
Csaba utca
Csörsz utca
Etele tér
Etele út
Hunor utca
Kadosa utca
Kéve utca
Töhötöm utca
Zaránd köz (1953)
Zaránd utca
Zsolt utca

Aba utca
Álmos vezér köz (?)
Álmos vezér tér
Álmos vezér útja
Árpád utca
Botond utca
Bulcsú utca
Huba utca
Koppány utca
Kupa vezér útja (?)
Lehel út
Ond vezér útja
Örs vezér tér
Örs vezér útja
Szabolcs köz
Szabolcs utca
Taksony utca
Zalán utca

A HABSBURG-CSALÁD TAGJAIRÓL ELNEVEZETT KÖZTERÜLETEK
A TÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN

1873

BUDA

PEST

Albrecht út

Dorottya utca
Erzsébet tér
Ferenc tér
Ferenc utca
Ferenc József tér
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Ferenc József rakpart
Hermina tér
Hermina út
István tér
István út (1874!)
József (nádor) tér
József utca
Károly utca
Klotild utca
Lipót tér(187?)
Lipót utca
Mária Valéria utca
Nádor utca (József nádor!)
Rudolf rakpart

1905

Albert utca (190?)
Albrecht út
Karolina út (1901)
Krisztina körút (1890)
Krisztina tér (1879)

Dorottya utca
Erzsébet körút (1835)
Erzsébet tér
Erzsébet királyné út (1879)
Ferdinánd tér (1884)
Ferenc körút (1885)
Ferenc tér
Ferenc utca
Ferenc József rakpart
Ferenc József tér
Gizella tér (?)
Hermina út
István út
István tér
József körút (1885)
József utca
József (nádor) tér
Károly körút (187?)
Károly utca
Klotild utca
Lipót körút(1885)
Lipót tér
Mária Terézia tér (1874?)
Mária Valéria utca
Nádor utca
Stefánia út (1888)
Teréz körút (1885)

1940

Albert utca
Krisztina körút
Krisztina tér
Karolina út
Zita királyné út (1916)

Dorottya utca
Erzsébet körút
Erzsébet tér
Erzsébet királyné útja
Ferenc körút
Ferenc tér
Ferdinánd tér
Ferenc József rakpart
Ferenc József tér
Hermina út
József körút
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József utca
József(nádor)tér
Károly király körút (1916)
Klotild utca
Mária Terézia tér
Mária Valéria utca
Nádor utca
Rudolf tér (1938?)
Stefánia út
Teréz körút

1963

Karolina út
Krisztina körút
Krisztina tér

Dorottya utca
Erzsébet királyné útja
Ferenc körút
Ferenc tér
József körút
József utca
József nádor tér
Nádor utca

A MAGYAR TÖRTÉNELEM, A MAGYAR KULTÚRA JELESEIRŐL
ELNEVEZETT KÖZTERÜLETEK A TÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSÉNEK
IDŐPONTJÁBAN

1873

BUDA

PEST

Batthyány utca (1874!)
Bocskay tér
Majláth utca
Mátyás tér (= Corvin tér, 1874!)
Mátyás utca
(Zichy) Miklós tér
(Zichy) Miklós utca
Széchenyi utca
Verbőczy utca (1874!)
Zichy utca
Zsigmond utca

Bakáts tér (1874!)
Bakáts utca (1874!)
Báthory utca
Bezeredj utca
Boráros tér (1874!)
Csokonai utca
Damjanich utca
Dessewffy utca (1874!)
Dugonics utca
Hunyadi utca (1874!)
Izabella utca
Katona József utca
Kapisztrán utca (1874!)
Kinizsi utca
Kölcsey utca
Mátyás tér
Mátyás utca
Orczy út
Petőfi tér (1874!)
Petőfi utca
Rákóczy tér
Széchenyi sétatér
Széchenyi utca
Szemere utca
Szondy utca
Thököly utca (1874!)
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Thurzó utca
Tinódy utca
Vörösmarty utca
Wesselényi utca (1874!)
Zápolya utca
Zrínyi utca

Batthyány tér (1905)
Batthyány utca
Bercsényi utca (1899)
Béla király út (1886)
Bocskay tér
Corvin tér
Eötvös út (1886)
Esze Tamás utca (189?)
Kolosy tér (1900)
Lajos utca (1879)
Leiningen utca (1875)
Majláth utca
Mátyás király út (1886)
Mikes Kelemen utca (1900)
Miklós tér
Miklós utca
Sándor lépcső (1879)
Széchenyi-emlék út (1896)
Verbőczy utca
Zichy utca
Zsigmond köz (1902)
Zsigmond tér (1900)
Zsigmond utca

Andrássyút(1885) !!
Aulich utca (1900)
Arany János utca (1885)
Bakáts tér
Bakáts utca
Baross utca (1892) !!
Baross tér (1902)
Báthory utca
Bethlen Gábor tér (1879)
Bethlen Gábor utca (1879)
Boráros tér
Bezerédj utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Deák Ferenc tér !!
Deák Ferenc utca !!
Dembinszky utca (1889)
Dessewffy utca
Dugonics utca
Eötvös tér (1879)
Eötvös utca (1886)
Erkel utca (1887)
Eszterházy utca (1879?)
Fáy utca (1897)
Forgách utca (1897)
Frangepán utca (1897)
Hunyadi tér (1879)
Hunyadi utca
Irányi utca (1897)
Izabella utca
Jókai út (?)
Kapisztrán utca
Katona József utca
Kazinczy utca (1879)
Gróf Károlyi utca (1877)
Klapka utca (1890)
Kiss Ernő utca (1900)
Kaluzál utca (?)
Knézics utca (1879)
Kinizsi utca
Kölcsey utca
Kossuth Lajos utca
Lónyay utca (1885)
Martinovics tér (1900)
Mátyás tér
Mátyás utca
Nagysándor utca (1900)
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Nádasdy utca (1900)
Orczy út
Perczel utca (1900)
Petneházy utca (1892)
Petőfi tér
Petőfi utca
Podmaniczky utca (1879)
Rákóczy tér
Szemere utca
Széchenyi utca
Szentkirályi utca (1887)
Szondy utca
Táncsics utca (189?)
Thököly utca
Thurzó utca
Tinódy utca
Tomoritér(189?)
Vasváry utca (1886)
Vécsey utca (1900)
Vörösmarty utca
Wesselényi utca
Zápolya utca
Zrínyi utca

1940

Andrássy út
Arany János utca
Aulich utca
Baross utca
Baross tér
Bakáts tér
Bakáts utca
Báthory utca
Bethlen tér
Bethlen utca
Boráros tér
Corvin tér
Bezerédj utca
Dávid Ferenc utca (1932)
Csokonai utca
Deák Ferenc tér
Dévai Bíró Mátyás tér (1936)
Deák Ferenc utca
Eötvös út
Dessewffy utca
Esze Tamás utca
Damjanich utca
Fadrusz utca (1909)
Dembinszky utca
Gábor Áron utca (1930)
Dugonics utca
Görgey Artúr utca (1930)
Eötvös tér
Hadik András út (1938)
Eötvös utca
Hunyadi János út (1921)
Erkel utca
Jagelló út (1928)
Eszterházy utca
Kapisztrán tér (1922)
Fáy köz (1934)
Károli Gáspár tér (1931)
Fáy utca
Kolosy tér
Forgách köz (1935)
Lajos utca
Forgách utca
Leiningen utca
Lorántffy Zsuzsanna utca (1929) Frangepan utca
Fráter György utca (1935)
Majláth utca
Grassalkovics utca (1911)
Mátyás király út

Batthyány tér
Batthyány utca
Bercsényi utca
Béla király út
Bocskay utca (1938)
Bornemissza tér (1931)
Bornemissza utca (1929)
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Mikes Kelemen utca
Miklós tér
Miklós utca
Pöltenberg utca (1931)
Sándor lépcső
Schweidel utca (1909)
Széchenyi-emlék út
Török Ignác utca (1929)
Ulászló utca (1938)
Vak Bottyán utca (1928)
Werbőczy utca
Zsigmond köz
Zsigmond tér
Zsigmond utca

Hunyadi tér
Hunyadi utca
Irányi utca
Izabella tér
Izabella utca
Jávorka Ádám utca (1929)
Jókai tér (?)
Jókai utca (1925)
Jurisich utca (1932)
Katona József utca
Gróf Károlyi utca
Kinizsi utca
Klapka utca
Klauzál tér (1907)
Klauzál utca (1907?)
Knézics utca
Katona József utca
Kazinczy utca
Kinizsi utca
Kiss Ernő utca
Klapka utca
Klauzál tér
Klauzál utca
Knézics utca
Kossuth Lajos tér
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca
Könyves Kálmán körút
Körösi Csorna út (1942)
Madách Imre út
Madách tér (?)
Martinovics tér
Martinuzzi kert
Mátyás tér
Mátyás utca
Nagy Lajos király útja
Nagysándor utca
Nádasdy utca
Perczel Mór utca
Petneházy utca
Petőfi tér
Petőfi Sándor utca
Rákóczi tér
Rákóczi út
Róbert Károly körút
Szemere utca
Szentkirályi utca
Széchenyi rakpart
Széchenyi utca
Szondi utca
Teleki László tér (?)
Thaly Kálmán utca
Thököly út
Tinódy utca
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Tomori utca
Vécsey utca
Vörösmarty tér
Vörösmarty utca
1963

Batthyány tér
Batthyány utca
Bercsényi utca
Béla király út
Bocskai út
Bornemissza tér
Bornemissza utca
Corvin tér
Dávid Ferenc utca
Dévai Bíró Mátyás tér
Dózsa György tér (1961)
Dugonics tér (1951)
Eötvös út
Fadruszutca
Gábor Áron utca
Hadik András út
Hess András tér (1953)
Hunyadi János út
Jagelló út
Kapisztrán tér
Károli Gáspár tér
Kolosy tér
Lajos utca
Leiningen utca
Lorántffy Zsuzsanna utca
Mátyás király út
Mikes Kelemen utca
Miklós tér
Miklós utca
Pöltenberg utca
Rozgonyi Piroska utca (1953)
Schweidel utca
Szilágyi Erzsébet fasor (1941)
Táncsics Mihály utca (1948)
Török Ignác utca
Ulászló utca
Zichy utca
Zsigmond tér

Arany János utca
Apáczai Csere János utca (1951)
Aulich utca
Balassi Bálint utca (1954)
Baross utca
Baross tér
Bakáts utca
Bakáts tér
Báthori utca
Bethlen Gábor tér
Bethlen Gábor utca
Bezerédj utca
Boráros tér
Csokonai utca
Damjanich utca
Deák Ferenc tér
Deák Ferenc utca
Dembinszky utca
Dessewffy utca
Dózsa György út (1945)
Dugonics utca
Eötvös tér
Eötvös utca
Erkel utca
Fáy köz
Fáy utca
Forgách köz
Forgách utca
Frangepán utca
Fráter György tér
Fráter György utca
Hunyadi tér
Irányi utca
Izabella tér
Izabella utca
Jávorka Ádám utca
Jókai tér
Jókai utca
Jurisich utca
Kazinczy utca
Kiss Ernő utca
Kölcsey utca
Kossuth Lajos tér
Kossuth Lajos utca
Könyves Kálmán körút (1937)
Lónyay utca
Madách Imre út (1938)
Martinuzzi kert (1934)
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Mátyás tér
Mátyás utca
Martinovics tér
Nagy Lajos király útja (1936)
Nádasdy utca
Nagysándor utca
Orczy út
Perczel utca
Petneházy utca
Petőfi tér
Petőfi Sándor utca
Podmaniczky (László!) utca
Rákóczi tér
Rákóczy út (1906)
Róbert Károly körút (1937)
Szemere utca
Szentkirályi utca
Széchenyi rakpart (1918)
Széchenyi utca
Szondy utca
Thay Kálmán utca (1929)
Thököly út(1906)
Thurzó utca
Tinódy utca
Tomori tér
Vörösmarty tér (1926)
Vörösmarty utca
Vasváry utca
Vécsey utca
Wesselényi utca
Zápolya utca
Zrínyi utca
Vasvári Pál utca
Wesselényi utca
Zrínyi utca

A SZAKSZERVEZETI ES MUNKÁSMOZGALOMBÓL ISMERT,
ILLETVE ANTIFASISZTA SZEMÉLYEKRŐL ELNEVEZETT KÖZTERÜLETEK

1963

BUDA

PEST

Asztalos János út
Korvin Ottó tér
Korvin Ottó utca
Schönherz Zoltán út
Sziklai Sándor út

Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky Endre út
Biermann István tér
Bokányi Dezső utca
Fürst Sándor utca
Hámán Kató út
Kállai Éva utca
Kilián György utca
Koltói Anna utca
Kulich Gyula tér
Kun Béla tér
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Martos Flóra utca
Mauthner Sándor utca
Mező Imre út
Muk Sándor utca
Pataki István tér
Rózsa Ferenc utca
Rudas László utca
Sallai Imre utca
Ság vári tér
Somogyi Béla utca
Stollár Béla utca
Szamuely utca
Zalka Máté tér

A TÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSEKOR MEG ELO, VAGY NEM SOKKAL KORÁBBAN
ELHUNYT SZEMÉLYEKRŐL ELNEVEZETT KÖZTERÜLETEK
BUDA

PEST

1873

-

Deák Ferenc tér* m
Deák Ferenc utca

1905

-

Andrássyút*(1885)
Baross utca* (1892)
Tisza Kálmán tér
Wahrmann utca

1940

Bethlen István sétány (1931)
Gömbös Gyula út

Apponyi tér* (1921)
,
Prohászka Ottokár utca
(1927)
Gróf Tisza István utca
(1924)

Horthy Miklós út (1920)
Papp-Váry Elemérné utca
1963

Bartók Béla út (1945)*

Balázs Béla utca*

* A megjelölt személyekről ma is van(nak) közterület(ek) elnevezve, illetve az eredetileg elnevezett
közterület megőrizte vagy visszakapta a régi nevet
Az adattárnak ez a része nem a Kelet-Nyugat témakörhöz kapcsolódik, hanem az utcanévadás
gyakorlatának magyarázatához kíván segítséget nyújtani.
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N E H A N Y PÉLDA A KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEK
GYAKORI V Á L T O Z T A T Á S Á R A
1873 előtt

1873-1945 között

1945 után

Marktplatz (1817)
Jahrmarktplatz (1838)
Neuer Marktplatz (1850)
Német színház tér (1853)
Erzsébet tér (1858)

Erzsébet tér (1858)

Sztálin tér (1946)
Engels tér (1953)

Salzplatz (1804)
Salzamtplatz (1809)
Ausladungplatz
Rakpiac(1840)
Lánchíd tér
Ferenc József tér (1858)

Ferenc József tér (1858)
Október tér (1918)
Ferenc József tér (1919)

ROOSEVELT TÉR (194Í

Englische Königgasse;
Lerchenfeld (1804)
Király utca (1860)

Király utca (1860)

Majakovszkij utca (1951)

Ellenbogen Gasse;
Maurer Gasse

Sugárút

Andrássyút(1885)

Andrássyút(1885)

Sztálin út (1949)
Magyar Ifjúság útja (1956)
Népköztársaság útja (1956)
ANDRÁSSYút(1990)

Vámház körút (1874)
Ferdinánd bolgár
király út (1915)
Vámház körút (1918)
Horthy István körút (1942)

Vámház körút (1945)
Tolbuhin körút (1946)

Albrecht út (1879)
Nagy Sándor út (1918)
Hunyadi János út (1921)

HUNYADI JÁNOS út (1921)

Fleichhackergasse (1817)
Mészáros utca

Erzherzog Albrechtstrasse
(1857) oder Festungsweg

ERZSÉBET TÉR (1990)

KIRÁLY UTCA (1990)

VÁMHÁZ KÖRÚT (1990)

Nagybetűvel a ma is használatos elnevezés szerepel.
A zárójelben lévő évszámok az elnevezés időpontját jelzik, illetve, 1873 előtt, a térképen való első vagy
tömeges előfordulás idejét.
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IRODALOM

BONYHÁDI Jenő
1957
A régi Pest-Buda. Budapest
GALLINA Frigyes
1930
Budapest utcanevei. Városi Szemle
SIKLÓSSY László
1931
Hogyan épült Budapest? Budapest

Szilvia Holló
HEROES AND LEGENDS IN STREET NAMES
Until the end of the 18th century, the giving of street names and public areas had been
regulated by unwritten law. The streets were named after shops, inns, statues and also
after peculiarities of the streets themselves. The official giving of names began in the
19th century, in the historic districts of the city. For this reason, several streets of the city
often had the same name.
In the 18th and 19th century, some streets of Pest-Buda (now Budapest) were
already named after well-known persons like kings or the owner of the given allotment.
After the Austro-Hungarian constitutional compromise in 1867, it became possible to
name streets after outstanding figures of Hungarian history. Since 1870, the right of
namegiving had not belonged to the city but to a state institution called the Board of
Public Works that regulated the giving of street names by decrees. The usage of numbers
with names was abolished, the giving of identical names was stopped and the naming
after persons was regulated too. After the establishment of Greater Budapest in 1950, the
giving of street names has become again a municipal right.
The naming of public areas can be divided into two major areas; The one is the
'Eastern', including figures of pagan pre-history and also of Hungarian history. These
names are as popular today as they were during the last century. Such names were given
primarily to recently opened streets or they replaced old street names because of a
historical event or as the tribute of reverence. Well-known figures of the 1848/1849 War
of Independence were honoured this way at the turn of the century and those of the 1956
revolution in the 1990's, respectively. The other area is the 'Western', that means
members of the Hapsburg dynasty as well as Hungarian saints. Towards the middle of
the 19th century, the most elegant streets and places in the inner city were named almost
exclusively after members of the Hapsburg family. Names of Hungarian saints were used
only during the 1930's as an opposition to pagan names. After some decades of forced
omission, from the 1980's they have reappeared on the maps and street plates upon the
initiative and claim of the residents of the city.

VIGH Annamária

N E M Z E T I M O T Í V U M O K A M A G Y A R P L A K Á T O K O N (1900-1914)

„Még mindig, vagy ismét téma nálunk, és vita tárgya, hogy hová tartozunk, és mik
vagyunk. Nyugat-e vagy kelet... A mi Nyugat-Kelet dilemmánk reménytelen és meddő
helybentopogás... Meddő dilemma, de jellemző, ezért veszedelmes és ártalmas, mely
még mindig, vagy újra kísért a lelkekben, tudatosan elméletté fogalmazva, vagy a tudat
határán, vágy és érzés ködképeiben imbolyogva, az indulat, lelkesedés és gyűlölet csapkodásában keresve helyét." E szavakat Fülep Lajos 1934-ben vetette papírra a magyarság
létkérdéseinek boncolgatásakor (FÜLEP 1976. 153).
Hol a helyünk Európában - ez a kérdés különös nyomatékkal kíséri végig legújabb
kori történelmünket, különösen 1848 után. Más és más történeti periódusokban politikailag
gyakran érthetően és indokoltan emelik ki politikai gondolkodók Magyarország nyugat
európai, máskor éppen kelet-európai és nemegyszer e kettő közé eső közép-európai, kelet
közép-európai vagy éppen Duna-völgyi jellegét. Ez a kérdés át- meg átszövi történelmün
ket. A mindennapok tárgyi kultúrája sem marad érintetlen tőle. Az alkalmazott grafika, a
reklám műfaja is magán hordozza a kérdésre adható válaszok sokszínűségét.
Vizsgálatunk során a plakát mint sajátos információhordozó megjelenési formáit
elemeztük. Tettük ezt egy olyan korszakra vonatkozóan (1896 és 1914 között), mely
csíráiban már magán viseli a következő időszak dominánssá váló jegyeit, de él benne a
millennium hatása éppúgy, mint az új művészeti irányok felé való törekvés igénye.
Elemzésünk nem művészettörténeti indíttatású. A plakátot egy különleges jelen
téshordozó rendszer (systéme de significations) megjelenési formájának tekintjük, mely
két szinten is sajátos jelentést és értékeket sugall: egyrészt a képi információ segítségével,
másrészt a hirdetéseken szereplő írott szöveggel. (Ez utóbbival jelen esetben nem fog
lalkozunk.)
A két szint történetileg konkrét tanulmányozása és értelmezése adalékot nyújthat a
műfaj újszerű megközelítéséhez. Dolgozatunkban egy múzeumi gyűjtemény tárgyegyüt-

A kérdéskor bővebb kifejtése: Helyünk Európában. 1986.

252

Vigh Annamária
2

tesét tekintjük át."" Tisztában vagyunk azzal, hogy a birtokunkban levő anyag nem
hiánytalan. Úgy véljük azonban, hogy elégséges alapot nyújt a főbb tendenciák érzékel
tetéséhez.
Elsődleges feladatnak tartjuk az adott történeti háttér tisztázását, egyszerűbben
fogalmazva azt az időben és térben egyértelműen meghatározó helyet, ahol a plakátok
megjelentek.
A plakát az utcán korra, nemre, társadalmi osztályra, intelligenciaszintre való tekin
tet nélkül mindenkihez szól. Teszi ezt pillanatok alatt, hiszen nem hosszú ideig tartó
szemlélődésre készült.' Ezért szimbólumrendszerének közérthetőnek kell lennie. A köz
érthetőség nem jelent gyenge művészi színvonalat, hiszen a plakáttervező művészek
között neves grafikusokat is találunk.
A közérthetőség nagy lehetőséget jelent a propaganda számára is. így természetes
a különféle ideológiák és stílustörekvések megjelenése a plakátokon. A sokszorosított
grafika e fiatal műfaja nagy vonzerőt jelent. A nemzeti jelképek és a mögötte megbúvó
ideológiák helyet kérnek a hirdetőoszlopokon.
Budapest az első világháború előtt
Gondolatmenetünkhöz híven, rendkívül vázlatosan bár, de érzékeltetni kívánjuk azt a
világot, ahol plakátjaink megszülettek, egyáltalán megszülethettek. Budapest fejlődésé
nek leglátványosabb időszakát élte a 20. század elején. Kiemeljük a város külső képének
azon jellegzetességeit, melyek az utca embere számára is érzékelhetőek voltak. A plakát
ugyanis a járókelők számára készült, az éppen aktuális és állandóan változó híranyagot
hordozta. Szimbólumrendszerének megfejtésére vállalkozva nem szabad figyelmen kívül
hagynunk a befogadó felet, azt, akihez valójában szólt.
Három nemzedék és több mint 90 év távlatából, az 1900-as évek Budapestjét
szebbnek látjuk, mint amilyen valójában volt. 1905-re a főváros lélekszáma megkétsze
reződött, így, az 1867-es tizenhetedik helyhez képest Európa nyolcadik legnagyobb
városává fejlődött, megelőzve többek között Rómát, Madridot, Nápolyt, Brüsszelt és
Amszterdamot. Budapest az Osztrák-Magyar Monarchia második legnagyobb városává
vált, maga mögött hagyván Prágát is. Ugyanakkor az országon belüli súlyos aránytalan
ságot sejteti, hogy a második legnagyobb város, Szeged lakossága a fővárosinak csak 12
százalékát érte el (Vö. LUKACS 1991).
Korszakunk kezdetén a Duna fölött három híd ívelt át. A negyedik, az Erzsébet híd
ekkor épült, 1903. október 3-án adták át a forgalomnak. Buda három, Pest hét kerületből
állt. A Várhegyen 1905-re készült el a királyi palota újjáépítése.

2

A Kiscelli Múzeum plakáttára a vizsgált időszakra vonatkozóan mintegy 350 plakáttal rendelkezik. Az anyag
legértékesebb része kiállításokon került bemutatásra. Vö.: Plakátok a főváros utcáin 1900-1914. 1993. 4-43;
Plakaty budapestenskidi ulk í 900-1914. 1994. 5-39.

3

A plakát általános műfaji jellegzetességeit egyértelműen határozza meg: L'Afftclie (série Que sais-je?) Paris, 1963.
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A legdinamikusabban fejlődő városrész Pest volt. A Duna-korzón már álltak a híres
szállodák, a Hungária, a Carlton és a Bristol, és már épült a budapesti Ritz. A századfor
dulón fejeződött be a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a Gresham Biztosító Társaság
székházának építése. A korzó, a szállodateraszok és az éttermek világától nem messze a
Váci utca, a fényes boltok utcája hívogatta a járókelőket.
Az 1900-ban még viszonylag új egyetemi negyed mögött néhány kisebb empire
stílusú épület állt, melyek elsősorban az arisztokrácia otthonai voltak. Zártkörű klubjuk,
a Nemzeti Kaszinó is itt működött. A Belváros szélétől induló Andrássy út, a Sugárút, a
kiegyezés utáni korszak legnagyobb városfejlesztési vállalkozása volt, azzal a nem titkolt
céllal, hogy urbanizációs modellként is szolgáljon Kelet-Európa számára. Felszíne alatt
épült meg az európai kontinens első földalatti villamosvonala. 1884 óta a zene és az elit
szórakozásainak kedvelt színhelyéül szolgált az Operaház. Az Andrássy út külső szaka
szán villanegyed nőtt ki a semmiből (GÁBOR 1989). Kicsit távolabb a Városliget, a
budapesti Bois de Boulogne, cirkusszal és állatkerttel, korcsolyapályával, hintók és
fogatok felvonulásával igazi nagyvárosi látványosság volt.
Pest további öt kerülete, ahol a lakosság közel háromnegyed része élt, szintén nem
érdektelen. A Lipótváros gazdasági központtá vált. A Teréz-, az Erzsébet-, a József- és
a Ferencváros zsúfolt bérházaival hívta fel magára a figyelmet. Az építkezések nagy
számát mutatja, hogy 1895-ben közel 600 új bérház épült a fővárosban. A bérházak a
Közmunkatanács szigorú rendelkezéseinek köszönhetően nem haladták meg az öteme
letes magasságot, és alaprajzukban is igazodtak a közép-európai városok méreteihez.
A sorházas beépítés vált jellemzővé, a művészi megformálás csak a fő fronton érvénye
sült.
A századfordulón a város középületeinek szembeötlő jellemzője volt a monumen
talitásra való törekvés. Ez tükröződött a Parlament, a Tőzsdepalota, a Magyar Királyi
Kúria épületein, hogy csak a legismertebbeket említsük. A gyors befektetés és meggaz
dagodás reményében a város kevés parkot épített, ami hozzájárult ahhoz, hogy Budapest
a nyüzsgő és zsúfolt városok közé tartozzék már a századelőn is (vö. WINKLER 1992;
KOMÁRIK1993).
A látványban és városképben is megfogható változások a mindennapok szintjén is
érzékelhetőek voltak. Befolyásolták az itt lakók életviszonyait és az őket körülvevő
kapcsolatrendszereket. Alig fél évszázad alatt Budapest az ország és egyben a régió
kulturális központjává vált. Egyetemek, színházak, múzeumok és könyvtárak születtek.
Kiépült a közoktatásügy és a közegészségügy modern hálózata.
Az utca képe is erőt és dinamizmust sugallt. A korábbi utcaképre oly jellemző
cégérek lassan eltűntek, és a falakat hirdetések, a hirdetőoszlopokat nagyméretű plakátok
borították be.

Az Andrássy útra vonatkozó tanulmányok: Budapesti Negyed I. szám, J993. 33^4-3. lap.

254

Vigh Annamária
A plakát és jelentése

Vizsgálatunk során különbséget kell tennünk két jelentéstartalom között: egyrészt létezik
az az információs rendszer, melyet az adott időben és térben a plakát hordozott, másrészt
vizsgálható az is, amit mai ismereteinkkel tulajdonítunk a plakát jelentésének. Ez utóbbi
értelmezés vezethet téves következtetésekhez, ezért kerülni kívánjuk.
A rendelkezésünkre álló tárgyi anyagot témák szerint csoportosítottuk. így szem
betűnővé vált egyrészt a kulturális eseményekhez kapcsolódó plakátok számban és
minőségben is elsöprő fölénye, másrészt a politikai plakátok hiánya.
Az eddig megjelent rendkívüli csekély számú magyar plakáttörténeti munka egyér
telműen megállapította, hogy az első világháborúig a kulturális témájú plakátok határoz
ták meg a műfaj sajátosságait. Az áruplakát jellemzően már a háború utáni időszak
terméke volt.
A politikai plakát az 1910-es években jelent meg. Külön kérdéskör a háborús plakát
műfaja, illetve a vesztes háború után a Tanácsköztársaság, majd az irredenta plakátok
vizsgálata. Dolgozatunk nem foglalkozik a politikai plakát sajátosságainak vizsgálatával.
Ez az elemzés részben folyamatban van, részben pedig az ún. irredenta plakátok tekin
tetében még várat magára.
A vizsgált plakátanyag már témáinak összetételében is érdekes adalékot nyújt az
első világháborút megelőző időszak nemzeti érzés világának árnyalt bemutatásához.
Mind számban, mind színvonalban első helyen állnak azok a kulturális témájú plakátok,
melyek kiállításokat reklámoznak. A magyar művészet sokszínű, többségében európai
mércével mérve is igen színvonalas produkcióiról adnak hírt ezek a plakátok. A felzár
kózás vezérelvének megfelelően a magyar áruk versenyképességét sugallják a legkülön
bözőbb vásárplakátok, kiegészítve a magyar ipar és mezőgazdaság egy-egy új termékéről
hírt adó reklámmal. Az új magyar találmányok szintén helyet kérnek a plakátokon.
A népszerű témák mellett számtalan olyan jellegzetességet fedezhetünk fel a plaká
tokon, melyek a kor elképzeléseinek megfelelően a magyar nemzeti karakterre utalnak.
Az első plakát, melyet ilyen szempontból vizsgálunk, az Ezredéves Országos Kiál
lítás plakátja, egyszerre korszakot zárt és nyitott, közérthető formába foglalva a millen
niumi ünnepségsorozat bonyolult szimbólumrendszerét. A kompozíció kiemelve ábrá
zolja Árpád pajzsra emelését. A történeti kontinuitás jegyében fontos hangsúlyt kapnak
a királyi hatalom és a magyar államiság jelképei: a koronázási jelvények, kiegészítve a
koronázási palásttal. A harmadik hangsúlyos elem az a címerpajzs, melynek nagy paj
zsán látható Dalmácia, Horvátország, Szlavónia és Erdély címere, kiegészülve Fiume
címerével. A szívpajzson a magyar kiscímer jelenik meg. Heraldikailag anakronisztikus,
hogy a címer a magyar korona nélkül szerepel, de esetünkben a Szent Korona mint a
magyar állam szimbóluma önállóan már megjelent a plakáton, tehát feleslegessé válik
az ismételt ábrázolás (vö. BERTÉNYI 1993. 63-81). A legfontosabb jelképek sorában
5

Átfogó plakáttörténeti elemzések: 100 + 1 éves a magyar plakát. 1986; Lélek és forma 1986.

6

Jelenleg a Hadtörténeti Múzeumban folyik az első világháború plakátjainak feldolgozása a bécsi társgyűjtemények
bevonásával. Témavezető: Dr. Rákóczi Rozália.
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1. kép. Magyarország ezeréves fennállásának ünnepe, 1896.
(Litográfia, 9563 cm, j . n. Posner Károly Lajos és Fia műintézetéből,
Budapest Kiscelli Múzeum, ltsz. 81.45.)
2. kép. Magyarok bejövetele
(Litográfia, 9563 cm, j . n. Bakács. Budapest, Kiscelli Múzeum, ltsz. 25/921/263)

fontos a nemzeti zászló bemutatása, mely egyúttal az 1848-as hagyományok folytatására
is utal (PANDULA 1989). A jogállamiság kiemelt jelképei a törvénykönyvek. A dicső
történelmi múlt bemutatása mellett jelentős szerepet kapott a hagyományokat tiszteletben
tartó jelen ábrázolása is. így jelennek meg előttünk a mezőgazdaság és az ipar szimbó
lumai, a tudományok és a művészetek fontosságára utaló tárgyi emlékek (1. kép).
A jellemző szimbólumok körét tovább vizsgálva leggyakrabban a hősi nemzeti múlt
megidézésével találkozunk. A kürtöt fújó, kacagányos ősmagyar vitéz alakja az egyik
legelterjedtebb ábrázolás a képzőművészet valamennyi műfajában. Az Árpád-kultusz
felerősödése mögött megjelenő legitimitástanok ideológiai és történeti hátterét jórészt
tisztázták az elmúlt évek kutatásai. Ahhoz azonban, hogy ez a jelkép elérje valódi célját
és mintegy beépüljön az emberek tudatába, a sokszorosított grafika műfaját is meg kellett
hódítania (2. kép).
7

Az Árpád-kultuszra vonatkozóan lásd: SINKÓ 1993; TÓTH 1991. 112-121.
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3. kép. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Székely Bertalan Emlékkiállítás
(Litográfia, 9563 cm, szign. Fayl 1911. Kiscelli Múzeum. Itsz. 25/921/98)

Székely Bertalan, a magyar akadémikus festészet meghatározó személyisége volt.
191 l-es kiállítási plakátján páncélos magyar vitézek állnak őrt. Az ábrázolás merevségét
a háttér magyaros ornamentikájú, damaszkolt felülete oldja. Jellemző a festő portréjának
kiemelése, a nemzeti hősnek kijáró babérkoszorúval övezve (3. kép).
Az Országos Dalosünnep 1912-es plakátján a magyaros díszítésű háttérből a végvári
harcok küzdelmeit megéneklő Tinódi Lantos Sebestyén eszményített alakja emelkedik
ki (4. kép).
A nemzeti identitás kedvelt szimbóluma a turulmadár, mely bár nem tartozik nem
zeti jelvényeink közé, a magyar uralkodócsalád égi származását jelképezve, az Árpád
ház eredetmondájára utalva a legközérthetőbb jelképek közé sorolható (KALLA Y 1983).
A turul a legtöbb ábrázoláson saskeselyű alakjában jelenik meg. A Turul sztearingyertya
1912-es plakátja a turult egy összetett, de érthető jelképrendszerbe építi be. A csodálatos
panorámájú magyar főváros felett hangsúlyozottan erős, izmos kéz világító gyertyát tart,
ennek fényét őrzi totemállatunk, karmai között tartva az - úgy tűnik, napjainkig élő -
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4, kép. Országos Dalosünnep, 1912.
(Litográfia, 9563 cm, szign. Budai I. Kellner és Mohrlüder, Budapest, Kiscelli Múzeum, ltsz.
25/921/269)
5. kép. Turul stearin gyertya, 1906.
(Litográfia, 9563 cm, j . n. Budapest, Kiscelli Múzeum, ltsz. 25/921/106)

„hazai gyártmány" reklámfeliratot. Az eredeti, garantáltan jó minőségű magyar áru
védjegyéül választott turulmadár minden vevő számára egyértelműen utalt arra, hogy
hazai terméket vásárol. A plakáton fontos hangsúlyt kap a főváros, Budapest ábrázolása,
a Duna-part, a hidak, a Parlament és a Várhegy bemutatásával (5. kép).
Már nyitóplakátunkon is különös hangsúllyal szerepelt a koronás magyar középcí
mer mint nemzeti jelkép. Plakátjainkon a magyar címer alkotóelemei önállóan is megje
lennek. Az iparvédő liga 1909-es plakátján, stilizált népművészeti motívumok közé
ágyazva tűnik elő a hármas halom a belőle kinövő kettős kereszttel (6. kép).
Bíró Mihály 191 l-es plakátján, a férfiakt mögött a hármas halom és koronából
kinövő kettős kereszt utal arra jogos nemzeti büszkeségre, mely a repülőgép-konstruktőr
teljesítménye után jár (7. kép).
A hősi nemzeti múlt és a nemzeti hagyományok bemutatása mellett fontos hangsúlyt
kapott az ipar és mezőgazdaság eredményeinek ábrázolása is. Ezt a témát az egyre
nagyobb számú vásár és országos kiállítás plakátjai mutatják be. Az Országos Vas- és
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6. kép. Sorompó ünnepély a Margit-szigeten, 1909.
(Litográfia, 6397 cm, j . n. Grund V. utódai. Kiscelli Múzeum, Itsz. 25/921/156)
7. kép. Gyűjtsünk Székely Mihály repülőgépére, 1911.
(Litográfia, 9563 cm, szign. Biró Lengyel Lipót műint. Budapest, Kíscelli Múzeum, itsz.
25/921/221)
7. kép. Gyűjtsünk Székely Mihály repülőgépére, 1911.
(Litográfia, 9563 cm, szign. Bíró Lengyel Lipót műint. Budapest, Kiscelli Múzeum, itsz.
25/921/221)
Fémipari kiállítás 1906-os plakátját az erőt és magabiztosságot sugárzó főalak látványa
uralja. Emellett jellemzőek a plakát háttérelemei is: a város a Dunával és a Parlamenttel.
A korszak nagyszabású épületeit előszeretettel mutatják be grafikusaink. Részben mo
numentalitásukkal, részben a nemzeti teljesítmény hangsúlyozásával hívják fel magukra
a figyelmet (8. kép).
A Nemzetközi Balesetügyi, Iparegészségügyi és Munkásjóléti kiállítás 1907-es
plakátján, az előzőekhez képest új elemként jelenik meg Magyarország védangyala.
A szárnyas angyal egyébként címertartóként is szerepet kap (9. kép).
A Magyar Iparművészeti Társulat 1902-es kiállítási plakátján magyaros megjele
nésű iparoslegény tekint bizakodóan a jövő felé, kezében céhbehívó-tábla, mely a ko
vácsmesterségre utal. A plakát azt sugallja, hogy az iparművészek a hajdani céhes mes
terek művészetét folytatják (10. kép).
A magyar ipar mellett a magyar mezőgazdaság eredményeit is plakátok sora állította
reflektorfénybe. Plakátjainkon a puszta a gémeskúttal, a kendermagos tyúk, a libapász
torlányka alakja idézi fel a magyar vidéket (11. és 12. kép).
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8. kép. Országos Vas- és Fémipari Kiállítás Budapesten, 1906.
(Litográfia, 9261 cm, j . n. Légrádi Testvérek Budapest, Kiscelli Múzeum, ltsz. 25/921/90)
9. kép. Nemzetközi Balesetügyi, Iparegészségügyi és Munkásjóléti Kiállítás Budapesten, 1907
(Litográfia, j . n. Kiscelli Múzeum, ltsz. 25/921/108)

A nemzeti jelleg hangsúlyozása a plakát témájától függetlenül is elfogadott volt.
A magyarosnak tekintett stílusjegyek igen sokféle módon jelenhettek meg a plakátokon.
A Magyar Aeroforgalmi Rt. plakátja mintegy ötvözetét adja az alkalmazandó szimbólu
moknak és stílusirányoknak. Megtalálható rajta a népies szecesszió formakincse éppúgy,
mint a magyar korona vagy a Parlament épülete (13. kép).
A Fiatal Művészek Társaságának kiállítási plakátja a népművészeti motívumok
újszerű alkalmazásának példáját mutatja (74. kép).
A KÉVE kiállítási plakátján a virágmotívumok, a népviselet és a modern művészet
nem ellenfelei egymásnak. A plakát egyszerre figyelemfelkeltő és harmóniát sugárzó
szimbólumai közérthetoek (75. kép).
A vizsgált időszak nem nélkülözte a humort, az iróniát sem. A népiesség túlhang
súlyozása, az ún. nemzeti motívumokra való kizárólagos hivatkozás visszatetszést is
kelthetett. A Kispesti Árumintavásár plakátján a tenyeres-talpas vidéki asszonyság alakja
gúnyrajznak tűnhet (16. kép).
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10. kép. A. M. Iparművészeti Társulat Karácsonyi Kiállítása
(Litográfia, 9563 cm, szign. Vesztroczy Athenaeum R. T. kőnyomása. Kiscelli Múzeum, ltsz.
23/921/20)
11. kép. Nemzetközi Baromfi Kiállítás, 1907.
(Litográfia, 9563 cm, j . n. ny. n. Kiscelli Múzeum, Itsz. 25/921/74)

Természetesen ellenpéldát is találunk a hősi múlt szó szerinti felidézésére. A Va
sárnapi Újság 1904-es számában érzékletes leírást olvashatunk a Művészet és Művelődés
nagy jelmezes művészünnepélyéről (Vasárnapi Újság 1904. 2. szám. 72-73.): „A ren
dezvényt a Vigadó összes termeiben tartották Augusta főhercegnő védnöksége alatt. Az
ún. tükörteremben bíborszínű magyar motívumos sátor várta a vendégeket. A megvilá
gítást hatalmas magyar korona sugárkévéi biztosították. A terem egyik végében emelke
dett az ősmagyar oltár... A melléktermek valóságos körképek benyomását keltették."
A jelmezesek felvonulásáról a következőket olvashatjuk: „Kackiás csoportban a nemzeti
viseletek mutatkoztak be. Kurta pipájával ott volt bíró uram, pörge kalapjával a bokrétás
násznagy. Libegett a sok pántlika, ...százráncú rokolyában nem egy fővárosi szépség
illegette karcsú derekát. Legvégül a történelmi becsénél fogva legérdekesebb csoport
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72. Mp. Budapesti Első Igásló Kiállítás és Vásár, 1913.
(Litográfia, 8758 cm, szign. Juszkó, 1913. ny. n. Kiscelli Múzeum, ltsz. 25/921/290)
13. kéj?. Magyar Aeroforgaimi
Aeroforgalmi Részvénytársaság
(Litográfia, 9563 cm, j . n. Kiscelli Múzeum, ltsz. 86/920)

következett: az ősmagyarok. Párducos kacagányok tündöklő mellvértek feszültek itt a
deli leventék termetén... A középső pódiumon régi magyar énekek harsantak fel. Három
szép leány lejtette a fátyoltáncot, utána harci torna és fegyvertánc következett." (17. kép)
Ha e hangulatkép után megpróbáljuk összefoglalni következtetéseinket, megállapít
hatjuk: az alkalmazott grafika korszakunkban még csak ébredező műfaja, a plakát,
betöltötte feladatát: nyitottan és sokszínűen közvetítette az információkat.
A plakátok fő feladata az volt, hogy vásárokra, kiállításokra, ünnepélyekre hívják a
közönséget, új termékeket ajánljanak. A „nemzeti" tartalom többnyire járulékosan, mel
lékesen került rájuk, annak érdekében, hogy a plakát megragadja a járókelők figyelmét,
rokonszenvet ébresszen, a hirdetett témát fontosnak tüntesse fel. A plakátokon megjelenő
„nemzeti jelképek" éppen azért érdemelnek figyelmet, mivel a nemzeti jelvények, hivat-
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7
.
* MP- Kata! Művészek Társaságának Kiállítása
(Litográfia, 9563 cm, sz.gn. Thorockay T. Pál Rosenthal nyomdája Budapest Kiscelli
Múzeum, ltsz. 25/921/229)
]5 ké
., ,,. n c „
- P- A KÉVE 4dik Rendes Kiállítása
(Litográfia, 9563 cm, szign. Tichy Gy. Lengyel Lipót Műintézet
Mümtézet Budapest, Kiscelli Múzeum
ltsz.
Itsz. 25/921/311)
n

kozasok „hétköznapi , mondhatnánk, vulgáris használatát dokumentálják. Megmutatják
hogy m lt tartottak érdemesnek a hirdetők rátenni a plakátra, hogy hatásosabb legyen'
BizekeltetHc azt is, hogy az utcán járó emberek a plakátokról - nap mint nap, mintegy
mellékesen - milyen vizuális jelzéseket kaptak a magyar nemzettudatról. A plakátok
jelkepanyagabol össze lehet rakni a vizsgált korszak köznapi, „utcai" nemzeti önképét
k l p L t ó s u " m Ú k k Ö Z é r t h e t Ő j d k é P e Í V e l ^ e r Ő S é S n a g y ™ám™y^képes
nép
Tanulmányom csak néhány plakát elemzésére vállalkozott. Ezek alapján is megkoc
káztatható a következtetés, hogy a század elején a kereskedelmi és kukurális pTakátok
bőven eltek nemzeti hivatkozásokkal. A vasgyárak technikai eredményei, egy új sztea
nngyertya, egy uj repülőgép-konstrukció, egy dalosünnep vagy művészeti kiállítás egy
aránt mint nemzeti teljesítmény jelenhetett meg. A nemzeti jelentőség kiemelésére szol-
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16. kép. Kispesti Árumintavásár, 1924.
(Litográfia, 9563 cm, szign. Tuszkay Grafikai Intézet Budapest,
Kiscelli Múzeum, ltsz. 51/1925)
17. kép. Művészet és Művelődés Nagy Jelmezes Művészünnepélye, 1904.
(Litográfia, 9563 cm, szign. Kürthy György, ny. n. Kiscelli Múzeum, ltsz. 25/921/70)

gálhattak a történelmi hivatkozások, akár a keleti eredetre (ősmagyar harcos, turul stb.),
akár a keresztény múltra, a „zivataros századokra" (kettős kereszt, páncélos vitézek,
Tinódi Lantos Sebestyén stb.) utaltak. A címer és a korona mellett kedvelt jelkép volt a
gyorsan fejlődő főváros maga, középületeivel. A népművészeti motívumok, falusi tájak
és alakok a vidékiesség mellett szintén a magyarságot jelenítették meg.
A plakátok rendeltetésüknek megfelelően újdonságokat, a modernizáció eredmé
nyeit, új társadalmi szerveződéseket hirdettek. Ezt kapcsolták össze gyakran a hagyomá
nyokra való hivatkozással. Különböző színvonalon ugyan, de azt sugallták, hogy a
nemzeti hagyományok megőrzése összekapcsolható a korszerűséggel, haladással, az új
és a magyar nem egymást kizáró fogalmak. Ennek a gondolatnak a képviselete azonban
már az 1910-es években sem volt könnyű feladat (LYKA 1902). E kísérletek időleges
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sikeréhez hozzájárult az immár európai léptékű nagyváros, Budapest milliője is (HANÁK 1993).
A plakátokról végeredményben egy optimista, az ország adott állapotára büszke,
magabiztos, néha birodalmi színezetű nemzeti önkép olvasható le. Mint tudjuk, a törté
nelem ezt a magabiztos, pozitív nemzettudatot nem igazolta (vö. BEREND 1983. 11 -96).
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Annamária Vigh
NATIONAL MOTIVES ON HUNGARIAN POSTERS (1900-1914)
In her study, the author analyses examples from the poster collection of the Budapest
Museum of History. Posters played an important role in the image of the city of Budapest
that had developed rapidly during the time period concerned. Posters of cultural events
and the ones advertising industrial products were particularly numerous while political
posters appeared in the 1910's. National symbols were supplementary elements to the
primary information of the poster. For this reason, national themes provide an interesting
insight into the everyday selfportrait of a nation. References to the nation's history and
pre-history and to the developing capital are suggesting an optimistic image including
both national and modernisational topics. Unfortunately, this feeling of optimism was
later disproved by history.
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A MEGSÉRTETT HUNGÁRIA

E konferencia fókuszában a magyar nemzettudat Kelet-Nyugat dichotómiája áll. A Ke
let-Nyugat azonban nemcsak ideologikus és értéktartalmú fogalom, hanem elsősorban
és főként földrajzi, geográfiai. A geográfiai fogalmak és a nemzeti ideológia összekap
csolása Teleki Pál Trianon utáni munkáiból is ismert, ő például a földrajzi gondolatról,
a magyarság „geográfiai öntudatáról" beszél (TELEKI 1917). Strömpl Gábor 1922-ben
kelt tanulmányának meghatározása szerint „Az államőrző geográfiai tényezők céítudott
ismeretét mondjuk geográfiai öntudatnak" (STRÖMPL 1922. 27-31). Eszerint egy ön
magában indifferens földrajzi fogalom áttranszformálódhat ideologikus töltetet hordozó
képzetté. A vizualitás és az ikonizálódás szerepére és funkciójára a transzformációs
folyamatban szeretnék néhány példát most felhozni.
Tanulmányomban a nemzettest széles körben elterjedt toposzának egy speciális
magyarországi, 20. századi változatát gyűjtöttem össze. A nemzettestről szóló elképze
lések más régiókban is alapul szolgálnak a nemzet szimbolikus ábrázolásához. Nem ritka
a szenvedő nemzet, a csonka nemzet ábrázolása sem, hogy csak annak lengyelországi
példáira utaljak (FELDMAN 1917; WALICKI 1985. 128-142; WALICKI 1990. 178204.). A megszentelt föld mítoszának is számtalan párhuzama ismert (KANTOROWICZ
1957. 238-340; ELIADE 1957; SZŰCS 1974. 281-326.). Az országhatár és nemzettest
azonosításának, illetve a kettő elválásának szimbolikus és allegorikus képei egy speciális
magyar folyamatról tanúskodnak. Szemben pl. a modern német nemzeti fejlődéssel,
amelynek során a kultúrnemzet mintegy megelőzte a nemzetállam kialakulását (WITT
RAM 1954. 95—108.), a magyar fejlődés fordított irányú: a birodalmi nemzet időben
megelőzte az etnikus-kulturális nemzettudat kialakulását. A történelem magával hozta,
hogy e két nemzettudat-forma, azaz az etnikus tudat és az ország-fogalom térben sem
fedi egymást, elválik egymástól.
A nemzeti ikonográfiák általános patronja a nemzet perszonifikált alakjának ábrá
zolása (OTTEN 1972. 238-340; ELIADE 1957; SZŰCS 1974. 281-326.). A múlt szá
zadi festészet és szobrászat különösképpen gyakran alkalmazta a nyugodt tartású, ural
kodói pózban álló vagy ülő Germániákat, Bavariákat, Austriákat vagy Hungáriákat. Az
uralkodói póz, a nyugodt erő és békés szándék összekapcsolása jellemzi ezeket az

268

Sinkó Katalin

1. kép. Trónoló Hungária, 1840 körül. Weber Henrik olajfestménye, magántulajd»
2. kép. Képes levelezőlap. Kisfaludy Stróbl Zsigmondnak Északot szimbolizáló
szoborcsoportjával 1921-ből. A keresztre feszített Hungáriával, a védelmező magyar hajdúval,
kuruc harcossal, lábánál a gyermek alakjában ábrázolt szlovák nemzettel.
ábrázolásokat. Az „amor pacis" attitűdje hatja át például Weber Henrik 1840-ben festett
Hungáriáját is: a hegycsúcson ülő, buzogányát békésen térdén nyugtató, baljával a
címeres pajzsra támaszkodó monumentális nőalak nemzeti megelégedettséget sugall,
akár az egykorú vers refrénje:
Nemzet vagyunk, ormok s vizek fölött
Gazdag hazát szereztünk birtokul...
Az uralma teljében ábrázolt allegorikus nemzetalakokkal szemben azonban nem
ritka a sanyargatott, megkínzott vagy megölt nemzet allegorikus ábrázolása sem. A nem
zet gyötrésének, meggyilkolásának horrorképein - akár az uralkodói pózban ábrázolt
1

Az idézet Vajda Péternek a Honderűben megjelent verséből származik. A Weber Henrik-képről 1.: KIRÁLY J 983.
248-250.
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3. kép. Igazságot Magyarországnak! A Pesti Napló albumának címlapja. A keresztre feszített
Magyarország térképi képe a magyar címer elemeiből, a hármas halomból, keresztből
és koronából összeállított irredenta embléma.
4. kép. Az integer Magyarországot védő férfi a rablómadarak ellen óvja földjét. A Magyar
Polgári Párt plakátja. Földes Imre rajza,
1920. Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjtemény.

nemzeti géniuszok esetében - az ábrázolások között, hosszú időszakokon át, sajátos
kontinuitás fedezhető fel. A meggyötört, ruháitól megfosztott, megcsonkított vagy meg
ölt nemzeti géniusz képei azokba az ikonográfiái sémákba illeszkednek, melyeket Roland
Barthes „a megcsonkítottság ikonográfiájának" nevezett, s e sémák általános jellemvo
násaként a szakralitással való kapcsolatukat hangsúlyozta (BARTHES 1983. 29).
Az ország függetlenségének részbeni elvesztését allegorikus formában ábrázolja
Johann Nel 1582-ben készített fametszete, mely a törökök által sanyargatott, ruháitól
megfosztott Hungáriát ábrázolja. Hungária levágott karjait kutyáknak dobták oda mar
talékul, s a levágott végtagokhoz hasonlóan a földre kiterítve fekszenek a nemzet sza2

Johann, Nel: Germania a töröktől sanyargatott Hungária segítségére siet. 1582. fametszet. L.: GALAVICS 1986.
20. - A metszet reprodukciója ebben a kötetben Imre Mihály cikkének illusztrációjaként található meg.
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badságáért elesett hősök is. A hőseitől, védelmezőitől megfosztott, azaz karját vesztett
Hungária immár csak a segítségére siető teuton seregektől remélheti megszabadulását.
Karjainak hiánya azonban nemcsak védelmezőinek elvesztéséről tanúskodik, hanem
területi épségének sérüléséről is. A kép előterében a levágott karokon lakmározó kutyák
ugyanis az ország egy részét leigázó törököket szimbolizálják. Ezt az értelmezést nem
csak a magyar nyelvben ismert „kutyatörök" szóösszetétel bizonyítja, hanem pl. Hans
von Aachen allegóriája is. A tizenöt éves háború kapcsán készített allegorikus sorozatá
nak egyik darabján az osztrák császár magyarruhás nagykövetét a kaftános Szinán basa
fenyegeti, mellette kígyóhajú fúriák és egy turbános kutya a basa kegyetlen szándékáról
tanúskodnak/
A területi integritás sérelmét tehát a 16-17. században elsősorban a nemzet perszo
nifikált alakjának sérülésével vagy csonkaságával fejezték ki. Ez az allegorikus forma
természetesen nőtt ki azokból az elképzelésekből, melyek szerint a társadalom, illetve a
királyság voltaképpen egy politikai testet alkotnak.
Annak a gondolatnak, hogy a társadalmat alkotó emberek közössége kollektív testet
alkot, hosszú előtörténete van. A középkori jogfejlődés során a korábban főképpen az
egyházra értett misztikus test elképzelését a 13. században az államra is kiterjesztették
(KANTOROWICZ 1957. 209-211.). A természeti személlyel szemben (corpus verum)
a társadalom fiktív testéről beszéltek (corpus fictum), melyet általában a korporációkra
értettek. Ez a gondolat hosszan tovább élt szinte a legújabb korig. A középkorban
megkülönböztették egymástól a politikai test egyes részeit is azok funkciója szerint.
„Ahogy az emberek spirituálisán összekapcsolódnak a spirituális testben, melynek feje
Krisztus..., úgy kapcsolódnak egymáshoz az emberek morálisan és politikailag a respub
likában, amely test, melynek feje a Herceg" - idézi Kantorowicz egy középkori francia
jogi műből (KANTOROWICZ 1957. 214.). E gondolat továbbfejlődése során az egyes
tagok feladatai elkülönülnek egymástól, szimbolikus magyarázatot adva a társadalom
organizációjának rendjére, az egyes társadalmi rétegek feladataira a testben. „Ahogy az
emberi test tagjai védik a fejet, úgy védi a nemesség a politikai test fejét, a királyt" vallották már 1400 körül a párizsi professzorok (KANTOROWICZ 1957. 67. jegyzet).
A nemzettest sanyargatásának képeit a 19. századi ábrázolások között is megtalál
hatjuk. A láncra vert, kiterített Hungária a politikai röplapok képein, sőt szobrok, fest
mények témájaként is megjelenik. Az ország térképi képét is felhasználják ekkor kari
katúra vagy gúnyképeken/ Az országkép az emelkedett vagy szakrális ábrázolások
körében azonban csak az első világháborút követően jelenik meg, ekkor igen gyakran
3

Hans von Aachen: A tizenöt éves háború kezdetére készített allegória 1603/4. A sorozat történetéről: GALAVICS
1986. 32-33.

4

Pl. Ferenczy István: Láncra vert Hungária (1850-55) című plakettjén vagy Kovács Mihály: Magyarország
leigázása 1849-ben című, 1861 körül festett olajképén. Egyik legismertebb példája a Görgey álma című litográfia
(Kleinfeller Károly 1871), melyen Hungária koporsóba fektetett alakja jelenik meg Görgey előtt. L.: Művészet
(Kleinfeiler
Magyarországon 1830-1870. Kiállítási katalógus a Magyar Nemzeti Galériában 198 l-ben rendezett kiállításhoz,
1981.82, 191, 192 kat. sz.

5

Pl. a Charivari I. évfolyamának 2. számában megjelent képen (1848. július 5.) egy szerb viseletbe öltözött férfi
hegyes késével Horvátországot metéli le Magyarország térképéről, szemben vele kozák férfi feni kését.
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5.tó/7.Magyarország virágokból kialakított képe.
Benne kivont kard, a védelem szimbóluma.
Márton Lajos rajza, a Betűbokréta ABC. Elemi iskolai
tankönyvben. Országos Pedagógiai Könyvtár

6. kép. Imádkozó gyermek, akinek feje körül
Nagy-Magyarország képe fénylő glóriaként ragyog.
A Mi a haza című olvasmány illusztrációja. Ismeretlen rajza
a Betűország negyedik virágos kertje, 1927. c. tankönyvben.
Országos Pedagógiai Könyvtár

átveszi az antropomorf Hungáriák szerepkörét is. Ezért röviden előbb szólnunk kell az
országok térképi képéhez kötődő ábrázolási hagyományokról is.
Egyes országok és földrészek allegorikus formában történő ábrázolására a térképé
szet története számtalan példát kínál. Már az 1235 körüli ún. ebstorferi világtérkép
Krisztusként ábrázolja a világot. Régi hagyományra vezethető vissza a földrészek kör
vonalait felhasználó allegorikus ábrázolás is. Bertalanffi Pál magyar jezsuita való
színűleg német forrásból eredő, 1757-ben kelt leírása szerint pl. „Európa egy fabulás
leánytól nevét vévén, hasonló-képen egy illő leánynak a formájában is irattatik; ügy hogy
egész országok annak külön-különb-féle ékességi, tagjai, s ruháihoz hasonlíttassanak, én
is tehát Európának ezen képe mellett megmaradván úgy fogom azt ültetni ... hogy feje
napnyugot felől ... légyen. E fabulás lánynak tehát, avagy Európának a koszorúja
Portugália, az orcája Spanyolország, a nyaka és mellyé Franciaország j o b b karja Olasz-
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ország..." stb. A térképi képből alkotott gúnyképek és röplapi jelenetek azonban álta
lában mindenütt megmaradtak a groteszk vagy humoros ábrázolások műfaji keretei
között, monumentális vagy heroikus kompozíciókon elképzelhetetlen volt az ország
térképi képének centrumba állítása.
Az első világháború idején s különösen a trianoni döntés után a magyar politikai
röplapok, gúnyképek műfaji köréből kiszakadva a térkép ábrázolta magyar nemzet ma
gasztos allegóriák tárgyává válik. A nemzet és az ország azonosságát az is kifejezi a
képeken, hogy az országkép feltűnik a perszonifikált Hungária korábbi szerepeiben.
Néhány példát szeretnék felhozni a perszonifikált és a térképi kép által megjelenített
szenvedő Hungária hasonló jelenetekben történő ábrázolására.
Az irredenta mozgalom központi emlékművén az egyik szoborcsoport az elszakított
felvidéki részeket szimbolizálta. A szenvedő nemzet: a keresztre feszített, perszonifikált
Hungária, akinek lábaihoz védelmet keresve hozzásimul a szlovák nemzet kisgyermek
alakjában. Hungáriát egy kuruc vitéz veszi védelmébe.
Nem kevésbé magasztos Magyarország keresztre feszített térképe, mely a Pesti
Napló irredenta albumának címlapját díszíti, s melynek értelmét az „Igazságot Magyar
országnak" felirat magyarázza. A magyar címer hármas halomjából és kettős kereszt
jéből, a szentkoronából és Magyarország térkép adta képéből összeállított ikonszerű
embléma széles körben ismertté vált, nemcsak mivel nagy példányszámú újságban jelent
meg, hanem azért is, mert az irredenta mozgalom egyik szervezete, a MOVE (Magyar
Országos Véderő Egylet) számos kiadványban és levelezőlapokon népszerűsítette. Ezt a
képet használták fel az ún. integritási jelvények kialakításakor is.
Ezen ábrázolások célja - mondhatjuk - a magyar, sok nemzetiséget elfogadó biro
dalmi nemzettudatnak - melyet az országhatár-kép korábban megjelenített - etnikus
tudattá való átalakítása lehetett. A Trianon utáni etnikus nemzettudat azonban elsősorban
nem valamiféle, a magyar faj biológiai sajátosságaira, biológiai értelemben vett homo
genitására helyezte a hangsúlyt - noha ilyen elméletek is napvilágot láttak -, hanem a
történeti kontinuitás és miliő adta sajátosságokra. E szemlélet szerint a magyar nép
jellege és a környezet - a Kárpát-medence - szoros kapcsolatban állnak egymással. Az
etnikum tehát ebben az értelemben kultúra-fogalom, a Kárpát-medence pedig ezeréves
kuitúregység (CSATÁR-ÖLVEDI 1929; KARÁCSONY 1929; KUTSERA 1931; KOLUMBÁN 1934; KOSÁRY 1983. 32-41; KÖTELES 1983. 83-86.). A táj e felfogásban
kulturális tényező: a magyar föld ugyanis átalakítja a rajta lakókat - vélték már a 19.
század írói, publicistái. Ezért vált aktuálissá a trianoni döntés után a nemzet „geográfiai
öntudatának" hangsúlyozása. Az antropogeográfia, a kultúrmorfológia a hivatalos poli6

BAGROW-SKELTON 1963; Egyes példáit L: The Map Collector, 1980 No. 11, No. 12; 1989 No. 9.

7

Az Észak című szobor, mely az elszakított Felvidéket jelképezi, Kisfaludy Stróbl Zsigmond műve, 1921-ben
került felállításra. LIBER 1935. 310.

x

Igazságot Magyarországnak. Szerkesztette LÉGRÁDY Ottó. Pesti Napló kiadása, é. n.

,J

A magyar birodalmi gondolat válságáról: WITTRAM 1954. 18-23; SZABÓ 1983. 55-62; A biologizmus a
negyvenes években intézményesült a törvénykezésben és a „tudományos" kutatásban is: 1940 májusában született
meg pl. a Nemzetbiológiai Intézet terve. A biologizmus politikai történetéről és hatásairól I.: JUHÁSZ 1983.
173-191.
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7. kép. Levelezőlap az ereklyés országzászló
köré gyűlő magyarokkal, a Nemzeti
Hiszekegy első két sorával, 1928.
Legújabbkori Történeti Múzeum

tika rangjára emelkedett ekkor. A századelő, a húszas évek tömeglélektani kutatásai
voltaképpen ráépültek a múlt század utolsó harmadának oly divatos szociáldarvinizmu10
sara.
A geográfiai öntudatra nevelés nem csupán szólam volt, hanem iskolai program is
(KOLUMBÁN 1934). Az elemi iskola tankönyveinek képein megjelenik egyrészt a
pozitív asszociációkat keltő és szakrálisán felfogott Magyarország-kép, másrészt a szen
vedés és fenyegetettség képe is. Az egyik képen például kenyérként, „életként" öleli át
a parasztlányka az országképet, a másikon, melyen dús lombú fa az ország képe, a
tanulók békében üldögélhetnek lombsátora alatt. A szakrális jelképek, például az or
szághatárból kivetülő szent sugarak éppúgy identifikációs funkciójúak, mint a szenvedés
jelenetei. Nagy-Magyarország térképi rajzolata az efféle ábrázolások sugalmazása szerint
valósággal a magyar ember testsémájának alkotó eleme. A testsémát pedig védelmezni
kell, sugallja az elemi iskolai tankönyv ábrázolása: a virágok körülölelte Nagy-Magyar10

1

Az antropogeografia és kultúrmorfológia a húszas évek elején a magyar etnikum és az élettér kapcsolatát
hangsúlyozta. TELEKI 1917; 1921; STRÖMPL 1922. 27-31..' munkáikban sok vonatkozásban támaszkodtak
Hellpach (1911) és Wundt néplélektani kutatásaira. A szociáldarvinizmus befolyásáról [.: LACKÓ 1988. 143219; NÉMETH 1976. 467-473. Wundt elméletének hatásáról tanúskodik: SCHWEIGER 1909.

' Betűország első virágos kertje. Olvasókönyv az elemi iskolák első osztálya számára. Egyetemi Nyomda, Budapest
1926.
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ország térképi képébe ezért emelkedik a kivont kardot tartó kéz. Ugyanakkor az
integritás megsértőit más képeken is megnevezik.
Pósa Lajos versét, a Betűország harmadik virágos kertje című 1927-es tankönyv
így idézi:
Tudjátok-e, mitől terem
Gazdagon a róna?
Tudjátok-e, mitől piros
A fakadó rózsa?
Kardforgató őseinknek
Hullott itt a vére,
Ezeréves szép hazánknak
Minden kis rögére.
Az irredenta képzetek körében a magyar föld egysége azonban nemcsak termé
szettudományos igazság, hanem főképpen misztikum, mely kultuszformákat követel
magának. A földnek ezt a kultuszát valósította meg az Ereklyés országzászló mozgalom.
Az Ereklyés országzászló Budapesten a Szabadság téren állt. Talapzatára a turul
madár terjesztette ki védőn szárnyait, a talapzat belsejébe pedig Nagy-Magyarország
összes törvényhatóságának földjéből, valamint a nevezetesebb történeti helyek, mint a
Mohi puszta, a Csele-patak és más csataterek földjéből származó földet helyeztek el.
Mozgalom indult, hogy minden község hasonló országzászlót állítson fel. De nem
csak a közönség, az egyes városok és falvak voltak ellátva efféle ereklyével, hanem
mintegy az integritás misztikus megvalósítása céljából az egyes polgárok is beszerezhet
tek ilyen relikviát. Az ereklyeőrzés kvázi vallásos célzatát megvilágítja az a röpirat,
melyet Rákosi Jenő írt a nemzeti ereklyék, a Nagy-Magyarország földjét őrző ércbullák
terjesztésére: „Mi most oltárt építünk, nem egy egyháznak, hanem valamennyinek. Oltárt
minden palota, minden ház, kunyhó számára. És oltárra helyezzük mint szent relikviát
az országnak szent testéről gonoszul levágott ötven vármegyénknek egy-egy porsze
mét..." (RÁKOSI é. n.).
A magyar föld szakralitása kiemelkedő szerepet kap az ikonográfiában is. Ez a
gondolatkör indukálja azokat a képeket, melyek a trianoni összeomlást bányaomláshoz
hasonlítják, mint például Végvári Ferenc 1919-ben megjelent versében:

12

Betűország negyedik virágos kertje. Olvasókönyv az. elemi iskolák negyedik osztálya számára. Egyetemi Nyomda,
Budapest 1925.

13

Az Ereklyés országzászlót Lechner Jenő és Füredi Richárd tervei alapján állították fel 1928-ban. A felavatási
szertartás során a Himnusz hangjai mellett Pest megye hajdúi sorban eresztették le az összegyűjtött földet
tartalmazó zsákokat az „ereklyetartóba", s ráhelyezték a zárókövet, amelynek felirata így hangzott: „Tudd meg
oh ember, hogy e helyen Nagy-Magyarország vérrel, könnyel és verejtékkel megszentelt földjén állsz" (L1BER
1935. 344: PÓTÓ 1989. 27-28.).
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8. kép. Krisztus a magyar katona fejére helyezi a töviskoronát. Az égben Nagy-Magyarország
képe, Szűz Mária, II. Rákóczi Ferenc és Árpád vezér. Balra a háttérben Osturán sziluettje
ragyog a felkelő nap fényében. Ismeretlen műkedvelő olajfestménye, 1938 után, magántulajdon
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Hallga, mi ez...
Egy nemzet, bár
végképp elföldelek,
Hallga, lélekzik, él
a föld alatt,
s döngeti koporsója födelét.

A vallásos nacionalizmus, mely áthatotta a hivatalos retorikát, a képek tanúsága
szerint utat keresett széles társadalmi rétegekhez is, és egyes csoportokban konzerválta
a nemzeti sérelem érzetét. Ha azonban a nemzeti horror e képeit korrelációba állítjuk
a szakrális képzeteket sugalló, pozitív országképpel, a „szent Nagy-Magyarország" ké
peivel, nemcsak a nemzeti sérelmekről kell szólnunk, hanem a szakrális képek funkciói
ról is. Mit is jelentenek Nagy-Magyarország sugárkoszorús, égben lebegő víziói? NagyMagyarország a propagandisztikus képeken, plakátokon és levelezőlapokon immár nem
földrajzi realitás, egykori, geográfiai tény, hanem misztikus fény, csodák és jelenések
központja, szakralitás, olyan fényteli felhő, mely az égi és földi szféra között lebeg.
Jelenthetik a képek azt, hogy a nemzetvallás szakralitásában mindenki részesülhet,
aki érzelmileg azonosulni tud annak életértékeivel. (KOHN 1950; WITTRAM 1954.
39-41, 109-147.; HANKISS 1985. 36-48.) Az azonosulás vallásos jellegét kifejezi
például a Magyar Hiszekegy, Papp-Váry Elemérné verse is (1920):
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni, örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.
A vallásos nacionalizmus konzerválta a nemzeti sérelem érzetét, de erre sajátos
gyógyírt is kínált a szakralitás. Találóan ábrázolja ezt a világképet az ismeretlen műked
velő festő alkotása 1938-ból. A kép középpontjában a nemzeti küldetést Krisztus kezéből
elfogadó katona térdel. Krisztus az ifjú feje fölé tartja a hősöknek kijáró túlvilági koronát,
másik kezével pedig a kéklő égben Napként tündöklő Nagy-Magyarország képére mutat,
melyen felirat hirdeti: „Feltámadunk". Az égben lebegő Nagy-Magyarországot a „nem
zeti szentek" medalionjai veszik körül: Szűz Mária, Magyarország patrónája, Rákóczi
Ferenc és a honfoglaló - pogány - Árpád. A kép jobb oldalán a magyar címer ledőlni
készülő kettős keresztje, balra pedig a napkelet sugaraiban Ősturán képe ragyog. A képen
csupán ez a két mozzanat hozható némi kapcsolatba az idővel vagy a történetiséggel,
14

LEMBERG 1971; A nacionalizmusról mint kvázi vallásról szól Hankiss Elemér tanulmánya, HANKISS 1985.

15

A Védőligák
Védőiigák Szövetsége pályázatot írt ki 1920-ban egy imaszövegre, mely az ország régi határainak visszaállí
tásáért lesz mondható. A bírálóbizottság elnöke Rákosi Jenő volt. A nyertes Papp-Váry Elemérné lett a „Csonka
Magyarország nem ország, egész Magyar-ország mennyország" jelmondattal beküldött Magyar Hiszekegygyei.
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9. kép. Levelezőlap, 1925 körül. Kopjafák
között álló oltáron a nagyszentmiklósi kincs
ökörfejes ivóedényéből örökmécsessé
alakított edényben égő láng és a háttérben
a magyar címer kettős keresztje látható.
(Az ivóedényből alakított mécses funerális
alkalmazására először Munkácsy Mihály
temetésén, 1900-ban került sor)

W. kép. A vérszerződés ereje. Holló Endre
festménye, 1934. Az ősmagyar vallás
aktuálisan értelmezett aktusa, a vérszerződés,
melyet a Nagy-Magyarország védelmére
fölesküdő polgárok, parasztok és munkások
kötnek. A vérszerződés helye a magyar
címer hármas halomjára állított kőoltár és a
nagyszentmiklósi kincs ökörfejes
ivóedényének formájára kiképzett áldozati
edény.
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11. kép. A vérző Magyarország képe a
keresztre feszítésre utaló szegekkel. A temető
30l-es parcellájában nyugvó 1956-ban
kivégzett hősök emlékére utaló ábrázolás.
Pócs Péter és Haris László plakátja, 1989.
Magyar Nemzeti Galéria

noha ez a „történetiség" alig borzolja a szakralitás mozdulatlan örökkévalóságát. Figye
lemreméltó a kép alsó részét elfoglaló vízió is a magyar címert tartó, fellegeken lebegő
angyalokkal. A címerre felírt vers, a Szózat néhány sora nem véletlenül került a horizont
alá, a haza szent földjének síkjába, hiszen az a hazafi számára bölcső és sír is egyben.
Az integer Magyarország képének kvázi vallásos tiszteletére még számos példát
lehetne felhozni. Minden mártírium és ikonszerűség azonban nemcsak azonosulást, ha
nem eltávolodást is létrehoz. Az égben lebegő, felhőszerű vagy napszerű Magyarország
elérhetetlen és érinthetetlen, mint minden szakralitás. Szent hely, mely elkülönül a
lakótértől. Égben lebegő ország: mennyország, s mint ilyen a halandónak elérhetetlen.
Ezért a magam részéről ezen ábrázolásokat egy mélyre ható társadalmi dezintegráció
premodern orvoslásának, reparációjának tartom, hiszen a mennyországba helyezett Ma
gyarország inkább szolgálhat égi vigaszként, mint valóságos lakhelyül. Ezek a képek
ugyanis nemcsak a régi Magyarország történeti jogon való újbóli birtokbavételének
vágyáról tanúskodnak, hanem a társadalom integrációjának elérésére is mozgósítani
kívánnak, akárcsak a jóval későbbi szocialista ikonográfia vagy rítusok is.
A nemzeti tudat problematikája 1989 után ébredt fel a hosszú hibernációból (vö.
HOFER 1992. 29-56.). Aki itthon élte át az utóbbi néhány évet, tapasztalhatta, hogy az
16

A Magyarország-mennyország képzete nem e századi „lelemény". LISZNYAI Kálmán 1856-ban, a Vasárnapi
Újságban publikált Nemzedi dal című verse így kezdődik:
„Magyarország menyország / Életem édene / Legyen áldott földed / Mindenik porszeme."

A megsértett Hungária

279

12. kép. Piktogram a tőből kivágott és
kisarjadó Magyarország képével.
A „Millecentenáriumi Modernizációs
Nemzeti Program" levélpapír fejlécéről,
1994. A jelenlegi ország sziluettje, mely
korábban Nagy-Magyarországgal szemben
a csonkaságot fejezte ki, itt mint egészséges
fa jelenik meg

országhatár alkotta kép és a nemzeti tudat kapcsolata nem enyészett el a legutóbbi ötven
évben. Legyen példa erre a sok közül csak egy plakát, mely a 30l-es parcella emlékére
készült. Az országhatárokat csordultig kitölti az áldozatok vére, az ország mintegy vérző
krisztusi testként csüng az óriási, kereszt formában elhelyezett szegeken. A kompozíció
felújítja a keresztre feszített mártírország korábban kialakult sémáját.
A Magyarország térképi képével kapcsolatba hozott mártírium-mitológiák a rend
szerváltás körüli időben a politikai plakátokon, újságképeken másodvirágzásukat élték.
Mindezek azonban csak mellékvonulatát képezték az ország földrajzi képével kapcsola
tos ábrázolásoknak. Az országot szívesen választották témául a pozitív tartalmú és
ironikus képi játékok, emblematikus ötletek. Műalkotások tárgyává is alakult, a „Ma
gyarország a tied lehet" című kiállításon (Artpool, Galántai György rendezése). Ma
gyar és külföldi művészek dolgozták fel Magyarország térképi képét. Az alkotásokon az
országképpel kapcsolatos asszociációk széles köre öltött meglepő képi formát. Érdekes
tapasztalat: a magyar művészek inkább az országgal kapcsolatos régi toposzokat dolgoz
ták fel, a külföldiek ellenben főképpen az ország nevével kapcsolatos asszociációkat
formálták képpé (Hungary = Hungry, Budapest = Buddhapest stb.).
A nemzeti sérelmekkel és félelmekkel teli nemzeti érzést olyan képek fejezték ki,
mint pl. Kovács Miklós szögekkel átvert térképe vagy Kelényi Béla halomba söpört
üvegcserepekre sprézett Magyarországa, illetve Somoskői Lajos „Elkötelezett" feliratot
viselő, kötelekkel szorosan átkötözött országábrázolása. Felbukkantak a korábbról jól
ismert pozitív asszociációk is: kenyér alakú ország verista képét formázták meg kenyér
szeletekből a megnyitón (Csecsei Mihály), a szellemként felmagasodó, égben lebegő
fényes Magyarország (Czakó Mária) vagy a tejjel-mézzel folyó Kánaánra asszociáló
„Honey-Hungary" (Kapitány Éva-Grawátsch Péter).
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a két világháború között a csonka nemzettel
kapcsolatban kidolgozott ábrázolási patronok a mai politikai közbeszéd retorikai hagyo
mánykészletébe is átkerültek, s feltűnnek az e retorikához szorosan kapcsolódó vizuális
szimbolizáció keretei között is.

Hungary Can Be Yours. 1 984 januárban nyílt kiállítás. A kiállítás képeit és tárgyait feldolgozta a Commonpress
51 - Artpool (Galántai György, Budapest, 1984-ben megjelent kiadványa is).
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TORTURED HUNGÁRIA
In this paper the nation's personification, i. e. the society regarded as a ficitious body, is
traced back to the Middle Ages. The figure personifying the nation might represent the
country's fate, like on the xyiograph by Johann Nel (1582) showing Hungária tortured
by the Turks, with her two arms being cut off and thrown to the 'Turkish dogs'. (The
xylograph is reproduced as an illustration to M. Imre's paper, in this volume.)
The representation of physical injury to demonstrate the violation of territorial
integrity played a most important role in Hungarian irredentist movements after the Peace
Treaty of Trianon (1921). The country that has lost two thirds of its historical territory
was represented by the crucifixion of Hungária. In Hungary, the 'geographical selfconsciousness' had an important function in-national consciousness. The 'unity of Hungarian
land' was represented by the 'banner of the land' in Budapest, with a piece of soil in its
foundations coming from each county of the former Hungary. As opposed to the image
of the 'mutilated country' of Trianon, 'Great Hungary' appeared in numerous propaganda materials with a luminous gloriole, almost on a sacramental level. However, the
elevation of this image on a mystic-sacred level also demonstrated that the notion of
'Great Hungary' became more and more an utterly irrealistic concept.
After 1989, an image of the 'nation formed by its borders' has reappeared, but this
time, it refers to the present country. On a poster published for the re-burial of Imre Nagy
(1989), the bleeding country and the nails placed in a cross form refer back to the tradition
of sacramental representation.

KOVÁCS Gábor

A MOHÁCSI TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY
Szimbolikus harc a történelmi emlékezetért

1960 szeptemberében Papp László, a pécsi Janus Pannonius Múzeum régész munkatársa
a mohácsi csatatér kutatása közben a Bólyi Állami Gazdaság kukoricaföldjén két tömeg
sírt talált, melyekbe - mint ezt a kísérő leletek igazolták - a mohácsi csata áldozatait, a
magyar oldalon elesett (bár nem biztos, hogy magyar nemzetiségű) katonákat temettek.
A sírok megtalálásának híre bejárta a magyar sajtót, ráirányította a figyelmet a mohácsi
csatatérre. Fölmerült a kérdés: mi történjék a sírokkal?
Dolgozatomban azt szeretném vázolni, hogy a sírok megtalálásától milyen út veze
tett a Mohácsi Történelmi Emlékhely kialakításáig, amit a mohácsi csata 450. évfordu
lóján, 1976. augusztus 29-én nyitottak meg a nagyközönség számára. A viták, megoldási
kísérletek bevilágítanak a történeti emlékezet konstruálásának kulturális, szimbolikus
folyamataiba.
A tömegsírokkal váratlanul, konkrét módon megjelent a köztudatban az addig csak
elvontan, költői képekben vagy évszámként, történeti eseményként számon tartott mo
hácsi csata. A sírok kihívást jelentettek: megjelölésükkel, környezetük rendezésével vagy éppen a sírok visszaegyengetetésével állást kellett foglalni. Az állásfoglalás óhatat
lanul magában foglalta a nemzeti múlttal, magával a „történeti nemzettel" kapcsolatos
állásfoglalást is. Ezért remélhető, hogy az Emlékhely története, szimbolikus-áttételes
formában, bevilágít a 60-as, 70-es évek nemzettudattal kapcsolatos nézeteibe, különböző
csoportok eltérő érdekeibe és közvélemény-befolyásoló stratégiáiba.
Nem sokkal az első tömegsírok megtalálása után a magyar történettudományban is
heves vita robbant ki a mohácsi csata értelmezéséről. Nemeskürty István, Perjés Géza,
Szűcs Jenő, Szakály Ferenc és mások cikkei, nagy példányszámban megjelent könyvei
1966-1976 közt erősen foglalkoztatták a közvéleményt (NEMESKÜRTY 1966; PERJÉS
1

A mohácsi Történeti Emlékhely kutatása, annak a vizsgálata, hogy az emlékhely kialakításában hogyan kaptak
szerepet az átstilizált (derealizált) fejfák, kopjafák, része volt a Hofer Tamás által vezetett „A népi kultúra a
magyar nemzettudatban" című kutató vállalkozásnak (OTKA T-4877), valamint az ahhoz kapcsolódó „Nemzeti
jelképek - a kopjafa mint nemzeti jelkép" című kutatásnak (OKTK VIII. b. 392). A kutatással kapcsolatos
kiszállások költségeit, a dokumentumok másolását, az interjúk legépelését az említett két alapítványi támogatás
fedezte. A vizsgálat első szakaszában az adatfelvételben részt vett Somos Veronika is.
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1. kép. A tömegsírok föltárása a Mohácsi Történelmi Emlékhely területén, 1975
1975; PERJÉS 1979; SZŰCS 1974; SZAKÁLY 1976). Mennyire volt felelős az ország
(az ország vezető rétege) saját sorsáért, vagy volt kiszolgáltatva a nemzetközi erőviszo
nyoknak? Vajon életre-halálra szembe kellett-e fordulni a törökkel, vagy ki lehetett, ki
kellett volna egyezni vele? Mennyire az uralkodó osztály vétkei, felelőtlensége miatt
veszett el az ország? Az urak aljasságával szembeállítható-e egy hősies „népi patriotiz
mus"? Egyáltalán a reális „deheroizáló" kritika mellett marad-e tér és hol, mennyi, a múlt
hősies, elvesztett harcainak vállalására? Talán ezekkel a kérdésekkel jelezhetem, igen
vázlatosan, felületesen a „Mohács-vita" témáit.2
A „Mohács-vita" elemzésére dolgozatom nem vállalkozhat. A közvetlenül az em
lékhellyel kapcsolatos állásfoglalások, döntések bemutatását sem tekintem véglegesnek,
lezártnak, sem a föltárás, sem az értelmezés szintjén.
Tanulmányom a sajtó egykorú híradásainak és az emlékhely létesítésére vonatkozó
hivatalos eljárás dokumentumainak az elemzésén alapul. Ezekhez járul mintegy nyolc
órányi magnetofonos interjú, amit az emlékhely létesítésének néhány főszereplőjével
készítettem, mindenekelőtt a kezdeményező Kovács Gergelynével (annak idején az
Országos Természetvédelmi Hivatal munkatársával), Kő Pál szobrászművésszel, Kúti
22

^SZAKÁLLSA
^ 1 ^ 7 ^ ^ ^

Vtó
Z ee m
n i pP 0 mm ÚÚ éé rr tt éé kk ee l 1
VeSZ1 PPERJÉS
E R J É S 11979,
9 7 9 kÜlÖnbÖZŐ
k Ü l Ö n b Ö Z Ő SS Z

'

°

<^^ ad
* róla
róla SZŰCS
SZŰCS 1974;
1974;

A mohácsi történelmi emlékhely

285

Istvánnal, az emlékhely volt igazgatójával, aki jelenleg Mohács város polgármestere és
másokkal. Rendelkezésemre állt még három magnetofonkazetta, amelyeket Mohácson,
a megnyitó ünnepségekről készítettek. Többször meglátogattam az emlékhelyet, megfi
gyeltem a „működését", a látogatók viselkedését.

Az értelmezés keretei
Mohácson a középkori magyar állam szenvedett végzetes vereséget, és hullott részeire.
A későbbi nemzedékek - érthetően - az ország állapotának magyarázásánál visszanyúl
tak Mohácshoz. Mohács szimbolikus szerepe a történeti tudatban különösen olyan kor
szakokban volt erős, amikor az ország népe, az ország értelmisége veszélyeztetve látta a
nemzet létét, vagy tragikus eseményeket élt át, így volt Mohács kiemelkedő fontosságú
történeti téma a felvilágosodástól a reformkoron át, amikor a magyar társadalom szuve
renitása nagy részétől megfosztottnak tudta magát, és félelmek, aggodalmak töltötték el
a nemzet fönnmaradását illetően is (vö. VARGA 1982). Világos után felerősödött a
Mohács-kép jelentősége. Jeles magyar festők ábrázolták a Mohács-témát és ezek a képek
országosan ismertté váltak (Orlai Petrich Soma: //. Lajos holttestének megtalálása, 1851;
Székely Bertalan: //. Lajos holttestének megtalálása, 1860; Borsos József: A mohácsi
csata, 1847; Than Mór: A mohácsi csata stb.).
A különböző történelmi korok számára Mohács mondanivalója mindig aktualizáló
dott. A korábbi értelmezések nem vesztek el, hanem mintegy egymásra rétegződtek.
Ezek a rétegek jelen voltak az 1960-70-es évek Mohács-problematikájában is. Ortutay
Gyula például az emlékhely felavatásán Kölcseyt, Kisfaludy Károlyt, Eötvös Józsefet,
Petőfi Sándort, Ady Endrét idézte történetírók mellett.
A történeti emlékezésnek a társadalmi csoportok számára - John Gillis megfogal
mazásában - az az alapjelentősége, hogy fenntartja a csoport azonosságának tudatát
időben és térben (GILLIS 1992). Ez az identitás nem rögzített, állandó, hanem a valóság
nagymértékben szubjektíven megkonstruált reprezentációja. A történeti emlékezetnek
ebben a folyamatos konstruálási és újraalkotási folyamatában helyezhetjük el a mohácsi
csata iránti érdeklődést, a „Mohács-vitát" és az emlékhely létesítését is, ami így, mintegy
áttételesen, az egykorú magyar társadalom időbeli-térbeli kiterjedésének, folytonosságá
nak, belső egységének vagy megosztottságának, önbizalmának megfogalmazásához szólt
hozzá. Ebben a folyamatban nagy szimbolikus jelentősége volt a tömegsírok megtalálá
sának. A „mohácsi sík" elmosódó, bizonytalan fogalma helyett ezzel a mohácsi kataszt
rófa konkrét, meglátogatható tereprészletekhez kapcsolódott. „A »helyek« nem csupán
arra szolgálnak, hogy emlékeztessenek a hozzájuk kapcsolódó történetekre" - írja Ed
mund Leach - „hanem ahol hely és történet szoros összefűzése megtörtént, megszerzik
az erőt, hogy »maguk mondják« a történetet... Egy történet csak akkor szerez mitikus
érvényességet, ...ha szilárdan helyhez van kötve a térképen" (LEACH 1984. 358, vö.
HOFER 1992b. 37.). A tömegsírok, majd az emlékhely így nagy mértékben fölerősíthet
te a Mohács-téma realitását.
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Mi magyarázza, hogy Magyarországon egy olyan tragikus eseménynek, csatavesz
tésnek, mint amilyen Mohács, ilyen jelentős szerepe lehet a „nemzeti érzés" kulturális
szervezésében (LÖFGREN 1991)? Elöljáróban szeretném megjegyezni, hogy a nemzeti
érzés korai megjelenésekor általánosan megfigyelhető, hogy a nemzeti sérelmeknek,
veszteségeknek különösen nagy mozgósító erejük volt. Ha a „nemzeti érzést" mint érzést
pszichológiai oldalról próbáljuk megközelíteni, szociálpszichiátriai, csoportpszichológiai
jelenségnek tekintjük, a múlt tragikus eseményeihez való ragaszkodást, kötődést törté
nelmi regressziónak foghatjuk föl, a nemzeti sorscsapást - mint esetünkben Mohácsot pedig regressziós fixációs pontnak, amely valamilyen kiemelkedő történelmi-nemzeti
frusztrációt jelenít meg/ Harmattá János pszichiáter szerint a nemzeti identitás sérülése
különösen a gyors történeti változások időszakában léphet fel, vagy olyan történelmi
társadalmi helyzetekben, amikor a társadalom úgy érzi, hogy mozgástere, szabadsága
erősen korlátozott, idegen hatalomnak van kiszolgáltatva, a nemzeti identitás kisebb-na
gyobb narciztikus sérüléseket szenved (HARMATTÁ 1994). Ilyen helyzetekben kerül
sor a hasonlóan tragikus, frusztrált történeti helyzetekhez való érzelmi visszanyúlásra.
Buda Béla szerint szociálpszichológiai, szociálpszichiátriai szempontból évszáza
dunkban nagy tömegek éltek meg extrém mértékű elfojtást, veszteségérzetet stb. Ez
kiváltója lehetett a történelmi regressziónak. Nagy tömegeknek kellett elfojtaniuk nem
zetiségi, vallási, családi és regionális múltjukat, gyökereiket, mivel „elnyomó politikai
rendszerek és a magánszférába behatoló ideológiák erre kényszerítették őket". (Külön
böző helyzetekben, különböző társadalmi csoportoknak származásukat, vallási hovatar
tozásukat, társadalmi réteghelyzetüket és vagyonukat, politikai magatartásukat stb. kel
lett eltitkolni, elfojtani.) „Ezek az elfojtások a személyi identitás fejlődését zavarják." Az
egyéni identitásnak mintegy előfeltétele a szociokulturális azonosságtudat, és mivel
ennek elemei jelentősen károsodtak (elfojtódtak, lekicsinyelték, megtagadták ezeket), az
olyan absztrakt fogalmak, mint etnikum, haza stb., a rendszerváltás előtt a szocialista
Magyarországban nemigen nyerhettek tömegekre kiterjedő lehiggadt tartalmat (BUDA
1991).
Megemlítem, hogy napjainkban (1995-ben) már módszeres rekonstruáló föltárást
kíván - hogy képet tudjunk alkotni -, milyen jelentése, érzelmi tartalma volt, lehetett az
1960-70-es években az etnikai identitásnak, a népi kultúra elemeinek és egyes megnyil
vánulási formái gyakorlásának.

Az emlékhely fölavatása maga is tükrözi azt a felemás álláspontot, amit a kormány, illetve az MSZMP vezetősége
a mohácsi évfordulóval és az emlékhely létesítésével kapcsolatban elfoglalt. Ortutay Gyula mint a Hazafias
Népfront elnöke avatta föl az emlékhelyet (és nem mint az Elnöki Tanács tagja). A Hazafias Népfront mintegy
olyan alulról jövő „népi" kezdeményezések végrehajtója (is) volt, amelyeket nem ítélt el, sőt indokoltnak,
jogosnak minősített az állami vezetés, azonban saját maga nem azonosult velük. A hadsereg bekapcsolódása az
emlékhely létrehozásába, és jelenléte a felavatási ünnepségen, szintén mintegy jelképesen korlátozta, partikularizálta a megemlékezést: katonák emlékeztek századokkal ezelőtt elesett katonákra (és nem a nemzet sorsának
fordulójára). - Az emlékhely felavatásával kapcsolatos vélemények retorikája, szóhasználata így is tükrözi a
résztvevőknek a „hivatalos" hatalomhoz való közelebbi vagy távolabbi pozícióját. Ennek érzékeltetésére van a
közlemény végéhez néhány szemelvény csatolva az egykorú sajtóból, kiadványokból, illetve az ünnepi megem
lékezések beszédeiből.
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2. kép. Kő Pál: II. Lajost ábrázoló sírjel

Az emlékhely létesítésének kronológiája
Az áttekinthetőség kedvéért időrendben közlöm a Mohácsi Történelmi Emlékhely léte
sítésének eseményeit:
1960. szeptember: Dr. Papp László régész feltárja a mohácsi csata első két tömeg
sírját a Bólyi Állami Gazdaság szántóföldjén. A sírokat visszatemetik, dróthuzalokkal
veszik körül.
1960-tól: Mohács Város Tanácsa kezdeményezi az emlékhely létesítését. Nem sike
rül döntést kieszközölni, részben a történelmi Mohács-vita, a csatatér kiterjedésére és a
két sereg hadrendjére vonatkozó eltérő állásfoglalások és ideológiai aggályok miatt.
1973-ban: Dr. Takács Gyulának, a Baranya Megyei Tanács elnökhelyettesének
ösztönzésére Baranya megyébe látogat Rakonczay Zoltán, az Országos Termé-
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szetvédelmi Hivatal (OTvH) elnöke. Közösen megállapodnak, hogy a mohácsi csatatéren
emlékparkot létesítenek.
- A tömegsírok környékét természetvédelmi területté nyilvánítja az OTvH.
- Az emlékhely ügyeit ettől kezdve a Baranya Megyei Tanács részéről Molnár G.
Judit művészeti főelőadó, az OTvH részéről Kovács Gergelyné (etnográfus, művelődés
történész) tartja kézben.
- Kovács Gergelyné javasolja, hogy Magyarország összes fafaragója, népművésze
küldjön egy-egy sírjelet az emlékparkba, a tervet azonban a párt- és állami vezetés nem
hagyja jóvá.
1974-ben: Az OTvH, mint a leendő emlékhely területének kezelője, megbízza Va
dász György Ybl-díjas építészt, hogy az AEMI-vel együttműködve készítse el az emlék
hely építészeti terveit.
- A képző- és iparművészeti alkotásokra pályázatot ír ki a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus.
- Az OTvH szakértői véleményt kér az emlékpark kialakításához Perjés Géza
hadtörténésztől, Kiss Attila régésztől (az időközben elhunyt Papp László munkatársától),
Szakáiy Ferenc történésztől és Csalog Zsolt etnográfustól.
- Őszre az építészeti terveket elfogadják.
- Megkezdődik az anyagi támogatók megkeresése. (1975-ben majd Baranya megye
és Mohács Város Tanácsa és az OTvH 54 más intézmény segítségével - anyagi, mun
kavégzés, társadalmi munka - kezd neki a munkának.)
1975-ben: A pécsi Janus Pannonius Múzeum vállalja a régészeti felügyeletet a
kivitelezés, a talaj munkák idejére.
- A sírjelek elkészítésére kiírt pályázat eredményeként a következő művészek kap
nak megbízást 30-30 fejfa, kopjafa elkészítésére: Kő Pál, Kiss Sándor, Király József,
ifjú Szabó István (Kő Pál a saját megbízásából Samu Gézának is juttatott feladatokat).
Az emlékpark többi képző- és iparművészeti alkotására Pölöskei József ötvösművész
(kapu), Bencsik István szobrász (térképkő), Illés Gyula szobrász (díszkút) és Rétfalvi
Sándor szobrász (feliratos kövek) kapnak megbízást.
- Az OTvH elnöke, Rakonczay Zoltán határozatot hoz a Mohácsi Történelmi
Emlékhely létesítéséről és védetté nyilvánításáról.
- Ősszel megkezdődik az emlékhely építése. A földmunkák során három új tömeg
sír kerül elő. Ezek feltárását Maráz Borbála régész, a Janus Pannonius Múzeum munka
társa vezeti (a feltárás 1976. június végén fejeződik be).
- A sajtóban heves vita bontakozik ki, hogy a tömegsírok pusztán a tudomány
számára érdekes régészeti leletek-e vagy hősi halottak kegyeletet érdemlő nyugvóhelyei?
A szakemberek és a közvélemény is végül az utóbbi mellett dönt.
1976-ban: Az év elejétől gyorsan folyik az építés, hogy a 450-ik évfordulóra, 1976.
augusztus 29-én de. 11 órára minden a helyére kerüljön.
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- A Magyar Néphadsereg már korábban az ügy pártfogójává vált, sorkatonák vesz
nek részt a munkában.
- Mohácsiak és Mohács környékiek társadalmi munkával segítik az építést: csak
augusztusban több mint háromezer ember közel húszezer munkaórát dolgozott önkénte
sen az emlékhelyen.
- Az utolsó pillanatra készen áll az emlékhely. Augusztus 29-én, tizenhétezer ember
jelenlétében megszólalnak a fanfarok, majd a Kiss Sándor egyik sírjeleként fölállított
haranglábon a lélekharang. A pécsi honvédzenekar eljátssza a Himnuszt, Bodor Tibor
elszavalja Kisfaludy Mohács c. elégiáját, Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront alelnöke
ként ünnepi beszédet mond. Felhangzik Chopin gyászindulója, a díszszázad „az 1526-os
mohácsi ütközetben a hazáért meghalt magyar hősök emlékére" össztüzet lő. Koszorú
zások után a Szózat hangjaival ér véget az ünnepség.
- Mohácson ünnepi ülést tart a Városi Tanács. Megkoszorúzzák a csatában zsoldos
ként elesett 1400 lengyel katona felújított emlékművét.
- Pécsett augusztus 28-án és 29-én a Nemzeti Színházban előadják Nemeskürty
István: A hollószárnyú enyészet című, a Megyei Tanács fölkérésére írt színjátékát.
- Augusztus 27-28-án, Mohácson vándorgyűlést tart a Magyar Történelmi Társulat.
1976-tól: Az emlékhely felavatása után még három sírjel került a temetőkertbe.
Balogh István dunántúli fafaragó fejfája és az erdélyi, vargyasi Sütő Béla székely kop
jafája, valamint 1990-ben egy, a sírjelek közül kimagasló fakereszt, melyet Majer Mihály
pécsi püspök szentelt fel.
- Az emlékhelyet a vendégkönyvek, belépőjegyek tanúsága szerint évente eleinte
százötvenezer, utóbb 70-80 ezer ember keresi fel.
- A sírjelek gondozását 1985-ben a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága vet
te át.
- A Csatatér c. film érzelmeket felkavaró módon föleleveníti az emlékhely körüli
korábbi vitát.
Az 1526-os mohácsi ütközet pontos színhelyének, a magyar és török seregtestek
elhelyezkedésének, mozgásának lokalizálása máig sem tisztázódott teljesen. Az egykorú
krónikák által említett geomorfológiai jellegzetességek, a csatahely közelében lévő tele
pülések maradványai az eltelt évszázadok során jórészt eltűntek.
Papp László, aki a 30-as évek elején a kecskeméti múzeum szolgálatában a falu
ásatásokat kezdeményezte (s akinek a néprajzi mellett jogi és művészettörténeti diplo
mája is volt), az 50-es években a pécsi múzeum régészeként az ütközet helyszínét kívánta
tisztázni. Az általa megtalált két tömegsírban összesen mintegy 240 elesett katona feküdt.
A szórványos mellékletek alapján megállapította, hogy a Kanizsai Dorottya jobbágyai
által eltemetett, föltehetően jobbára idegen zsoldosok maradványairól van szó, akiket a
török talán a magyar ágyúállások mellett mészárolt le. Ily módon az ütközet helye, a
húszezernyi halottal máshol lehet. 1960-ban, a közelgő tél miatt, Papp Lászlónak az
ásatásokat be kellett fejeznie.
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Az 1959-es és 1960-as kutatásokat Mohács Város Tanácsa támogatta. Papp László
emlékművet javasolt a szakszerűen visszatemetett tömegsírok mellé (1. Függelék).

A „sírkert" és a „kopjafa" koncepciója
A mohácsi csata 450. évfordulójára Mohács városa már a 60-as évek végétől készült.
Kézenfekvő volt a megtalált tömegsírok megjelölését beiktatni az ünnepségek tervébe.
1973-ra a felettes szerv, a Baranya Megyei Tanács is az ügy mellé állt. Végrehajtó
Bizottsága emlékmű felállítását határozta el, erre Timár Mátyás miniszterelnök-helyet
testől hárommillió forint támogatást eszközöltek ki.
Rakonczay Zoltán, az OTvH elnöke jól ismerte az európai és amerikai termé
szetvédelmi gyakorlatot, amely általában a természetvédelem szerveihez utalja a törté
nelmi emlékhelyek gondozását. Épp 1973-as pécsi látogatása idején vette meg az angol
természetvédelmi szervezet az ország egyik középkori csataterét. A Baranya Megyei
Tanács munkatársai is fölkeresték a szomszédos országok történelmi csatatereit, és

3. kép. írj. Szabó István sírjelei
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beszámoltak az ott fölállított emlékművekről. Jártak Jugoszláviában a rigómezei, Bulgá
riában a várnai és több lengyel csatatéren, információkat gyűjtöttek a Szovjetunió terü
letén lévő csataterek gondozásáról. Ilyen példák nyomán változott át az emlékmű-em
lékszobor felállításának gondolata egy emlékpark létesítésévé. „Az emlékhely létrehívói
abból indultak ki, hogy a mohácsi csatával kapcsolatos emlékművek, emléktáblák II.
Lajos és a korabeli főurak emlékezetét ápolták" - írta egy előterjesztésében Kovács
Gergelyné. - „Mi a köznép emlékére és tágabb értelemben a történelem emlékezetére
kívántuk létrehozni az emlékhelyet... Az, hogy az emlékhely leendő helyét a két tömeg
sír környékére tettük, némileg meghatározta az egész tervezési koncepciót, temetőkert
létesítését. Kezdetben arra gondoltunk, hogy a szomszédos országokban lévő hősi te
metők mintájára annyi sírjelet ... állítunk fel, ahányan a mohácsi csatatéren elestek.
Tanulmányoztuk az ugyancsak vesztes csatával kapcsolatos várnai, rigómezei em
lékműveket... Mindezek megérlelték bennünk, hogy műalkotásokként faragott sírjeleket
kell elhelyezni, s azokban a 16. századi magyar köznépi temetők sírjeleit kell megjele
níteni."
A sírjelekre, kopjafákra a „temetőkert"-jelleg kifejezésén túl is kívántak szimboli
kus mondanivalót bízni. Kovács Gergelyné Somogyi Józseffel megbeszélt első elgondo
lása szerint a fejfáknak táji-helyi formaváltozataikkal mintegy az ország egészét kellett
volna megjeleníteniük. Az ország összes „fafaragójától" kértek volna egy-egy sírjelet.
Kiss Attila régész egyik javaslatában (1974. ápr. 26.) fölvetette, hogy mivel a két
uralkodó vezetésével a Török Birodalom és Magyarország állt szemben a mohácsi síkon,
jogos lenne az egykorú Magyarország 85 törvényhatóságát (megyéjét, területét) megje
leníteni a sírjelekkel (annak ellenére, hogy az ország jelentős részeiből nem jöttek
katonák a magyar seregbe).
Ezekben az elképzelésekben maguk a fejfák, „kopjafák" már korábbi nemzedékek
alatt köréjük rendeződött képzettársításokkal, mitikus értelmezésekkel jelennek meg.
Kovács Gergelynének az a föltételezése, hogy a 16. században a magyar köznépi te
metőkre a faragott fejfák használata lett volna jellemző, szintén vitatható, cáfolható.
A katolikus és a protestáns temetők temetkezési és sírjelölő szokásainak a világos diffe
renciálódása és a református temetőkben meghonosodó fejfák változatos faragott kiala
kítása jóval későbbi időre tehető (vö. BALASSA 1989).
A kopjafák körüli mítoszképződés a reformkorban indult meg. A Magyar Tájszótár
(1838) számára küldte be a Székelyföldről egy amatőr levelező a kópia, kopiafa, temetója
„tájszavakat". Később ezeket a szavakat eredeti népi használatban mások nem találták
meg. A parasztemberek fejfáról, gombfáról beszéltek. A fejfákat mint népművészeti
alkotásokat a közvélemény akkor még nem tartotta számon. Huszka József rajztanár hívta
fel rájuk a figyelmet 1889-ben (HUSZKA 1889). Ő már a kopjafa szóból kiindulva, a
kopjához mint fegyverhez és a török korból, a határőr szolgálatra kötelezett székelyektől
későbbről is dokumentált kopjás temetéshez kapcsolta őket. A történeti magyarázatok
sokszor ellentmondtak egymásnak, mindez nem akadályozta meg, hogy a kopjafák körül
„elinduljon egy olyan asszociációs mező kialakulása, mely a katonáskodás, a katonai
tiszteletadással történő temetés és ezen keresztül a harcias magyar jellemvonások és az
őstörténet felé vezetett" (HOFER 1992a). A fejfák mögött föltételezett múlt egyre mé-
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4. kép. A Mohácsi Történelmi Emlékhely térképe. Elől a díszkapu, mögötte az alapítási
emlékkövek és kerek mezőben a „térképkő". Hátrább a földbe süllyesztett átrium, közepén a
szökőkút. Magát a kerek emlékhelyet sűrű lombos, ültetett erdő veszi körül, dél felől ebbe
hasít bele az a sötét fenyősáv, mely a török támadás irányát jelzi. A tömegsírok helyét sötét
téglalap jelöli. Az egyes művészek (Kő Pál, Kiss Sándor, Király József, ifj. Szabó István)
„kopjafái", sírjelei szabálytalan csoportokat alkotnak, ezeket apró keresztek, illetve körbe
foglalt keresztek jelzik.
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lyült az őstörténet irányában. Az „ember alakú" fejfákat összevetették a finnugor népek
ősszobraival, és úgy vélték, hogy már a honfoglalók kopját tűztek a sírra. A századfor
duló óta a művészek, többek közt Kós Károly, Kozma Lajos, Körösfői Kriesch Aladár
stb. tovább bővítették vizuálisan is ezt a történeti-mitikus asszociációs mezőt.
A „kopjafának" ezek a (feltételezett) történeti és mitikus összefüggései adhattak
indítékot a sírjelek elkészítésével megbízott szobrászoknak, faragóknak, hogy művészi
alkotóképzelettel jelképes formákká alakítsák tovább a fejfákat (bálványszerű emberáb
rázolássá, kopjává, napkorongot tegyenek rájuk stb.).

Az emlékhely jelképegyüttese
Az emlékhely maga kör alakú és a körülötte lévő „profán" tértől mesterségesen ültetett
erdő, a megközelítésére szolgáló úttól monumentális kapu különíti el. A zöldellő erdőbe
egy feketefenyőkből ültetett ék hasít bele: ez az ék jelzi azt az irányt, ahonnan a végzetes
török ellentámadás kibontakozott.
Talán jelképes mondanivalója van az emlékhely kerek formájának, a látogatót
vezető kerek utaknak is. A hivatalos vezető szerint a sírok és a kopjafák a „mohácsi
kálvária" egyes szakaszait mutatják be. „Ezt a kálváriát azonban csak körül lehet járni,
és nem lehet eljutni a »megváltó« keresztre feszítésig, mert a tanulság is, a probléma is
körbejárásra ösztönöz..." (L. Függelék 8.). Ezt a mintegy állásfoglalást kerülő, körbejáró
jelleget módosította az 1990-ben fölállított hatalmas kereszt, amely tengely is az emlék
helyen.
A bejáratnál áll a Pölöskei József ötvösművész által készített hatalmas kapu, egyes
leírások szerint „Hádész kapuja". Gótikus íve meg van törve, mint ahogy a csatával
megtört az ország fejlődése. Maga a kapu huszonnyolcezer apró, csonthoz hasonló
fémtagból van összeszegecselve-forrasztva. A csontok a halottakra, a szám az elesettek
számára utal. Az emlékhelyre érkező útja egy földbe süllyesztett, átriumos épületen vezet
át, amelynek egyik oldalán a kiállítási táblák a csata történetét, a másik oldalán az
emlékhely létesítését beszélik el. Középen Illés Gyula szökőkútja mint meghasadt virág
az ország három részre szakadását idézi föl. Rétfalvi Sándor szobrász két kőtábláján
gyűrött bronz falevelekre írva az emlékhely „névjegye". Bencsik István térképköve a két
sereg hadrendjét mutatja be. A földbe mélyített átriumból kilépve tárul ki a voltaképpeni
emlékhely, a szabálytalanul elhelyezett 120 kopjafával. Csupán a négy művész alkotásai
különülnek el, alkotnak külön-külön csoportokat.
Az un. „kopjafák" „derealizáltak", csak utalnak a falusi református temetők egykori
faragott fejfáinak formáira.
Kő Pál szobrászművész sírjelei, mondhatnánk: sírjel-szobrok. Kopjafaszerűek
annyiban, hogy egy-egy fatörzsből vannak kifaragva, de szoborként a mohácsi csata
egyes szereplőit jelenítik meg, fegyvereket, páncélokat ábrázolnak, oldalukba József
Attila, Kölcsey, Berzsenyi, Vörösmarty, Kisfaludy és Juhász Ferenc verssorai vannak
bevésve. Hangzó hatásuk is van: Szulejmán füleibe csengő-bongó fülbevalókat helyezett,
a Regős szélhárfát tart, mely zúg, ha feltámad a szél. Saját szavai szerint: „Elkezdtem
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rajzolgatni, de csak rájöttem... ha én most kopjafákat csinálok, az semmi ... én aztán
elmentem egy másik irányba ... különböző bálványokat kezdtem kigondolni..." Megfa
ragta Tomorit, II. Lajost, Szulejmánt és a Samu Gézának átadott sír jelek közt elkészült
Kanizsai Dorottya alakja is.
Király József stilizált kopjafái az „ősi" hagyományokat akarják megjeleníteni. Más
világrészek törzsi művészetéből is merítenek. Drámai hatásukat növelte „vörös vagy
vörhenyes, mélybarna színezésük, az erőszakos halált haltak színe" (KOVÁCS 1990).
Ezzel népi tradíciókhoz alkalmazkodott, de egyes mitikus értelmezések szerint a magyar
ság „magával hozott ősi pogány temetkezési szokásait" idézte fel. Ifjú Szabó István
megmaradt a népi fafaragás formanyelvének keretei közt, de Kő Pálhoz hasonlóan
történelmi figurák, lovak, fegyverek ábrázolására törekedett. Kiss Sándor sírjelei a két
szomszédos sírjel-csoporttól elválnak azáltal, hogy nagyobbak, magasabbak a többinél
és nincsenek megdöntve, hanem szálfa egyenesen állnak. Formáik távolról az erdélyi
temetőket idézik. Erdélyhez kapcsolódik a Kiss Sándor által fölállított harangláb: a rajta
függő apró lélekharangot Erdélyből hozták neki.
Tudomásom szerint az emlékhely létrehozóinak újítása, hogy nem meghatározott
sírokra vagy meghatározott helyre, egy vagy több személy emlékére állítottak kopjafát,
illetve, kopjafához hasonló sírjelet, hanem szétszórtan, egy nagyobb területen - annak
érzékeltetésére, hogy itt és távolabb a földben sok ezer nem azonosított halott pihen. (Ez
az elgondolás jelentkezett 1989-ben, az Inconnu művészcsoport által a budapesti közte
mető 30 l-es parcellájában szétszórtan fölállított kopjafákban is.)
A fejfáknak a népi hagyományokra csak áttételesen utaló stilizált formái eloszlat
hatták azokat az aggodalmakat, hogy az egyes fejfák azonosítható vidékekre, közössé
gekre, határon belüliekre és kívüliekre utalhatnak. Másfelől szabad kezet adtak a formai
kísérletezésre és a fejfák romantikus értelmezői által a fejfákba „belelátott" különféle
formák, jelképek megjelenítésére. (Voltaképp igazi „népi" fejfa csak a felavatás után
évekkel került az együttesbe: Balogh Mihály dunántúli és a vargyasi Sütő Béla székely
kopjafájával.)

Az emlékhely értelmezése, utóélete
A Mohácsi Történelmi Emlékhely létesítése - akarva, akaratlanul - állásfoglalást jelen
tett a nemzettudat aktuális megfogalmazását illetően. Ha nem is mindig világosan,
egyértelműen kifejezve, de megkülönböztethető a kormányzat, a párt hivatalos álláspont
ja és az ellenzéki vagy részben szembenálló csoportok álláspontja, sőt köztük is a
különböző változatok.
Helyénvaló-e egy tragikus eseménynek hangsúlyt adni, mikor a jövőbe tekintő
optimista világfelfogás kialakítása lenne a cél? Magának a mohácsi csatának az emlékén
túl itt számolni lehetett Mohács „regressziós fixációs pont"-szerepével, vagyis azzal,
hogy más történeti katasztrófák emléke már korábban rárétegződött a csata emlékére.
Ezzel kapcsolatban talán figyelmet érdemel, hogy a Mohács-kori Magyarország, egyál
talán a teljes ország megjelenítésének az igényében utalás lehetett Trianonra, ugyanígy
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5. kép. Kiss Sándor sírjelei és a harangláb
az erdélyi asszociációkban is (bár a „derealizált" kopjafák nem tartalmaztak végül köz
vetlen erdélyi párhuzamokat). Az emlékhely tervének fölmerülése idején, 1960-ban még
közel volt az 1956-os tragédia emléke is. Tanulságos ebből a szempontból követni
Ortutay Gyula fölavató beszédének „hivatalos" gondolatmenetét. Ez Mohács példáját
ellenpéldaként idézi az 1976-ban szerinte indokolt optimizmus, az ország vezetésébe, a
nemzet egységébe vetett bizalom aláhúzására.
Ha a „Mohács-vita" „népi patriotizmussal" kapcsolatos nézeteire - és az ezekkel
szemben kifejtett „történeti realista" véleményekre - figyelünk, talán nem túlzás arra
gondolni, hogy az 1989 után hangsúlyosan megfogalmazott „népi" és kritikai (urbánus)
álláspontoknak valamely korai hangpróbái is belejátszottak a vitába. A falusi temetők
sírjeleivel a nemzeti tragédiát megjelenítő emlékhely mindenesetre igényt jelentett be a
nemzet és a népi kultúra folyamatosságának elfogadására egy olyan időben, amikor
Európa-szerte, részben már Magyarországon is, az értelmiség jelentős része úgy vélte,
hogy egy „nemzet utáni" korban él.
Talán ilyen érzések, gondolatok lehetnek az egyébként tét nélküli „régészeti feltárás
szemben az emlékhellyel" vitában is, hiszen a régészek maguk kijelentették, hogy tudo
mányosan nem várható haszon a (meg sem valósítható) óriásfeltárástól. Ezeket a tudó-
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mányos érveket elevenítette föl (többek közt) Rózsa János Csatatér című filmje is, mely
az emlékhellyel kapcsolatos fanyalgást fejezte ki.
Nem lehet egyébként a nemzettudat szempontjából egyértelműen kategorizálni az
ellenzőket és az emlékhelyet pártolókat. ízlésbeli különbségek is közrejátszottak. Sokak
ban ellenérzést keltettek egyes önkényes, mesterkélt kopjafa-alakzatok, a lovaknak állí
tott sírjelek, a Kő Pál-féle szobrok - hivalkodónak találták az egész sírkertet. (Az
1993-94-ben készített interjúkból az derült ki, hogy akik az emlékhely létesítéséért annak
idején önzetlenül, lelkesen dolgoztak, örömmel, a jó munka tudatával fáradoztak.)
*
Az avatás óta több helyi kultusz, szokás kapcsolódott az emlékhelyhez. A mohácsi
csatavesztés évfordulóján minden évben különböző mohácsi helyi szervezetek koszorúz
nak. A mohácsi iskolák „saját" tömegsírt választottak, amelyhez kijárnak. A török kö
vetség is megemlékezik a csata évfordulójáról koszorúzással minden szeptember l-jén,
a török győzelem napján. 1989-től a csatavesztés évfordulóján magas tisztségű egyházi
vezetők celebrálnak tábori misét (a pécsi püspök, a kalocsai érsek, az egri érsek).
Turisták, turistacsoportok - különösen a távolról, a határon túlról érkezők - olykor
virágot, koszorút hoznak. A tömegsírokon általában mindig van virág.
A 80-as évek végétől sokan kifogásolták, hogy nincs kereszt az emlékparkban.
Többen hivatkoztak arra, hogy a csata idején még a reformációval szimpatizálók sem
lehettek tisztában azzal, hogy kiváltak, ki fognak válni a katolikus egyházból. így állí
tották fel 1990-ben a tíz méter magas fakeresztet, amelynél azóta a tábori miséket tartják.
Halottak napján szintén virágot hoznak a tömegsírokra, és az iskolák is kivonulnak.
Király József sírjeleiről az eső lemosta a festéket, több fejfán kisebb-nagyobb sérülések
vannak, de a gondos konzerválás eredményeként legtöbbjük sértetlen állapotban van. Ezt
mutatta a Néprajzi Múzeum „Magyarok Kelet és Nyugat közt" c. kiállításán bemutatott
három sírjel, köztük Kő Pál II. Lajos-szobra.

Függelék
Részletek egykorú dokumentumokból, nyilatkozatokból
a Mohácsi Történelmi Emlékhely létesítéséről

/. Papp László régész, megyei múzeumigazgató javaslata, 1966
„A történelem nagy csatáinak helyén a kutatás számos más országban is megindult,
illetve felélénkült. A csehek a fehérhegyi csatatéren folytatnak ásatásokat, a lengyelek a
grünwaldi nagy csata helyét keresik, a számunkra is emlékezetes várnai csatatéren a
bolgárok már korábban is eredményes kutatást végeztek, és a csatatéren emelt múzeum
mauzóleumban helyezik el a csata tárgyi emlékeit.
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A külföldi kutatások a legmodernebb eszközökkel, így légi felvételekkel is dolgoz
nak. A mohácsi ásatásoknál erre ez ideig nem kerülhetett sor.
A nagy emlékhelyeken közismert, nagyszabású emlékművek állanak. A mohácsi
csatatér ma is jeltelen."
(PAPP1966.)

2. Kő Pál szobrászművész visszaemlékezése egy 1975-ös helyszíni tárgyalásra
a tömegsírok sorsára vonatkozóan
„...akkor ez a stáb, olyan 8-10 ember [Kovács Gergelyné, Rakonczay Zoltán, a többi
művész]... lementünk Mohácsra, és megnéztük ezt a kiásott két tömegsírt. Még dolgoz
tak rajta akkor is a régészek, antropológusok, tudományos emberek ott körbedongták, és
a mi feladatunk az volt, hogy hozzunk egy szavazást, hogy ezzel most mi legyen, hogy
ezt most úgy mentsék-e tovább, próbáljuk meg konzerválni, vagy valami japán segítséget
igénybe véve üvegpalotát építeni köré, hogy láthatóvá váljon és maradjon. Vagy pedig
a másik álláspont az volt, hogy megcsinálni a megfelelő vizsgálatokat, majd visszatemet
ni. Ezen ment a vívás. .. .Ezt tulajdonképpen Rakonczay mondta el ott mint szóvivő, mert
ő volt a hangadó... Akkor ez a társaság hozzászólt, már aki hozzászólt, hogy mi lenne
itt a megoldás, vagy mi lenne a további lépés. A régészek azt mondták, hogy ezt meg
kell vizsgálni, hogy kik ezek, mik ezek, tehát az antropológiai vizsgálatokat el kell
végezni... A honvédség még ott volt, egy akkori tábornok volt a megbízott, egy hadse
regparancsnok tábornok, a védnök, ők amellett voltak, hogy itt tulajdonképpen egy
képzőművészeti, építészeti együttest kell létrehozni, hogy búcsújáró hely legyen, de
ugyanakkor kegyeleti hely is legyen. És ne mutassuk ezeket a csontokat így be, mert ez
szörnyű volt. Ez olyan megrázó volt, és olyan borzalmasan friss, meg nem tudom
mondani jobban, ez engem iszonyúan felkavart, amit ott láttam. Olyan érzés volt, hogy
ezek tegnapi halottak, vagy mai halottak. És hogy ezzel mi akkor mit tudunk kezdeni.
De hát a művészet az valahogy mást kell itt tegyen. Ez akkor működne jól, ha én nem
magyar lennék, hanem valami más náció, aki a rítusaiban, szokásaiban mást produkál.
De én ezt nem tudom a magam ízlésére vagy lelkületére úgy eldönteni, hogy ez maradjon
és hadd lássa mindenki. Mert az egész valahol elveszítené a lényegét... a temetkezésünk
az nekünk másféle szokással jár, mintsem hogy állandó közprédára tegyem ezt, szemér
mesebb vagyok ennél."
(KOVÁCS Gábor magnetofonra vett interjúja, 1993.)

3. A Magyar Nemzeti Múzeum szakvéleménye a tömegsírokban talált csontok kő
szarkofágokba tervezett áthelyezéséről, 1975. március 17.
„Ami a tervnek azt a részét illeti, hogy a csontokat a tömegsírokból fel kívánják szedni
és 2 kőszarkofágba elhelyezni, erre vonatkozóan a Magyar Nemzeti Múzeum részéről a
leghatározottabb óvást emelem. A múlt század közepén Székesfehérvárott feltárt király-
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síroknál tették azt, hogy a csontvázakat egy közös szarkofágba összegyűjtötték, és
Székesfehérváron a bazilika romjai között eltemették. Ezt meg lehetett csinálni a múlt
század közepének romantikus történetszemlélete mellett, de egy ilyen megoldást a mai
tudományos felfogás semmi körülmények között nem enged meg. A tömegsírokat vagy
eredeti helyükön hagyják és úgy mutatják be, vagy pedig teljesen ki kell hagyni ezeket
a számításból, és az emlékparkot ezektől függetlenül kell létesíteni. A tömegsíroknak a
javasolt, teljesen tudománytalan felszedését a Magyar Nemzeti Múzeum részéről a
leghatározottabban ellenezzük."
(Dr. FÜLEP Ferenc főigazgató levelének másolata.)

4. Kiss Károly cikke az emlékhely tervéről, 1976. április 25.
„.. .Ez jutott eszembe, amikor megálltunk a gyásztéren, a harmadik tömegsír fölött. Mert
az a munkálat, amellyel Maráz Borbála régész irányításával föltárják ezt, s majd a
negyediket és ötödiket is, nem tervszerű kutatóásatás. Csak leletmentés... A szó etimo
lógiai értelmében. S azt a maguk erejéből lelkiismeretes alapossággal elvégzik, de néhá
nyadmagukkal nem pótolhatják, amit a magyar régészet Mohácson elmulasztott... Ké
szül az emlékpark. Előttem hevernek tervrajzai. Tört hegyű gótikus diadalívet képzeltek
a közepére bronzkapusan. S három szökőkutat. Kinek? Minek? Mintha a mohácsi gyász
tér a magyarság győzedelmes csatahelye volna... Hivalgó szökőkutak, gótikus diadalív
meg bronzkapu helyett másféle kegyelet vezéreljen bennünket. S ne kopjafák és sírjelek!
Az ezekre szánt nehéz pénzek töredékéből föl lehetne tárni a csatamezőt. S a meglelt
telemeket - tudományos igényű antropológiai vizsgálat után - igenis méltó módon végső
nyugvóhelyre kell helyezni, ahol egyszerű jel hirdesse emléküket. A mohácsi gyásztér
többé ne legyen ebek harmincadján, és senki ne varázsoljon oda idegenforgalmi attrak
ciót."
(A mohácsi gyásztér. Liget a csatamezőn. Magyar Nemzet 1976. április 25.)

5. Ecsedy István régész válasza Kiss Károly írására, 1976. május 30.
„.. .Kiss Károly véleménye szerint az emlékpark létrehozása helyett a csatamező feltárá
sát kellene elvégezni.
Ez a kiindulás alapvetően rossz, ugyanis a csatamező területe legalább huszonöt
négyzetkilométer. Régészeti kutatásának célja további tömegsírok feltárása lehet. Egy
átlagos tömegsír területe húsz-harminc négyzetméter... Nem szorul bővebb indokolásra,
hogy a csatamező feltárása teljes lehetetlenség, és a »tervszerű kutatóásatásnak« ebben
az esetben semmi értelme sincs. Teljesen fölösleges tehát »másféle kegyelet« nevében a
készülő emlékpark befejezése helyett a csatamező feltárására buzdítani, annál is inkább,
mert az elesett hősök emlékének megörökítése és a csatamező feltárása nem »vagy-vagy«
kérdés...
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Itt egy újabb vádponthoz és Kiss Károly újabb javaslatához érkeztünk. »Az ezekre
[azaz kopjafákra és sírjelekre] szánt nehéz pénzek töredékéből föl lehetne tárni a csata
mezőt. S a meglelt tetemeket - tudományos igényű antropológiai vizsgálat után - igenis
méltó módon végső nyugvóhelyére kell helyezni, ahol egyszerű jel hirdesse emlékü
ket.«...
A tömegsírokban lévő csontvázak részletes embertani vizsgálatára nincs lehetőség.
Akkor sem lenne, ha a tudományos vizsgálat az antropológia számára fontosnak minősül
ne, mert ebben az esetben a hazáért életüket áldozó hősök iránti kegyelet parancsa
minden egyéb szempontnál erősebb. Nem bolygatjuk meg, nem szedjük szét és nem
lajstromozzuk az elesettek földi maradványait, nem kezeljük vizsgálati anyagként.
A mindenképpen szükséges helyszíni dokumentáció és jegyzőkönyv elkészítése után a
sír betemetése, felhantolásaés a sírjel felállítása következik. Ez a módszer látszik egyedül
helyénvalónak a később esetleg előkerülő tömegsírok esetében is."
(ECSEDY István régész, Magyar Nemzet 1976. május 30.)

6. Fischer Jánosnak, Mohács polgármesterének megemlékezése a mohácsi csata
450. évfordulóján rendezett városi tanácsülésen
„A 450. évfordulóra való fölkészülésünk céljait így foglaljuk össze:
- a mohácsi csata korának tudományos elemzése, ennek fölhasználása a szocialista
nemzeti önismeret erősítésében,
- a szocialista hazaszeretet elmélyítése, a proletár internacionalizmus szükségszerűségé
nek és mai tartalmának megértése,
- a csata érzelmi hatásának felhasználása a közösségi aktivitás növelésében,
- ösztönzés a közéleti, politikai, kulturális tevékenység szélesítésére.
Szándékunk megvalósításához megkaptuk a politikai, a tudományos és a
közművelődési szervek támogatását, a városi lakosság alkotó munkáját, sokoldalú segít
ségét"
(A Mohácsi Történelmi Emlékhely. Képes vezető. H. n., é. n. 11976])

7. Ortutay Gyula ünnepi beszéde 1976. augusztus 29-én, a Mohácsi Történelmi
Emlékhely felavatásán
„Emlékezni jöttünk Mohácsra, nem ünnepelni. A magyar nemzeti tudat Mohács nevét
úgy őrzi, mint az egyik legsúlyosabb gyásznapét. Nem is lenne hát illendő semmi
fényeskedő ünnepség, hanem a megilletődött, nehéz gyász komolysága. így gondolt
mindig is a magyar irodalom Mohácsra, a »mohácsi veszedelem «-re, mint nemzeti
történelmünk legválságosabb fordulópontjára. Eötvös József történeti regényét, a Ma
gyarország 1514-hen c. ugyancsak történeti dátumot viselő regényét szinte úgy írja, mint
a nemzet vesztének kikerülhetetlen társadalmi előzményét. ...Mátyás király hatalmas
korszaka után a végzete felé sodródó nemesi Magyarországot ábrázolta: 1514 után
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következnie kellett 1526-nak. Ezt sugallja regénye, s a nemzeti reformok korában, a
megszületni vágyó ifjú Magyarország számára ennek az ítéletnek, ennek az ábrázolásnak
politikai funkciója is volt. Mohács arra emlékeztetett ekkoriban, hogy a nemesi nemzet
ne feledkezzék meg Dózsa alávetett, megalázott jobbágyi népéről... Valójában ugyanígy
lát Ady Endre is, csak ő akkor, 1908-ban már másként, szinte remény nélkül tekintett az
úri Magyarországra, a »Halál-tó« Magyarországra, s kegyetlen indulattal vág végig
önmagán és nemzetén, a Nekünk Mohács kell soraiban, hisz így kezdi, ilyen indulattal:
»Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,«
...elmondhatjuk Mohács mai tanulságaként, hogy Ady indulatos, fájdalmas ítélete is
csak költői emlék, a múltról beszél, s nem a jelenünknek. Nem kívánjuk népünknek Mohács
jégverését, kegyetlen ostorcsapásait, nem, nekünk már nem kell több Mohács, ahogy
hazánkat sem tekintjük a »Halál-tó« komor víziójával. Eötvös fájdalmas énekét is másként
hallgatjuk ma már; a Búcsú-va, nagy költeményére más ma a visszhang. Eötvös így írt:
»S még áll Mohács, még áll! magasbra nőnek
Az új barázdán, s régi hősökön
Kalászai, erőt ad a mezőnek,
Bár rég lefolyt, a férfivér-özön.
Nincs kő határán, nincsen kunhalom,
De áll a tér s nem vész a fájdalom.«
íme, áll az emlékeztető tér, de nem törekszünk sem olcsó ünneplésre, méltatlan is
lenne Mohács csataterén, de nem indokolt ma már a jajongó gyász sem...
Ha tanulnunk kellene Mohács tragédiájából, megtanulhattuk, hogy az uralkodó
osztály felelőssége milyen nagy, elháríthatatlan felelősség. S ezt a felelősséget tudja és
vállalja munkásosztályunk, szövetségben a parasztsággal, szövetségben a belőle nőtt, érte
dolgozó értelmiséggel. ...Felelős vezetés, felelős, testvéri szövetségben dolgozó osztá
lyok, meghatározott központi, nemzeti célok jellemzik hazánk mai történetét."
(Baranyai Művelődés 1976. 132-133, 136-137.)

8. Pilaszanovich Irén ismertetése a Történelmi Emlékhelyről, 1976.
„Szobrok, sírjelek, kopjafák, fejfák - és ki tudja, még hány szakmailag elkülöníthető
változat és forma. De a látogató a legritkább esetben bennfentes etnográfus, aki a
szakember szemével méri föl a látványt. Különböző változatai a fából készült sírjeleknek
az egész országban elterjedtek és ismertek; együttes megjelenésük már csak a »nemzeti
gyásztér «-gondolatát folytatva is helyén illő ötlet lehetne, de annál sokkal több. Ahogy
a kapu, a díszkút is hordoz gondolatokat - ha úgy tetszik tartalmi jegyeket fogalmaz -,
így ezek a sírjelek nem csupán hasonmásai egy össznépi - népművészeti! - hagyomány-
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nak, hanem újrateremtésükkel a változó múlt szellemiségét hangsúlyozzák, azt a művészi
tanulságot, hogy a népművészet hagyománykincse, tiszta forrása minden kezdeménye
zésnek. ...
Avatott keresettséggel hullámzik végig a terepen a különböző módon elhelyezett
sok kopjafa. . ..Körülölelik a sírokat, és önmagukban megállva új és új etapjai a mohácsi
kálváriának. Ezt a kálváriát azonban csak körül lehet járni, és nem lehet eljutni a
»megváltó« keresztre feszítésig, mert a tanulság is, a probléma is körbejárásra ösztönöz;
a lekerekített és keretbe kényszerített történelmi ismeretek birtokbavétele egyszerre
vizuális élmény és társadalmi kényszer."
(A Mohácsi Történelmi Emlékhely. Képes vezető. H. n., é. n. [1976])

9. Sinkovics István megnyitó beszéde a Magyar Történelmi Társulat tudományos
konferenciáján, Mohácson, 1976. augusztus 27-én.
„Kegyelettel és hálával emlékezünk azokra, akik az országra törő ellenség elleni harcban
Mohács mezején életüket áldozták, védve az országot, a hazát. A halálban egyformák
lettek főpapok, főurak, akik felelősek voltak az országrontó politikáért, és egyformák
lettek egyszerű katonák, szegényemberek. Azóta négy és fél évszázad telt el, 450-edszer
borult virágba a baranyai vidék, a nagy csata színtere is, mintegy jelképezve, hogy az
élet úrrá lesz a legnagyobb pusztulás fölött is.
Kérem az Emlékülés résztvevőit, hogy egy perc néma felállással áldozzunk a hősök
emlékének!"
(A Mohácsi Történelmi Emlékhely. Képes vezető. H. n., é. n. [1976])
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Ottlik Géza: Iskola a határon (részlet)
„A mohácsi csata 400. évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán,
vereséget megünnepelni. De hát aki a győzelmet ünnepelhette volna itt most, a hatalmas
Ottoman birodalom már nem volt sehol. A tatároknak is nyomuk veszett, sőt időközben,
szinte a szemünk láttára a szívós Habsburg császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy
egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, amelyeket túléltünk. Talán azt is meg
szoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való, fontosabb dolognak
tartsuk a győzelemnél - mindenesetre igazibb tulajdonunknak."

Gábor Kovács
THE MEMORIAL SITE IN MOHÁCS
A SYMBOLIC STRUGGLE FOR HISTORICAL MEMORY
In the battle of 29 August in 1526, the Hungarian army was defeated by the Turks. This
was the starting point for a dark period of 150 years' Turkish wars in Hungarian history.
The battle of Mohács has always played an important role in national identity, especially
in tragic periods of time like the one after the suppressed War of Independence in
1848/49.
In September I960, mass graves of the Hungarian (Christian) army were found on
the battlefield. Later, the graves have been covered again. In the 1970's, towards the
450th anniversary of the battle, a debate has started about the future of the graves. The
whole issue has become part of a political-ideological debate evolving at that time about
national identity and national sovereignty. It resulted in ambivalent decisions; a memorial
site was established under the supervision of the Office for Environmental Protection
and the anniversary of the battle was celebrated but without the official participation of
the government. The present study analyses the symbols of the memorial site. Surround
ing the graves, gravepoles have been placed, made in the style of the gravepoles of
Calvinist cemeteries, used by former generations in Hungary. Also in former times, these
signs acquired a symbolic role and a tragic national connotation. To illustrate the rhetoric
of the various participants in the debate about the memorial site, the author cites examples
from official documents and from the press.
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