
Naményi Ildikó
Az avarok aranya.

A nagyszentmiklósi kincs.
K iállítás a M agyar Nem zeti M úzeumban

A  M agyar N em zeti M úzeum  idén ünnepli fennállásának 200. év
fordulóját, ebből az alkalom ból számos rendezvénynek és kiállítás
nak ad otthont az 1847-es állapotoknak m egfelelően felújított épü
let. A közönség 2002 februárjáig látogathatta az ezeréves bajor
m agyar közös m últat bem utató kiállítást, tavasszal a m agyar ke
reszténység történetébe kaphattunk betekintést. 2002 őszén a m úze
um  épületének és felújításának történetét ism erhetjük majd meg, 
novem ber végén pedig  új, állandó régészeti kiállítás nyílik  Évezre
dek nyomában  címmel.

M éltán illeszkedik ezek sorába a huszonhárom  aranytárgyból 
álló nagyszentm iklósi kincs kiállítása, hiszen a híres lelet a Nemzeti 
M úzeum  létrejöttében is szerepet játszott. H a m egtalálása idején 
létezett volna olyan hazai intézm ény, mely otthont tud adni a kincs
nek, az értékes tárgyakat m inden bizonnyal itthon őrizték volna, így 
azonban azok a bécsi Erem - és Régiségtárba kerültek. Széchényi 
Ferenc ekkor Becsben tartózkodott, és az eset m egerősítette őt a 
m úzeum  felállításának szándékában.

A kiállítás előzm ényének tekinthető az az 1999-ben m egrende
zett tárlat, am ely a nagyszentm iklósihoz hasonlóan a mai Rom ániá
ból szárm azó, és jelenleg  a bécsi Kunsthistorisch.es M useum bm i1 
őrzött szilágysom lyói kincset m utatta be. A nagyszentm iklósi 
leletegyüttest 2002. m árcius 24-e és június 30-a között tekinthette 
m eg a közönség, a kiállítás m egnyitását összekötötték a felújított 
D íszterem  átadásával.

A  kincs kalandos úton került M agyarországra. Az edényeket egy 
szerb földm űves ásója fordította ki 1799 nyarán a M aros m enti te 
lepülés földjéből2, néhányat közülük egy hónappal később már egy
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pesti vásáron találunk egy görög kereskedő portékájaként. Ekkor 
Boráros János, Pest város bírája vásárolta meg a teljes lelet
együttest3, ami október elején m ár a bécsi m úzeum ot gazdagította. 
A nagyszentm iklósi kincset ezelőtt m indössze egyetlen alkalommal, 
az 1884-ben m egrendezett budapesti Ö tvösm ü K iállításon4 láthatta 
a m agyar közönség. Az óvatosság azzal is m agyarázható, hogy 
időről időre felm erült az igény a kincs hazai elhelyezésére. A béke- 
szerződés értelmében azonban a bécsi m úzeumból csak azok a le
letek kerülhettek M agyarországra, am elyek a trianoni határokon 
belül eső területeken kerültek elő a földből. A kiállítás m egrendezé
se 2000 óta szerepelt Rockenbauer Zoltán kulturális m iniszter tervei 
között, azonban elm ondása szerint5 az osztrák m úzeum  vezetői 
kezdetben elzárkóztak a gondolattól. A  kölcsönzésről végül 2001 
m ájusában egy személyes találkozás alkalm ával született m egálla
podás.

A kiállításon bem utatott leleteket a bécsi m úzeum on kívül hét 
külföldi és tizenöt m agyar gyűjtemény bocsátotta a Nem zeti M úze
um  rendelkezésére. A  látogatók három  terem ben szem lélhették meg 
az időben, térben, form ában vagy m otívum kincsben a lelet egyes 
darabjai előzményének, párhuzam ának tekinthető tárgyakat, végül 
m agát a m integy tíz kilogram m  összsúlyú aranykincset.

A lelet-együttes szárm azásának kérdése m áig vita tárgya6. Nem  
tudjuk, vajon ki, m ikor és kinek készíthette a huszonhárom  arany
edényt, ki volt a tulajdonosa, és mikor, m iért rejtette földbe vagyo
nát. A  kincset Bécsben bolgár eredetű leletként m utatják be, m íg a 
budapesti kiállításon az avar eredet b izonyítása kapott hangsúlyt.

A z első terem ben ennek m egfelelően avar kori előkelők és feje
delm ek sírjaiból származó m ellékleteket szem lélhettünk meg, ezek 
m utatták be azt a tárgyi környezetet, am elynek a nagyszentm iklósi

3 Ennek emlékére helyezték el a budapesti Boráros téren az egyik bikafejes ivó- 
csanak kinagyított szobrát.

4 Ekkor alakult ki a tárgyak ma is használatos számozása, és ekkor készült el 
mindegyikük pontos másolata a Magyar Nemzeti Múzeum számára.

5 Rockenbauer Zoltán 2002. október 3-án kelt levele alapján (tulajdonomban).
6 A kérdést részletesen tárgyalja Bálint Csanád: A nagyszentmiklósi kincs. In; 

História 2002/3. 3-7.
142



kincs is tagja volt. A tárlókban a 7. század elejéről és közepéről 
származó lelet-együtteseket állítottak ki, így nyom on követhető 
volt, m iként változott az idők során a sírokban elhelyezett tárgyak 
form ája és díszítése. A  kiállított em lékek alapján képet alkothattunk 
az avar előkelők vagyonáról, eszközeiről, m egjelenéséről, bár töb
ben hiányolták m indezeknek például egy életnagyságú bábun vagy 
rekonstruált sírban való bemutatását. A sírm ellékletek között m in
den esetben m egtalálhatók az elhunyt fegyverei (kard vagy szablya, 
illetve íj, nyilak és tegez), egyes használati eszközei (köztük tálak, 
poharak, ivókürtök), halotti ékszerei (a férfi és női ékszerek lénye
gesen nem  különböznek egym ástól) és egykori ruházatának díszei 
(az Övékből és a lószerszám okból m ára m ár csak a nem esfém vere
tek  m aradtak meg). Jellem ző volt a sztyeppi nom ád népekre, hogy 
vagyonuk jelen tős részét ruházatuk és eszközeik díszítésére fordí
tották. A  gazdag felszerelés érzékeltette tulajdonosa rangját, egy 
esetleges tám adás vagy vesztes csata után pedig a javak  m egm ene- 
kítését is lehetővé tette.

Ezekben a tárlókban több rekonstrukcióval találkozhatott a láto
gató, ami a kiállítás egészére nem volt jellem ző. A  sírokban talált 
nem esfém veretek elhelyezését és rendeltetését bem utató tárgyak 
többsége m ég László Gyula régészeti szem inárium ain készült.

A legtöbb látogató tekintetét valószínűleg a kunbábonyi sírban 
(Bács-K iskun m egye) talált hatalm as, m integy ötven literes agyag 
am fora ragadta m eg először. Am ikor 1971-ben a Kunszentm iklós 
határában illegális hom okkiterm elési végzők lába elé guruit, azok 
m ég nem  sejtették, hogy az eddig ism ert leggazdagabb avar sírra 
bukkantak. Ennek leleteit három  vitrin tárta a látogatók elé. M áig 
vitatott, hogy a sír fejedelem  vagy gazdag előkelő holttestét rejtette- 
e. Az előbbi álláspontot látszik m egerősíteni, hogy a sírm ellékletek 
között az egyedülálló, valószínűleg jogarhoz hasonló fabot végét 
fedő, griff-fejet m intázó aranybevonatot is megtalálták.

A z első terem ben egy m ásik különös tárgyat is bem utattak, m e
lyet eredetileg a tépei (Hajdú-Bihar m egye) kagánsír rejtett: a halott 
mellé tem etett kincseket a régészek előtt sírrablók is felfedezték, és 
az itt talált m integy két és fél kilogram m  súlyú ezüsttálat elosztották
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egym ás között; a sírban a tálnak csak egyik negyede m aradt.7 A 
lelet m ellett bem utatták a teljes tál rekonstrukcióját is.

A  m ásodik teremben avar köznépi sírokban talált tárgyakat állí
tottak ki, m elyek form ájukat vagy díszítésüket tekintve párhuzam ba 
állíthatók a nagyszentm iklósi kincs egyes darabjaival.

A z első vitrinben bizánci eredetű fém edényeket láthattunk, m e
lyek többsége női sírokból került elő. Ez a néhány tárgy utalt az 
avarok szoros kapcsolatára a Bizánci Birodalom m al, amely több 
m int fél évszázadon át adóval váltotta m eg a két nép közti békét. Az 
antik form ákra emlékeztető edények főként a diplom áciai kapcso
latokat m egerősítő ajándékként kerültek az avar előkelők tulajdoná
ba. Az adó fejében küldött nagy mennyiségű pénz többségét beol
vasztották, feltehetően ebből készültek többek között a kiállításon is 
bem utatott aranytárgyak és nem esfém díszítések. A  Kárpát-m edence 
területén feltárt leletek azonban csak töredékét teszik ki a bizánci 
eredetű aranynak, a többi értékes tárgy 795 után N agy K ároly frank 
uralkodó kincstárát gazdagította.

K iem elkedő m űvészi alkotás az a Budakalászon feltárt, jó  álla
potban m egm aradt korsó, m elynek díszítése hellenisztikus hagyo
m ányokat idéző ember-állat küzdelm eket és cirkuszi jelenetet ele
venít meg. A Bizánci B irodalom  és a nom ád népek kapcsolatára 
utal, hogy az egyik ábrázolás a  jellegzetes sztyeppi harcm odornak 
m egfelelően örökíti meg a vadászt.

Két tárlóban helyezték el azokat a fém-, üveg- és kerám iaedé
nyeket, m elyek form ájukat tekintve párhuzam ba állíthatók a 
nagyszentm iklósi kincs egyes darabjaival. A figyelm es szem lélőnek 
feltűnhetett, hogy az edények rokonságot m utatnak a korábban lá
tott fejedelm i sírleletekkel is. Ez arra utal, hogy a társadalom  eltérő 
szintjein élők hasonló használati tárgyakkal rendelkeztek, a különb
ség leginkább azok alapanyagában m utatkozott meg. A tárgyak 
között m egtalálható volt egy aranyveretekkel díszített fatálka re
konstrukciója is, amelynek különlegessége, hogy nem csak perem ét, 
hanem  teljes belső ívét is veretek borították. Ennek csak form ája 
tekinthető a nagyszentmiklósi edények párhuzam ának, m íg az egy-

7 Más elképzelések szerint a tál negyedelésének rituális okai voltak. 
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kor festett agyagkorsók esetében a m intázat is rokon vonásokat 
mutat.

A nagyszentm iklósi lelet együttessel formai rokonságban álló 
tárgyak közé tartoznak a kiállított fém  és üveg ivókürtök is. Az 
alapanyag rangjelző funkciójáról alkotott elképzelést megerősíti, 
hogy a fém kürtöket férfisírok rejtették, míg az üvegből készülteket 
női sírokban tárták fel. Az üvegszállal díszített színes darabok B i
záncban használatos form ákat idéznek, míg a fém kürtök form ája a 
nagyszentm iklósi lelet ivókürtjével m utat rokonságot.

A terem további tárlóiban állították ki azokat a tárgyakat, m e
lyek díszítésük, m otívum kincsük alapján kerültek a híres lelet 
együttes mellé.

A  talán legism ertebb nagyszentm iklósi korsó két m edalionja 
nomád harcost ábrázol, akinek öltözéke, fegyverzete, lószerszáma 
pontosan megfelel a régészeti feltárások nyom án kialakult képnek, 
ahogyan ezt a kiállított leletek és az egyik m edalion kinagyított 
képe is mutatja. A z avarok általános fegyvere volt a visszacsapódó 
reflexíj és a hosszúnyelű lándzsa; a vasból készült kard vagy szab- 
lya leginkább vezéri és fejedelmi sírokból került elő. A lószerszá
m ot díszítő veretek pontosan azonosíthatók az ábrázoláson, hiány
zik róla azonban a vaskengyel, am elynek használata az avar nép 
hatására terjedt el Európában. M ivel általában m egtalálható a kora
beli avar sírokban, nem  hiányozhatott a bem utatott leletek közül 
sem.

A kiállítás leggazdagabb tárlója az volt, amelyben a 
nagyszentmiklósi edényekhez hasonlóan em ber- és állatábrázolás
sal, illetve növényi m intával díszített avar fém tárgyakat helyeztek 
el. Az itt bemutatott csatokon, öv- és lószerszám vereteken, ékszere
ken látható figurák és jelenetek visszaköszönnek az aranyedények 
ábrázolásain. A tárgyakon leggyakrabban m egjelenő lény az orosz
lántestű, sas csőrű griff, amely nevet is adott a késő avar kori kultú
rának (griffes-indás kultúra). A négyzet alakú és kerek vereteken 
emellett sast, oroszlánt és különböző két-, illetve négylábú állatokat 
ábrázoltak. Találkozhattunk griff-fejet form ázó verettel is, mely a 
kunbábonyi sírban talált jogar fejét borító aranylem ezre em lékezte
tett. Az egyik nagyszentm iklósi tálkán életfa ábrázolása látható,
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több edényen pedig együtt jelennek m eg em ber- vagy állatalakok és 
növényi díszítőelemek — a kiállított tárgyak alapján ezek sem te
kinthetők egyedülálló jelenségnek. Ezek m ellett különböző méretű 
és form ájú veretek adtak ízelítőt a lelet együttes darabjain is látható 
gazdag növényi motívumkincsből.

A nagyszentmiklósi kincsielet több darabját díszíti X jel vagy 
kereszt, amely m egtalálható néhány köznépi sírból származó tár
gyon is. Egyes kutatók keresztet vélnek felfedezni az egyik sast 
ábrázoló vereten is, míg mások ugyanebben csupán a m adár lábát 
látják.

Az aranykincshez tartozó számos edényen láthatunk különböző 
nyelveken íródott, hosszabb-rövidebb feliratot, köztük rovásjeleket. 
Ennek párhuzam aként m utatták be a legism ertebb avar írásos lele
tet, a csontból készült szarvasi tűtartót és m ellette a felirat kinagyí
tott képét, valamint a benne szerep lő je lek  felsorolását.

Végül a harm adik teremben csodálhattuk m eg m agát a nagy
szentmiklósi lelet együttest. Volt, aki kifogásolta, hogy m ár az első 
terembe belépve jó l látható volt, hol és hogyan helyezték el a híres 
aranytárgyakat, és a tárlatvezetők tapasztalata szerint egyesek a 
többi tárgyat szinte figyelmen kívül hagyva siettek az itt elhelyezett 
tárlókhoz. A teremnek különös hangulatot, m éltóságot kölcsönzött a 
vitrinek sötétpiros borítása és a tárgyak védelm e m iatt szükséges 
félhomály. A huszonhárom  aranyedényt, amely László Gyula m eg
állapítása szerint két asztali készletre, a fejedelem  és a fejedelem 
asszony kincsére osztható, használatuk m ódja szerint csoportosí
tották.

Az első vitrinben helyezték el a kincslelet hét aranytálkáját. 
Ezek díszítése a figyelmes szem lélő szám ára már ism erősnek tűn
hetett, ezeken is láthattunk állatküzdelmi jelenetet, griff ábrázolást, 
különböző növényi motívum okat és keresztjeleket is. Form áját te
kintve egy ovális alakú bordázott darab m utatott rokonságot a ko
rábban látott tárgyakkal, az alján és perem én koncentrikus mintával 
díszített kerek tálkákhoz hasonlókkal ezek között nem  találkozhat
tunk. Az edényekre utólag csatot, illetve a felfüggesztést lehetővé 
tevő fület illesztettek, így azokat — m int fontos használati tárgyat és 
rangjelző funkciójú vagyontárgyat -  tulajdonosuk m indig magánál
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hordhatta. A  nagyszentm iklósi kincs több darabján láthatók görög 
nyelvű, valam int rovásírásos feliratok, utóbbiak értelm ezése kétszáz 
éve vita tárgyát képezi. A z egyik tálka közepének indás díszítését 
veszi körbe a görög betűkkel lejegyzett török nyelvű úgynevezett 
Buyla-felirat, am elynek számos, hasonló értelmű m egfejtése ismert. 
Különlegessége, hogy egyedül ez hordoz némi inform ációt a kincs 
tulajdonosáról: két vezetőről beszél, aki m agát az edényt, illetve aki 
annak csatját készíttette. A többi aranytálka alján és külső peremén 
is láthatók írásjegyek, az utóbbiak néhány darabját a később felhe
lyezett csat eltakarja.

A középső vitrin rejtette a lelet együttes legism ertebb tárgyait: a 
hét aranykorsót. Ezek díszítésüket tekintve igen eltérőek, hiszen az 
egyes darabok készítése között akár száz év is eltelhetett. A korsók 
formája között nincs kom oly különbség, a leggazdagabban díszített, 
kulacsra emlékeztető korsó kivételével minden darab körte alakban 
domborított, felfelé fokozatosan vékonyodó -  ilyen form ájúak a 
második teremben bem utatott kerám ia- és üvegedények is. A ho
gyan a tálkákra, a korsókra is utólag helyeztek fület, mivel az edé
nyeket eredetileg palacknak tervezték. A kincs m egtalálásakor az 
aranybevonatú rézfüleket letörték és beolvasztották; a korsók mai 
állapota 19. századi rekonstrukció eredménye. Az edények többsé
gét növényi motívum ok díszítik, két korsón pedig a láncszemekből 
álló szalagdísz mellett keresztjelek is láthatók. Em ber ábrázol ást a 
leletek közül csupán két korsón találunk. A m ár em lített két harcos 
m egjelenítésén kívül égberagadási jelenet ábrázolásaival találkoz
hatunk, ezeken egy hatalm as sas tart karmaiban egy nőt, illetve egy 
férfit, a harm adik képen egy m eghatározhatatlan nemű alakot. A 
jelenlegi álláspont szerint a je lenet közép-ázsiai eredetű történetet 
dolgoz fel, bár korábban az Árpád-ház eredetm ondájának ábrázolá
saként értékelték, és ez volt a kincs m agyar eredetének egyik bizo
nyítéka.

A terem  utolsó tárlójában a kincslelet ivóedényeit helyezték el, 
öt poharat, három csészét és egy ivókürtöt. A  három  ivócsésze ki
vételével ezekhez hasonló form ájú edényekkel már találkozhattunk 
az első két terem ben kiállított tárgyak között. A két szépen m eg
munkált bikafejes csésze alig különbözik egym ástól, csupán díszí
tésükben fedezhetők fel kisebb eltérések. A harm adik csésze erősen
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stilizált, inkább csigaformát idéz, kevésbé díszített, nincsenek lábai, 
a szarvait pedig a kincs m egtalálásakor letörték és beolvasztották. 
Elképzelhető, hogy a többi edénynél később, a készlet kiegészítésé
re vagy pótlására készítették.

Az edények közül csupán a többitől eltérő form ájú, griffhez ha
sonló lényekkel és növényi mintával gazdagon díszített szilkén 
m aiadtak meg a színes üvegbetétek töredékei, bár hasonló díszítés 
nyomai láthatók az egyik csészén és több kiállított sírleleten is.

A kiállítás látogatói általában elism eréssel szóltak a bem utatott 
tárgyak szépségéről, a legtöbben azonban em lítést tettek a kiállítás 
komoly hiányosságáról: a tájékoztatás szinte teljesen elm aradt, az 
egyes tárgyak mellett ugyanis csak azok lelőhelyét és kölcsönző 
intézményét tüntették fel, ami a laikus látogató szám ára nem  hordoz 
igazán fontos információt. Vélem ényem  szerint érdem esebb lett 
volna a tárgyak m egnevezését, rendeltetését közölni, esetleg rövid 
m agyarázattal, m iként is kapcsolódik az adott tárgy a 
nagyszentm iklósi kincslelethez. A term ek falán szám os fényképet 
helyeztek el a kiállított tárgyakról, m elyek egyes részletekre, példá
ul az ábrázolásokra, a díszítőelemekre vagy a díszítési technikákra 
hívták fel a figyelmet, a feliratok és a  m agyarázatok azonban itt is 
hiányoztak. A látogatók tájékoztatását több rekonstrukció bem uta
tásával is segíthették volna, így viszont nem  sokan ism erhették fel 
például az első teremben elhelyezett egyik aranyból készült lemez
ben egy fapohár nemesfém  peremét.

A z érdeklődőknek azonban több kiadvány is segítséget nyújtott 
a bem utatott tárgyak és a kincs alaposabb m egism erésében. A kiál
lítás magyar, angol és ném et nyelven is m egjelent katalógusában8 
részletes leírást találunk az arany lelet együttes m inden darabjáról. 
Ezt számos fénykép egészíti ki, m elyek a tárgyak legfontosabb 
részleteire hívják fel a figyelmet. A továbbiakban közölt tanulm á
nyokból megtudhatjuk, mi történt a tárgyakkal az elm últ kétszáz

8 Az avarok aranya. A nagyszentmiklósi kincs. (Gold dér Awaren — Dér 
Goldschatz von Nagysz.entmiklós. The Gold ofthe Avars -  The Nagyszentmiklós 
Treasure.) Főszerk. Kovács Tibor. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum -  Heli
kon, 2002.
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évben, m egism erhetjük azt a történeti és m űvészeti környezetet, 
m elybe a nagyszentm iklósi kincs tartozott, olvashatunk az arany
edényeken található feliratokról, és arról, hogyan köszön vissza a 
leletek form a- és m otívum kincse az elm últ évszázadok m agyar 
m űalkotásain9. G aram  Éva és V ida Tivadar írása10 az avar kori sír
leletekről akár a kiállítás kalauzaként is használható. M agyar, angol 
és ném et nyelven is m egjelent egy kisebb terjedelm ű, a kiállított 
tárgyak rövid leírását és a tanulm ányok rövidített változatát közlő 
katalógus. Számos inform ációval szolgált a nagyszentm iklósi k incs
ről készült ism eretterjesztő film  is, m elyet a kiállítás kijáratánál 
vetítettek. Itt kaptak helyet a kincsről és más avar kori leletekről 
kiadott m agyar és idegen nyelvű könyveket bemutató vitrinek is11.

A  M agyar N em zeti M úzeum ban A z avarok aranya  -  a 
nagyszentm iklósi kincs volt az utóbbi évek legnépszerűbb tárlata, 
ennyi érdeklődőre a m úzeum  m unkatársai sem számítottak. A láto
gatók a kiállítás három  hónapja alatt négy kötetet írtak tele a rende
zőknek szóló üzenetekkel, vélemény- és köszönetnyilvánításokkal.

A  legtöbb látogató szám ára kellem es élm ényt jelentett a kiállí
tás. Azok, akik kritikát fogalm aztak meg, általában a pontosabb 
tájékoztatást hiányolták, volt, aki ezt úgy értékelte, hogy a tárlat 
rendezői nem kívántak állást foglalni a kincs eredete körül zajló 
vitában. M indez valójában azzal m agyarázható, hogy igen kevés 
idő volt a kiállítás m egrendezésére. A tervekben több tárgyat be
mutató, több kérdésre választ kereső tárlat szerepelt, így például 
kiállították volna a kincs bolgár és m agyar eredetét bizonyító, illet
ve kizáró leleteket is.

9 Prohászka Péter: A nagyszentmiklósi kincs megtalálásának és a bécsi császári 
és királyi régiségtárba kerülésének története. In: Az. avarok aranya. A 
nagyszentmiklósi kincs. 47-56.; RŐNA-TAS András: A nagyszentmiklósi kincs
feliratairól. 120-129.; MAROSI Ernő: Utóélet vagy újjászületés? Kísérletek a 
nagyszentmiklósi kincs beillesztésére a magyar művészet történetébe. 134—142.

10 Garam Éva: Avar kori fejedelmi és köznépi sírleletek kapcsolata a
nagyszentmiklósi kinccsel. In: Az avarok aranya. A nagyszentmiklósi kincs. 81 — 
112.; VlDA Tivadar: Az avarok bizánci edényei. In: Az avarok aranya. A 
nagyszentmiklósi kincs. 113—119.

11 A magyar nyelven megjelent legjobb összefoglaló munka László Gyula — 
RÁcz István: A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, 1977., amely a korábban 
megjelent szakirodalomról is részletes tájékoztatást nyújt.
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N éhányan felm erült ötleteiket is m egosztották a  rendezőkkel: térké
peken kellett volna bem utatni a lelőhelyeket, közölni az írásjelek, 
illetve szövegek m egfejtését, nagyobb term ekben m egrendezni a 
kiállítást, és tükörrel, nagyítóval, valam int a tárgyak forgatásával 
láthatóvá tenni a leletek m inden egyes részletét. A  szám os jogos 
kritika m ellett azonban a legtöbb látogató köszönetét fejezte ki a 
kiállítás rendezőjének, Garam  Évának és m unkatársainak, illetve 
m indazoknak, akik lehetővé tették a  — m egfogalm azásuk szerint -  
„gyönyörű, felem elő, életre szóló élm ényt je len tő” kincsek buda
pesti bemutatását.
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