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A Budapesti Szépművészeti Múzeum kiállítása

A fáraók Egyiptomát könnyedén maga elé tudja képzelni bárki; ha más 
nem, legalább valamelyik piramis biztosan mindenkinek az eszébe 
jut. Más a helyzet azonban a Nagy Sándor hódítása utáni görög-ró

mai Egyiptommal (Le. 4. századtól az i.sz. 7. századig). Pedig ezen évszázadok 
során született meg az egyiptomi és a görög kultúra kölcsönhatásából a kopt
nak nevezett művészet.

Az antik kopt kultúra sokáig mostohagyermeke volt a régészetnek. Az 
1880-as évektől folytak ugyan kopt lelőhelyeken ásatások, de nem fordítottak 
rájuk kellő figyelmet, valahogy mindig háttérbe szorultak (már csak azért is, 
mert sokszor fáraókori ásatásokkal együtt folytatták őket). Még ina is elenyé
sző a kopt ásatások száma, ráadásul a korábbi, rosszul dokumentált ásatások 
nagyon megnehezítik az amúgy mára gazdag emlékanyag tudományos feldol
gozását.

A március 18-án, hosszú évek előkészítése után a Budapesti Szépművészeti 
Múzeumban megnyílt kiállítás (amely A fáraók után címet viseli) koncepciója 
viszont éppen ennek a számtalan hatást feldolgozó és önmagába beépítő mű
vészetnek a bemutatása. Megpróbálja egy pillanatra felvillantani a kopt kultúra 
lenyűgöző teljesítményét, anélkül, hogy tudományos értelmezések vitáival un
tatná a látogatót. Török László nemzetközi tekintélyű egyiptológus főkurátor 
több, egészen pontosan öt múzeum (a kairói Kopt Múzeum, az Alexandriai 
Nemzed Múzeum, az alexandriai Görög-Római Múzeum, a Budapesti Szép 
művészeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum) anyagából, jó pár esetben a 
raktárak mélyéről válogatta ki a 206 darab bemutatott tárgyat. Az érdeklődő 
találkozhat építészeti elemekkel, sírsztélékkel, kisplasztikái és nagyszobrászati 
alkotásokkal, csont- és fafaragványokkal, agyagedényekkel, mintás textilekkel, 
bronztárgyakkal egyaránt. Megcsodálhat kiemelkedő alkotásokat (a sohagí

S ic  ItüR AB ASTRA jeS 2 0 0 5 .1 -2 . sz. 329-331 .



„Fehér Kolostor” kulcsa, az Oxyrhyncosi portré-töredék, 6. századi két oldalán 
festett ikon), a mindennapi élet tárgyait (fésű, gyermekjátékok), különleges, 
szokatlan darabokat (szélfútta akanthuszokkal díszített oszlopfő) és természe
tesen helyet kapott a Szépművészeti Múzeum talán legismertebb kopt tárgya 
is, a vadászó kentaurt ábrázoló kőrelief. Mindez a múzeum nem túl nagy mé
retű ún. dór csarnokában, amire igencsak nehéz ráismerni: a kiállítás fényha
tásainak kedvéért minden ablakát befalazták, a padlóra pedig háncs-szőnyeget 
terítettek, imitálva egy kopt templom belsejét.

A művészet egészét bemutatni kívánó kiállítás során mindazonáltal kicsit 
meghökken az egyszeri látogató, amikor a hetedik századi darabok után hirte
len tizennyolcadik századi ikonokba botlik. A kopt művészet és vallás kontinu
itását hangsúlyozni kívánó szeletke csak lebeg a levegőben, a gyakorlatlan 
szem sok párhuzamot nem talál a késő antik darabok művészetével: marad te
hát a rácsodálkozás, hogy lám, a koptok még mindig koptok.

A panaszkönyv bejegyzéseire is érdemes odafigyelni: a magyarázatok hiá
nyának felvetését már megszokhatta majd’ minden múzeum (mostanában 
nemzetközi gyakorlatokat követve nálunk is ez a trend érvényesül), de a kopt 
kiállítás kapcsán sokan kifogásolták a nem megfelelő világítást és a gyenge 
szellőzést is. Ellenérvként felhozható, hogy a terem félhomálya kölcsönöz né
mi misztikus hangulatot, szakmai szempontból pedig a textilek fokozott vé
delmet igényelnek, de néha valóban zavaróak a tárgyakra vetülő árnyékok, 
ezért aztán sokszor kénytelen hajlongani a látogató.

Magán a szó szoros értelmében vett kiállításon kívül vannak más érdekes
ségek is. Külön teremben kapott helyett a gyengén látóknak szánt ízelítő a ki
állításról. Tizenhat tárgy reprodukciója vehető kézbe, forgatható, tapintható, 
mindegyik mellett Braille-írásos magyarázattal, sőt magnókazettán még meg 
is hallgatható az ide kapcsolódó vezetés. Igazán figyelemreméltó gondosság 
és habár az ötlet nem új (példának okáért a Nemzeti Múzeum néhány éve 
megnyitott állandó régészeti kiállításán szintén valami hasonlóval próbálko
zott), mégis látszik, hogy igyekeztek komolyan megfelelni a kihívásnak: és ez 
kitűnően sikerült is nekik.

A tárgyak megtekintése után persze következhet a kötelező ajándékbolt, 
ahol a szintén nemzetközi gyakorlat során elterjedt népszerűsítő mütyürök 
(könyvjelző, radír, hűtőmágnes) mellett lehetőség nyílik megvásárolni magyar 
és angol nyelven is a tekintélyes méretű vezetőket (az angol nyel™ valamivel 
részletesebb, de mind a kettő nagyon alapos és nagyon szép kivitelű munka, 
kiváló fotókkal). Amit már csak azért is érdemes megtenni, mert vezető nélkül 
legfeljebb benyomásaink maradnak a valóban szűkszavú kiállításról.
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A következő, a visszajelzések alapján valóban jól eltalált kiegészítés a tech
nika bevonása: a látogatóknak lehetőségük van a boltban felállított számítógé
peken az interneten keresztül újra végigböngészni a tárgyakat, sőt pontos és 
részletes adatok is kapnak róluk, továbbá egy, az oldalhoz kapcsolódó kopt té
májú lexikon is segíti az eligazodásukat. Mindezt megtehetik otthonról is (de 
csak a kiállítás ideje alatt, utána már csak CD-ROM-on lesz elérhető) a követ
kező címen: http://www2.szepmuveszeti.hu/kopt/index.php. A merészebbek 
egy, alapvetően a tárlat anyagára épülő játékkal tesztelhetik memóriájukat, és 
közben remélhetőleg jól is szórakoznak. A számítógépes megoldások a Nap 
folt Kft. programozóit dicsérik, akik elkészítették az Antik Gyűjtemény saját 
oldalát is (ennek alapján készült el a kopt honlap és adatbázis is), amely a kö
vetkező címen érhető el:

http://www2.szepmuveszeti.hu/antík_gyujtemeny/antik_gy.htm )
A tárlathoz rengeteg program is kapcsolódik, többek között a megfelelő 

időpontban kopt egyházi zenét illetve kopt motívumokra épülő improvizációt 
hallgathat az érdeklődő, beszélgetést ülhet végig a kopt kultúráról, előadáso
kat hallgathat meg, sőt még kézműves foglalkozások is várják a lelkesebbeket 
(gyermekeket és felnőtteket egyaránt) a múzeum Antik Osztálya által beindí
tott Éós program keretén belül.

A korábban említett problémák végeredményben jelentéktelenek, a kiállí
tás koncepciója, a kiválogatott tárgyak és a tárlathoz kapcsolódó ötletek viszont 
példamutatóak és tökéletesen alkalmasak arra, hogy a kopt művészet évszáza
dokon átnyúló ívének a bemutatott szegmense lenyűgöző képet adjon egy 
olyan művészetről, amelyben egyiptomi és görög, antik és középkori, pogány 
és keresztény eleven, virágzó kapcsolatban ötvöződött egybe.
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