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HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

GRÜNWALD Béla, A Felvidék. Politikai tanulmány 
– MUDROŇ Mihály, A Felvidék. Felelet Grünwald Béla hasonnevű 
politikai tanulmányára (Romsics Ignác és Roman Holec utószavával; 
Kalligram, Pozsony 2011). A Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának 
anyagi támogatásával. A nemzetiségi kisebbségek kultúrája program.

GRÜNWALD, Béla, Horný vidiek. Politická štúdia 
– MUDROŇ, Michal, Horný vidiek. Odpoveď na rovnomennú 
politickú štúdiu Bélu Grünwalda (ford.: Karol Wlachovský; Kalligram, 
Bratislava 2014). Támogatók: Hungarian Books and 
Translations Office – Petőfi Literary Museum Budapešť.

A felelősen gondolkodó szlovák embert is irritálja a mai magyar nyelvben álta-
lánosan elfogadott Felvidék terminus, ami a mai Szlovákiát jelenti. A szlovák
irritációt lényegében Grünwald tanulmánya indította el, amelyben a Felvidék
olvasata éppen a szlovák etnikai régió szlovák nemzeti jellegének felszá-
molására szolgált. Egyre jobban háttérbe szorult a magyar nyelvben hagyo-
mányos Felföld, sorra alakultak a magyar nemzetiséget erősítő szervezetek,
periodikumok. Kiemelkedik közülük a FEMKE, a Felvidéki Magyar Köz-
művelődési Egyesület, amelynek célja kimondottan „a Felvidék eltótosodásának” 
akadályozása volt. Egyik jellegzetes című orgánuma a Felvidéki Nemzetőr. 

Grünwald és Mudroň pengeváltása színvonalas párbeszéd, amiből azonban 
a magyar és a szlovák olvasóhoz csak a napi politika és a primitív provinciális 
érdekcsoportok által átszűrt szólamok, féligazságok, csúsztatások jutottak el. 
Ráadásul Mudroň válasza ebben a kiadványban olvasható először szlovák 
nyelven. Így nem csoda, ha a Felvidék mindmáig kifejezetten ellenséges han-
gulatú a szlovákok körében, amit legfeljebb udvarias-kesernyés hallgatással 
viselnek el. A jó másfél évszázados terminológiai csatározások oldásához is 
hozzájárul ez a két kiadvány, eredeti szövegeivel, dokumentumaival, jegyzet-
anyagával. De igazán a kettő együtt töltené be a közreműködők tudománnyal 
tisztázó igyekezetét. Mert most a magyar olvasó nem jut a második kötet igen 
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lényeges töltetéhez, a dokumentumokhoz és az utószóhoz, valamint a fordító 
jegyzeteihez.

A két kötet egybevetése első pillantásra is tanulságos. A magyar címlapján 
a szerkesztők meghagyták az eredeti Mudroň Mihály nevet, a szlovákén a 
Bélát. Romsics Ignác és Roman Holec utószavaiból Roman Holec és Romsics 
Ignác előszava lett fordított sorrendben, minden bizonnyal a szlovák olvasó 
nyugtatására, aki nyilván megdöbbent a borítón a Horný vidieknél nagyobb 
betűs Felvidék láttán.

Holec mélyre ás Grünwald-elemzésében. A magyar vitázó szavai szerinte 
„inkább gyengeségről, a jövő miatti aggodalmakról és félelmekről tanúskod-
nak, kevésbé a magyar imperializmusról ... A nem magyar lakosok körében 
magasabb volt a születések száma, miközben a magyarokat ellenséges érzü-
letű nemzetiségek fogták gyűrűbe...”, és bár „a szlovákságnak mint nemzet-
nek, sőt nemzetiségnek létét tagadta, ... nem vitatta a szlovák nép létezését” 
(242–243. p.). Evvel kapcsolatban az is érdekes meglátása, hogy a magyar 
marxista történetírás Andics Erzsébet 1948. évi szavai szerint egyenesen bur-
zsoá előfutárának, haladó hagyománynak tekintette. Ez kísértetiesen egybevág 
Peter Jaroš Ezeréves méh c. regényének programjával, miszerint a szlovákság 
szaporodásával, méh-munkájával maradt fenn Magyarországon. Holec meg-
említi, hogy Grünwald apja német volt, anyja szlovák, akinek „szlováksága 
valószínűleg csak külsődleges lehetett, fiára gyakorolt hatása e tekintetben 
nullának bizonyult” (235. p.). Ugyanez a gondolat így bukkan fel Romsics 
Ignácnál: Grünwald „kapcsolatba került Ipolyi Arnolddal, Besztercebánya 
akkori püspökével ...  a főpap ... bizalmába fogadta a hozzá hasonlóan német 
eredetű polgárfiút...” (244-245. p.). És ez a sajátos identitás  jelentkezik ma is, 
például Anton Hykisch Régi idők gyönyörűsége c. regényében.

Romsics Ignác is a politika máig ható jelentőségét összegzi. Magyarország 
nemzetiségi politikai gyakorlatának radikalizálódása, a Lex Apponyi (XXVII.) 
tc. a kötelező magyar nyelvoktatásról az óvodáktól, a szlovákok asszimiláló-
dásának gyorsulása, Andrej Hlinka és a Szlovák Néppárt tevékenysége, a 
csernovai csendőrsortűz, az 1918. évi elszakadás ... (228-230. p.). Romsics 
így zárja tanulmányát, amivel azonosulhatunk: „Nekünk, magyaroknak azt 
kell belátnunk, hogy a múltunkkal való őszinte szembenézés és 1920 előtti 
hibáink, tévedéseinket elismerése nélkül hiteltelen minden mai fellépésünk 
a szomszédos országokban élő mintegy két és fél millió magyar érdekében. 
A szlovákok pedig  azzal bizonyíthatnák bölcsességüket, ha – okulva a mi 
19. századi nemzetiségpolitikánk kudarcából – úgy viszonyulnának 1920 óta 
legnagyobb kisebbségükhöz, a magyarhoz, ahogyan azt Michal Mudroň 
Grünwald Bélától és társaitól 1878-ban elvárta. Nem pedig úgy, ahogyan 
Grünwald Béla viszonyult az akkori szlovákokhoz” (231. p.).
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Mudroň már felelete ajánlásában összefoglalta elvárását: „A politikai 
magyar nemzet nemzetiségei testvériségének”. Válasza Grünwald Bélának 
annak bizonyítása, hogy Szent István Magyarországa minden benne élő etni-
kum hazája. A szlovákok patriotizmusának bizonyítása pedig azért szükséges, 
mert a probléma „a Felvidék nem ismerése, s ezen alapra fektetett merész 
tévesztései a kormánynak s magyar testvéreinknek” (130. p.). Mudroň fogal-
mazása pontos: a politikai magyar nemzet a magyarhoni nemzetiségek összes-
sége, és ha a kormány bármelyik nemzetiség ellen harcol, a politikai magyar 
nemzetet támadja (131-133. p.). „Nekünk, kik más nemzetiségbeli magyarok 
vagyunk”, nincs kifogásunk a kilenc százados kormányzás módja ellen (136. p.).
Mudroň válaszának egyik sarkalatos pontja – talán ezért is csak most kerülhe-
tett a szlovák olvasók kezébe – így szól: „... mióta magyar testvéreink a többi 
Magyarország-beli nemzetiségekkel mint egyenjogú társakkal, együttesen ez 
országot megalapították s fenntartották, ezen nemzetiségek egyikének sincs 
külön történelme, külön nemzeti hagyománya, külön nemzeti hősei, külön 
nemzeti nagy kormányférfiai, mert ezek mind a nemzetiségre való tekintet 
nélkül ez ország összes honpolgárainak mint az egységes és oszthatatlan 
magyar nemzetnek közös magyar történelmét, közös magyar hagyományát, 
közös magyar hőseit, közös magyar államférfiait képezik” (138. p.).

Grünwald „hungarus”/uhorský szlovák vitapartnere másfél évszázadon át 
azért volt veszedelmes olvasmány északi szomszédainknál, mert az igazság-
nak megfelelő választ adott a cseh nyelv kérdésében. A cseh politika végered-
ményben létrehozta Csehszlovákiát, ami már születésekor magában hordozta 
romlását a cseh szlovák nemzetpolitika erkölcsi tisztátalansága miatt, ami a 
nyelvi kérdésekben is megnyilvánult. A szlovákok által használt ún. biblikus 
cseh nyelv a liturgia és az írásbeliség szerepét töltötte be a latinhoz hasonlóan, 
avval a különbséggel, hogy érthető volt a nép számára. Mudroň fogalmazá-
sában: „A protestáns tót egyház azonban soha, egy pillanatra sem hagyta el 
a cseh nyelvet, mint vallási szertartási nyelvet, és nincs egyetlen imakönyve 
sem, mely más, mint cseh nyelven íródott volna. Innen van tehát, hogy a cseh 
és a tót irodalom majdnem ugyanazonos, s a felvidéki tót előtt a cseh nyelv 
éppoly ismeretes, mint akármely magyar vagy német dialektus nyelvén beszé-
lő előtt a magyar vagy német irodalmi nyelv. A cseh könyvek használata tehát 
minálunk nem idegen nyelv használatát jelenti, hiszen csak egy más nyelv 
használatának jellegével bír” (168. p.). 

Nem kevésbé vörös posztó volt a szlovák(cseh) politikának Mudroň állás-
foglalása egyházi kérdésekben. Szent Istvántól Pázmány Péteren, Rudnay 
Sándoron, Palkovics György esztergomi kanonokon át Scitovszky Jánosig, 
Bartakovics Béláig, sőt Csernoch Jánosig az ország minden etnikuma részesült 
a katolikus egyház által nyújtott lehetőségekben kultúrája ápolására, hiszen „a 
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politikai pártszenvedélyek hullámzásaitól kevésbé érintett egyházi életben még 
a kereszténység szelleme uralkodván, nem tűrte az egyes nemzetiségek elnyo-
matásának eszméjét... Grünwald úr ... nem hagyhatott békét Magyarország 
prímásának sem, kinek nem tudja sehogy megbocsátani, hogy magyar ember 
létére mégis szemmel tudja tartani az ország több mint egymilliónyi tót ajkú 
katolikus szellemi művelődési érdekét, s – horrendum dictu – még egy tót 
katolika felekezeti irodalmi egyletnek védnöke is tud lenni” (195–200. p.).

Grünwald pamfletjének III. fejezetében Ipolyi Arnoldot idézi: „Történetünk 
legnagyobb s legdicsőbb korszakai nem ismerték soha a nemzetiségi megha-
sonlást, nem a hazafiatlan vagy nemzetellenes pártot ... a magyar történetnek 
nincs egy adata, nincs egy sora, mely ... csak  egy nemzetiségi villongást is 
jelezhetne ... A perctől kezdve, hogy Árpád meghódítá e hon népségeit, hogy 
Géza és István s utódaik magukba fogadák és megtelepíték az idegeneket 
és jövevényeket, mindannyi azonnal a magyar állam s alkotmány jogával és 
szabadságával bírt... A hódító és hódított egy címen, a megszállás és adomány 
címén nyerte egyaránt birtokát... Soha senkitől nem kérdezték: vajon Árpád 
atyánkkal jött-e vagy Szvatopluk marahán alattvalói nemzetiségének utóda-e
... Ha bárhol, kezdve legmagyarabb vidékeinktől, találomra legjelesebb haza-
fiaink csoportjának vezetékneveit fölolvassuk, ezek nagy része világosan meg-
mondja, hogy másfelől jöttek be, mint a hét vezér népe ... azért országunk 
minden népe és nemzetisége, minden jövevénye és polgára... Hűséggel 
viseltetett iránta... eggyé lőnek a magyar hazában és nemzetben” (27–28. p.). 
Grünwald megkérdőjelezi ezt az álláspontot: talán jobb lett volna erőszakkal 
és vérontással elérni ezt az eredményt. És következik Grünwald fogalmazásá-
ban az egész magyar–szlovák viszony máig ható összefüggés-sorozata, misze-
rint „a magyar nemzetiség érdekeiért a felvidéki szlávok és németek s ezek 
között számtalan oly ember, aki magyarul sem tud, küzdenek, áldozatot hoz-
nak, s lelkesültebb bajnokai a magyarságnak magánál a magyarnál” (32. p.).
Itt ferdül el Ipolyi Arnold keresztény álláspontja az asszimiláció irányába, és 
válik a nemzetváltás gyakorlatává 1918 előtt szlovák, majd főleg 1950-től a 
(szlovákiai) magyarok esetében.

A más(od)ik kötet Karol Wlachovský újabb nemes vállalása, ugyanis nem-
csak Grünwaldot, hanem Mudroňt is lefordította szlovákra, nyilván az első 
kötethez képest további adalékul szolgáló dokumentumokat és Vesztróczy 
Zsolt utószavát. Több ezer oldalnyi fordítása a magyar szépprózából nem 
állította olyan nehézségek elé, mint különösen Mudroň magyar nyelvű tanul-
mányának korhű, ugyanakkor a mai szlovák olvasónak is érthető átadásában. 
Ő állította össze a dokumentumokat, fordította és kiegészítette az első kötet 
jegyzeteit. Jogosan kapta e kötetéről szerény ellenszolgáltatásként a Magyar 
Fordítóház Alapítvány ösztöndíját.
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És Wlachovský tanár úr, aki két évtizeden át aktívan részt vett a magyar-
országi szlovakisztikai oktatásban és kutatásokban, csatolt a második kötethez 
egy nagyon érdekes tanulmányt a Felföld–Felvidék szlovák megfelelőiről és 
a tót etnonimumról. Természetesen foglalkozik a szlovák Uhorsko/Maďarsko 
természetes szlovák jelentésével és az Uhorsko=1920 előtti Magyarország 
hiányával a magyar nyelvben. Mindez, a fordítások elemzésével együtt hosz-
szabb ismertetést érdemel és igényel. Wlachovský a tudós pontosságával és a 
nemzetét helyén kezelő érzékenységgel határozza meg a szlovák és a magyar 
etnikum helyét Uhorsko/Magyaroroszágon: amikor a magyarok letelepedtek a 
Kárpát-medencében, a szlovákok ősei már itt voltak. És csak ez a két etnikum 
vált modern nemzetté, a többi, valamennyi később érkező etnikumnak (a mai 
magyarországi tizenkettőnek) voltak határon túli anyanemzetei. Tehát csak a 
szlováknak és a magyarnak nem. „A magyar etnikum (a feudális magyar nem-
zetiség) korábban kialakította társadalmi fejlődésének intézményi hátországát, 
a szlovákok pedig ezt csak a 19. században érték el. Elmondható tehát, hogy 
nincs messze a valóságtól a ’Fiatal állam ősi nemzet’ kifejezés, amit a 20. 
század 90-es éveinek elején Milan Ferko prózaíró, akkori kulturális államtitkár 
honosított meg a médiumokban” (426. p.). Wlachovský tanulmányának szelle-
mes befejezése csak magyarázattal fordítható le a mai, főleg a magyar olvasók 
számára: „Igaz, hogy a Horný vidiek a hornovidiecky [Felvidék és felvidéki] 
fogalmat elsőként nem František Bokes használta, aki Bazinban (Pezinokban) 
a magyaroroszági Felvidéken kezdett iskolába járni” (432. p.).

A két kötet együtt áttörést jelenthet a magyar–szlovák kapcsolatokban, és 
mindenképpen elősegítheti a hungaroszlovakológiai vizsgálódásokat, azaz 
miként alakult a magyarok egyetlen kárpát-medencei ősrokon etnikumának 
nemzetté válása – és ennek hatása netán a jelenre és a jővőre is.
  

Käfer István

TÓTH Tamás, A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása 
Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733–1784) 
(METEM–Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Budapest–Kalocsa 2014) 
493 pp., 3 mell.

Jól átgondolt szerkezetű, alapos egyháztörténeti munkát tett közzé a METEM 
és a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár. A kötetben Tóth Tamás, a római Pápai 
Magyar Intézet rektora a Kalocsai Főegyházmegye 18. századi történetéről 
összegzi évtizedes kutatását: források kíséretében rajzolja fel, hogyan lett 
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(szinte a semmiből) a török felszabadítás után újra működőképes a kalocsai 
főegyházmegye. Világos a szerkezet: 1. Előzmények, 2. Patachich Gábor és 
Ádám életútja az érsekségig, 3. A Főegyházmegye központi intézményeiről 
(szeminárium, főszékesegyház, főszékeskáptalan), 4. Lelkipásztorkodás (plé-
bániák, vizitációk, szervezeti keretek), 5. Az egyháziak és az állami hatalom. 
E szerkezet izgalmasan foglalja magában (témánkénti szeletelésben) Patachich 
Gábor és másodunokaöccse, Patachich Ádám monográfiáját és a főegyházme-
gye bemutatását. Az egymásba szőtt történetekbe jó arányérzékkel iktatódik 
be előzményként a főegyházmegye török uralom alatti helyzetének leírása, 
később a két Patachich érsek (Gábor: 1733–1745 és Ádám: 1776–1784) közti 
három évtized összefoglalása.

Jól érzékelhetően bomlik ki, hogy a tridenti zsinat előírásaiban felvázolt 
intézmények és hitéleti formák fél évszázad alatt megvalósultak. A címze-
tessé vált érsekség újra ténylegessé, az érseki jogokat is érvényesíthetővé 
vált. Bőséges levéltári és szakirodalmi dokumentáltsággal láttatja a szerző 
(a személyi, intézményi és anyagi háttér együttes szem előtt tartásával) a 
főegyházmegye központi intézményeinek és plébániai kereteinek kiépülési
folyamatát, kronológiai nyomkövetéssel kalauzolja olvasóját. A század nyolc
kalocsai érseke közül hét Rómában a Collegium Germanicum et Hungari-
cumban tanult. 

A székesegyház alapkőletétele 1735-ben történt, 1738-tól volt alkalmas 
a liturgikus események tartására. Patachich Ádám beiktatásakor már készen 
volt. – A papnevelő intézet létrehozására 1734-ben került sor, két tanárral 
és kilenc növendékkel indult, és az intézmény életét szabályozó törvények 
megalkotásával. Három évtized múlva új épületbe költözött, Patachich Ádám 
új szabályzatot vezetett be, II. József uralkodása alatt ideiglenesen megszűnt. 
1761-től vannak hallgatói anyakönyvek, mintaként a kötet az 1778. év 16 fős 
hallgatóságát mutatja be, táblázatokkal, utánkövetéses módszerrel. (A kötet 
másutt is gyakran él az utánkövetéses bemutatással, például a kanonokok, 
plébánosok listái esetében. A módszer sok munkát igénylő és jól használható 
voltát külön kiemelem.) 1777-től a főegyházmegye évenként adott ki sematiz-
must. – 1735-től öt stallummal alakult meg (alakult újra) a káptalan, 1738-tól
végezhetett ismét hiteleshelyi tevékenységet, Patachich Ádám kinevezése 
után 10 főre bővült. A változások követése itt is nagyon alapos, megnevezve 
mindig a személyeket, feladatokat, a stallummal járó jövedelmeket. Külön 
színfoltja máig a kalocsai káptalannak, hogy 1779-ben Mária Terézia a Crux 
Tolosana érdemjel viselését engedélyezte a kanonokoknak. (Korabeli tör-
ténészeink tudományos vitái Hartvik koronahozásáról bizonyára tudatosan 
maradtak ki a kötetből.) – A plébániák meglétét, újak alapítását, az esperesi 
szervezet kiépülését a canonica visititiók adataira támaszkodva mutatja be a 
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szerző. Patachich Gábor érseki kinevezésekor a plébániák száma 17 volt, a 
főegyházmegye világi papjainak száma mindössze 10. Az érsek ilyen háttérrel 
küzdött és szerezte meg magának a metropolita jogokat. 1738-ban megjelent 
a kalocsai Rituale, a híveket közvetlenül érintő szövegeket a latin mellett 
magyarul, németül és illír nyelven is olvashatjuk benne. Ugyanekkor állították 
össze a lelkipásztorkodást általában szabályzó statútumokat. Ebben van szó 
arról is, hogy a tridenti zsinat által javasolt római katekizmust kell használnia 
a papnak, a hívek számára pedig egy, a jezsuiták által szerkesztett imakönyv 
áll rendelkezésre. (Egyébként nem esik szó szó plébániai, lelkészi, vagy 
híveknek szánt könyvekről.) Patachich Gábor 12 új plébániát alapított, ezek 
helyzetét a kötet az 1783-as visitatio alapján jellemzi. 1784-ben a plébániák 
száma már 72, ebből 68 van a 82 egyházmegyés pap kezében). A prédikálás 
nyelvének arányai: magyar (48), német (24), illír (17), örmény (1). A szerve-
zeti keretek kiépítéséről szinte mindent megtudunk. Jól érzékelteti a kötet azt 
a folyamatot, ahogy az egyházmegyés papok számának növekedése miatt a 
ferencesek a pasztorációban háttérbe szorultak.

Egy-egy részleírásnál gyakran megálltam olvasás közben. Például Patachich 
Gábor kinevezése utáni kánoni vizitációinál, melyek jezsuiták missziós útja-
ival kapcsolódtak össze. Jól kirajzolódik a kötet nyomán a főegyházmegye 
területének vallási és nyelvi sokfélesége, a terület betelepítésének ügye. A püs-
pöki kinevezést megelőző információs eljárásokról, a kinevezendő püspök-
ről/érsekről és az intézmény állapotáról a függelékben forrásként is közölt 
tanúvallomások pontos képet adnak. Patachich Gábor arcélének megrajzolása 
különösen szimpatikus a kötetben. 

Nagy várakozással olvastam a Patachich Ádám érsekségéről írtakat. Műve-
lődéstörténetünk sokszor foglalkozott már személyével, különösen a köréje 
Váradon (és az újabb szakirodalom szerint) Kalocsán is szerveződő irodalmi 
csoportosulással, könyvtárával. Az ismertetett kötetben itt az egyéb részfeje-
zeteknél kevesebb a közvetlen forrásra támaszkodás, a szakirodalom jó össze-
foglalása nem veti fel, így hát nem is tisztázza azt a kérdést, hogy a Váradról 
Kalocsára áthelyezett Patachich Ádám 1776-1784 közötti évei hogyan oszlot-
tak meg Buda és Kalocsa között, kik és hol tartoztak társaságához. (Számomra 
e társaság tagjainak számbavételéből, főleg pedig e művelt társaság lelkének 
tartott Giacomo Mariosa Budától 1781-ben búcsúzó kéziratos verséből úgy 
tűnik, hogy a kalocsai érsek Patachich Ádám személyéhez kapcsolható élénk 
társasági élet színhelye Buda, az egyetem és az érsek ottani palotája, és nem 
Kalocsa volt.)

A kötet teljes egészében fényes műnyomópapíron olvasható, annak 67 szö-
vegközti képe kiváló minőségű. Ugyanez a 67 kép a kötet végén színes vál-
tozatban és nagyobb méretben is megismétlődik, kiegészülve 20 továbbival, 
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és három nagyméretű, hajtogatott melléklettel. Egyik 50x65 cm méretű mel-
lékleten a vatikáni Apostoli Palota 1560-as években készült Magyarország-
falképében gyönyörködhetünk. A kötet utolsó, összefoglaló fejezete német és 
horvát nyelven is olvasható. Földrajzi és személynévmutató segíti az olvasó 
tájékozódását.

Szelestei N. László

FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ PROGRAMOK AZ ESZTERGOMI 
FŐSZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁRBAN

Kedvenc műtárgyam 2015–2016
2015 októberétől folytatódik a korábbi években megkezdett hagyomány, a 
Főszékesegyházi Kincstár gyűjteményében lévő mesterművek bemutatása. 
A programsorozat eseményei minden alkalommal a gyűjtemény egy-egy 
különleges darabjára, tárgycsoportjára fókuszálnak, jeles magyar kutatók, 
művészettörténészek előadásában:
p  2015. október 24. szombat, 16.00 óra: RÁKOSSY Anna művészettörténész 

(Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjtemény) – Az 1916. 
évi koronázásra készült kehely és más art deco kelyhek az esztergomi 
Főszékesegyházi Kincstárban

p  2015. november 28. szombat, 16.00 óra: CSUKOVITS Enikő történész 
(MTA BTK Történettudományi Intézete) – Zarándoklatok a középkori
Magyarországon; SZABÓ Ágnes művészettörténész (Főszékesegyházi 
Kincstár, Esztergom) – Baráti István ereklyetartó keresztje 

p  2015. december 19. szombat, 16.00 óra: KISS Erika művészettörténész 
(Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Tár) – Opus regium – a Mátyás-
kálvária

p  2015. február 27. szombat, 16.00 óra: KONTSEK Ildikó művészettörténész 
(Keresztény Múzeum, Esztergom) – Simor János prímás aranymisés pász-
torbotja és a historizáló sodronyzománc Magyarországon

p  2015. március 19. szombat, 17.00 óra: SEMSEY Réka művészettörténész, 
főmuzeológus (Iparművészeti Múzeum, Textilgyűjtemény) – A Báthory-
miseruha készítés technikai sajátosságai és ikonográfiája

p  2015. április 23. szombat, 17.00 óra: KOLLÁR Csilla művészettörténész, 
(Magyar Nemzeti Múzeum, Textilgyűjtemény) – Néhány gondolat egy 
különleges műfajról – A Főszékesegyházi Kincstár bőr miseruhái

p  2015. május 28. szombat, 17.00, Panorámaterem: SOÓS Sándor (Keresztény 
Múzeum, Esztergom) – Offerek a Bakócz-kápolnában
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A műtárgyakról szóló ismertetéseken túl tágabb, mégis speciális tematikára 
épülő tárlatvezetések is igényelhetők a Kincstárban, előzetes bejelentkezést 
követően. A következő témaköröket ajánljuk:

– Reneszánsz emlékek a Bazilikában és a Kincstárban
– Kincs a középkorban és az újkorban – anyagok, technikák, mesterművek
– Hegyikristály, őstulokszarv, ciprusi arany – a kincs művészete
– Az itáliai selyemszövés műhelytitkai – reneszánsz miseruhák a Kincstár 
gyűjteményében
– Ippolito d’Este és Bakócz Tamás – reneszánsz műpártolás és tárgykultúra
– Pázmány Péter – örökségvédelem és mecenatúra a kora újkorban

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szabó Ágnes




