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Felújították a Mátyás-templom legendás 
Madonna-szobrát 

 
Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén, 2017. de-
cember 8-án mutatták be a Nagyboldogasszony- 
(Mátyás-) templom Máltai lovagtermében a fel-
újított Budavári Madonna-szobrot. 
 

 
 

Fotó: Lambert Attila (Internet) 

 
A közel életnagyságú Madonna-szobor a Nap-

ba öltözött Asszony alakjából önállósult Mária-
ábrázolások egyik jellegzetes példája. A bűnt elta-
posó Mária bal kezében a kis Jézust, jobbjában 
pedig jogart tart. Fején szőlőlevél pártázatú koro-
nát és alatta kendőt visel. A karon ülő gyermek 
Máriához simul, baljában a lélek szimbólumaként 
egy galambot tart. 

Az alkotás majd három éven át tartó feltáró és 
helyreállító munkáját Galambos Éva és Samu 
Erika restaurátorok végezték el. 

A sajtóeseményen Prokopp Mária mutatta be 
a közel hatszáz éves szobrot, amelynek részletes 
története, hazai és külföldi analógiákkal való 
összevetése, elemzése hamarosan külön kiadvány 
formájában is napvilágot lát. A művészettörténész 
utalt rá, hogy a gótika a romanika „fönségeszmé-

nyével” szemben az emberi vonásokat és az ér-
zelmeket hangsúlyozza. Kiemelte, hogy a magyar 
művészet az eddigi vélekedésekkel szemben Szent 
Istvántól a mohácsi vészig Európában nem „után-
zó”, hanem sok tekintetben nagyon is önálló és 
„kezdeményező” volt. A 14. század végén, a 15. 
század elején az internacionális gótikát vitte to-
vább és gazdagította a „budai műhely” is. 

A több réteg átfestés, a sok átalakítás arra 
utal, hogy folyamatosan nagy becsben tartott, 
fontos alkotás a Budavári Madonna. Nem bizonyí-
tott, de szeretnénk feltételezni, hogy ez lehetett az 
az elfalazott szobor, amely a legenda szerint a vár 
visszavételekor, az 1686. szeptember 2-án történt 
lőporrobbanás során rejtekéből „csodás módon” 
előbukkanva menekülésre és Buda feladására 
késztette a törököket. 

Galambos Éva a restaurálás fázisait és ered-
ményeit vázolta fel rövid előadásában. A gyermek 
Jézus a Madonnával egyetlen hársfa tömbből fa-
ragott alkotás. A szoborra számos történeti réteg 
rakódott, éppen ezért volt szükség a hagyományos 
és modern restaurátori vizsgálatok együttes alkal-
mazására. A szobor felépítéséről pontos képet a 
helyreállítás során készített röntgenfelvétel ad. 
Segítségével megtalálták többek között az eredeti 
festéknyomokat. A megvalósítás magas fokú szob-
rászmesteri tudásról árulkodik, így feltételezhető, 
hogy egy jelentősebb mester műhelyében készült. 

A szobor az idők során megkopott, felülete 
erősen szennyezett volt. Az eredeti formájában 
festett és gazdagon aranyozott szobor ruháján vö-
rös és kék színek találhatók. A restaurálást meg-
előző állapotát mutatja, hogy néhol a hordozó fa-
anyag is előtűnt, ugyanakkor helyenként a vastag, 
többrétegű átfestés eltakarta a faragás finomabb 
részleteit. A vastag átfestések eltávolítása után 
egyre jobban előtűnt a szobor eredeti plasztikája. 
Mária arcán a testszín szondázása közben egy-
értelművé vált, hogy az arcot korábban az alapozó 
rétegig letisztíthatták. Haja, akárcsak az arca, 
sokkal rosszabb állapotban volt, mint a gyermeké, 
mert ezeken a helyeken a festéket mechanikusan, 
durva szikézéssel kaparták le a fáról. A ma már 
eredeti(hez közeli) szépségében látható Budavári 
Madonna-szobor pontos keletkezési körülményeit 
a további régészeti, művészettörténeti kutatások 
pontosítják majd. 
 

(Internet) 
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Több ezer régészeti leletre bukkantak a 
Mercedes-gyár építkezésén 

 

    
 

Illusztráció (MTI-fotó: Ujvári Sándor) 

 
A kecskeméti Katona József Múzeum régészei 
eddig mintegy 11 ezer régészeti leletre bukkantak 
az épülő második Mercedes-gyár építkezési terü-
letén. 
 

A kecskeméti második Mercedes-gyár építésének 
előkészítése során végzett megelőző régészeti fel-
tárásokon 2017 májusától novemberig összesen 
47 hektárnyi területet kutattak át a Katona József 
Múzeum régészei. Az ásatások során négy külön-
böző történelmi korból 11 ezer régészeti lelet ke-
rült elő. Ebből a kerámia leletanyag meghaladja a 
háromszáz rekesznyit. 

 
Javában zajlik a rekonstrukció a múzeumban 
 

A múzeumban jelenleg is vizsgálnak karneol és 
kalcedon féldrágaköveket is, vágott malomkövet, 
hun kori korsót, illetve egy 5. századi sírból elő-
került harcos torzított koponyáját is rekonstru-
álják. A múzeum egyik munkatársa elmondta, 
hogy a legrégebbi objektumok 2-5. századi szar-
mata településekről származnak. A régészek a 
munkálatok során mintegy tíz-tizenkét falu ma-
radványaira bukkantak, valamint ötszáz darab 
úgynevezett római import tárgyat is találtak. 

 
Ősi temetőt is feltártak az ásatások során 
 

Egy késő szarmata kori, 5. századi, halmos, kör-
árkos sírokból álló temetőt is feltártak az ásatások 
során. Ez a felfedezés azért lényeges, mert az 5. 
századból Kecskemét környékén nagyon kevés te-
mető volt eddig ismert. A szarmata kincsek mel-
lett komoly avar kori leletanyag is előkerült. 

A mostani ásatás kihat a térség településkuta-
tására is 
 

Gyakorlatilag egy komplex avar település hierarc-
hiáját sikerült megfigyelnie a munkák során a 
szakembereknek. A különböző rangú és feladatú 
közösségeknek, embereknek, nagy családoknak az 
elkülönült települési tömbjeit, melyeket nagy ke-
rítőárkok választottak el egymástól. 
A régészek találtak egy háromfülű, bizánci korsót 
az egyik füstölőműhelyben, valamint egy teljesen 
bronzveretes favödröt is. Az egyik települési egy-
séghez igazodva pedig másfél száz körüli sírhely-
ből álló avar temetőt is feltártak. Elképzelhető, 
hogy e település a korabeli avar kagáni központ-
nak a része lehetett. 

 

 
 

(MTI-fotó: Ujvári Sándor) 

 
Magyar településeket is találtak 
 

Két 12-13. századi települést kerítő árokkal ha-
tárolt Árpád-kori falut kutattak még fel, melyek 
teljesen rendhagyónak számítanak a Duna-Tisza 
közén. Mindkettőben találtak pénzérméket, kerá-
miákat, cserépbográcsokat, nyílhegyeket és fém 
használati eszközöket is. Emellett előkerült a te-
rület egyik részén egy vélhetően az 1600-as évek-
ben létező tanyaközpont is. 

 
Együtt élhettek a magyarok és az avarok 
 

A régészek szerint különösen érdekes, hogy a kü-
lönböző korok leletanyagára nem egymásra ásva, 
hanem döntően egymás mellett találtak rá. Így 
nagy valószínűséggel a későbbi letelepedők lát-
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hatták a korábbi telepeket. A most feltárt lelet-
anyag bizonyíthatja a magyar régészet egy komoly, 
megválaszolatlan és igen vitás kérdését, amely a 
magyar-avar együttélés kapcsán időről időre fel-
merül. 

 
Egy hun harcos sírjának titkát is kutatják 
 

Előkerült egy magányos, 5. századi sír is, mely az 
antropológiai vizsgálatok alapján most már úgy tű-
nik, egyértelműen mongolid jellegű. Az ifjú, min-
den bizonnyal hun harcos, akinek a koponyáját el-
torzították. Az 5. század első harmadában halha-
tott meg. A Duna-Tisza közén ez az első ilyen tí-
pusú temetkezés, melyet régész figyelt meg, ezért 
történetileg óriási jelentőségű felfedezés. Négy 
aranycsatot, arany hajkarikát, cserépedényt és egy 
rövid kardot találtak a sírban. 
A sír leletanyagát a Seuso-kincs kiállításának egy 
kísérő vitrinjében mutatják majd be, mely január 
30-án nyílik a Cifrapalotában. A terület teljes le-
letanyagából a tervek szerint pedig 2019-ben nyí-
lik majd kiállítás, amelynek ugyancsak a Cifra-
palota ad majd otthont. 

(Internet) 
 
 
ÚJABB ADALÉK A SZENT KORONA-TAN 

MAI "ÉRTŐIHEZ"... 
 

Dr. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF levele 
 
Kedves Barátaim! 
 

Még egy szót, hogy ne legyen félreértés ve-
lem kapcsolatban. Nem csupán arról van szó, 
hogy elrabolták, amit mások és én, együtt és kü-
lön tettünk a Szent Korona és tan, az eszme, az 
Ügy a Hit a nemzet dolgában, amiért én is 
érezhetem magam megbántottnak, hanem ettől 
sokkal többről. Innentől mi most már a lelkes, de 
tudományosan komolyan nem vehető „ámátő-
rökké” lettünk. A hivatalos: akadémiai-egyetemi-
kormányzati ― és mivel ez a Pázmányon történt, 
amely az esztergomi érsek felügyelete alá tartozik, 
a hivatalos katolikus álláspont szerint egy mostan-
tól kizárólagos szabadkőműves szabad interpre-
táció témája lett az Ügy, amit mi kiástunk és ki-
dolgoztunk a felejtésre ítélt eszmét. (Anno az ér-

sek évekig a gyóntatóm volt. Úgy ismerem, mint a 
tenyeremet ― őt is) Nem tudták eltaposni, most 
elrabolták. 

Azért szabadkőműves, mert azok csinálják, 
akik engem be akartak léptetni és mivel nem tet-
tem, ezért ezeket a történéseket tulajdonképpen 
be is ígérték. 

Minket, engem, amit az elmúlt 25 évben tet-
tünk akár ellentétes értelemben felhasználnak, de 
mint amatőröket, mint elfogadott értelmezési tám-
pont megszüntettek. Ugyanaz történt, mint a Hun-
garia Archiregnum kötet esetében. 

Lehet, hogy ezért is sír a Szűz Anya a Kárpát-
medencében az elmúlt 1-2 évben olyan sok he-
lyen. Meggyalázzák a Szent Korona eszméjét, 
disznók elé dobják a Szűz Anya koronáját. Nem 
tartom magamat és barátaimat együtt és külön a 
gondolat egyetlen hiteles magyarázójának, de akik 
kezébe került, azokat és életüket ismerem. To-
vábbá soha nem foglalkoztak eddig ezzel az 
Üggyel. Most ez lett a feladat. A páholy megbízta 
őket és ki is staférozza őket. 

Az én álláspontom az, hogy az Ügyet és ma-
gamat, családomat védve, hátralépek. Elzárom 
azokat a szellemi csatornákat tőlük, amit olyan jól 
felhasználtak belőlem is az elmúlt évtizedekben. 
Nem csak rólam van szó, hanem arról a 8 em-
berről, akik a 20 éves szemináriumon oktatatták, 
és akik ebből filmet készítettek. 

Legalább azt korlátozom, hogy visszaéljenek 
az én és az általam is használt, propagált szerető 
harcostársaim gondolataival. Szárítsuk ki a mo-
csarat! És erről minél többen tudjanak! Nyilván 
én most csak a saját magam nevében írok és be-
szélek. 

Nem érzem magamat legyőzöttnek. Én min-
dig úgy jártam, hogyha megaláztak és meggyö-
törtek, a pillanatnyi megroggyanás után felálltam 
és keménynek, erősnek érzem magam. Nem én 
harcolok. 

Tulajdonképpen az zajlik le, mint 7-én a 
Mindenki Akadémiáján az MTA Lendület Szent 
Korona kutatócsoport vezetője kijelentette, hogy 
aki akár csak megkérdőjelezi azt az állítást, hogy 
a Korona nem lehetett Szent István korabeli, az 
nem tudományos, sőt aki kérdez az nemcsak rö-
hejes, hanem tudománytalan és veszélyes... Most 
ez zajlik a Szent Korona-tannal és eszmével. 

2018. január 13. 


