
A Pejacsevics-gyűjtemény Osiris szobrocskája 

A veszprémi Bakonyi Múzeum anyagában, az 
elmúlt évek raktárrendezései során, egy ezideig 
figyelemre nem méltatott egyiptomi kis bronz szo
bor1 keltette fel érdeklődésünket. Iparművészeti 
anyagként került leltározásra, s így történhetett, 
hogy a múlt századvégi porcelán és bronz tárgyak 
között — a korra jellemző divatos hamisítvány
nak gondolva — senki sem foglalkozott tüzete
sebben a szoborral. A tárgy 1953-ban került a 
múzeumba, a Pejacsevics grófok szépalmapusztai 
(Porva, Veszprém m.) kastélyából. A több, mint 
300 darabból álló ajkai, illetve herendi porceláno
kat, bronz dísztárgyakat, üvegedényeket stb. tar
talmazó műgyűjteményben régészeti értékét tekint
ve egyedülálló ez az Osiris istent ábrázoló bronz 
szobrocska. 

A szobor magassága 16,5 cm, legnagyobb szé
lessége 4 cm, legkisebb vastagsága 0,5 cm. Osiris 
istent a szokásos álló múmia formában ábrázolja 
(2. kép). Az istenség az uralkodó hatalmi jelvé
nyeivel áll előttünk. Fején atef-korona ureus 
kígyóval, vízszintes kosszarvakkal és strucctolldísz-
szel. A napkorong időközben megsérült, de a ko
rona csúcsán levő töredékből meglétére joggal kö
vetkeztethetünk. Az „isten-szakállal" ellátott arc 
elnagyolt kidolgozást mutat. A laposan formált 
testet (3. kép) múmia-lepel borítja. Ebből csak a 
kezefeje látszik ki, a test formáit az ábrázolás 
típusa szerint — a hátoldalt kivéve — a takaró 
csak sejtetni engedi (4. kép). Jobbjában „korbá
csot", baljában pásztorbotot tart. A két kézfej 
egymás felett helyezkedik el. A „korbács" és a bot 
mintázata ma már alig észrevehetően, de még 
látszik. Az uzeht gallérnak nyoma sincs. A test le
felé elkeskenyedik, az izmok futása nem érzékel
hető. A talprész kb. 1 cm. szélességben, derék
szögben előreugrik. Alján csapszög van, amely a 
tárgy felerősítésére szolgált. A szobor felülete ko
pott, vastag, zöldes patina fedi, festve, vagy ara
nyozva nem volt. Állapota — a letört napkorong
tól és a jobboldali kosszarvacska hiányzó csücské
től eltekintve — épnek mondható. Előállítása a 

szokásos egyiptomi technikával, a viaszelvesztéses 
eljárással történt. Az alsó lábszár enyhén hajlított. 
Egészében véve, a típus általánosan elterjedt pél
dáját mutatja darabunk. 

A tárgy, mint az egyiptomi kisbronz plasztika 
hazai viszonylatban gyér számban képviselt darab
ja, már önmagában is érdemessé teszi vizsgálatain
kat. G. Roeder nagy összefoglaló munkái óta — 
melyeket a jelen feldolgozásban is alapvetőnek 
tartottunk — nem csökkent az érdeklődés a művé
szeti és vallástörténeti emlékek e csoportja iránt. 
A késői kori emlékanyagban éppen nagy számuk 
miatt ezek a fogadalmi szobrok jelentős szerepet 
kapnak. Időben megközelítőleg ezer esztendőt 
ölelnek fel ; a római császárkortól kezdve az impé
rium egész területén előfordulnak. Osiris az egyip
tomiaknak legjelentősebb halotti istene, az alvilág 
ura.2A saisi kortól kedve kultusz-szobrai, a megelőző 
időkhöz képest, nagy tömegben tűnnek fel. Ez a 
folyamat tovább tartott a római korban is. Osiris 
lapos kis fogadalmi szobrai, amelyek főként a mem
phisi Sarapeumban és Sakkarában kerültek elő,3 

később a római birodalom távoli provinciáiban, 
így hazánk területén is előfordultak.4 Jellemzően 
mutatják az istenség tisztelőinek etnikumbeli ki
terjedését a szobrok talpazatán elhelyezett fel
iratok. A feliratok általában hieroglif írással ké
szültek, de az egyik sakkarai példányon5 már a hi
eroglif mellett a görög írás is megjelenik. Egy 
memphisi szobrocskán6 pedig csak görög nyelvű 
szöveg szerepel. Görög férfi és egyiptomi származá
sú felesége állították együtt fogadalomból : „Alek-
sziadész és Tabó a szobrot Osirisnak szentelték". 

E darab felirata is igazolja, hogy ezek a szob
rocskák fogadalmi célból készültek. A biztos lelő
hely űek alapján tudjuk, hogy ezeket szentélyekben 
helyezték el. A múmiaszobor laposra kiképzett 
csapszöggel, vagy sok esetben függesztőlyukkal el
látott teste alkalmassá tette, hogy e szobrocskákat 
falra akasztva, vagy fal elé állítva helyezzék el a 
templomokban. Nagy számuk, és ebből következő 
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olcsóságuk miatt a társadalom alsó rétegének vallá
sos igényét elégíthették ki. 

A mi példányunkon nincs felirat, de ez a körül
mény nem akadályozza meg a szobornak legalább 
hozzávetőleges keltezését ós a készítési hely meg
határozását. G. Roeder, már többször idézett alap
vető munkáján kívül, az Osiris múmia kéztartásá
ról írott dolgozatában7 aprólékos gonddal foglalko
zott ezzel a kérdéssel. Vizsgálódásai körébe az 
ábrázolás összes jellemző vonását felvetette, de 
alapvetőnek továbbra is a kéztartást tartotta. 
Ezek szerint azok a szobrok, amelyeknél az isten
ség jelvényeket tartó kezei úgy helyezkednek el, 
hogy a jobb kéz, amelyik a „korbácsot" tartja 
magasabban van, mint a pásztorbotot tartó bal, 
alsó-egyiptomi készítmények. Ezt a típust kép
viseli szobrocskánk is. À közép-egyiptomi dara
boknál a két kéz párhuzamosan egymás mellett 
helyezkedik el. A felső-egyiptomi szobroknál a 
kezek keresztben nyugszanak a mellen. 

Az istenség kezében a szokásos hatalmi jelvénye
ket tartja, ezek értelmezéséről még ma sincs egysé
ges álláspont a kutatók között.8 

In situ előkerült Osiris múmia szobraink Egyip
tom területéről Sakkarából,9 a memphisi Sarape-
umból és Saisból10 származnak, azonkívül Abydos-
ban, Osiris templomában, a XXVI —XXX. di
nasztia (i. e. 663 — 341.) rétegéből ásott ki Pétrie 
ilyen darabokat.11 

A nagyobb múzeumokban tömegével van ez a 
típus képviselve. Sajnos, legtöbbjük ismeretlen, 
vagy bizonytalan lelőhelyű, azonban az Osiris-
múmia ábrázolásának állandó jellemző vonásait 
viseli, amely a keltezést és a lelőhely megállapítá
sát megkönnyíti számunkra. A magyarországi 
leletanyagon kívül — G. Roeder összeállítása 
alapján — a szobor legközelebbi analógiája a berli
ni múzeum egy szobra12 és a hildesheimi Pelizaeus 
Múzeumban őrzött szép kidolgozású Osiris-múmia 
szobor.13 Roeder ezeket a szobrokat elemezve, alsó
egyiptomi készítménynek tartja, ezek szerint a 
szépalmapusztai példány készítési helyét is valahol 
a Delta-vidék en kell keresnünk. 

A szobor keltezése ez esetben csak stíluskritikai 
alapon történhet. Roeder Daressy munkája alap
ján14 a későkori figurális bronzokat 5 csoportra 
osztja : 

1. Etióp korszak, XXV. din. (751-656) 
2. Saisi koriak, XXVI. din. (663-525) 
:3. Perzsa-koriak, X X V I I - X X X . din. (525-

341) 
4. Ptolemaios koriak, XXVII. din. (332-31) 
5. U. n. Görög stílus kora. 

2. Osiris szobrocska. Előlnézet. 
2. Osiris-Statuette. Vorderansicht 
2. Statuette d'Osiris. Vue de face 
2. Статуэтка Озириса. Вид спереди. 

93 



A bronz szobrocskák legnagyobb tömege a saisi 
korra keltezhető. Jelen darabnál két kor jöhet 
számításba, a saisi és a ptolemaiosi. Roeder pto-
lemaiosinak tartja azokat, amelyek még egyiptomi 
stílusban készültek, késői formát mutatnak az 
ábrázolás elkorcsosulásával, de lényegében görög 
vonások nélkül. Ezek a figurák durvábbak, gyak
ran esetlenek. A támasztékon feliratot nem lehet 
találni. (Megjegyzendő, hogy ez sem áll fenn min
den esetben!) Első pillantásra technikailag rossz 
kidolgozásúnak látszik, de ezt csak az időközben 
rárakódott durva patina okozza. A lelőhely isme
rete és a felirat hiánya miatt stíluskritikai alapon 
nem lehet szűkebb időhatárok közé keltezni a 
szobrot. 

Kérdés mikor és hogyan került ez a szobor ha
zánk területére? Pannónia provinciában a II . szá
zad végén és a III . század elején az egyiptomi 
kultuszok a romanizált lakosság körében igen el
terjedtek voltak.15 Ha az egyiptomi kultusztár
gyak elterjedési térképére egy pillantást vetünk 
(1. kép), azt látjuk, hogy Szépalmapuszta területe 
beleesik e tárgyak vonzási körébe. Az ácsi és a 
Veszprém megyei Somlójenőn talált Osiris szob
rocskák is ugyanezt a típust képviselik. Tehát 
nem vethető el annak lehetősége, hogy a tárgy már 
a római korban került hazánk földjére. Баку 
Győző véleménye szerint16 alátámasztja ezt a fel
tevést a szobor patinájának vizsgálata is, amely egy 
zöldes, durva, erősen vízköves rétegből állt össze, 
amely vizes talajban jöhetett létre, így Egyiptom 
földjében elképzelhetetlen. A gyűjtemény darabjai, 
az Osiris szobrocskától eltekintve, kivétel nélkül 
újkori és hazai készítmények. Felmerül tehát an
nak a lehetősége — amelynek valószínűsítését meg
engedik a környék egyiptomi leletei is, — hogy a 
tárgy Porva környékén, földmunka során került 
elő.17 A kérdést, hogy ez a számunkra értékes, szép 
fogadalmi szobrocska hazai földből, vagy műke
reskedelemből került-e Szép almapusztára, csak hi
telesen feltárt egyiptomi kultusztárgyak dönthet
nek el. 

Pető Mária 
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3. Osiris szobrocska. Oldalnézet. 
3. Osiris-Statuette. Seitenansicht 
3. Statuette d'Osiris. Vue de coté 
3. Статуэтка Озириса. Вид сбоку. 
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Die Osiris-Statuette der 

Verfasser befaßt sich mit dem in dieser Hin
sicht alleinstehenden archäologischen Fundobjekt 
der Kunstsammlung, die aus dem Besitz der gräf
lichen Familie Pejacsevich in das Bakony-Muse-
um gelangen ist. Unte r den in heimischer Relat ion 
in geringer Zahl bekannten derartigen Schöpfun
gen häl t er diese Sta tuet te , auf Grund analogischer 
Stücke, für ein niederägyptisches Erzeugnis. Eine 
nähere Zeitbestimmung häl t er ohne Kenntnis des 
Fundor tes und ohne Inschrift — da es sich um 

La statuette d'Osiris de 

L'auteur étudie l 'objet archéologique, à cet 
égard unique, de la collection, qui est passé de la 
propriété des comtes Pejacsevics au Musée du Ba
kony. D'après ses analogies, l 'auteur considère 
cette s ta tue t te , don t on connaît en Hongrie peu 
de semblables, comme un produi t de la Basse 
Egypte . Ignorant le lieu de sa découverte, l 'auteur 
ne voit pas de moyen, pour préciser la date de la 
s ta tue t te sans inscription, un objet votif placé au
trefois dans un sanctuaire. 

СТАТУЭТКА ОЗИРИСА ИЗ 

Автор занимается в данном очерке единственным 
во своем роде археологическим предметом, поступив
шим вместе с художественной коллекцией из вла
дения графов Пеячевич в Баконьский музей. Среди 
небольшого количества подобных изделий в Венгрии, 
он считает статуэтку происходящей из Нижнего 
Египта на основе имеющихся аналогий, но более точ
ная периодизация в отсуствии данных о месте нажох-
дения данного предмета, без надписи, ввиду того, что 
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porvai kirendeltsége 1016/1964. sz. levele. Lábod 
községi Tanács VB. 137/1964. sz. levele.) 
Ezúton mondok köszönetet tanáromnak, Dr. Wes-
setzky Vilmosnak, egyiptológiai tanulmányaimban 
és a jelen dolgozat elkészítésében nyújtott támoga
tásáért. 

Pejacsevics-Sammlung 

einen im Heiligtum untergebrachten Votivgegen-
s tand handel t — nicht für möglich. 

Im Hinblick darauf, daß in Pannonién zur Zeit 
der 2 — 3. Jahrhunder twende die ägyptischen Kul te 
sehr verbreitet waren, hal ten wir es für möglich, 
daß auch unser Exemplar bereits während der Rö-
merzeit und nicht durch den Kuns thande l hierher
gelangt ist. I n diesem Falle können wir den Fund
ort im Gebiet des Bakonyer Gutes der Grafen 
Pejacsevich vermuten. 

Mária Pető 

la collection Pejacsevics 

Vu que les cultes égyptiens étaient, au tou rnan t 
des I I e e t I I I e siècles, très répandus en Pannonié, il 
se peut que cet exemplaire soit arrivé dans cette 
contrée à l 'époque romaine, mais non par voie de 
commerce. Dans ce cas on pourrai t supposer qu'elle 
ait été t rouvée dans le domaine seigneurial, situé 
dans le Bakony, des comtes Pejacsevics. 

Mária Pető 

КОЛЛЕКЦИИ ПЕЯЧЕВИЧЕЙ 

здесь идет речь о вотивном предмете, расположенном 
в святилище, не оказывается возможной. 

Если учитывать, что в Паннонии в конце 2. и 
в начале 3. века египетские культы были весьма рас
пространены, кажется возможным, что наш предмет 
пришел сюда уже в римскую эпоху, а не посредством 
антикваров. В последнем случае можно предпола
гать, что статуэтку нашли где-нибудь на территории 
баконьских землевладений графов Пеячевич. 

Мари а Петё 


