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Szabadváry Tamás

Helló, tudomány!

A 
Magyar 

N e m z e t i 
Múzeum Érem- 

és Régiségtárának 
leltárkönyvében 1874. 

január 1-i bejegyzéssel talál-
juk meg a Ráth Györgytől megvásárolt 
gyűjtemény anyagát csaknem 700 (!) 
tételben. Hozzávetőlegesen 1100 da-
rabról van szó; ezek kizárólag fémtár-

gyak. A kollekció fontossága abban rejlik, 
hogy Ráthnak gyakorlatilag ez volt az a 25 

éven keresztül gyarapított legelső anyaga, 
amelynek eredete valószínűleg még a szabad-

ságharc előtti időkre nyúlik vissza. A tulajdonos ál-
lítása szerint az összes tárgyhoz az egykori történeti 

Sokak 
számára napjainkban is is-

merősen csenghet Ráth György (1828–1905) 
neve, többen járhattak a Városligeti fasorban 2018-tól újra 

látogatható, jelenleg az Iparművészeti Múzeum fi ókintézménye-
ként működő impozáns villában, mely egykori tulajdonosához méltó mó-

don fogadja a látogatókat. Ha kérdésként merülne fel, hogy ki volt Ráth György, 
nem lenne egyszerű feladat a válaszadás. A reformkor legfi atalabb generációjához 

tartozó Ráth a hazánkban szűkebb réteget képező, polgári értékekkel rendelkező, mó-
dosabb család sarjaként született. Jogi pályára készült, mely a jogi tanácselnöki pozíció 

későbbi elnyerésében kamatozódott. Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcban 
csak mérsékelten vett részt, ami abból a szempontból fontos, hogy az 1840-es évek közepe 
táján megkezdett gyűjtői tevékenységét többé-kevésbé megfelelő anyagi háttérrel különösebb 
megszakítások nélkül tudta folytatni. Másokkal ellentétben, akik a megtorlás nyomán fogságba 
vagy emigrációba kényszerülve súlyos nehézségekkel néztek szembe. Hosszú élete során Ráth 
látszólag kimeríthetetlen érdeklődési köre szinte minden nagyobb gyűjtési ágban megmu-
tatkozott: a bronzkori fegyverektől kezdődően, az antik faragványokon átívelve, egészen a 

18–19. századi japán művészettel bezárólag. Kiterjedt kapcsolatai és nem utolsósorban 
éles gyűjtői szeme számos értékes műtárgy megszerzésében jelentett előnyt neki, 

méltó módon járulva hozzá a hazai iparművészet felvirágoztatásában vállalt szere-
péhez. De a magyar muzeológia is rengeteget köszön-

het neki, hiszen gyűjteményének egy 
jelentős része végül a Magyar 

Nemzeti Múzeumba 
került.

„Áttört diszű míves bronz tárgy…”
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Szabadváry Tamás

„Áttört diszű míves bronz tárgy…”

Magyarország területéről jutott hozzá, azonban ma 
már ebben bizonyos fokig kételkedhetünk. Ráthnak 
igen szoros kapcsolatai voltak ugyanis a bécsi ré-
giségkereskedelemmel, mely ténylegesen számos 
magyarországi leletet juttatott nyugatra, ugyan-
akkor a Balkán felől is szép számmal érkeztek ide 
különböző tárgyak.

A hatalmas gyűjtemény minden darabjá-
nak van egy rendhagyó közös tulajdon-
sága: minden egyes darabon 
szerepel egy 
festett vö-
rös színű kis 
pötty, mely az 
összetartozást (vélhetőleg utalva arra, hogy a tulaj-
donos kívánsága szerint egyben kellett tartani az 
anyagot) hivatott szolgálni. A mai szemlélő számára 
ez igen nagy segítséget jelent, minthogy a múze-
um történetének számos válságos időszakában jó 
néhány darab kikerült az eredeti kontextusából. 
Több tárgy pedig az 1950-es és 1960-as években 
végzett újraleltáro-
zási hullámok során 
olvadt bele – egymás-
tól elszakítva – egyes 
gyűjteményrészekbe. 
Így megfontolandó, 
hogy a  már múzeumtörténeti 
érdekességgé előlépett pöttyöket 
a modern restaurálások alatt is fontos lenne 
megtartani, gondolva a jövőre is…

Az anyag csaknem kétharmad részét őskori 
leletek teszik ki, melyek között találunk azonos 
lelőhelyről előkerült – szerencsés módon egyben 
tartott – leletegyütteseket is; de jelentős hányadot 
képez még a minket közelebbről is érdeklő római 
kori anyag, de vannak az anyagban népvándorlás 
kori, illetve középkori tárgyak is. A római leletek szá-
ma nagyjából 200 tételt tenne ki, a bizonytalanság 
abból ered, hogy a mára lappangó darabok visz-
szaazonosítása a leltárkönyvi bejegyzések alapján 
nem egyszerű, hiszen a korszak tudományos szín-
vonala még igen sok esetben nem tudta az egyes 
tárgyak tágabb korát meghatározni (a gyűjteményt 
bemutató Ortvay Tivadar múzeumi segédőr példá-
ul még a közép és a késő avar kori vereteket vélte 

rómainak). Olvasóink kedvéért, hogy kisebb bete-
kintést nyerjenek az 1870-es évek leltározási irányel-
veibe, az alább bemutatott tárgyak mellett többször 
dőlt betűvel közöljük azok egykori meghatározása-

it is. A római kori ruhakapcsoló 
tűk (fibulák) sorozata a  leg-

nagyobb arányban a Pan-
nonia tartományban 

zömében megta-
lálható típusokat 
fedi le, általánosan 
– akár a  mai gyűj-

tői „irányelvekkel” is 
összevethetően – a da-

rabok épek, jó megtartá-
súak, felületüket kellemes tónusú patina borítja. 
A sorozatban legkorábbi, Kr. u. 1–2. századi hori-
zontból kiemelhetünk egy nagy méretű, a bennszü-
lött nők díszes viseleti elemét képező úgynevezett 
noricumi-pannoniai szárnyas fi bulát is, mely töre-
dékes volta ellenére is csaknem 15 cm hosszúságot 
tesz ki („Nagy bronz � bula letört pöczöktartóval”). 
A más területeken is elterjedt, nevüket jellegzetes 

módon behajló kengyelükről el-
nyerő úgynevezett térdfi bulák 

csoportja sokféle változatot 
mutat, melyek közül 

érdekes egy kéttagú, 
vaskos, tagolt-bordá-
zott kialakítású forma 

(„Nyeregalaku br. fibula 
hiányzó tűvel”). A kutatás 
számára jelenleg nem tisz-
tázott annak a 2–3. század-
ra keltezett, háromszoro-
san osztott, villáskengyelű 

fi bulának az eredete, mely a rajnai–dunai limesvo-
nalon elhelyezkedő lelőhelyeken is megtalálható. 
Darabunkat beütött pont-kör motívumokkal is ellát-
ták. A kései formákat a birodalomszerte előforduló, 
öntött, csuklós szerkezettel ellátott hagymagombos 
fi bulák képviselik. Ezek közül fi gyelemre méltó egy 
csaknem teljesen ép, több mint 15 elemből összeál-
lított, áttört művű tűtartóval rendelkező aranyozott 
darab, melynek keltezése már a 4. század végétől 
javasolt („Aranyozott br. fibula csipkézett pöczök 

Noricumi-pannoniai szár-
nyas bronzfi bula töredéke 
(fotó: Kardos Judit)

Aranyozott bronz lemezes 
hagymagombos fi bula 
„volutás” díszítéssel 
(fotó: Kardos Judit)
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tartóval, kődiszitményes fejjel, melyből azonban a kő 
hiányzik”). Unikálisnak tekinthető azonban egy soká-
ig fel nem ismert töredék, melynek nyújtott trapéz 
alakú felületén ezüstberakással egy „latin kereszt” 
alakú formát ábrázoltak. A darab valójában jelenlegi 
tudásunk szerint is csupán egy egyet-
len példányban regisztrált kései 
hagymagombos fi bula tűtartójának 
töredéke, az eredeti, ép fi bula Jeru-
zsálemben került elő, és jelen-
leg a British Museumban őr-
zik. A Ráth-gyűjteményben 
a  tűtartó aláhajtott jellegű 
töredékének rendeltetése azért 
is volt kérdéses, mert a funkcióját 
vesztett részt később egy karikával 
látták el, tehát jó eséllyel csüngőként 
használták („Karikán függő emaildí-
szes br. � b. hiányzó tűvel”).

Érdekes je lenség,  hogy 
Ráth György későbbi gyűjtő 
periódusára jellemző inkább 
a  kisebb-nagyobb szobrok irán-
ti vonzalom, ellenben a múzeumi 
anyagban egyedül egy kvalitásos, 
sötét tónusú, a  mitológiai hőst, 
Herkulest ábrázoló szobrocska ta-
lálható, mely gyakorlatilag beke-
rülésétől fogva az állandó kiállítás 
részévé vált („Jobbját hátra tartó 
meztelen br. alak”). Ráthot láthatóan 
érdekelték a különböző korú kulcsok, zárnyelvek 
és lakatok is, melyekből a legnagyobb számot 
a  római kori lapkás és híjazott szakállú 
kulcsok, illetve gyűrűkulcsok teszik 
ki. A lakatok sorában találunk 
egy összeillő párt, melyek 
előlapján egy furcsának ható, 
elnyújtott arcot jelenítettek 
meg, a  zárását pedig egy kis 
kar mozgatásával lehetett meg-
oldani („Pöczkös nyelvü fejjel diszi-
tett lakat”). Keltezése bizonytalan, 
feltűnő véletlen ugyanakkor, hogy 
a legközelebbi párhuzama a 19. szá-
zad utolsó harmadának ugyancsak ki-

emelkedő műgyűjtője, az olasz származású pozsonyi 
mérnök, Enea Grazioso Lanfranconi 

(1850–1895) múzeumba került 
hagyatékában lelhető fel.

A további kisleletek felö-
lelik a  római kor jellegzetes 

emlékeit: kisebb-nagyobb 
csengettyűk, szögletes és 
„méhkas” alakú formákkal, 
szíj- és övveretek, számos 

díszszegecs, fi gurális ládika- és 
bútoralkatrészek, lószerszámhoz 
tartozó szíjvezető járomkarikák 

stb. Sajnos ezek specifi kusan egy-egy régióhoz nem 
köthetőek, Pannonia gyakori leletei közé tartoznak, 
ami jól illusztrálja Ráth „mindengyűjtő” voltát.

A gyűjteményben öt bélyegzőt találunk. Közülük 
kiemelkedik a legnagyobb, köríves alakú pecsételő-

vel ellátott öntött példány, melynek pozi-
tív (kiemelkedő) mezőjében a retrográd 

„Q·MA^RCIVS” (feloldva: Q(uintus) · 
Ma^rcius) személynevet tartalma-

zó felirat látható. Pontos felhasz-
nálására nincs információnk, 
a  császárkorban mind az ad-
minisztrációban, mind a  keres-
kedelemben, mind pedig a  ka-

tonai szférában találunk példát 
bélyegzők alkalmazására. Ritka, 
régészeti kontextusból származó 
párhuzam egy téglalap alakú 

pecsételő, mely a boscorealei (Olaszország, Cam-
pania) villakomplexumból került elő, egy bi-

zonyos Lucius Herennius Florus nevével. 
A villa területén aktív olívaolaj-saj-

tolás és borkészítés folyt, ezek 
kereskedelmi forgalomba 
hozatalára utalhat a bélyeg-

ző fogóján látható, a  római 
hitvilágban a  kereskedelem 

isteneként is ismert Mercurius 
„hírnökbotja”, a caduceus. Jelen-

tős egy másik feliratos emlék is. Ez 
egy keskeny, keretbe vágott bronz-

lapocska (tabula ansata), egy felerő-
sítésére szolgáló lyukkal, melyen az 

Több 
19. száza-

di magyar gyűjte-
ményben is találkozunk felira-

tos római bélyegzőkkel, amik vélhetően 
„információértékük” miatt keresett műtárgyak-

ká léptek elő. Érdekes téma, hogy pont ebből 
kifolyólag az élelmes hamisítók mennyire 

igyekeztek „üzleti ágazatot” is alapozni 
a minél korhűbb tárgyak készítésére, 

melyek valódi korára talán termé-
szettudományos vizsgálatok fog-

nak a jövőben fényt deríteni.

Bronz térdfi bula 
(fotó: Kardos Judit)

Bronz fi gurális 
lakatpár egyik tagja 
(fotó: Kardos Judit)

„Áttört diszű míves bronz tárgy…”
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alábbi felirat olvasható: DEO · INVICTO / VLPIVS · 
SABINVS / MILES · LEGIO / NIS · PRIMAE / DIVTRICIS 
(Deo · Invicto / Ulpius · Sabinus 
/ miles · legio / nis · primae 
/ [A]diutricis; fordítása: „A 
Legyőzhetetlen Is-
tennek Ulbius 
Sabinus, a legio 
I Adiutrix kato-
nája”). A táblácska 
minden bizonnyal 
a mai Komárom-Szőny (azaz az 
antik Brigetio) területén ál-
lomásozó legio egyik kato-
nájának kultikus célú (votív) 
felajánlásának tárgyi emlé-
ke, mely Sol Invictus (a Legyőzhetetlen Napisten) 
a hadsereg körében kiemelten népszerű 
vallásához rendelhető, keltezését a Kr. 
u. 2. századra teszik. De a gyűjtemény 
rendelkezik még egy négyzetes alakú, 
ezüstberakással ellátott bronzsúllyal is, 
közepén monogrammal, szélén pedig 
az alábbi rövidített szöveggel: RAQOF 
/EPVSE. / POAT. / P.A.T. Ennek feloldása 
azonban máig nehézségekbe ütközik, a kora 
bizánci típusú monogram egyes elképzelé-
sek szerint az Itáliát meghódító keleti gót 
uralkodó, I. (Nagy) Theodorik (ur.: 474–
526) nevét foglalja magában, melyhez 
hasonló karakterek az általa kibocsátott 
pénzeken is előfordulnak. A súlyocska 
nemcsak a nagyhírű uralkodóval való 
feltételezett kapcsolat miatt érdemel 
fi gyelmet, hanem tudománytörténeti vo-
natkozással is bír. Évtize-
dekkel korábban ugyanis 
már nemcsak leírta, de 
egy metszet kíséretében 
közölte is Fejér György 
(1766–1851) történetíró, prépost-kanonok a Tudo-
mányos Gyűjtemény 1817-es évfolyamának hasábjain, 
mint az ország egyik leghíresebb gyűjtőjének, vadasi 
Jankovich Miklósnak (1772–1846) a tulajdonát. Vala-
mivel később a tárgy „továbbvándorolt”, s akkor már 
Kiss Ferenc (1791–1859) egyetemi tanár gyűjteményét 

gyarapította. Annak 1840-es évekbeli felbomlását kö-
vetően szerezte meg Ráth, majd sokadik fordulattal, 

maga a múzeum.

Végezetül, nem szabad 
megfeledkezni a gyűjte-
mény két, majdnem a lel-
tári lista legvégén szerep-

lő műtárgyáról, melyek (ha 
lelőhelyük valóban Pannonia), 

a  provincia ókeresztény vonat-
kozású emlékei közé sorolhatóak. 
Az egyik egy áttört, bütykös díszít-

ményekkel és fülekkel ellátott, öntött 
bronzkorong, melynek mezőjében Krisztus-monog-
ramot (a görög „Χ” (khi) és „P” (rhó) betűkből, melyek 
így a Megváltóra utalnak) formáltak; míg a másik egy 

ugyancsak öntési eljárással készült, mai szem-
mel keresztre emlékeztető tárgy, melyet 

szintén fülekkel láttak el, felső szára pedig 
áttört. Ez utóbbi a Krisztus-monogram-
nak egy 4. század középső harmadában 
megjelenő változatát mutatja, mely 
a „P”-ból és a kereszt alakzat kombináci-

ójából áll, ezáltal „keresztmonogramot” 
képezve (görög sztaurogram, latin crux 

monogrammatica). Mindkét tárgy elsőre 
a tudományos szférát is középkori munkákra 
emlékeztette, a leltárkönyvi bejegyzés is ezt 

tanúsítja („Küllős és csücskös br. karika.” 
/ „Középkori br. kereszt.”). 1879-be n egy 
fi atal kutató, az akkori kifejezéssel „ke-

resztény régészetet” először az egyete-
men oktatott tantárggyá emelő Czobor 
Béla vetette fel, hogy a Ráth-gyűjtemény 

két öntvénye évszázadokkal korábbi, azaz 
római eredetű lelet – a mára kissé roman-

tikusnak tűnő fejtegetése szerint a vaskos da-
rabokat az „ősegyház” elöljárói nyakukban viselve 
hordták, mint rangjelző ékszert. A funkcióról alkotott 
elképzelések azóta már többet „fi nomodtak”, főként 
itáliai analógiák alapján bizonyos, hogy ezek a tárgyak 
lámpafüggesztő elemek lehettek, melyek láncolatot 
képezve egy modern értelemben vett „csillár” szere-
pét látták el, akár több tíz mécses fényével árasztva 
el a teret.

C C C

Nagy méretű, halalakokat 
megjelenítő bronz ládika- 

vagy bútorfogó 
(fotó: Kardos Judit)

Bizonytalan funkciójú, át-
tört díszű bronzveret, mely 

a korabeli leírót „csi ga te-
kercs re” emlékeztette 

(fotó: Kardos Judit)
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tartóval, kődiszitményes fejjel, melyből azonban a kő 
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zik. A Ráth-gyűjteményben 
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Ráth György későbbi gyűjtő 
periódusára jellemző inkább 
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A további kisleletek felö-
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zó felirat látható. Pontos felhasz-
nálására nincs információnk, 
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nája”). A táblácska 
minden bizonnyal 
a mai Komárom-Szőny (azaz az 
antik Brigetio) területén ál-
lomásozó legio egyik kato-
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