
vás fõként azok körében maradha-
tott fenn, akik az írásbeliségnek, a
pontos dokumentációnak más for-
máját nem ismerték.

A számrovással párhuzamosan
alakult ki az úgynevezett tulajdonje-
gyek használata. Nem másról van
szó, mint arról, hogy a rováspálcá-
kat, épületeket, gerendákat a tulaj-
donosok, építõmesterek megjelöl-
ték. De tulajdonjegyekkel látták el a
középkori birtokok határait, hasz-
nálták kõfaragók, céhmesterek, tuta-
josok is. A tulajdonjegyek tovább-
élését ma is tetten érhetjük: az álla-
tok megjelölése, billogozása szintén
tulajdonjegy, amely egyértelmûen
jelzi a tulajdonos kilétét.

A harmadik részben a betûro-
vással foglalkozik a könyv. Kiemelt
figyelem jut e fejezetben a székely
rovásírásnak. Az adatokat a szerzõ
145 ábrával teszi szemléletessé. Kü-
lön érdekessége a munkának, hogy a
harmadik rész után található függe-
lékben Sebestyén leleplezi a hamisít-
ványokat, a rovásírás hamisítóit, té-
ves értelmezõit.

Összességében rendkívüli igény-
nyel megírt, komoly tudományos
kutatásokon alapuló munka ez a
könyv. Idõtállóságát az is bizonyítja,
hogy közel száz év elteltével újra ki-
adták. Így a rovásírás európai és ma-
gyar emlékeit egy könyvben veheti
szemügyre az olvasó.

SÜTÕ CSABA ANDRÁS

(Tinta Kiadó, Bp., 2002. 325 o. 2380 Ft)

Avarok aranya � a nagyszent-
miklósi kincs (Kiállítás a 
Magyar Nemzeti Múzeumban)

Elmúlt korok napvilágra került ma-
radványai, s fõleg a híres vagy hír-
hedt kincsek mindig felkeltik a nagy-
közönség érdeklõdését. Az egyipto-
mi fáraók sírjai, a szkíták aranya, az
inka és azték birodalom egykori pá-
ratlan gazdagsága ma is lenyûgözõ.
Amellett titokzatos eredetükön, ka-
landos újrafelfedezésükön és jelen-
kori értékükön túl a ránk maradt tár-
gyak mesteri tökéletességükkel is
nagy hatást gyakorolnak úgy a tudó-
sokra, mint a laikus érdeklõdõkre.

A bécsi Kunsthistorisches Mu-
seum és a Magyar Nemzeti Múze-
um újbóli együttmûködése jegyé-
ben (1999-ben ugyanis már az ún.
szilágysomlyói leleteket állították ki
közös kiállításon), 2002-ben a nagy-
szentmiklósi kincs teljes anyaga lát-
ható Budapesten. Ezt a 23 darabból
álló együttest 1799-ben találták meg
a Bánátban, s mivel abban az idõben
még nem volt Magyarországon olyan
múzeum, amelynek gyûjteményébe
kerülhetett volna, Bécsbe szállítot-
ták, ahol ma is õrzik. Már több mint
kétszáz éve ismert tehát, ám keltezé-
sének és eredetének kérdései ma sin-
csenek megnyugtatóan lezárva.
Közvetlenül elõkerülése után Attila
kincsének tartották, vagyis hun ere-
detûnek, ez az elképzelés azonban
viszonylag hamar megdõlt. A kelte-
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zés, valamint az származás körüli bi-
zonytalanságok fõ oka az, hogy az
egyes tárgyakon található figurális
és díszítõ jellegû motívumok egyfe-
lõl számtalan kultúra felé ágaznak el,
másfelõl viszont a bizonyító érvelés
bármely irányba csak igen kevés s el-
lentmondó történeti tényre tud épí-
teni. Napjainkban leginkább az
óbolgár, az avar, illetve a korai ma-
gyar eredet mellett lehet érvelni, de
vannak más elképzelések is. László
Gyula, aki 1977-ben könyvet is írt a
leletrõl (Rácz István kiváló fotói-
val), a tulajdonos szerint kettévá-
lasztja azt, némiképp Hampel József
nyomán; s evvel választ ad a felme-
rülõ problémák egy részére. E kiállí-
tás rendezõi, ahogyan a csatlakozó
két teremben elhelyezett tárgyak is
mutatják, a legújabb kutatások ered-
ményei alapján az avar eredet mellé
álltak; kérdés azonban, hogy a ha-
sonlóságok egyben azonosságot is
jelentenek-e.

A 23 aranytárgy három kiállítási
szekrényben látható. A középsõbe
került a hét korsó, a baloldalt állóba
inkább az ivással, a jobboldaliba pe-
dig inkább a szilárd táplálékkal kap-
csolatba hozható edények. A korsók
egy részének gazdagon díszített mo-
tívumai közül a dámszarvast mar-
cangoló griff, a két �égberagadási je-
lenet�, az �égi vadászat� az emberfe-
jes oroszlánnal, valamint a �gyõztes
fejedelem� a közkézen forgó repro-
dukciók jóvoltából általánosan is-

mertek. Fel kell hívni azonban a fi-
gyelmet a két épen maradt bikafejes
ivócsanakra, amelyek arányos, a hasz-
nálathoz célszerûen megállapított
méreteikkel, mûvészi kidolgozásuk-
kal, részeik pontos egységbealkotá-
sával kiemelkednek az együttesbõl.
Ugyanígy a velük egy tárlóban talál-
ható szilke is, amelybõl a lelet egyet
tartalmaz; a technikai megoldások
és az ötvösmunka finomságával, az
oldalán látható hat korong tengeri
szörnyeivel, a körülöttük burjánzó
növényi ornamentikával a szilke
szintén a tökéletesség érzetét sugall-
ja a szemlélõnek. A tárgyak elrende-
zése messzemenõen segíti az ismer-
kedést, szemlélõdést. Minden kör-
bejárható, s azok az apróságok is
megfigyelhetõk, amelyek a legrész-
letesebb fotókon is rejtve maradnak.
Így például aki bizonyos elõismere-
tek birtokában közelebbrõl is tanul-
mányozni szeretné az egyes tárgya-
kon látható három különbözõ írást
(görög betûs görög, görög betûs tö-
rök és rovásírás), most nyugodtan és
elmélyülten megteheti. (Ha jó a sze-
me és kellõen türelmes.) S talán nem
szentségtörés az sem, ha a részletes
és figyelmes tanulmányozás után a
nagyszentmiklósi kincsrõl ez a be-
nyomás alakul ki: bár találhatók e 23
tárgy formai egységére utaló jelek,
mégsem más e készlet, mint egy ere-
detileg több helyrõl és több idõbõl
származó, a történelmi véletlen kö-
vetkeztében egymás mellé került,
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együtt használt, együtt elrejtett és
felfedezett, végül együtt maradt tár-
gyak gyûjteménye.

A kiállításnak mintegy katalógu-
saként szolgál egy hasonló címû, il-
lusztrált kiadvány, Garam Éva szer-
kesztésében, aki a kiegészítõ termek
kiállítását is rendezte. 

BUDA ATTILA

Borkalauz 2002

A Rohály Gábor és Mészáros Gabri-
ella által jegyzett, 1995 óta megjele-
nõ borkalauz nélkülözhetetlen tájé-
kozódást kínál a bor iránt érdeklõ-
dõk számára. A hazai borkínálatot
évrõl évre szemlézõ kézikönyv készí-
tõi azt a nézetet képviselik, hogy egy
színvonalas borkultúra megteremté-
séhez nemcsak kimagasló minõségû
borokra, de igényes és értõ közön-
ségre is szükség van. A kézikönyv
bortermõ vidékek szerint csoporto-
sítva mutatja be az egyes pincészete-
ket és � részletesebben � azok kínála-
tát, lehetõség szerint teljes körképet
kívánva adni.

A kézikönyv elsõ oldalain az új
évjárat rövid jellemzését találjuk, a
késõbbiekben pedig egy-egy rövid
fejezet szól a hazai borfajták és bor-
termõ vidékek általános jellemzõi-
rõl. Az egyes borok néhány sornyi,
leíró és értékelõ, a borok minõségét

pontozási rendszer segítségével is
kifejezõ, de egyben érzékletes jel-
lemzése a korábbi évjáratokat és
azok idõközbeni fejlõdését-alakulá-
sát is figyelembe veszi. A könyv ah-
hoz is ad támpontokat, mire figyel-
jünk oda a bor kóstolásakor. Megis-
mertet a borok leírásának nyelvével,
alapvetõ fogalmaival. A borkóstolás
társas tevékenység, s e leíró kifejezé-
sek segíthetnek közölni és megosz-
tani tapasztalatunkat.

A tárgyszerû pontosságra törõ,
elemzõ leírás jogos igénye és köve-
telménye sem engedheti szem elõl
tévesztenünk, hogy a bor kóstolását
számos olyan tényezõ befolyásolja,
mely nem tekinthetõ pusztán járulé-
kosnak, s amely nemcsak nem meg-
kerülhetõ, de nem is feltétlen meg-
kerülendõ. E tényezõk között
ugyanis nem pusztán olyan, részben
külsõleges s így bizonyos mértékig
ellenõrizhetõ, de legalábbis szem
elõtt tartandó mozzanatokat kell
megemlítenünk, mint a bor tárolá-
sának módja, a bor hõmérséklete, a
hozzá fogyasztott ételek jellege, a
pohár, melybe kitöltjük, s amely kü-
lönbözõ mértékben engedheti érvé-
nyesülni borunk sajátosságait, vagy
épp saját kedély- és lelkiállapotunk,
környezetünk. Lényegesebb ezek-
nél, hogy a korábbi kóstolások által
formált és alakított személyes ízlé-
sünk is meghatározza, miként kós-
tolunk, mivé válhat érzékszerveink
számára a poharunkban lévõ bor. Az
is megtörténhet, hogy egy korábban
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