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A magyarországi múzeumok sajátossága, hogy a gyűjtemények gyarapítása, megőrzése és 

a kiállítások rendezése, a közművelődési, múzeumpedagógiai és turisztikai tevékenységük 

mellett kezdetektől elsődleges fontosságú volt számukra a tudományos kutatás, az új 

eredmények saját kiadványokban történő publikálása. Az egri Dobó István Vármúzeum is, 

mint kiadói joggal rendelkező tudományos műhely, 1963-tól jelenteti meg évkönyvét, 1981 

óta Agria néven. Mivel az Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma is támogatja 

és fontosnak tartja a múzeumok szakmai évkönyvének nyomtatott formában történő 

kiadását, igyekszünk kihasználni ezt a lehetőséget az AGRIA = Anales Musei Agriensis – a 

Dobó István Vármúzeum Évkönyve megjelentetéséhez a továbbiakban is. Ez a kiadványunk 

elsősorban a múzeum tudományos dolgozói, és a múzeumi kapcsolatrendszerünkhöz 

csatlakozó kutatók, muzeológusok stb. egyéni kutatásainak megjelenési helye maradt, 

azonban egyre inkább igyekszünk megteremteni valamilyen kohéziót a tanulmányok között. 

Az ötvenedik, Dr. Petercsák Tivadar nyugalmazott igazgatónk tiszteletére az Eszterházy 

Károly Egyetemmel közösen megjelentett szám széles körűen értelmezett történeti 

kutatásokat összegző tanulmányokat tartalmazott, az azt követőt pedig a száz esztendővel 

azelőtt született Bakó Ferencnek szenteltük. Az ötvenkettedik szám viszont régészeink 

elmúlt években feltárt lelőhelyeinek anyagát és a kapcsolódó modern vizsgálati módszerek 

eredményeit összegezte. A kötetekben megjelenő tanulmányok folyamatos forrását 

biztosítják a különböző szakterületeken való továbblépésnek, és jól tükrözik a múzeum 

gyűjtőkörét, az intézményben művelt tudományterületeket. A közel hat évtized alatt 

megjelent tanulmányok nemcsak a megye és az ország tudományos közéletébe, hanem a 

nemzetközi kutatásokba és a felsőoktatásba is beépülve hozzájárultak múltunk, nemzeti 

hagyományaink minél teljesebb megismeréséhez. Mindeközben egyre inkább törekszünk a 

modern vizuális megjelenítést előtérbe helyezni a tudományos kiadványok esetében is.  

Most ismét elsősorban történeti, művészettörténeti, néprajzi és állományvédelmi 

jellegű tanulmányok sorakoznak a tartalomjegyzékben.  

A kötet megjelentetését azonban hátráltatták a 2020 elején kialakult 

járványhelyzetből adódó gazdasági nehézségek, hiszen a bezárásokból fakadó 

bevételkiesés múzeumunk gazdálkodását nagymértékben érintette. A kiadványok grafikai 

tervezéséhez használt programcsomag (Adobe Creative Cloud – abból is a 

kiadványszerkesztéshez szükséges InDesign és Photoshop program) éves előfizetése hosszú 

ideig bizonytalanná vált. Nagy segítség volt tehát a pályázati határidő többszöri 
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meghosszabbítása, bár az eredetileg tervezett publikációs terveink megtorpantak, 

összekuszálódtak. Időközben a tervezett tanulmányok nagy része elkészült, de a 

változásokból kifolyólag a szerkesztői szempontok kényszerűen némileg módosultak (a 

régészeti témákat elhagytuk, megjelenésüket elhalasztottuk, egy szerzőtől két tanulmányt 

nem fogadtunk be, de új témák is publikálásra kerültek stb.) 

Az 53. kötetben is angol nyelvű rezümék egészítik ki a tanulmányokat.  

Terjesztését a pályázati kiírásnak megfelelően vállaljuk és az eddig megszokott módon 

a szakmai közegben (múzeumok, velünk kapcsolatban lévő könyvtárak) és az érdeklődők 

számára elérhetővé tesszük. 
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A KÖTET TANULMÁNYAI NAK BEMUTATÁSA  

 

 

KOVÁCS MELINDA 
Orosz Ernő Heves vármegye főlevéltárnokának pályaképe  

KOVÁCS MELINDA Egerben született. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1983-ban szerzett 
történelemszakos középiskolai tanár és levéltáros diplomát, 1989-ben bölcsészettudományi 
doktori végzettséget. 1983. január 1-jétől a Heves Megyei Levéltár főlevéltárosa. 1999 és 2008 
között az intézmény igazgatóhelyettese volt. 2011-ben és 2015-től levéltári szakfelügyelő. 
Kutatási területe: a molinológia, a címertan, az archontológia, a levéltártörténet, a 
közigazgatás-történet egy-egy kisebb területére terjed ki. 

 
A levéltárnok a levéltár őre és felelős kezelője volt. Heves vármegye tisztviselőinek archontológiája 
igaz már 2011-ben megjelent, de a vármegyei levéltárnokok életútjának bemutatásával még adósok 
vagyunk. 
Orosz Ernő 1869. április 8-án született Vásárúton, Pozsony vármegyében. 1896-ban nevezték ki 
Heves vármegyében levéltárnoknak. A hivatali munkája mellett a megye nemes családjainak 
történetét kutatta, azokat publikálta. Közölte a levéltár őrizetében lévő eredeti címeres 
nemesleveleket. 1906-ban készült el a „Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék 
nemes családjai” című munkája, amely mind a mai napig a családtörténettel foglalkozó kutatók alap 
kézikönyve. A megyei iratanyag szinte teljes feltárása – mai napig használt – levéltári segédlet 
elkészítését is jelentette. Orosz Ernő 1912. január 30-ig volt Heves vármegye főlevéltárnoka, ezután 
a számvevőségen dolgozott könyvelői munkakörben. A vármegyei szolgálat után 1914 májusában 
Gyöngyös város levéltárnoki és polgármesteri titkári munkaköre következett. 1917 decemberében 
városi tanácsnok lett, 1929-ben elfoglalhatta a polgármester helyettesi széket. Ebből a tisztségből 
vonult nyugállományba 1939-ben, 45 éves közszolgálat után. 79 éves korában, 1949. február 1-jén 
hunyt el Gyöngyösön. 
 

 
KOMJÁTI ZOLTÁN IGOR 
Heves és Külső-Szolnok vármegye gazdasági szerepe a füleki végvár ellátásában Koháry 
István főkapitánysága idején (1667–1682) 

KOMJÁTI ZOLTÁN IGOR 1975-ben született Gyöngyösön. 1995 és 1999 között az Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskola történelem–hittanári szakán kezdte el történészi pályafutása 
megalapozását. 2004 ősze óta foglalkozik gróf Koháry István (1649–1731) életének, 
tevékenységének és jelentőségének levéltári kutatásával. 2005-ös egyetemi szakdolgozatát a 
főúr Heves vármegyei vonatkozásairól írta, majd 2006-ban jelentkezett a Debreceni Egyetem 
Történelmi és Néprajzi Doktori Programjába, amelyik intézményben 2012 májusában PhD-
fokozatot szerzett. 2015-ben jelent meg első monográfiája Dunaszerdahelyen „Egyetértésben 
a közös érdekért. A füleki végvár működtetése Koháry II. István főkapitányságának idején 
(1667–1682)” címmel. A szerző második monográfiája 2019 decemberében jelent meg a Füleki 
Vármúzeum gondozásában, mint a Discussiones Filekienses-sorozat negyedik kötete. Címe: 
„Állandó tűztől övezve. A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István főkapitányságának 
idején (1667–1682)”. Eddigi tudományos tevékenysége során több mint 350 napot töltött 
levéltári kutatásokkal különféle magyarországi és szlovákiai gyűjteményekben, és a két 
monográfiáján kívül eddig 36 szakpublikációja és 3 könyvismertetése jelent meg magyar és 
angol nyelven, legnagyobb részben a 17. század második felének had- és 
társadalomtörténetéről. Társszerkesztője a Discussiones Filekienses-sorozatnak. A szerző 
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jelenleg Hont vármegye 18. századi történetével foglalkozik, harmadik monográfiája 
elkészítéséhez gyűjt anyagot. 
 

Bár Heves és Külső-Szolnok vármegye nem volt országgyűlési törvény által Fülek ellátására rendelve, 
de mivel a magisztrátus hosszú idő óta a végvárban telepedett meg, ezért önmaga és nemességének 
fennmaradása érdekében, valamint hazafiúi és másik két vármegye-társa (Nógrád és Pest-Pilis-Solt) 
iránti szolidaritásból és kooperációból indíttatva, hozzájárult a végvári katonaság ellátásához. Pénzt 
(felajánlás, hozzájárulás, valamint bírságpénz formájában) és jobbágyi munkaerőt adott Fülek 
építéséhez és falainak karbantartásához, akár a kötelezőn felüli ingyenmunka (extraordinarius 
gratuitus labor) elvállalásával is. A vármegye ezen kívül pénzt adott katonák további toborzására, 
szintén pénzt adott élelmezési gabona és lótakarmány (széna, zab) vásárlására is, ám azokban az 
esetekben, mikor a Szepesi Kamara repartitiót vetett ki rá, a füleki katonai vezetésnek adott tételek 
teljesítését mindig úgy vállalta, hogy annak összegének levonását kérte. Szintén a vármegye 
gondoskodott időnként arról, hogy a katonák állami ellátmányát és munícióját fuvarozza, sőt olykor 
még Koháry István főkapitányi fizetéséhez is hozzájárult, ugyanúgy, mint ahogy esetenként az 
ellenség fogságban levő füleki végváriak sarcát is kiegészítette.  

 
 

VÁRFALVI ANDREA – SZABÓ CSABÁNÉ – HOTTÓ ÉVA – VÁRHEGYI ZSUZSANNA 
Régészeti feltárásból származó deformált, hiányos öltözetek, öltözet kiegészítők 
szabásmintáinak rekonstrukciója egy 18. századi sírlelet tükrében 

 
VÁRFALVI ANDREA 1997-ben okleveles textil-bőr restaurátor művészként végzett a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán. 1989–2006-ig textilrestaurátorként dolgozott az Iparművészeti 
Múzeumban, a Színháztörténeti Múzeum és Intézetben, valamint a Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeumban. 2006-tól a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti 
Restaurátor Specializációk Textil Specializációjának megbízott vezetője¸ a Magyar Nemzeti 
Múzeum Gyűjtemény és Raktárkezelő OKJ-s képzés vezetője, óraadó tanár az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen. Az egyetemi oktatás mellett a Magyar Nemzeti Múzeum által 
szervezett Műtárgyvédelmi Asszisztens, valamint Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő 
Képzésen is tanít. 
SZABÓ CSABÁNÉ 1985-ben női szabóként végzett az egri 212. Bornemissza Gergely Ipari 
Szakmunkásképző és Szakközépiskolában. 2008-ban részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum 
által szervezett Műtárgyvédelmi Asszisztens, majd 2017-ben a Néprajzi Múzeum által 
szervezett „Megelőző műtárgyvédelem a múzeumokban” képzéseken. 2014-ben az Egri 
Hittudományi Főiskolán szerzett hittanár-nevelő egyetemi végzettséget. 2006-tól dolgozik a 
Dobó István Vármúzeum restaurátor csoport textil műhelyében. Heves megye területén 
állományvédelmi felelős feladatokat is ellát. 
HOTTÓ ÉVA dr. 1984-ben ruhaipari üzemmérnökként végzett a Könnyűipari Műszaki Főiskolán, 
majd 1994-ben okleveles ruhaipari mérnökként a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem 
Könnyűipari Mérnöki Kiegészítő Szakán. 2014-ben doktori fokozatott szerzett a Soproni 
Egyetem Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolájában. 1984–1990 
között ruhaipari szakterületen különböző cégeknél dolgozott, gyártáselőkészítő technológus, 
konfekció programozó, modellszerkesztő munkakörökben. 1990 óta az Óbudai Egyetem 
oktatója, az RKK Terméktervező Intézetének adjunktusa és az oktatási intézetigazgató 
helyettese. Óraadóként más felsőfokú intézményekben is végez oktatási tevékenységet, 
jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti Restaurátor Specializációk Textil 
Specializációjának óraadó tanára. 
VÁRHEGYI ZSUZSANNA 1986-tól bőrdíszműves, 1992-től nyerges-szíjgyártó, 1998-tól kézi 
könyvkötő szakmunkás képesítéssel rendelkezik. 2000-ben az Országos Széchényi Könyvtár 
által szervezett felsőfokú könyv- és papírrestaurátor tanfolyam elvégzése után 2007-ben 
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papír-bőr restaurátor művész oklevelet szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 1998–
2017 között a Magyar Országos Levéltárban segédrestaurátorként, a Pergamen Restaurátor 
Kft.-nél és az Iparművészeti Múzeumban papír-bőr restaurátorként dolgozott. 2009–2017 
között óraadó tanár volt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen és a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen. 2010-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti Restaurátor 
Specializációk Bőr Specializációjának megbízott vezetője. Az egyetemi oktatás mellett a 
Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett Műtárgyvédelmi Asszisztens, valamint Múzeumi 
Gyűjtemény-és Raktárkezelő Képzésen is tanít. 
 

A tanulmány ismerteti a régészeti feltárásból származó bőr és szövet töredékek deformációját, 
lebomlását előidéző tényezőket, melyek nehezíthetik az öltözetek, öltözet kiegészítők azonosítását. 
A visontai Szent Kereszt felmagasztalása templomból feltárt 18. századi férfi viselet és lábbeli 
bemutatásán keresztül felhívja a figyelmet a pontos, minden részletre kiterjedő technológiai leírások 
fontosságára. A megfigyelések és a széleskörű kutatások alapján megrajzolt szabásminták fontos 
készítéstechnikai információval szolgálnak az adott kor viseleteiről. Lehetőséget nyújtanak továbbá 
arra, hogy a hiányos, nehezen értelmezhető műtárgyakról hiteles rekonstrukciók készülhessenek. 

 
 

KÖVES-KÁRAI PETRA 
Johann Lucas Kracker (1719–1779) és köre, valamint másolói újra felfedezett alkotásai az 
egri egyházmegyében 

KÖVES-KÁRAI PETRA Budapesten született. A piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán 2006-ban francia bölcsész és nyelvtanár, 2009-ben pedig 
művészettörténész diplomát szerzett. 2010–2016 között művészettörténész-muzeológus a 
budapesti Magyar Nemzeti Galériában, fő tevékenysége a Szerkesztőséghez kötődött, ahol 15 
kiállításban és azok katalógusának elkészítésében működött közre. 2016-tól az egri Érseki 
Palota Látogatóközpontban (Főegyházmegyei Múzeum, Eger) művészettörténész-
muzeológusként dolgozik. Tudományos kutatóként jelenleg az Egri Érsekség gyűjteményeit 
és az egyházmegye területén lévő művészeti értékeket méri fel, vizsgálja és publikál egy-egy 
témában. Ennek eredményeit 4 tanulmányban és 1 közleményben jelentette meg, valamint 6 
tudományos konferencián vett részt. A Látogatóközpontban 7 különböző kiállítást szervezett 
napjainkig. Az MTA Miskolci Területi Bizottság Művészettörténeti Munkabizottságnak tagja és 
titkára, az Esterhazyanum Kutatócsoport tagja, az Egyházi Muzeológusok Egyesületének 
tagja, az Egri Városszépítő Egyesület és a Szabad Szalon Egyesület tagja. 

 
Johann Lucas Kracker festőművész 1779. december 1-jén hunyt el Egerben. Életében 1764-es festői 
szolgálatainak felajánlása, majd 1768-as egri letelepedése óta mindvégig számos nagy volumenű 
vállalkozásban vett részt, amelyet Eszterházy Károly püspök kezdeményezett az egri 
egyházmegyében. Festészetének hatása óriási volt, amelyről nemcsak a később veje, Joseph Zach, 
illetve a segédje, Johann Zirkler által működtetett műhelye tanúskodik, hanem számos követője 
akadt a 19. és a 20. században is. 
Első tanújele a püspökkel való művészeti kapcsolat kezdetének Eszterházy püspöki palota-beli 
magánkápolnájának a kifestése volt. Ennek a díszítőfestésnek a milyenségéről legutóbb 1937-ben 
volt fogalma Szmrecsányi Miklósnak, aki akkor látni vélte a leégett mennyezetfreskó 1816-ban 
lemásolt kompozícióját egy akvarell rajzon. Ez a grafika 2017-ben került elő, így biztosítva az 
ábrázolás ikonográfiájának tényszerű ismeretét.  
A „Vinculum Caritatis” témaköre jóval távolabbi és összetettebb kapcsolatokra utal, de annyi 
bizonyos, hogy a szintén Egerben tevékenykedő Tischler Antal rézmetsző tevékenysége nyomán 
terjedt el a püspöki központban.  
A Kracker halálának évéből származó Fájdalmas Szűzanya-oltárkép pedig egy valódi kuriózum, 
hiszen a korábbi felmérések nem tudták beazonosítani és a kutatók átfestettnek vélték. 
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FÖLDI VIKTÓRIA 
Orczy Istvánné Lipthay Ágota – „A legjobb anya emlékére” 

FÖLDI VIKTÓRIA 1982-ben Egerben született. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
2005-ben szerzett szakképzettsége: kulturális antropológia szakos bölcsész, muzeológus és 
vizuális kultúra tanár. 2005-ben a miskolci Herman Ottó Múzeumban régésztechnikusként 
dolgozott. 2005-től a Dobó István Vármúzeum dolgozója. Dolgozott a régészeti és néprajzi 
osztályon, jelenleg múzeumpedagógus, 2022-től múzeumpedagógiai osztályvezető. 
Tudományos kutatóként vizsgálja a kulturális emlékezetet, arisztokrata életmódot és 
temetkezési szokásokat Heves megyében, család, háztartás és rokonság 20. századi formáit 
Szlovákia magyar lakta területein. Kutatási eredményeit 1 önálló könyvben (Erdőkövesd 
arisztokratái. A település és az Orczy család története. Bíbor kiadó, Miskolc, 2009) és 11 
tanulmányban publikálta. 2020-tól a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjasa. 
Célja Erdőkövesd népviseletének kutatása és bemutatása babákon keresztül. 

 
Báró Orczy Istvánné, született báró Lipthay Ágota életrajzának máig kevés írott forrása van, bár az 
1848/49-es szabadságharchoz kapcsolódva neve beivódott a híres történelmi személyek közé. 
Életútjába párkapcsolatai és gyermekei révén kaphatunk betekintést.  
Házasságot 1836-ban kötött Orczy Istvánnal, kinek családja fontos befolyással rendelkezett Heves 
megyében. Négy gyermekük született, Sarolta, Leona, Irma és Elek. A család tagjai a reformkor 
idején hittek a szabadságharc eszméiben. Orczy István a Szent-tamási ostrom során 1848-ban hősi 
halált halt. Özvegye árván maradt gyermekeivel visszavonultan élt.  
Férje halálát követően nyilvánosságot kapott kapcsolata gróf Teleki László politikussal, aki 1848-tól 
tizenkét éven át élt emigrációban. Kapcsolatuk igaz szerelmen alapult, noha szinte csak levelezések 
tartották azt fenn. 1860-ban Ágota Drezdába utazott születendő unokáját meglátogatni, ahol több 
napot Teleki társaságában töltött. A rendőrség követte útját és rajta keresztül fogták el szerelmét. 
1861-es év sorsdöntő volt számára. Elveszítette második szerelmét majd anyósát, gróf Pejácsevich 
Franciskát, aki az erdőkövesdi családi uradalom gondozója volt. A magas körökben jártas 
arisztokrata hölgy a vidéki kastélyban keresett pihenőhelyet megtört lelkének. Köztudott volt róla, 
hogy ruháit a magyaros szokásoknak megfelelően Pesten varratta. Bodnár János üzletét látogatta 
szívesen. Olyan boltba nem ment, ahol a segédek nem tudtak magyarul.  
Utolsó éveit Irma lánya mellett töltötte a pesti Károlyi-palotában. Végrendeletét több éven keresztül 
bírósági per keretén belül tárgyalták örökösei.  
 
 

H. SZILASI ÁGOTA 
Ki ez a gyönyörű spanyol hölgy? – Kovács Mihály festőművész feleségéről készített portréja 
1872-ből 

H. SZILASI ÁGOTA Salgótarjánban született. Az egri tanárképző főiskolán végzett rajz-földrajz 
szakon, majd 1997-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Művészettörténet szakán szerzett diplomát. A salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeumban 
eltöltött öt év után 1993-tól az egri Dobó István Vármúzeum művészettörténésze lett. A 
képző- és az iparművészeti gyűjtemény gondozása mellett számos kiállítást rendezett, illetve 
nyitott meg, és a hozzájuk kapcsolódó szakmai kiadványokat szerkesztette. 1994 óta az egri 
Országos Akvarell Biennálék / Triennálék kurátora. 2008–2012 között a hatvani Hatvany Lajos 
Múzeum igazgatója. 2013-tól koordinálja a Zsinagóga Galéria, majd Ziffer Sándor Galéria 
szakmai működését. 2014-től szervezi az Örökségünk védelme és jövője konferenciasorozatot. 
2016-tól a vármúzeum tudományos kiadványaiért felelős koordinátor, több kötet szerkesztője. 
2020 nyarától a Gyűjteményi és Állományvédelmi osztály vezetője. 2001 óta megbízott 
oktatóként művészettörténetet tanít az Eszterházy Károly Főiskola majd Egyetem Vizuális 
Művészeti Intézetében és a Történettudományi Intézetében. Kutatási területe a 19–20. 
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századi, illetve kortárs művészet. Publikációi, tanulmánykötetekben és művészeti 
szakfolyóiratokban jelennek meg.  

 
Kovács Mihály a Heves megyei Tisza-Abádon (Abádszalók) született 1818-ban és Budapesten hunyt 
el 1892-ben. A Kerepesi temetőben helyezték nyugalomra, de 1919-ben Eger és Heves megye elöljárói 
közösen Egerbe hozták hamvait. Kovács a bécsi akadémiai képzés és több éves itáliai tartózkodás, 
és festői gyakorlat után – melyek esetében mindig ott állt mögötte báró Orczy László támogatása – 
Magyarországon kívánt letelepedni. Az 1850-es években Eger volt az a város, ahol egzisztenciáját 
sikerült megteremtenie. Ezenkívül művészete Pest, Bécs, Itália, Eger, valamint Párizs, München és 
Spanyolország (Madrid, Sevilla) vonzásában egy fél évszázadot ívelt át – korának egyik 
legműveltebb és legjobban képzett művészét tisztelhetjük benne. 
A Dobó István Vármúzeum, mint hagyatékának őrzője – születésének 200. évfordulója alkalmából – 
méltó emléket kívánt állítani a magyar historizáló festészet e jeles egyéniségének. A hagyaték 
gyarapításaként 1971-ben egy magánszemélytől történt vásárlás alkalmával került a múzeum 
gyűjteményébe egy majdnem teljes alakú női portré, mely Kovács Mihály szignóját viseli, és 
határozottan felismerhetők rajta spanyol származású felesége, Petra de Castro y Blanco vonásai. E 
reprezentatív portré restaurálásával (az NKA támogatásával restaurálta Dicső Ágnes festő-
restaurátor művész), majd annak bemutatásával és a művész életútját méltató emléknap 
megrendezésével kívántunk megemlékezni az évfordulójáról, hiszen életműve nem provinciális, 
hanem nemzeti és olykor európai értékkel bír.  
A tanulmány a festmény megszületését, az életműben elfoglalt helyét, s közvetetten a művész és 
felesége személyiségét és életét kívánja feldolgozni a rendelkezésre álló írásos dokumentumok 
(sajátkezű életrajz és levelezés) segítségével. 

 
 
PETERCSÁK TIVADAR 
A képes levelezőlap mint helytörténeti dokumentum 

PETERCSÁK TIVADAR Dr. Filkeházán született. A debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen 1971-ben szerzett szakképzettsége: történelem szakos középiskolai 
tanár, etnográfus, népművelési előadó. Tudományos fokozatai: a néprajztudomány 
kandidátusa (1992), PhD (1996), MTA doktora (2007), Dr.habil (2009) 1972–1975 között 
néprajzos muzeológus a sárospataki Rákóczi Múzeumban, 1975–1981 között a szerencsi 
Zempléni Múzeum igazgatója. 1981-től 2009-ig az egri Dobó István Vármúzeumban dolgozott. 
1989–2008 között megyei múzeumigazgatóként irányította a Heves Megyei Múzeumi 
Szervezetet. 2009-től az Eszterházy Károly Főiskola / Egyetem egyetemi docense és a 
Történeti Segédtudományok Tanszék vezetője, 2010-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 
Részt vett a Kulturális örökség egyetemi szak megalapításában, oktatta a múzeumi és 
örökségi gyűjteményszervező és borkultúra szakirány hallgatóit, a történelem szakosokat. 
2015-től nyugdíjas. Tudományos kutatóként vizsgálja a paraszti gazdálkodás hagyományait, a 
tradicionális közösségek működését, a népművészet területeit, a képes levelezőlap történetét 
és az egri vár kultuszát. Kutatási eredményeit 12 könyvben, 280 tanulmányban és 
közleményben publikálta és 67 tudományos kiadványt szerkesztett. 

 
Másfél évszázaddal ezelőtt, 1870-ben jelent meg a rövid közlendők és üdvözletek praktikus formája, 
a nyomdai eljárásokkal illusztrált képes levelezőlap, amelyen alapvető tényező a képi ábrázolás, és 
ez szavak nélkül is üzenetet hordoz. Bemutatja, hogy feladója hol tartózkodik, az illusztráció 
tükrözheti érzéseit és élményeit, alkalomhoz kapcsolódó jókívánságait. Ez a nyomdatermék sokak 
számára könnyítette meg a világ megismerésének lehetőségét, amikor még kevés kép jutott el az 
emberekhez a távoli tájakról. A 19. század második felében a közlekedés gyors fejlődésével, a 
vasútvonalak kiépülésével kitágult a világ, az utazók az illusztrált levelezőlapok révén másokkal is 
megoszthatták élményeiket és a látottakat. 
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A századfordulótól a városokat, üdülőhelyeket bemutató lapok mellett szélesedett a tematika, 
üdvözlő lapokat küldtek karácsonyra és más ünnepekre, születésnapra, és továbbra is fontos 
reklámszerepük volt a képeslapoknak. A képes levelezőlap volt a kapcsolattartás leggyorsabb 
eszköze, a belföldi forgalomban sokszor még aznap megkapta a címzett. Ez a kommunikációs forma 
az első fél évszázadban hírközlő szerepet is betöltött, hiszen a nevezetes eseményekről, 
katasztrófákról kiadott képeslapok közvetítésével értesülhettek az emberek az ország és a világ 
történéseiről.  
A képeslap a tömegkultúra részeként ábrázolásai révén képi adatokat hordoz, és ez által saját kora 
jellegzetes dokumentumának tekinthető. Az élet minden területéhez kapcsolódóan tartalmaz képes 
információt arról az időszakról, amelyben készült. Magyarországon a legnagyobb – egy millió képes 
levelezőlapot számláló – gyűjteménnyel a szerencsi Zempléni Múzeum rendelkezik, de a könyvtárak 
helyismereti, valamint a múzeumok történeti részlegei is fontosnak tartják a lokális és tematikus 
jellegű képeslapok gyűjtését, megőrzését és felhasználását. E tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy a 
Heves megyére vonatkozó néhány köz- és magángyűjtemény képeslap anyaga milyen 
illusztrációkkal és hogyan segítheti a helytörténeti kutatásokat. Ennek során a Zempléni Múzeum 
lapjain túl többek között az egri Bródy Sándor Könyvtár és a Dobó István Vármúzeum, a gyöngyösi 
Mátra Múzeum, valamint magángyűjteményekből publikált albumok képeit tekintettük át.  
A képi dokumentum korának megállapításához nyújt segítséget a címoldal megosztásának ideje, 
amely Magyarországon 1905 volt. Egyéb esetben a postabélyegző vagy az üzenethez kapcsolódó 
dátum segíthet. A szocializmus évtizedeiben az állami képeslapkiadó a hátoldalon feltüntette a 
készítés idejét. 
A tanulmányban képekkel gazdagon illusztrálva mutatjuk be a Heves megyei települések – főként 
Eger és Gyöngyös – városképi- és tájlapjait, amelyek jól tükrözik az elmúlt évszázad változásait, 
megörökítettek már elpusztult vagy átalakított épületeket, szobrokat. A képeslapok dokumentálták 
a közlekedési eszközöket, ipari üzemeket, helyi eseményeket és katasztrófákat, az egyes 
településekre jellemző népviseleteket.  
A népszerű kommunikációs eszköz képi világához kapcsolódó személyes közlések révén 
bepillanthatunk a korabeli levelezőlap használat részleteibe is. 

 
MLAKÁR ZSÓFIA – SZABÓ CSABÁNÉ: 
Beszédes múlt – Magyaros báli ruha a Dobó István Vármúzeum gyűjteményében 

MLAKÁR ZSÓFIA történész-muzeológusként végzett a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán 2006-ban. Ezt követően a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi 
Doktori Iskolájának Textológia programjában vett részt, mint PhD-hallgató és szerezett 
abszolutóriumot 2010-ben. 2009–2014 között középiskolai történelemtanárként dolgozott a 
miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban. Ezt követően 2014–2018 között történész-
muzeológusként, majd a Papszer Kiállítási Épület vezetőjeként a miskolci Herman Ottó 
Múzeum munkatársa volt. 2018 óta az egri Dobó István Vármúzeum történész-muzeológusa. 
Kutatási területei a kora újkori és újkori életmód- és egyháztörténet, illetve női írás és ennek 
irodalomtörténeti aspektusai. Múzeumi szakterületei: a kiállítások módszertanának 
fejlesztésében és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 
múzeumpedagógiai módszertani kutatásaiban való részvétel. 

 
A Dobó István Vármúzeum Történeti Tárgyi gyűjteményébe 2017-ben került be az a magyaros báli 
ruha és kiegészítői, amelyről e tanulmány szól. A ruha egykori tulajdonosának fia értékes 
információkkal látta el a kutatókat a ruha viselőjével és használatával kapcsolatban egyaránt. Ezeket 
az információkat interdiszciplináris módon, kiegészítve a történeti kutatás eredményeit a 
restaurátor által végzett vizsgálatokkal tártuk fel e gyűjteményi darab mögött rejlő történetet. A 
tanulmány bemutatja a viselet készítéstechnikai hátterét, a használt anyagok és szabás vizsgálatából 
megismerhető információkat, valamint életmódtörténeti, politikai kontextusát is. A magyaros 
díszruha két világháború között tovább élő divatja, funkciója és különleges üzenete nem csupán a 
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történeti kutatás számára lehet érdekes, bízunk benne, hogy szélesebb körben is izgalmas új 
információkkal szolgál majd. 

 
 

SZUROMI RITA 
Oknyomozás a dzsentri után – Esettanulmányok egy antiszociális és antipolgári 
magatartásról 

SZUROMI RITA Egerben született. Történelem szakos tanárként 1994-ben végzett az 
Eszterházy Károly Főiskolán. Ugyancsak Egerben végezte a mesterképzést, 2017-ben okleveles 
történész lett, 2018-ban pedig az Eszterházy Károly Egyetemen kezdte el a doktori képzést. 
2000 óta kutatja a dél-hevesi települések múltját, számos monográfia szerzője (Boconád, 
Átány, Pély, Tenk, Hevesvezekény, Erdőtelek, Egerfarmos, Poroszló, Újlőrincfalva, Maklár, 
Nagytálya.) A falutörténetek irányították rá a figyelmét a köznemesek lokális 
szerepvállalására, így doktori témája is a köznemesség polgári kori mentalitásvizsgálata és a 
társadalmi réteg átstrukturálódásának folyamata lett. Utóbbiak részeredményeit a Zounuk, a 
Tisicum és a Neográd Évkönyvek adták közre. Történészi munkája során kiemelt figyelmet 
fordít az épített örökség értékeinek megóvására és megmentésére, így nevéhez kötődik a 
Pusztafogacsi kápolna megmentéséért létrehozott egyesület, a kétútközi Graefl kastély 
rekonstrukciója alatt a család szellemi örökségének feltárásán dolgozott. Kötetbe gyűjtötte a 
dél-hevesi térség szakrális emlékeit is. Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem doktorjelöltje. 

 
Történetírásunk egyik nagy adóssága a dzsentrinek, mint társadalmi rétegnek és a dzsentri 
magatartásnak, vagy dzsentroid attitűdnek a különválasztása. A dzsentri az 1870-es évektől az 
egykori birtokos nemességet tömörítő réteg, ellenben a dzsentroid magatartás ettől függetlenül is 
létezett, gondoljunk csak reformkorban élt Grassalkovich III. Antalra, vagy a 20. század elején 
zsadányi birtokán festő Almássy Taszilóra. A dzsentri attitűd egy társadalmi rétegtől és kortól 
független negatív viselkedésminta, egyfajta deviancia, ami a szépirodalom jóvoltából mégis a 
dualizmus kori birtokos nemességhez kötik. Eme megcsontosodott látásmód egyik oka, hogy 
történelemtanításunkban ma is az Erdei Ferenc féle kettős társadalom-elméletére támaszkodunk, 
mely merev kategóriákba kényszeríti múltunk szereplőit. A történetírás posztmodern irányzatai – 
mikrotörténet, mentalitástörténet, viselkedésszociológia – azonban a kutatási módszerek 
változásával új kutatási eredményeket is kínálnak. Ennek bizonyítására mutatunk be három olyan 
kisfelbontású biográfiát a dél-hevesi térségből, melyek esetében megfigyelhető a dzsentroid attitűd, 
ám a magatartást mutató egyén mégsem kényszeríthető az úri középosztály kategóriájába. Az 
individuum helyzete ugyanis mindig multipozicionális, s ezen kapcsolati pontok feltárása csak egyéni 
életutak elemzésével valósítható meg. A tanulmány nem csupán új kutatásmódszertani lehetőségek 
bemutatásával, hanem a régi sztereotípiák lebontásával is igyekszik az úri középosztály, vagy 
dzsentri réteg vizsgálatának új értelmezési irányát felvázolni.  

 
 
ZÁBRÁTZKY ÉVA 
Heves megyei főkötők a Dobó István Vármúzeum néprajzi gyűjteményében 

ZÁBRÁTZKY ÉVA Miskolcon született. Néprajzkutató főmuzeológus. Egyetemi tanulmányait a 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi, illetve Állam- és Jogtudományi Karán végezte, 
2002-ben etnográfus, muzeológus, 2006-ban jogász diplomát szerzett. 2002-től a Dobó István 
Vármúzeum néprajzos muzeológusa, 2004-2006 között a Hatvány Lajos Múzeum néprajzi 
gyűjteményének felügyeletét is ellátta. 2012-től a Dobó István Vármúzeumban a néprajzi textil- 
és viseletgyűjtemény felelőse, Bakó Ferenc néprajzkutató hagyatékából létrehozta a Bakó 
Adattárat. Heves megye területén a működési engedéllyel rendelkező tájházak szakmai 
felügyeletét látja el. 2016-2017 megbízott gyűjteményi osztályvezető. Jelenleg digitalizálásért 
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felelős csoportvezető. Érdeklődési területei: folklór, népi kézművesség, kisiparok, 
népviseletek, tudománytörténet. 
 

A Dobó István Vármúzeum néprajzi gyűjteményében összesen 220 db főkötő található. Ez a 
viseletdarab a hagyományos paraszti kultúrában az asszonyok öltözékének elmaradhatatlan része 
volt. A palóc területeken kisebb táji viseletcsoportok alakultak ki a 19. század derekára, ám 
valamennyi falu viselete hordozott olyan ismertetőjegyet, ami a környező településekétől eltért. A 
főkötőről is elmondható, hogy minden településen más forma, más-más díszítmény volt a jellemző. 
A 19. század végén jellemző ezüst és aranycsipkével készült fejdíszeket az első világháború után a 
selyemmel, szalagokkal bevont, változatos díszítésű típusok váltották föl. 
Az Eger környéki falvakban, mint Novaj és Ostoros, magas, doboz formájú, kendővel bevont tokot 
hordtak, Felnémeten, Felsőtárkányban kemény vázú, csonkakúp alakú, selyemszalagokkal, és 
művirágokkal díszített főkötő volt a divatos. A fejviseletek az asszony korának megfelelően is 
változtak. A legdíszesebb „kontyot”, amit Gyöngyöspatán „fátyolos kontynak” neveztek, a 
fiatalasszonyok viselhették, gyermekük megszületéséig. Az idősebb asszonyok egyre egyszerűbb, 
és egyre sötétebb színű főkötőket, illetve kendőket viseltek. Napjainkban már csupán néhány 
hagyományőrző csoport viseletkészítője őrzi azt a tudást, ami az egykori tokkötő, főkötőkészítő 
asszonyok birtokában volt 
A tanulmány célja a Dobó István Vármúzeum néprajzi textil és viseletgyűjteményében található 
Heves megyei főkötők bemutatása, a formák, a táji jellegzetességek, a történeti fejlődés, valamint a 
készítés technika ismertetésével. 
 
 

SIKÉNÉ KOVÁCS MELINDA 
Gárdonyi Géza petróleumlámpájának restaurálása 

SIKÉNÉ KOVÁCS MELINDA 1989-től dolgozik a Dobó István Vármúzeumban restaurátorként. 1993-
ban a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett oktatásban szerzett: általános múzeumi 
tárgyrestaurátor, majd 1999-ben felsőfokú szilikát szakrestaurátor szakképzettséget. 2019-
ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén az Iparművész restaurátor 
specializációk szilikát szakirányán végzett szilikát restaurátorművészként. 2012-től vezeti a 
múzeum állományvédelmi csoportját. 2013-tól ellátja a megyei hatókörű városi múzeumok, 
heves megyei állományvédelmi felelősének feladatait. 

 
Gárdonyi Géza író hagyatékát 1922-ben bekövetkezett halála után fiai ápolták. Az író három 
helyiségből álló háza valóságos zarándokhellyé alakult, majd 1952-ben a Gárdonyi ház 
emlékmúzeumként nyitotta meg a kapuit. A magyar irodalomtörténet egyik legteljesebb írói 
hagyatéka a Gárdonyi-gyűjtemény, egykori lakóháza pedig az egyik legszebben megőrzött írói 
emlékhely, köszönhetően Gárdonyi családjának, és a Dobó István Vármúzeumnak, amely ma az 
emlékház gondozója. 
A ház eredeti berendezéséhez tartozik egy petróleumlámpa is, melynek üveg búrája egy 
szerencsétlen véletlen folytán összetört, így az emlékház kiállításán sokáig csak a lámpa fém 
talapzata volt látható. A darabokra tört üveg, közel harminc évig porosodott a múzeum restaurátor 
műhelyében, várva arra, hogy újjászülessen. 2019-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Iparművészeti Restaurátor specializáció, szilikát szakirányán, diplomamunka keretében 
valósulhatott meg a petróleumlámpa restaurálása. 
A petróleumlámpa két részből áll, az alsórész fémből (réz és vas), a búrája üvegből készült. Az égőfej 
szabályozó gombján a gyártó cég felirata látható: GEBRÜDER BRÜNNER *WIEN* , azonban azt hogy 
az üvegbúra melyik üveggyárban készült, gyári jelzet hiányában nem ismerjük. 
Az üvegbúra alapteste színtelen üveg, felső része kívülről fehér opak üveggel fedett. Formáját 
tekintve klasszikus, félgömbös lámpabúra. Díszítését illetően a külső, teljes felületét világoskék 
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matt, opak zománcfestés borítja, melyen színes (piros, sárga, zöld, barna) és arany díszítmény 
helyezkedik el. 
A restaurálás megkezdése előtt, különböző anyagvizsgálati módszerek bevonásával, alapos 
felmérés készült a lámpa állapotának pontos meghatározásának érdekében, valamint 
készítéstechnikai és kultúrtörténeti vonatkozásuk felderítésére. A lámpabúra 57 darabra tört, több 
kisebb és egy körülbelül 6×9 cm-es darab hiányzott belőle. A restaurálás folyamatában a töredékek 
pontos összeillesztése és ragasztása után, a magyarországi restaurálásban még viszonylag kevésbé 
alkalmazott módszer az üveggel való kiegészítés és az ehhez kapcsolódó kísérletek zajlottak. A 
restaurálás célja a petróleumlámpa szerkezeti állapotának visszaállítása, fizikai stabilitásának 
megerősítése, esztétikai megjelenésének, kiállíthatóságának, valamint sérülésmentes 
megőrzésének biztosítása volt. 

 
 

FEJÉR INGRID 
Sorsok és relikviák az első világháború idejéből 

FEJÉR INGRID Egerben született, általános és középiskoláit is itt végezte. 1992 és 1997 között 
a szegedi József Attila Tudományegyetem hallgatója volt, itt szerzett történelem és régészet 
szakos diplomát. 2001-től 2005-ig az Eszterházy Károly Főiskola angol szakán tanult, majd 2013-
ban egyetemi mesterfokozatot szerzett. 1999-2012 között középiskolai tanárként dolgozott, 
2014-től a Dobó István Vármúzeum munkatársa. Kutatási területe a 19–20. századi Eger 
helytörténete. 

 
A centenárium kapcsán megélénkült az érdeklődés az első világháború napjainkban még fellelhető 
emlékeinek felkutatására. Az elmúlt években számos kutatás és projekt indult el és hozott napvilágra 
a levéltárak, raktárak mélyén rejtőző vagy generációról generációra örökített, eddig talán 
pincékben, padlásokon, családi emlékek között porosodó relikviákat. Kiemelt figyelem fordult 
nemcsak a harctéri események, hanem a hátország mindennapjainak a minél teljesebb 
feltérképezésére is.  
A Nagy Háborúhoz kapcsolódó kiállítás és projekt kapcsán a Dobó István Vármúzeumban is 
lajstromba kerültek ezek a tárgyi, írásos és képi emlékek. Kutatásom célja az egri kötődésű 
egyénekhez, az ő személyes történetükhöz kapcsolható relikviák feldolgozása. Ezek egy része 
múzeumunk gyűjteményében található, mely kiegészül néhány, egri családok tulajdonában lévő 
relikviával és családi emlékezetben fennmaradt történettel is. Ebben az első tanulmányban két kiváló 
katona, Mossóczy József ezredes és Gallasy József ezredorvos élettörténetét valamint a Dobó István 
Vármúzeumban lévő hagyatékát szándékozom bemutatni. A tanulmány ezáltal adalékokkal kíván 
szolgálni az első világháború helytörténetéhez ily módon hozzájárulva a megélt egyéni sorsok 
feltárásához. 

 
 

CSÁSZI IRÉN 
„Petes János énekes” – A búcsúvezető szerepvállalása a második világháború után 

CSÁSZI IRÉN Etnográfus szakképzettségét a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 1992-ben szerezte. 1987–1989 között segédmuzeológus a 
hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeumban, 1989–1991 között múzeumvezető a 
berettyóújfalui Bihari Múzeumban. 1991-től az egri Dobó István Vármúzeum néprajzos 
muzeológusa, majd főmuzeológusa, később megbízott osztályvezetője, 2016-tól kiállítási 
koordinátora. 2000–2005 között óraadó az Eszterházy Károly Főiskola Közművelődés szakán, 
valamint 2010–2012 között a Kulturális Örökség szakán. 2009-től a Szellemi Kulturális Örökség 
megyei referensi feladatkörét látja el. Néprajzkutatóként foglalkozik a népi vallásosság, 
(szakrális kisemlékek, búcsújárás, népi ájtatosságok) a népszokások és népi gyermekjátékok, 
gyermekfolklór területeivel. Több kutatási programban vett részt: Gömör-kutatás, Heves 
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népéletének kutatása, Tradíció és továbbélés, Népművészeti örökségünk–Heves megye, Az 
egri hóstyák, Tisza-Tarna-Rima mente öröksége. Gondozza és gyarapítja a Dobó István 
Vármúzeum Néprajzi gyűjteményén belül a kerámia, bútor, kismesterség, játék 
gyűjteményeket, az Egri Néprajzi Adattárat. 
 

A vallásos élet szervező egyéniségei közül, a második világháború utáni időszakból az abasári Petes 
János előénekes, énekszerző, búcsúvezető és halotti sirató, kiemelkedő személyiség volt. 1942-től 
1982-ig szervezte és vezette a búcsújárást, s az egyházi év népi ájtatosságait. A második világháború 
idején és után a búcsúkban már kitűnt vigaszt nyújtó énekeivel, megemlékezett a háborúban elesett 
katonákról, a szenvedéseikről. Ima formájában fogalmazta meg énekét, melyeknek fájdalmas 
megrendítő hatása volt. Az abasári és gyöngyösi közösség búcsúvezetője, előénekese, szellemi 
vezetője lett. Lelkisége középpontjában Mária állt, de Szent Anna és a szentek tisztelete is 
meghatározó vallásos közvetítésében.  
Vallásos ima és énekszerzései között a hadifoglyokért és a háborúban elesett katonákért, a hősi 
halottakért ima formájában megfogalmazott énekei, az oltárok és szobrok köszöntése, a halotti 
búcsúztatók, a megholtak keresztútjának imái, énekei jelentősek. A jászberényi, egri, gyöngyösi, 
mátraverebélyi szentkúti búcsúk éjszakai ájtatosságainak oltárköszöntését a nép az abasári Petes 
János énekes embernek tulajdonítja. Abasáron a háztól való temetések halotti búcsúztatását is 
végezte, majd a ravatalozó megépítésétől már ott folytatta. A búcsúztatókat, a halotti siratókat, 
temetési énekeket maga írta és énekelte. A búcsúvezetés, a templomi éneklés és körmenetek 
szervezésén túl az egyházi év népi ájtatosságait is vezette. A tanulmány feltárja a palócföldi hitélet, 
a közösségi vallásosság elmélyítésében vállalt meghatározó szerepét. 

 

 


