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Válságtörténetek a humor optikáján keresztül 
A gazdasági válságok, az éhínség és a kolera a korabeli élclapokban* 

 
Források és az elemzés szempontjai 

 
 Jelen tanulmányban a kortársak válságpercepcióit vizsgáljuk egy szókimondó és túlzásokra hajlamos kútfőn, a 
politikai élclapok szövegein és karikatúráin keresztül. Elemzésünk fókuszában gazdasági-pénzügyi válságok (1869, 
1873, 1882), s ezekhez kapcsolódóan az önálló magyar bank körüli viták (1873), továbbá az 1873-as kolera és éhínség 
vicclapokbeli ábrázolásai állnak. Felmerülhet a kérdés, hogy miért érdemes e forrásbázist a válságok kortárs 
észlelésének bemutatásakor választani. Ennek megválaszolására hívjuk segítségül Molnár Jenőnek, a Borsszem Jankó 
későbbi szerkesztőjének szavait:  
 
„A karikatúra és a vicc éppen olyan biztosító szelepe a társadalmi masinának, mint a jól működő parlament vagy a 
szabad sajtó, azzal a különbséggel mégis, hogy aki  viccel, rendszerint többet engedhet meg magának […] ezekből a 
felszabadító tréfákból, mókákból, viccekből […] [A karikatúra] egy egész korszak olyan hűséges jellemrajza lett, amely 
fáradtsággal összegyűjtött történeti forrásmunkáknál, egyoldalú és pártoskodó politikai és kritikai tanulmányoknál, 
nagy emberek nem egészen őszinte […] korrespondenciájánál jóval plasztikusabb, hihetőbb és meggyőzőbb. Nem szólva 
arról, hogy – a művészet erejénél fogva – mennyivel hatásosabb.”** 
 
 Molnár érveléséhez hozzátehetjük még azt a szempontot is, hogy a művészi kivitelezésű rajzok nem csupán 
azokat szórakoztatták, akik tudtak olvasni, hanem azok is megnézhették őket, akik nem, így még szélesebb rétegekhez 
juthattak el. 

 Ha válságábrázolásokra 
vagyunk kíváncsiak, érdemes 
elemezni, melyek azok a 
válságészlelések, amelyek e 
korszakban igen népszerű, a 
populáris kultúrához köthető 
sajtóorgánumok hasábjain 
megjelenhettek 
szimbólumok, motívumok 
vagy sztereotípiák 
formájában. Analízisünkhöz 
nem becsült 
olvasószámadatok alapján, 
hanem a politikai pártállást 
alapul véve választottuk ki a 
lapokat.  1869-ből és 1873-
ból a kormánypárti Borsszem 
Jankót, a mérsékelt ellenzéki 
Az Üstököst és a 
szélsőbaloldali Ludas Matyit; 
1882-ből viszont a lap 1873-
as megszűnését követően a 

Ludas Matyi helyett a függetlenségi párti, antiszemita Bolond Istókot tettük meg elemzésünk tárgyává a Borsszem 
Jankón és Az Üstökösön kívül. Összehasonlításul a Bécsben megjelent liberális, politikai pártoktól független lap, a 
Figaro szolgál, mely minden vizsgált évből a rendelkezésünkre áll. Az 1869-es évfolyamokból a lapokat október és 
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december között elemeztük, mivel az úgynevezett „kis válság” kezdete előtt egy lapban sem találhatunk utalásokat a 
krízisre.*** 
 A másik két évfolyamot teljes egészében górcső alá vettük, mivel 1873-ban nem csupán egy tőzsdekrachhal és 
következményeivel, hanem egy rossz termést követő éhínséggel és a kolerával is meg kellett küzdeniük a kortársaknak. 
A bécsi lap esetében a kis válságról alig találunk ábrázolásokat, gyakoribb volt az 1873-as krach megjelenítése, 1882-
ben pedig az újabb tőzsdei összeomlás Lajtán inneni és túli ábrázolását mutatjuk be. Hipotézisünk szerint, mivel a 
kolera már nem terjedt át 1873-ban az Osztrák–Magyar Monarchia nyugati tartományaira, s a magyarországi rossz 
termés és éhínség sem tartozott a főként politikai témák iránt érdeklődő Figaro látókörébe, így e témákról semmit, vagy 
csupán egy-egy említést találhatnánk. 
 
 Elemzésünk során először megvizsgáljuk, melyik lapban melyik válság s milyen gyakran szerepel, mi az, amiről 
nem humorizáltak, mit tekintettek a kortársak is válságnak, mikor használták a „válság” vagy „krízis” szavakat 
szövegeikben. Ezt követően számba vesszük, milyen humoreszközöket alkalmaztak a szövegek írói és a rajzolók a 
válságok megjelenítésére. Azt gondolhatnánk, hogy a kolera vagy az éhínség kevésbé való egy humoros politikai hetilap 
hasábjaira, de mint ahogy az 1. táblázatban látni fogjuk, a kortársak alkottak szövegeket és képeket e témákban is. 
Levonhatjuk a táblázat alapján azt a következtetést is, hogy a kortársakat nem azonos mértékben késztették a különböző 
válságok szövegek vagy képek publikálására. Az 1882-es börzekrach kisebb mértékű reakciót váltott ki belőlük, s 
szembeötlő a különbség, hogy a magyar lapok – főként Az Üstökös – nagyobb érdeklődést mutattak a „kis válság” iránt, 
mint a bécsi élclap.   
 A 2. táblázat azt szemlélteti, hogy a témánkat érintő magyar nyelvű szövegekben és karikatúrák 
képaláírásaiban milyen gyakran fordultak elő a „válság”, illetve a válság német megfelelői, a „krízis” és a „krach” 
szavak.**** 

                           
 
* A tanulmány az MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoportjának kutatási programja keretében készült. Bécsi 
kutatásaimat az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach ösztöndíja támogatta.  
** Molnár 1930: 3. Az idézeteket eredeti helyesírással közöljük. A kiemelések megfelelnek az eredeti szöveg 
kiemeléseinek, hacsak ezt külön nem jeleztük. A német szövegek fordítása saját fordítás. 
*** A „kis válságról” lásd: Kövér 1986: 26–30. 
**** A két táblázat adatai elsősorban azért nem azonosak, mert az alkotók gyakran készítettek képeket vagy szövegeket 
anélkül, hogy a válságra magával a ’válság’ szóval utaltak volna (például: közmondások vagy ókori jelenetek 
megrajzolása), de a kontextusból egyértelmű, hogy az írások és a rajzok a válságokra vonatkoznak.  
 
Megjelent: Korall 54. 2013. 81–103.  
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Dr. Tamás Ágnes 
 

Szakmai életrajz  
 
   Tamás Ágnes egyetemi diplomáját 2008-ban a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte német és 
történelem szakos bölcsész és tanárként. Ezt követően doktori 
tanulmányait a SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola 
Modernkor Programjában kezdte meg prof. dr. Deák Ágnes 
témavezetésével. Nemzetiségi sztereotípiák – összehasonlító 
perspektívában című PhD-értekezését 2012-ben védte meg summa 
cum laude minősítéssel. 2021-ben habilitált a Pécsi 
Tudományegyetemen summa cum laude minősítéssel. 
Habilitációjához a Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól 
Párizsig című monográfiáját nyújtotta be.  
   Az oktatómunka iránt már PhD-hallgatóként is elkötelezett volt, 
tudományos munkatársi beosztásában végig tartott szemináriumokat, 
majd előadásokat is. A Modernkori Magyar Történeti Tanszéken a 

dualizmus korához kapcsolódó kurzusokat és kutatásmódszertant oktatott, majd a Jelenkortörténeti Tanszéken 
a Horthy-korszak történetét, historiográfiát és kutatásmódszertant tanít.  
   2014-től 2016-ig az Élclapok nemzetiség- és ellenségképei a párizsi békék között (1919–1947) című OTKA 
PD projekt vezetője volt. Több NKFI és MTA kutatócsoportban dolgozott (például: Eötvös József 
levelezésének kiadása), több külföldi és belföldi ösztöndíjat nyert el. Több monográfia szerzője (Nemzetiségek 
görbe tükörben. 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyarországon; A magyar parlament karikatúrákon 
(1867–1989); „Talpra magyar, hí az urna!” Választások és választási kampányeszközök élclapokban, 1867–
1875) vagy társszerzője (Deák Ágnes – Tamás Ágnes: Sziszifuszok küzdelme. Kormányzat és sajtópolitika 
Magyarországon, 1860–1875. Cieger András közreműködésével). Számos konferenciaelőadást tartott magyar, 
angol vagy német nyelven, illetve négy tudományos konferenciát szervezett.  
   Tamás Ágnes fő kutatási területe a sajtótörténethez kapcsolódik, elsősorban hazai és külföldi élclapokkal és 
más vizuális forrásokkal foglalkozik az 1860-as évektől az 1940-es évekig. A vicclapok vizsgálatát a politikai 
napilapok elemzése, illetve a vonatkozó levéltári források használata egészíti ki. A karikatúrákat és humoros 
szövegeket számos témában (például: nemzetiségi sztereotípiák az Osztrák–Magyar Monarchia korában, 
ellenségképek, első és második világháború, az 1917. évi oroszországi forradalmak, válságok és 
tőzsdekrachok a 19. század második felében, választási kampányok), interdiszciplináris megközelítéseket és 
az összehasonlító módszert alkalmazva dolgozza fel.  
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 A rohonci mészárlás áldozatainak emlékére... 
 

Az emlékmű 
 

 Végre rátaláltak, amit évek óta kerestek! Terebélyes udvarház, nagy kert közepén, csendes, félreeső kis 
faluban. Hátul gyümölcsös, a domboldalban szőlő, ősrégi présházzal. Az igaz, a kúria omladozott – évtizedek 
óta nem lakták –, a gyümölcsös elvadult, a szőlő elhanyagolt volt, mégis első látásra beleszerettek és 
megvásárolták. Azonnal nekifogtak rendbetenni. 
 Évek teltek el, már a falu is befogadta őket. Amióta a ház, a birtok az övék lett, minden pénzüket, 
energiájukat belefektették. Meg is volt az eredménye: nemcsak a kúria pompázott romjaiból feltámadott 
mesebeli kastélyként, de valóságos földi paradicsomot teremtettek már a kertből is. Az öreg gyümölcsöst és a 
szőlőt egy falubeli család gondjaira bízták. Nem csalódtak bennük, hű kezelői voltak a területnek: minden 
ősszel bőséges volt a termés, gazdag a szüret.  
 Csak egyetlen részt, a gyümölcsös határán egy hosszú sávot, elvadult, átjárhatatlan bokros-csalitost, 
nem tett rendbe senki. Ahogy telt az idő, többször 
rákérdezett már a bérlőnél, nem kellene-e a bozótot 
megritkítani, kicsit rendbeszedni? Mindig ugyanazt a 
választ kapta: - Kár a munkáért, rossz föld az! Egyetlen 
haszna, hogy a fává nőtt bokrok jó szélfogók, védik a 
gyümölcsöskertet. 
 Az éjjel furcsa álmot látott. Szélvihar tombolt, 
tépte-törte a fákat-bokrokat. Ő az ablakban állt és nézte 
a vihart. Arca hirtelen eltorzult a felismeréstől: csak a 
csalitos sávot szaggatta a szél, a gyümölcsösfák meg 
sem rezzentek! Felkiáltott. Felébredt. Hajnali három óra 
volt. - Rossz föld az! – suttogta egy hang. Rossz föld 
az… Visszaaludt. 
 Fáradtan ébredt. Megreggelizett, majd határozott 
léptekkel hátrament a kertbe. - Megnézem én magamnak 
végre azt a csalitost! Nem is tudom, hogy nem jutott ez 
eddig eszembe. - Átvágott a gyümölcsösön. Kora nyár 
volt. Az alma, körte, őszibarack még éretlenül, de nagy 
számban függött az ágakon. Ismét jó termés lesz. 
Továbbment. Elérte a bokros-erdős terület szélét. 
Különös álmát felidézve megvizsgálta az ágakat, 
hajtásokat, nincsenek-e letörve, megsérülve. Mind épek 
voltak. Utat keresett magának, hogy belépjen erre az 
ismeretlen területre. Az övé, még ha eddig el is kerülte. 
Itt az ideje, hogy végre birtokba vegye. Fehér folt 
földbirtoka térképén. A felfedezők izgatottsága áradt 
szét tagjaiban. Bárhol próbált behatolni, mindig összekuszálódott ágakba, tüskés bozótba ütközött. Semmilyen 
szerszámot nem hozott magával. Hiba volt. A bokros széle áthatolhatatlan falként magasodott előtte. Néhány 
növényfajt felismert. Som, fagyal, kecskerágó, rengeteg vadrózsa és akác, mezei juhar és fekete bodza. 
Hangokat halott. Fülvidító madárcsicsergést, meg titokzatos csörtetést az avarból. Egy vastag, száraz ágat 
behajított a félhomályba. Felriasztott fácánkakas méltatlankodása volt rá a válasz. Egy nagyobb testű állat 
odébb szaladt. Remélhetőleg őz, nem vaddisznó. Dolgavégezetlenül tért vissza a házhoz, mégis meg volt 
elégedve. A csalitos birtokának igazi színfoltja lesz! Meg kell kicsit ritkítani, néhány ösvényt vágni bele, de 
megéri, mert különleges hely biztosan. 
 Következő nap a bérlő segítségét akarta kérni, de meggondolta magát. Sokkal izgalmasabb lesz, ha 
csak egymagában vág neki a sűrűnek. Micsoda kaland! Ezúttal jól felszerelkezett. Fejszéjét forgatva 
nekiindult a tüskés félhomálynak. Tetszett neki ez a férfias jobbra-balra vagdalkozás, a könnyű behatolás. Egy 
idő után hátranézett, zavarba jött, megdöbbent. Nem látta a maga mögött hagyott, frissen vágott ösvényt a 
bozótosban! Az ágak azonnal szorosan összezáródtak mögötte. A madarak nem énekeltek. Időérzékét 
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elvesztette. - El fogok tévedni! - ijedt meg hirtelen. Aztán megnyugtatta magát. - Butaság. A telekkönyv 
szerint az egész terület száz méter hosszú, ötven méter széles. Nem tévedhetek el ezen a tenyérnyi területen! 
 
 Az ágak összekarcolták az arcát, megvérezték kezeit. Egyszerre, - nagy, szagos bodzaágakat 
félrehajtva - terméskőből épült, kör alakú kút kávájának ütközött. Átmérője lehetett három méter. Még soha 
nem látott ilyesmit. A kútkáva párkányán végig, körben friszöld páfrányok, falán repkény és borostyán. A kút 
mellett öreg, hatalmas bükkfa tornyosult. Odaállt melléje és felnézett. Hihetetlen magasságba tört fel a fa 
koronája. Fogalma sem volt, milyen magas lehet, de egyvalamiben biztos volt: az egész csak képzelődés 
eredménye, a bükkfa nem létezik! Nem létezhet! Ha valóban létezne, ilyen óriási fát az egész vidékről észre 
kellene venni. Senkinek nem kerülné el a figyelmét. Márpedig ez a fa csak innen, a kút mellől látszik. Már a 
bozót széléről, vagy a gyümölcsösből, az almafák közül sem vehető észre. A vén bükk nem létezik! Odament 
és átölelte a fát. Még három másik emberre lett volna szükség, hogy kinyújtott karral körülöleljék a faóriás 
törzsét. Forró arcát nekiszorította a sima, szürke, kellemesen hűvös kéregnek. Ez a fa nem létezik – suttogta. 
Tovább ölelte a fát, lábai remegtek, de a fa tartotta őt. Egy friss, még áttetsző bükkfalevél, lassan aláhullt a 
félhomályban, majd sokáig ott lebegett a szeme előtt. Ráeső fénysugár aranyozta be zöld, recés felületét. 
Enyhe szellő sodorta hirtelen tovább, egyenesen be a kútba. Sóhajokat hallott. Lassan lecsúszott a fa mellett. 
A száraz avarban odavonszolta magát a kút kávájához és a pereme fölött belenézett. Semmit nem látott. Sem 
vizet, sem avart, sem növényeket. A semmit látta... 
 Sok órás küzdelem után ért ki a szabadba. Nem a gyümölcsösbe, hanem a túloldalon, a mezőre. A 
kertet megkerülve, estére ért haza. Felesége kiborulva nekiesett. - Mindenhol kerestünk, hol voltál? - Aztán 
zokogva a nyakába borult és sírva mondta: - Már azt hittem elvesztettelek. Azt hittem soha nem látlak többé! - 
Csak nehezen sikerült megnyugtatnia. 
 Több hét telt el kalandja óta. Feltűnt neki, hogy a faluban mindenki furcsán néz rá. Mint kiderült, 
mindenki tudta, hogy bemerészkedett a csalitosba. Mintha haragudtak volna rá. Mintha féltek volna tőle. A 
több éve kialakult bizalom megrendült, ismét idegenként, tartózkodva köszöntötték. - Miért baj, ha bemegyek 
a bokrosba? Végtére is az én földem, semmi közük hozzá! - dohogott magában. Aztán megkérdezte 
gyümölcsösének gondozóját:  
- Mondja már, mi a gond azzal a bozóttal? 
- Már mondtam magának, rossz föld az! Az egész falu tudja. 
- Rossz föld, rossz föld, de miért rossz föld?! Mi van ott a bokrok mögött? 
- Nem tudom. Én soha nem jártam ott bennt. Nekem az apám mondta mikor még kisgyerek voltam – neki 
pedig az ő apja -, hogy soha be ne tegyem oda a lábam. Bárhova mehettünk, sokkal veszélyesebb helyekre is 
elcsatangolhattunk, egyedül abba az akácosba volt tilos belépnünk. 
-  Nincs ott semmilyen akácos, csak bozót. Valami régi babona lehet az egész történet mögött. Elég furcsa, 
hogy még manapság is hisznek ilyesmiben az emberek. 
- Az apámtól hallottam, hogy a két világháború között egy német vette meg a házat, a kertet. Ahol most 
bokros van, nyolcvan éve szép, füves és világos akácos volt. A németnek méhese volt ott benn. Nagyapám, 
kisgyermekként, egyszer járt is ott. Üzenetet vitt neki a faluból. Kapott egy darab lépesmézet. Nem volt rossz 
ember a német, úgy beszélték a faluban. Persze azért csak német volt, nagy úr! Aztán a háború végén 
menekülnie kellett, soha nem látták többet errefelé. Ennél többet nem tudok a helyről. Rossz föld az, jegyezze 
meg. Örüljön házának, kertjének. Örüljön gyümölcsfáinak és szőlőjének. Hagyja a bozótot, ne menjen oda! -  
Többet nem ment be a volt akácosba. 
  Egy kora decemberi hétvégén, melyet egyedül töltött a házban, reggeli kávéját kortyolgatva, még 
álmosan, csak félig odafigyelve, rádiót hallgatott. Egyszerre csak felfigyelt a hírre: a történészkonferencián 
keserűen állapították meg, hogy hiába minden levéltári és terepkutatás, máig sem találják a mészárlás helyét, 
sem a tömegsírt. Hogyan állítsanak méltó emlékművet az áldozatoknak, ha nem találják a helyet, melyet már 
oly régóta hiába keresnek?! A rádióban megszólaltatott akadémikus szerint, a foglyok, miután a háború egyik 
legutolsó éjszakáján a kastély pincéiből kihajtották őket, nyomtalanul eltűntek. Azóta sem tud róluk senki. 
Ennek már hetvenöt éve – mondta a történész. Felkapta a fejét: a kastély az ő falujával volt szomszédos! 
 Aznap nagyon nyugtalan volt, kimerülten ment aludni. Ismét álmot látott. Emberek – asszonyok, 
férfiak, gyermekek – vonultak éjszaka, néma, hosszú sorokban a gyümölcsfák között. A telihold fényében 
meztelen, fehér testük foszforeszkált. Tavasz volt. Az almafák teljes pompájukban virágoztak. Az embersorok 
lassú, nesztelen léptekkel mentek végig a gyümölcsösön. Az öreg présház irányába tartottak. A tökéletes 
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csendet hirtelen gépfegyverropogás törte meg... Felugrott az ágyból, rémülten felkiáltott. Nem tudott 
visszaaludni. 

Reggel sápadtan ment végig a kerten. A lombját vesztett téli bozót, nem tűnt olyan félelmetesnek, de 
most nem oda, hanem a présházhoz igyekezett. Körbejárta a nagy, faragott homokkövekből rakott épületet. 
Az ajtót benyomva, pillanatig benézett, de teljesen üres volt az épület, mint mindig. Az északi falat 
méregzöld, rendkívül vastag moharéteg borította. Bicskát vett elő zsebéből és ösztönösen feszegetni kezdte a 
mohatakarót. Nagy darabot felemelt, alatta feltűnt a nedves, barnásszürke kő. Benne egy rozsdás acélgolyó. 
Mellette egy másik. Golyók és golyók ütötte sebek voltak a homokkőben mindenütt bárhol is emelte meg a 
súlyos mohát. Végül megállt, a munkát abbahagyta. Sokáig állt a fal előtt, mereven, mozdulatlanul. A kútra 
gondolt, mellette az óriási bükkfára. Jó lett volna ismét az öreg fába belekapaszkodni! De csak egymagában 
állt a fal előtt. Összeszedte magát, döntött. Gondosan visszafedte a falat a mohatakaróval. Jó munkát végzett, 
nem látszott, hogy valaki benézett a háromnegyed évszázados mohapárnák alá. Még egy utolsó pillantást 
vetett a néma falra, majd megfordult és a gyümölcsösön keresztül határozott léptekkel elindult a háza felé. 
Nagy pelyhekben havazni kezdett. Megjött az első hó. Mindent betakart. 

 Másréti Kató Zoltán 
 (Óraátállítás, Romanika kiadó, Budapest, 2020) 

 
Bornemisza.Extra 

 
Író-olvasó találkozó 

 
Másréti  Kató  Zoltánnal 

 
az Óraátállítás, az Ismeri Ön Freudot? és A sötétség közepe  

kötetek szerzőjével, a Bécsi Napló és a Bécsi Posta szerkesztőjével. 
 

A szerző részleteket olvas fel műveiből, kérdésekre válaszol és dedikál. 
A könyvek a helyszínen megvásárolhatók. 

 
 

2022. március 18-án, pénteken 18:30-tól, 
a BPT székhelyén, a Capistrangasseban (2/15) 
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Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala. 

 

 
 
 

Petőfi Sándor 
 

NEMZETI DAL 
  

Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! – 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

 
Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
 
Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
(Pest, 1848. március 13.) 
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ELŐZETES 
 

      A Bornemisza Péter Társaság következő, 2022. áprilisi rendezvényének meghívottja Dr. Dimény Attila. 
Az előadás címe: "Kézdivásárhely társadalma a céhes és a polgári élet között"  
Időpont: 2022. április 3.-án, 17:30 órakor;  
Helyszín: Bécs 6. Capistrangasse 2/15.   
 

    A rendezvényeinket az e pillanatban érvényes járványügyi szabályozások betartásával tartjuk meg: 
elvárjuk az FFP2 maszkok viseletét és kötelező az előzetes regisztráció ezen az e-mail címen 
<bornemiszapetertarsasag@gmail.com>, melyben meg kell adni a résztvevő nevét, címét, telefonszámát, 
illetve állapotát - vagyis, hogy beoltott vagy gyógyult - 2G szabály 
 

 

 
KIÁLLÍTÁSOK 

 
VIVA VENEZIA! 
A bécsi Unteres Belvedere-ben február 17-én nyílt meg ez a kiállítás, mely az 
osztrák polgárok, a lagúnák városához fűződő, már a 19. században 
keletkezett csodálatát mutatja be. Azt hitték, hogy gondtalan és egyszerű életet 
élhet ott az ember. A Velence történetét tematizáló képek egyike Hans Makart 
több mint tíz méteres festménye Huldigung der Caterina Cornaro – mely 
szokatlan formátuma miatt ritkán látható - a tárlat egyik különleges 
attrakciója. A kiállítás szeptember 4.-én zár. 

 
 

TIZIAN Wiederentdeckt - Der Wiener Salvator Mundi 
TIZIAN Újra felfedezve – A bécsi Salvator Mundi 
Ezt a festményt sokáig Tizian műhelye termékének tulajdonították. Az utóbbi időben 
azonban szakértői körök egyre gyakrabban magának, a mester művének tartják a képet. 
A bécsi Kunsthistorisches Museum gyűjteményéhez tartozó festmény eredetiségével 
kapcsolatos vizsgálatokról szól ez a bemutató. Ha sikerül bebizonyítani a kép származását, 
akkor ezzel a művel is gazdagodik a múzeum Tizian gyűjteménye. 
A vizsgálat anyaga május 15.-ig tekinthető meg. 
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