BESZÁMOLÓ
A BRIGETIÓI DÍSZPÁNCÉLOK
A 25 VÁSÁRTÉRI FELTÁRÁS TÜKRÉBEN CÍMŰ KIÁLLÍTÁS
ÉS A BRIGETIÓI DÍSZPÁNCÉLOK KATALÓGUS
ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA
CÍMŰ PÁLYÁZATRÓL
(PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: NKA 204106/02125)
1. A KIÁLLÍTÁS
A 2016. július 27-én nyílt kiállítás két részből tevődik össze:
1. Az NKA által 2006 óta támogatott Komárom/Szőny-Vásártéren 1992 óta
folyó feltárás 25 évét (az adott év eredményeit szöveges és összefoglaló
helyszínrajzok formájában, valamint feltárási fotókkal és életképekkel)
mutatja be 25 tablón.
2. Brigetiói díszpáncélok
A kiállítási műtárgyak származási helye:
1. 25 év a Vásártéren: Komáromi Klapka György Múzeum
2. Brigetiói díszpáncélok:
- Komáromi Klapka György Múzeum,
- Tatai Kuny Domokos Múzeum,
- Magyar Nemzeti Múzeum
- Szent István Múzeum Gorsiumi Régészeti Park
A kiállítási szövegek:
1. 25 év a Vásártéren: Komáromi Klapka György Múzeum
- Dr. Bartus Dávid
- Számadó Emese
- Delbó Gabriella
- helyszínrajzok. Dobosi Linda
2. Brigetiói díszpáncélok:
- Borhy László akadémikus
- 2015. évi brigetiói díszsisak rajza: Burucs Julianna
A kiállítás 2016. július 27-től 2016. július 9-ig volt nyitva.
A kiállítást 977 fő látogatta, köztük 382 diák (157 általános iskolás, 64
középiskolás és 131 egyetemista).
A kiállítást többek között az ELTE BTK Régészettudományi Intézete diákjai, a
Kölni Egyetem régészhallgatói, Prof. Eckhardt Dreschler vezetésével is
meglátogatták.
Múzeumi óra keretében 5 középiskolás csoport diákot fogadtunk
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A diák és felnőtt csoportoknak komplex programot tudtunk nyújtani már a
megnyitó napján is, mivel előtte a 2001 óta minden évben megrendezett Nyílt
nap a Vásártéren című ásatási bemutatón vehettek részt az érdeklődők. Az idei
évben először a feltárásra kerülő római kori kőlapos útfelületet, korai fa-és
későbbi kőperiódussal is rendelkező freskós épületet drónozás közben,
madártávlatból is meg lehetett tekinteni. Az ásatási bemutatón közel 100 fő
jelent meg, akikhez a kiállítás megnyitóra további félszáz fő csatlakozott. A két
részre osztott kiállítás aktualitását és ezzel vonzóságát a Brigetióban,
Komárom/Szőny-Vásártéren 25 éve folyó feltárások adták. Egy-egy évet egyegy tablón jelenítettünk meg, a tárlókban és az ún. pince enterieur-ben a
legkiemelkedőbb leleteit, lelet-együtteseit mutattuk be. Középpontjában pedig
az a bronz lovassági díszsisak szerepelt, ami a Vásártér 2015-ös feltárása során
került elő, egy római kori épület pincéjének aljára dobva. A Pannonia
tartományban igen ritka lelet adta az inspirációt ahhoz is, hogy egyúttal a
Brigetióból származó bronz díszpáncél töredékeket (Sisak, maszk, lábvért,
mellvért, lófejpáncél) is összegyűjtsük és - Magyarországon egyedülálló módon
- kiállítsuk. A kiállítást Dr. Dezső Tamás, régész, egyetemi docens, az ELTE
BTK volt dékánja nyitotta meg.
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Borhy László akadémikus, az ELTE BTK dékánja bemutatja a 2016. évi
vásártéri feltárást a Nyílt nap a Vásártéren program keretében
(2016. 07. 27.)
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Dr. Dezső Tamás régész, az ELTE BTK volt dékánja
megnyitja a kiállítást

A megnyitót a Szöllősi Gipsy Folk Band koncertje színesítette
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Borhy László ásatásvezető tortája, a 25 vásártéri feltárás emlékére
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1. Díszpáncéltárló
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2. Díszpáncéltárló
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Vásártéri tárló
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1. Vásártéri tárló:
A 2015. évi pince és leletanyaga
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A kiállításhoz kapcsolódóan több múzeumi órát tartottunk a
középiskolások és egyetemisták részére. Ennek során a diákok a kiállítás
szakmai bemutatását követően egy kb. 20 perces videón követhették nyomon a
vásártéri feltárás folyamatát. Bepillantást nyerhettek a régészek mindennapjaiba,
eszközeibe, a régészeti kutatások évenkénti fejlődésébe, s ezáltal egy római kori
város egyre inkább kibontakozó életébe. Idén először tapasztaltuk, hogy az
iskolák részéről is aktív részvétel volt a gyűjtemény megismerésének
segítségében. A diákok az iskola által összeállított és saját telefonjaikra letöltött,
a kiállítás témájára és tárgyaira vonatkozó applikációs játék által vezetve
olvasták a tablókat és nézték meg a kiállított tárgyakat.

Mobil applikációs feladatos múzeumi óra a kiállításban Pokornyi Gábor
tárlatvezetővel
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Mivel az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy az ásatáslátogatás sok
látogatót vonz a kiállítást a Vásártéri feltárás bezárása után a Miniszterelnökség
támogatásával szeptember 30-ig végzett Dunaparti feltárás római fürdőjének
megtekintéséhez csatoltuk. A mintegy 1500 m2-es fürdő padlófűtéses
helyiségeivel, forró vizes helyiségével, hideg vizes medencéjével és csatornáival
jól reprezentálja a római kori fürdőkultúrát. Széles korosztályú és képzettségű
látogatóközönséget vonzott, hiszen szakszerű vezetés mellett mindenki számára
könnyen megelevenedhettek a szaunázó, fürdőző vagy éppen sportoló római
polgárok.
Ezeken a vezetéseken vettek részt a Kölni egyetem régészhallgatói, a
Lateránia Szlovák Téglabélyeges Társaság tagjai és a Kulturális Örökség Napok
látogatói is.

Kulturális Örökség Napok az ásatáson
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2.KATALÓGUS
A kiállításhoz kapcsolódó kötet bemutatására 2016. szeptember 30-án került sor
a Múzeumok Őszi fesztiválja keretében.
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A Borhy László akadémikus által írt Brigetiói díszpáncélok cím könyv a
Múzeum által 2000-ben útjára indított Archaeologica Brigetionensia sorozat 9.
kötete.
A könyv megírására a 2015-ben a Komárom/Szőny-Vásártéren feltárt 2.
számú pincében talált római kori díszsisak adott inspirációt és egyben nyújtott
lehetőséget arra, hogy a Brigetióban talált, hazai és külföldi gyűjteményekben
meglévő díszpáncélokat, díszpáncél-töredékeket egy kötetben feldolgozza.
Magyarországi viszonylatban egyedülálló és példaértékű munka ez, amely
már most nemzetközi elismertséget szerzett a szerzőnek és a múzeumnak
egyaránt.
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A 2015-ben talált brigetiói díszsisak és rajzai
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Az NKA által támogatott pályázat sokrétű eredményeket hozott, hiszen
kiállítás, könyv és múzeumi órák valósultak meg belőle.
A kiállítás népszerűségét mutatja, hogy két és fél hónap alatt közel 1000
látogatót vonzott, a hazai és a külföldi szakemberek érdeklődését is felkeltette,
hiszen pl. a megnyitón itthoni kollégák mellett a Nyitrai Egyetem oktatói,
pozsonyi, rusovcei (Geruláta/Oroszvár) és észak-komáromi régészek is részt
vettek.
A kötetet többek között Anglia, Németország, Oroszország,
Spanyolország, Ausztria, Franciaország egyetemein és kutatóintézeteiben
dolgozó és a témával folglakozó kutatók számára is megküldtük és kérésre
folyamatosan küldjük. Az eddigi visszajelzések pozitívak.
Tudományos eredményesség
Első ízben jelent meg a római hadsereg különleges fegyversorozatáról, a
díszpáncélokról, magyar nyelven önálló kötet. Tudományos jelentőségét több
dolog adja: egyrészt, a Szőny-Vásártéri saját kutatások során, régészeti
kontextusból előkerült, egy teljesen ép és egy töredékes díszsisak kapcsán
összegyűjtöttük az összes, Brigetióból és környékéről ismert publikált, nagyobb
részt azonban publikálatlan díszpáncélt, amelyeket hazai és külföldi állami,
továbbá külföldi magángyűjteményben őriznek.
Az összegyűjtött 25 díszpáncél, köztük sisakok, mellpáncélok, térdpáncél,
lábvért, pajzsdudor illetve ló fejpáncélok az egész egykori Római Birodalom
területéről ismert mintegy 530 díszpáncélnak közel 5%-át teszik ki. A
díszpáncélkiállítás okán készült katalógus-tanulmánykötet helyet kap a római
provinciális régészképzésben az egyetemi oktatásban is. Nemzetközi figyelemre
is számíthat, hiszen egyetlen lelőhely összes díszpáncélleletének katalógusszerű
összefoglalására a kutatástörténetben nagyon kevés példa (kivétel: Eining és
Straubing) található.
Komárom, 2016. november 29.

Számadó Emese
múzeumigazgató
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