Ezer közös

év passau és pest között

Egész Európából gyűlt össze PaSSauban az a háromszáz-

nál több kiállítáSi tárgy, amelyet l200 négyzetméternyi
terü]eten mutattak be május 8, éS októbeí 28 köZött, aZ
l2l9-ben alapított hercegérseki erődítményben, a Veste

oberhaus patináS termeiben, A,,Bayern-Ungarn
Tausend ]ahre" aZaZ,,Ba|ararszág-Magyarország ezer
éve" elnevezésű monstíe-tárlaton olyan páratlan értékű
műtárgyak szerepelnek hazai múzeumainkból, amelyeket most láthat először a határokon túlj köZönség, Ná]unk viszont a passaui zárás után november végétől
március közepéig -, a Magyar Nemzeti Múzeumban vendégeskedik maid ez a reprezentatív európai seregszemle.
Így a millenniumi rendezvénysorozat egyik iontos állo,
másaként itthon is tanúi lehetünk az évezredes szerteágaZó kapcsolatoknak,

Külön leiezetet Szenteltek

a

,,német vendégek"

(hospites) befogadásának, amelyet már lstvón kiróla szargalmazott, de a folyamat főleg a Xll, SZáZadtól teljesedett
k1, Jiszaknyugati tájainkon és az erdélyi peremvidékeken
iöttek ]étre, a szász kereskedők kézművesek betelepítésével a német jogú városok, A Budapestj Történeti l\,4úZeum
azt az é]énkkereskedelmi kapcsolatot mUtatta be, amely a
XV században Regensburg, Passau és Buda között á]lott
fenn, A cserép vízvezetékcsövektől a címeres-angyalos
kályhacsempéken át a kardokig, míg a Diösese Passau az
ottani, 1987-es leletekből korabeli magyar aranyforintokat
állított ki, Később Nürnber€ tett Szert ielentős szerepre a
kelet-európai kereskedelemben, kihasználva a Kárpátok
bányavárosainak ércnyersanyagát, Saját technikai fejlett,
ségükkel leldolgozták azt, kereskedőik révénpedjg Európa-Szerte terítették a kész termékeket, l455, máius 24-én
kelt László magyar király pergamenre, cirkalmas betűkke]
írt, VöröS Viaszpecsétes kivá]tságlevele a nürnbergi keres-

kedők számára (Staatsarchjv München), AZ

ottani

cermanisches Nationa]museum ismeretlen mesteltől

származó festménye 1613-14. fordulóján aZ úgynevezett
Húskapuhidat (FleiSchtorbrücke) örökítette meg, amelyen
a magyar ökörcsordák érkeztek, a Síroneir, Holzsthuher és
Haller családok nürnbergi vállalkozásai jóvoltábó1 Az
augsburgi F ugqereh a felsőmagyarországi bányavárosokban
a Tl]lnó családdal hoztak létre ,,vegyes-vállalatot", amelyet
házasságokkal erősítettek meg. Német részről a tőke és a
nemzetközi kapcsolatrendszer fonódott ösSZe a helyi magyar összeköttetéSekkel, a budai valamint a besztercebányai ieíakatokban, Még a mai fogalmaink Szerint iS e]iSmerésre méltó, ahogyan akkoriban a magyar réz a keleti-

tengeren át eljutott Németalföldre, Poftugáliába, sőt az
afrikai gyaímatokía is, amint azt a müncheni Museum lür
Vö]kerkunde két réZeyűrűie is tanúsítjaAZ asztali dísztárggyá ieldolgozott besztercebányai kőZetminta iS ezt
példázza 1740 táiáró] (a bochumi Deutsches Bergbaummuseum adta kölcsön a kiállításra], A teteién kriStál}tálat
tarló eZüSt bányászligura, a színes kőZetekből rakott domb
alján pedig bányászfalu és bánya látható
A tárlat kíSérő SZöVege nem fe]eiti eI megemlíteni a világhírű mester - Dlirur* apját sem, aki magyar földrő1 települt,,vendégmunkásként" Nürnbergbe, hogy ott ötVöS,
mesterségéttökélyre vihesse, Múítudskön},^/táráról megjegyzjk, hogy több mint kétezer kötetével akkoriban csak
a Vatikéni gyű]temény Vetekedhetett.
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csárdás a passaui Dunaparton
A török el]eni harcokban Miksa Emanuel baiar választólejedelem hadserege is fontos szerepet játSzott ]ó88-ig
Amiről kevesebb szó esik - de most épp német o]da]ró] említik tiSzteletre méltó őszinteséggel , hogy Buda
ló8ó-os ostroma idején a baior seregek magyar kegytárgyakbó1 is jelentőS hadiZSákmányt Vittek emlékü1 baior
föidre, amelyek ott mindmáig számos templom büszke-

ségei,
A török kiűzése után, a mifelénk egységesen sváboknak
nevezett német teIepeseket hí\ták be több hullámban is

az elnéptelenedett Magyarországra Különféle német táiakról, a Schónbornok például frank vidékről toboroztak

munkaerőt, és bár a bajor választófeiedelmek elvileg eIIeneztek mindenlé]e kivándorlést, e]Szegényedett alattvalóik
ínségesidőkben tómegesen éltek a kedvező föld-ígéretek
lehetőségével, A 1egtöbb emigráns áthaladt bajor területen és Cünzburg Vagy Regensburg kikötőjében szállt dunai
haióra, llyen latetőVel fedett, evezős,.tutaiokat" (Schach,
tel) örökített meg |ohann Adam Klein iS, i8ló-os íestményén, Straub]ng peremén, (EZt BécS Váíosának történeti
múzeuma, a Historisches Museum der stadt wien küLdte
a passaui kiál]ításra,)A kísérőSzöVeg azt iS íészletezi, hogy
az akkori német telepesek főleg hat magyar térségben leltek mindmáig ú1 hazára: Tolnátó], Baranyától a Bácskáig
és a Bánátig, a Dunántúli-kózéphegységtől Szatmárig, illetve a Szerémségig és Szlavóniéig.
A kísérő rendezvények sorából megemlíthetjük a több
száz művész részvételéve]többször is előadott történelmi
játékokat, Gizella esztergomi partraszállásátóJ Trenk huszárjain át, a néptánc-csoportokig. A mesterségek kirakodó vására mellett a pogány lovasok í]ait, és magyar nemesek ékszereit készíthetik el a gyermekfoglalkozások résztVevői, tapasztalt szakemberek irányítása me]lett, A pannon kert a Heiligestgasse táián, a íolyóparton a magyar
f]órát hozza köze]ebb (még gémeskút is látható), A magyaros vacsoraestek bográcsgulyást is kínálnak a halászlé
mellett, világhírű boraink kíséretében,Mindez közelebb
hozza a mai bajorokat iS a magyar kortársaikhoz.
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