SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított,
vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Támogatás témája: A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő kunágotai leletegyüttes
másolatának elkészítése
Támogatás összege: 900 000,- Ft
Pályázati azonosító: 3511/03578 (2311/2074)
A Kunágotán, 1856-ban – Békés megye történetének első aranyleleteként – előkerült avar kori
vezéri sír páratlanul értékes kincsekből áll. Az előkerült leleteket a 19. század óta a Magyar
Nemzeti Múzeum őrzi (MNM 69/1858 ltsz.), mégis Békés megyében elsőként csak 2011-ben
kerültek kiállításra. Számos avar kori lelőhely található Békés megyében, de ilyen gazdag
temetkezés ezen kívül eddig még nem került elő. 1856 késő őszén, Balázs János kunágotai
dohánykertész háza előtt, egy vályogvető gödör kiásása alkalmával a dohánykertész fia, lelte
meg a páratlan értékeket rejtő vezéri sírt. A vezér két lovának a koponyáit és a lábcsontjait
találták a sírgödörben. Az egyik ló szájában zabla volt, és ezüstlemezzel együtt préselt bronz
veretek díszítették a szerszámzatát. Az emberi csontváz koponyáját és a gazdag mellékleteket,
az aranyból készült övdíszeket, aranyveretes kardot, arany gyűrűket és medalliont, bizánci
aranyérmét (I. Justinianus 545-565 között vert solidusa), valamint egy ezüst korsót és egy
ezüst poharat a lócsontok alatt találták meg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
elkészült műtárgymásolatok a Magyar Nemzeti Múzeum fémrestaurátorainak Dr. Lencz
Balázsnak és Szőke Gábornak a munkáját dicsérik. A támogatás keretén belül a következő
tárgyak másolatai kerültek a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményébe: gyűrűs
markolatú kard, préselt övdíszek (1 db nagyszíjvég, 4 db kisszíjvég, 4 db címer alakú veret, 3
db kettőspajzs alakú veret, 1 db félhold alakú veret, 1 db bújtató, 1 db bronzcsat), korsó,
kehely, solidus, füstkvarc medallion. A kiváló minőségű műtárgymásolatok az eredeti
tárgyakkal mindenben tökéletesen megegyező méretben és kinézetben készültek el.
Felületkezelésük az eredeti műtárgyakéval azonos, így műtárgyvédelmi szempontból is
megegyező bánásmódot igényelnek. Mindez lehetőséget biztosít arra, hogy a Munkácsy
Mihály Múzeum időszaki, és a későbbiekben állandó kiállításán is bemutatásra kerüljenek, az
avar kor kimagasló értékű Békés megyei emlékeit reprezentálva. Az elkészült
műtárgymásolatok fotói, valamint a megvalósítási dokumentáció elérhetők a Munkácsy
Mihály Múzeum honlapján.
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