
rös, noha a XVII. században elpusztult Szentlőrine lakói Kecskemétre költöztek. A szentlőrinci tele-
vény feketeföldön termett a magas sikértartalmú, acélos búza, amelynek lisztjéből a kecskeméti asszo-
nyok a messze földön híres domború kenyeret és kalácsot sütötték. A reformkor kezdetén iskolaügyek-
ben folyt a nemes vetélkedés: mindkét város református főiskolát szeretett volna létesíteni; a nagykőrö-
siek bánatára 1830-ban ez Kecskeméten meg is valósult. 

1848/49-ben ismét szorosabbra kötődtek a Háromváros kapcsolatai, egyaránt viselték a két tűz közt 
való lét, a magyar katonaság ellátásának és a bevonuló ellenséges seregek kiszolgálásának terheit, szer-
vezték a hírszerzést, önvédelmet. Kossuth Lajos nevezetes alföldi toborzó körútjának állomásai 1848. 
szeptember 24-én és 25-én Cegléd, Nagykörös és Kecskemét; a későbbiekben mindhárom város az al-
földi Kossuth-kultusz fontos helyszíne. 

A nyomasztó önkényuralom évei valami jót is hoztak: 1853-ban épült meg végig a Pest-Szeged vas-
útvonal, még gyorsabb és szorosabb összeköttetést biztosítva a három város számára. Cegléd - máig ér-
zékelhetően - az „Alföld kapuja" vasúti csomópont szerepet kapott, Kecskemét központi szerepe is nö-
vekedett. Nagykörös némi távoltartással viszonyult a vasúthoz, a vasútállomás messzire esik a várostól. 
(Ezt kigúnyolva a kecskeméti színházban az 1880-as években Miért csak füttyent a vonat Nagykőrö-
sön? címmel mutattak be humoros darabot). 1857-ben ezen a vonalon utazott Ferenc József és Erzsébet 
királyné, és az újdonság vonzásában vonattal közlekedtek a három város híres tanárai és az akadémiku-
sok is, hiszen - Jókait idézve - „akkoriban a fél Akadémia Nagykőrösön lakott". Csaknem egy évtize-
dig itt tanított Arany János is. Vele és más tanárokkal, tankönyvírókkal is szinte napi kapcsolatban állt a 
kecskeméti nyomda vezetője és tulajdonosa, Szilády Károly, a könyvekre, borokra és műveltségre egy-
aránt igényes, európai látókörű polihisztor. 

A „Háromváros" elnevezés sokáig élt a köztudatban, még akkor is, amikor a hajdani együttműkö-
désnek már az emléke is elhalványult. Hozzájárult ehhez a XVIII-XIX. század egyik híres református 
iskolai tankönyve, az egykori nagykőrösi tanár, Losontzi Hányoki István által összeállított Hármas Kis 
Tükör is, amely így említi e településeket Pest, Pilis és Solt vármegye verses ismertetése során: Jtt va-
gyon Czegléd is, Kőrös, Kecskeméttel,/ Gazdag három város veres bor szüretteF'. Váczy János Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia írásban és képben (1901) Háromvárosról szóló fejezetét így kezdi: „Nincs Ma-
gyarországnak más három városa, melynek oly egy fonna történeti fejlődése volna, mint Cegléd, 
Nagy-Körös és Kecskemét városoké". Még a XX. század elején Kecskeméten megjelent kiállítási kata-
lógusok, naptárak is természetes módon ezt a kifejezést használták. 

A közös hagyományok feledésbe merülése és a három alföldi mezőváros más-más irányú fejlődése 
1950-ben kezdődött, amikor Pest megye déli részéből és Bács-Bodrog megye északi részéből létrejött a 
mai Bács-Kiskun megye Kecskemét székhellyel, míg Nagykőrös és Cegléd Pest megye része maradt. 
Az új közigazgatási határ - a gazdasági és politikai tényezőkkel együtt - hatásos elválasztó tényezővé 
vált, és lassan a köztudatból is kikopott az elnevezés a „három város" identitással együtt. 

Az elmúlt években történészek, néprajzkutatók, múzeumi munkatársak igyekeztek visszahozni az 
elfelejtett elnevezést és tudatosítani a hajdani valós összetartozást, amely a felsoroltakon kívül meg-
nyilvánult az építészetben, a városképben, a népművészeti alkotásokban és a helyi hagyományokban is. 
A Nagykőrösön zajló Honismereti Akadémia kiváló alkalom lehet a résztvevők számára a Háromváros 
szellemi és tárgyi kulturális örökségének felfedezésére. 

Székelyné Körösi Ilona 

A XIX. századi magyar köznemes tárgyi 
világa a tápiószelei Blaskovich Múzeumban 

Botanikailag is érdekes, szép park övezi azt az 1906-ban épült klasszicizáló, két toronyszobával el-
látott úrilakot, amit 1911-ben a Blaskovich testvérpár vásárolt meg. Ebben található a tápiószelei 
Blaskovich Múzeum, amely az ország egyetlen, a második világháborút berendezésében is sértetlenül 
átvészelő köznemesi kúriamúzeuma. 

Blaskovich György és János 1912-ben költözött a Felső-Tisza vidékéről vissza rokonai közelébe, a 
Tápió-mentére. A fivérek tápiószelei kúriájukba magukkal hozták azt a családi mügyüjteményt is, ami-
nek becses darabjait a reformkortól kezdve három generáció gyűjtött össze. 

ABIaskovich-család története későn induló, de nagy ívet ígérő, mégis tipikusan magyar köznemesi 
családi pálya. Első ismert őse a török kiűzése után, a XVIII. század fordulóján társadalmi rangban, elő-
képzettségben és hivatali pozícióban ott tűnt fel, ahol a Grassalkovichok. A párhuzamos indulást sze-
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mélyi és családi kapocs is erősítette. Blaskovich Sámuel (1670-1738) Grassalkovich Juditot, a későbbi 
Grassalkovich Antal herceg és kancellár még vagyontalan nővérét vette nőül. Az 1712-ben megszerzett 
nemesi levél után 1848-49-ig egy szük másfél évszázadon át birtokszerző, birtokgyarapító, nemesi vár-
megyei közhivatalokat viselő, katonáskodó és jól házasodó generációk váltják egymást. Birtokaik 
Hont, Nógrád, Borsod, Heves és Pest vármegyében voltak, s ezekben a megyékben viseltek tisztségeket 
is: aljegyző, szolgabíró, főszolgabíró, alispán és táblabíró rangban. A birtokrészek gyarapodása a XIX. 
század közepéig jellemző házasságok révén. Vásárlás útján a Kubinyiaktól, Almássyaktól, Podma-
niczkyaktól került Blaskovich kézre birtok. A dédszülő, Blaskovich Józsefi 1772-1848 k.) kezében öt 
vármegyére kiterjedő jelentős köznemesi uradalom volt. Öt nemcsak jól gazdálkodó, de müveit, széles 
látókörű embernek ismerték. Ezt mutatja az a tény is, hogy a Ludovika Akadémia alapítására 1000 fo-
rintot adományozott, majd támogatta Széchenyi István tervét, a magyar lóversenyzés megteremtését. 
Fiával, Blaskovich Bertalannal együtt 1828-ban a Pesti Gyep aláírói között volt. Erre alapozva jött létre 
Tápiószentmártonban a Blaskovich-ménes. Ebben született 1874-ben Kincsem, a verhetetlen magyar 
csodakanca, a lóversenyzés egyetemes történetének legendás alakja. 

György és János ágán a család birtokszerző és aktív hivatali, politikai közszereplése a magyar sza-
badságharc leverését követően megtorpant és leállt. Az 1806-1850 között élt Blaskovich Gyula, akinek 
rövidre szabott élete a magyar „táblabíró világ" korszakát fogja át, összefoglalója lett a család megelő-
ző történetének és elindítója egy újabb száz esztendős családi tevékenységnek, a műgyűjtésnek. 
Blaskovich Gyula származása, neveltetése, iskolái, életvitele, pályája jellegzetesen köznemesi. Jogot 
végzett, majd öröklött Heves megyei birtokán gazdálkodott, közigazgatási hivatalt vállalt 1837 és 1845 
között a tarnai járás főszolgabírója, később Heves vármegye alispánja. O vetette meg a családi műgyüj-
temény alapjait azzal, hogy 1848 tavaszán festményeket, metszeteket és egy lószerszámot vásárolt 
Pyrker János László egri érsek hagyatékából. Miután Blaskovich Gyula a forradalom ügye mellé állt, 
Kossuth Lajos őt, a megyei első alispánt már főispánnak tette meg. Blaskovich Gyula a megye vezető-
jeként nemcsak feladatokat vállalt a nemzetőrség megszervezésében, hanem jelentős anyagi áldozato-
kat is hozott. Blaskovich főispánt a szabadságharc bukása megviselte, visszavonult birtokára, de az 
egészsége olyannyira megrendült, hogy a következő évben meghalt. 

Halálával a családi kollekció Gyula nevű fiára szállt, aki nagy becsben tartotta - mi több - tovább is 
gyarapította apja hagyatékát. Segítségére volt ebben sógora, Máriássy Béla történetíró, aki - miután 
örökösök nélkül maradt - minden történelmi ereklyéjét neki ajándékozta. A mügyűjteményt létrehozó 
második generáció képviselője, ifjabb Blaskovich Gyula (1843-1911) az erki birtok eladása (1883) és 
egy kis szegedi kitérő után 1887-ben családjával együtt Nagybányára költözött. Akisváros ideális ter-
mészeti és szellemi környezetet biztosított gyermekei felneveléséhez. Az idősebb fiú, György 
(1878-1960) a nagyhírű Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban érettségizett 1896-ban. Ezt követően 
jogi akadémián tanult, ahol 1901-ben diplomázott. Testvére, János (1883-1967) is Nagybányán végez-
te elemi és középiskoláit. 1901-ben gimnáziumi érettségi vizsgáját itt tette le, majd 1901 és 1904 között 
a magyaróvári mezőgazdasági akadémián tanult. 

A tápiószelei múzeum története két szálon indult. Az egyik szál a Blaskovich György János régésze-
ti tevékenysége, amelyet a Tápiószentmártonban 1923-ban előkerült szkíta fejedelmi pajzsdísz: az 
aranyszarvas, majd a tápiószelei szkíta temető feltárása (1938-1953) fémjelez. 

Másik szál a Blaskovichok műgyűjtése, amelynek kezdete a nagyapa, Blaskovich Gyula nevéhez fű-
ződik. Fia, ifjabb Gyula szerepeltette először nyilvánosság előtt a magánygyüjtemény (Nagybánya 
1889, Budapest 1896) néhány értékes darabját. Az unokák, Blaskovich György és János tudatos munká-
val fejlesztették tovább az öröklött anyagot. Ennek eredményeként értékes képző- és iparművészeti kin-
csekkel sikerült tápiószelei otthonukat gazdagítaniuk. Szerényen éltek, szigorú beosztással különítették 
el azt a pénzt, amit a műkincsek vásárlása mellett a tápiószelei régészeti ásatásokra fordítottak. A 
Blaskovich testvérek életmódja és életfelfogása bizonyította: úrnak lenni nem pénz- és jólét kérdése, 
hanem emberi tartás és erkölcs. Nem volt gazdag kastélyuk, palotájuk, kúriájuk kicsi volt, nem hivalko-
dó. Mütárgygyüjtésük nem kincsgyüjtés volt, hanem a múlt tárgyi emlékeken keresztül történő megis-
merése, megismertetése és megőrzése. A Blaskovich testvérek életművének értékét helyesen jelzik ba-
rátjuk, László Gyula régészprofesszor szavai: gyűjtemény méltón viseli a »Nemesi kúria a XIX. szá-
zadhun Blaskovich-gyűjtemény« címet, mert a maga neméhen páratlan gazdagságban őrzi a reform-
kori magyar nemesség legszebb hagyományait. Megmutatja, hogy kiváló egyéniségeiben, nem a szegre 
akasztott kard talmi dicsőségében éltek, hanem a haza és a nép gazdagítása volt a céljuk." A tápiószelei 
Blaskovich testvérpár 1940-ben megnyitotta műgyűjteményét a nyilvánosság számára, amiből 
1947-ben a Magyar Nemzeti Múzeum segítségével állami közgyűjteményt, a MNM Múzeumi Gyűjtő-
helyét szervezték meg. 1952-ben ebből alakult meg a Tápiószelei Múzeum. 

A Blaskovich-fivérek által alapított múzeum hat szobájában a haladó magyar köznemesség kultúrá-
ját és tárgyi emlékeit bemutató enteriőr kiállítás látható. A magyar táblabíró világot idéző állandó kiállí-
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tás egyedülálló tükre e réteg lakáskultúrájának, mindennapi életének. A Nemesi kúria a XIX. században 
című tárlat páratlan gazdagságban őrzi a köznemesség tárgyi emlékanyagát. Fogadó, szalon, ebédlő- és 
dolgozószobájában szinte az egykori élet elevenedik meg. E helyiségek bútorzatának nagy része a XIX. 
század különböző évtizedeiből származik. A bútorok korban, stílusban és kivitelük minőségében a szo-
bák berendezéséhez, a kor tárgykultúrájának jellegéhez és a volt tulajdonosok konszolidált ízléséhez 
igazodnak. 

A kúria főbejárati helyisége kettős funkciót lát el, a vendégek fogadása mellett az ebédlő feladatát is 
betöltötte. A fogadóhelyiség falát vadásztrófeák, vadászattal kapcsolatos festmények, fegyverek és fel-
szerelési tárgyak díszítik. Ezek hűen tükrözik a nemesi életforma egyik jellegzetes szórakozási szoká-
sának, a vadászatnak a tárgyi világát. E szobában találjuk a szkíta aranyszarvas galvano-másolatát. 

A XIX. században épült arisztokrata palotáknak, köz- és kisnemesi kúriáknak, de a módosabb pol-
gárházaknak is fontos helyisége volt a társas élet, a vendégfogadás színtere, a szalon. A tápiószelei 
Blaskovich kúria legreprezentatívabb terme az empire szalon. Berendezésének meghatározó eleme a 
XIX. század közepéről származó empire ülőgarnitúra, amelyet harmonikusan egészít ki a rokokó irat-
szekrényke és vitrin, a késő barokk házioltár, valamint az ugyancsak empire, rózsafából készült női író-
szekrény. A szalon falát Kisfaludy Károly, Barabás Miklós, Györgyi Giergl Alajos, valamint 
XVII-XIX. századi olasz és németalföldi mesterek alkotásai díszítik. 

A Blaskovich kúria harmadik szép enteriőrje a nappali szoba. A női szobának is tartott nappalinak 
elengedhetetlen berendezési tárgya volt a varróasztalka. Tápiószelén ezt a funkciót egy gömb alakú var-
rószekrényke töltötte be. Ez az 1800-as évek elejéről származó biedermeier bútor szépen illeszkedik a 
hatdarabos, kárpitozott ülőgarnitúra által meghatározott biedermeier szoba látványához. A táblabíró vi-
lág szimbólumának is tekinthető a pipafüstbe burkolózó, karosszékben üldögélő nemes alakja, így ezen 
életstílus jellegzetes tárgyi emléke a pipa. A tápiószelei kúria nappalijában mindkét tárgy míves darabja 
megtalálható. A XIX. század második felében diófából készült az a reprezentatív pipatartó szekrényke, 
ami a Blaskovich családi pipagyűjtemény használati darabjainak őrzésére szolgált. A toronyszobában 
áll az a bőrborítású, állítható támlájú olvasó karosszék, amit a szakemberek „első vonalbeli európai ran-
gú bútordarabként" aposztrofálnak. A szoba üvegszekrényében XVI-XIX. századi ötvös remekek, fala-
in hasonló korú olasz, németalföldi, német és magyar festők munkái láthatók. 

Az empire szalon részelte (Gócsa Mihály felvétele) 
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A nemesi kúriák elengedhetetlen helyisége a férfiszoba, a dolgozó. Ennek léte a XIX. század magyar 
nemesi társadalmában először a személyes igényesség mutatója volt. A század második felében a társa-
dalmi elvárás motiválja a szellemi foglalatosság színterének kialakítását. A tápiószelei kúria dolgozó-
szobájának a berendezésében az empire és biedermeier egymásba hajtásának jellegzetes formavilága 
jelenik meg. E helyiségben találjuk a családi könyvtárat és a mügyüjteményt létrchozó-múzeumalapító 
három generáció portréanyagát. 

A következő helyiség tárgyai a XVIII. század hangulatába viszi a látogatót. A történeti szoba pa-
raszt-barokk faragású írószekrénye mellett Rákóczi-korabeli díszes főúri lószerszám és nyeregtakaró, a 
méltóságos fejedelem olajképe, farkas-kacagányos kuruc vitéz, kuruc csatajeleneteket ábrázoló festmé-
nyek és XVII-XVII1. századi fegyverek segítik az időutazáshoz a látogatót. A XVIII. századból való 
családi festett faláda őrzi a különlegesen szép fegyvergyűjtemény egy részét. E helyiségben sorakoznak 
a majd 200 darabos pipagyüjtemény legszebb darabjai. Az ország második legnagyobb pipagyüjtemé-
nyét őrzi a tápiószelei múzeum, köztük különlegesen szép XVIII-XIX. századi tajték, fa és különleges 
anyagokból készített darabokat csodálhat meg a látogató. 

A kúria hatodik szobája a Blaskovich család tagjainak emlékanyagát őrzi. A múzeumalapító testvér-
pár gyermekkori játékai és Blaskovich György huszáregyenruhája kíséretében találjuk Réti Istvánnak 
az idősebb fivérről 1901-ben Nagybányán készített kitűnő portréját. A múzeumi gyűjtemény különle-
gességei közé tartozik a híres, veretlen versenylónak. Kincsemnek az emlékanyaga. E híres paripa 54 
versenyen indult és 54 győzelmet aratott. A családi gyűjtemény érdekességei még a vadászati emlékek, 
különösen az 1908-ban és 1911-ben a Kárpátokban elejtett négy medve bőre. 

A tápiószelei kúriába lépve különös, barátságos érzés érinti meg a látogatót: az otthon érzése. A fo-
gadó, a nappali, a szalon és a dolgozószoba alapján egy társadalmi réteg sokoldalú érdeklődéséről, a 
„mindent gyűjtő" család több nemzedéken keresztül felhalmozott kincseiről alkothatunk képet. Itt min-
den tárgy a családtagokhoz kötődik, és ahol lehetséges volt, ott a lakrészek eredeti berendezését őrizték 
meg. 

A múzeumalapító Blaskovich fivérek tápiószelei kúriája már magában őrzi a kitágult látóhatárú, a 
nemzet jövőjét átformáló feladatokban részt vett nemesség szellemi és tárgyi örökségét. Ez az otthon a 
monumentális pátosz helyett a bensöség, a visszavonulás meghitt formáit mutatja, a tulajdonosok más 
szellemű irányultságát villantja fel. Személyük a magyar polgárosult köznemességnek olyan reprezen-
tánsai, akiknek életvitelét, mindennapjait a modern mentalitás jóvoltából már a tudományok, a művé-
szetek, a régmúlt kutatása és tisztelete töltötte ki. Szellemiségük máig ható ereje, a nemzedékeken át 
megőrzött tárgyi örökségük bizonyíték erre. A tápiószelei Blaskovich kúriamúzeum olyan gyöngysze-
me kulturális örökségünknek, amire európai viszonylatban is büszkék lehetünk. 

Gócsáné Móró Csilla 
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