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A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban mutatja be a fémbugyit a budapesti orvostörténeti múzeum kiállítása

Nem is úgy létezett erényöv, ahogy hittük 
Volt is, nem is megnyitója a székelyudvarhelyi Haáz 

Rezső Múzeum legújabb kiállításának: titokzatos mó-

don, csupán egy Facebook-bejegyzésben tették köz-

zé az eseményt, amiként  a cím, Az erényöv titkos tör-

ténete kívánta. A tárlat tizenhat éven felülieknek aján-

lott, és szeptember 30-áig látogatható. 

Mindenhol közönségsikert 
arat a budapesti Semmel-
weis Orvostörténeti Múze-

um, Könyvtár és Levéltár 2010-ben 
megnyitott és azóta vándorló tárla-
ta. A kiállítás célja emberi közel-
ségbe hozni egy misztikus tárgyat, 
miközben cáfolja annak létezését. 
„Lerombolja az erényöv mítoszát, 
miközben bemutatja az azt megte-
remtő tárgyi, képi és szöveghagyo-
mányt” – foglalta össze Tófalvi Eni-
kő múzeumpedagógus. 

A bordó szaténfüggönnyel elta-
kart teremben, a pirosra-feketé-
re festett falak között egy igen-
csak viszolyogtató tárgyé a fő-
szerep, és a mennyezetről lógó 
erényövek, bőr- és vasszerkeze-
tek láttán szinte azonnal megje-
lenhetnek a képzettársítások bar-
bár férjekről, kóbor lovagokról és 
fémbugyiba zárt asszonyaikról. 
Mielőtt azonban fantáziánk meg-
lódulna, le is hull a lepel a szóban 
forgó erotikumról: valójában nem 
is létezett, vagy legalábbis a kö-
zépkorban nem. Mítosza utólag, 
a 18. században épült fel allego-
rikus vallási szövegek, szatirikus 
ábrázolások nyomán. A közhiede-
lem szerint az erényövet a közép-
kori lovagi kultúra vezette be a 
használatba, hogy a keresztes há-
borúba, zarándoklatra induló fér-
fi biztos lehessen nője hűségében. 
Ezzel szemben valódi története az 
elmúlt ötszáz év mentalitás-, sze-

xualitás- és orvostörténetének, 
valamint muzeológiájának torzí-
tásokkal, hamisításokkal gazdag 
láncolata, és sok mindent elárul 
arról, hogy a felvilágosodással 
kezdődő modern kor miként akar-
ta a középkor és a reneszánsz kul-
túráját látni és láttatni.

Teológiai, irodalmi és társadalmi 
konnotációk

A kifejezés az európai köznyel-
vekben a 15–16. században jelent 
meg először, és tartalmilag az er-
kölcsösséggel, szűziességgel füg-
gött össze. A latin alak (a cingulum 
castitatis) ezer éve ismert fogalom 
volt, és átvitt értelemben a szep-
lőtlenségre értették. A reneszánsz 
kori szómagyarázat a mitológi-
áig nyúlt vissza, ezért is terjedt 
el a Vénusz-öv vagy -szalag elne-
vezés is. A vallásos szövegemlé-
kek után a szatírákban bukkant 
fel legközelebb mint a nevetséges-
ség iskolapéldája. Ami viszont ér-
dekes, hogy a 14–16. századi ero-
tikus irodalom utalást sem tett rá. 
Onnantól kezdve, hogy a 18. szá-
zadtól megjelenő lexikonok is fel-
veszik címszavaik közé, az erény-
öv tulajdonképpen elveszíti teoló-
giai, illetve irodalmi szimbólum-
értékét, és helyébe lép a máig köz-
tudatban élő kép, vagyis a hűséget 
erőltető szerkezet mint a barbár-
ság és a női alávetettség jelképe. 

Az erényöv első képi ábrázolása 
egy 1405-ös hadtudományi kódex-
ben található. 16. századi metsze-
tek a prostitúcióval hozzák össze-
függésbe.

Tárgyiasult mítosz

A hamis elképzelést szülő írott és 
képi ábrázolások mellett a múze-
umokban a 19. század közepétől 
rendre feltünedező, középkorinak 
titulált műtárgyak is táplálták a 
mítoszt. Legrégebbinek a Cluny 
Múzeum egyik darabját kiáltották 
ki. Miután azonban anyagvizsgá-

latnak vetve alá több darabról is ki-
derült, hogy hamisítvány, 1995 és 
2000 között majdnem mindegyik 
intézmény visszavonta az erény-
öveket. A londoni Science Museum 
a fogamzásgátló eszközök között 
tart nyilván máig három, 16. szá-
zadinak vélt darabot. A Haáz Re-
zső Múzeumban megnyílt kiállí-
tás eme hamis tárgyi emlékek kö-
zül vonultat fel néhány modellt, 
amelyeket velencei, worchesteri, 
yorki, rottenburgi, lékai gyűjtemé-
nyek menesztettek. Szemrevéte-
lezve ezeket valóban jogos a kiállí-
tást szülő kérdés: egészségkároso-

dás nélkül hogyan hordhatott vol-
na ilyet bárki is, hiszen az ágyék-
ra csatolt durva fémváz napok alatt 
mély hámsérüléseket, fertőzése-
ket, így súlyos szepszist, vérmér-
gezést, végső soron halált okozha-
tott volna. A 19. században aztán 
valóban készültek erényövek min-
dennapi használatra is. A kor vív-
mánya a dolgozó nők körében dí-
vott a nemi erőszak elkerülése vé-
gett. Másrészt a lélekgyógyászat-
ban kapott szerepet mint kamasz-
kori vágyfékező szerkezet.

 
Kosztolányi Kata

Barbecue-fesztivál elsőként Sepsiszentgyörgyön

Rekordárat fizettek egy Brâncuși-szoborért 

A csúcsra tart Varga Csaba 

Varga Csaba nagyváradi hegymá-
szó elérte a négyes tábort, így a 
csúcstámadás utolsó fázisához ér-
kezett, Klein Dávid csúcstámadását 
az ítéletidő meghiúsította, de épség-
ben sikerült visszatérnie az alaptá-
borba. A Kalifa Himalája Expedíció 
2018 – Kancsendzönga a csúcsmá-
szás utolsó állomásához érkezett: 
Varga Csaba a csúcsmászás végső, 
legkeményebb 1000 méterére ké-
szül – tájékoztatták az expedíció 
szponzorai kedden az MTI-t. Var-
ga Csaba a kíméletlen időjárás el-
lenére úgy döntött, hogy folytatja a 
csúcsmászást, bár kevés esély van 
rá, hogy sikerrel felérjen a 8586 mé-

teres hegy tetejére. A Kalifa Hima-
lája Expedíció 2018 – Sisapangma 
csúcsmászására a rossz időjárás 
mellett Bojan Petrov eltűnése is ha-
tással volt. Klein Dávid és olasz 
mászótársai nagyjából 7400 méte-
rig, a 3/A táborig jutottak fel, de a 
folyamatos havazás és a viharos-
sá fokozódó szél minden expedíci-
ót, minden hegymászót lezavart a 
hegyről. Klein Dávid és olasz tár-
sai a végletekig kimerülve érkez-
tek vissza az alaptáborba, a magyar 
mászó úgy fogalmazott: örül, hogy 
egyáltalán élve lejutottak a hegyről.

hírösszefoglaló 

Az ország első barbecue-, azaz 
a zárt rendszerben, alacsony hő-
mérsékleten, füstölési eljárás-
sal készített húsételek fesztiválját 
szervezik meg június 8. és 10. kö-
zött Sepsiszentgyörgy főterén, és 
ugyanebben az időpontban zaj-
lik a többéves múltra visszatekin-
tő AgroFeszt. „Ez a fesztivál is azt 
a célt szolgálja, hogy Székelyföld 
turisztikai központjává váljon Há-
romszék. Az ilyen rendezvények 
idevonzzák az embereket az or-
szág más térségeiből és a határon 
túlról egyaránt” – jelentette ki a 
rendezvényt beharangozó sajtótá-
jékoztatón tegnap Tamás Sándor, 
a Kovászna Megyei Tanács elnöke. 
A Transylvanian BBQ Festival és 

az AgroFeszt kapcsán Grüman Ró-
bert, a Kovászna Megyei Tanács al-
elnöke kiemelte, idén még nem hi-
vatalos, de a Kansas City Barbeque 
Society (KCBS) versenyszabályai 
mentén zajló versenyt is szervez-
nek a fesztivál keretében, abban 
bíznak, hogy jövőre már az ame-
rikai verseny romániai szakaszát 
fogják lebonyolítani, majd euró-
pai szintűvé fejlesztik. A megmé-
rettetésre Románia és Magyaror-
szág területén működő cégek ál-
tal képviselt csapatok jelentkez-
hetnek, akik 5 kategóriában – csir-
ke, sertésoldalas, sertéslapocka, 
marhaszegy, meglepetés –  küzde-
nek meg. Az INdiVINO Wine & BBQ 
másfél évvel ezelőtt kapcsolódott 

be a magyarországi KCBS verseny-
be. Debreczi Zsombor KCBS-bíró 
szerint több ezer éves múltja van 
a barbecuenak, földbe ásott gödör-
ben 10-12 óra alatt füstön készítet-
tek hagyományos húsételt. Ennek 
modern változata a mai gépekkel, 
horizontális és vertikális füstölésű 
szmókerrel, illetve a kínaiak által 
kifejlesztett tojás alakú szmókerrel 
készített étel. A KCBS a világ első 
számú barbecue-szervezeteként 30 
éve működik, 20000 tagot számlál, 
500 versenyt tudva maga mögött. 
A rendezvény részletei a folyamato-
san bővülő www.bbqfestival.ro ol-
dalon találhatók.

Bíró BlanKa

Illetékekkel és bizományi díjjal 
együtt 71 millió dollárért kelt el a 
Christie’s aukciósház New York-i ár-
verésén Constantin Brâncuşi 1932-
ben készített bronzszobra. A 78 
centiméter magas, La Jeune Fille 
Sophistiquee (Portrait de Nancy 
Cunard) című szoborra telefonon li-
citált vevője. A The New York Times 
szerint ez a legmagasabb ár, amit 
eddig Brâncuşi-alkotásra kifizet-

tek. Abigail Asher New York-i szak-
értő úgy vélekedett, hogy Constantin 
Brâncuşi alkotása „legendás”, és az 
emberek „vadásszák” a legendákat. 
Az Agerpres hírügynökség szerint 
a műtárgypiacon kevés Brâncuşi-
mű kapható. 2017 májusában szin-
tén a Christie’s aukcióján kelt el egy 
1913-ban készült szobra, a La Muse 
Endormie, 57,4 millió dollárért. A La 
Jeune Fille Sophistiquee (Portrait de 

Nancy Cunard) című alkotást, amely 
kedden 71 millió dollárért cserélt 
gazdát, 1955-ben vette meg egy ame-
rikai házaspár a művész párizsi 
műhelyéből 5000 dollárért – írja a 
Bloomberg News. Az utóbbi negy-
ven év során a szobor a New York-i 
Metropolitan Szépművészeti Múze-
umban volt kiállítva.

KróniKa

Varga Csaba nem adta fel a 8586 méteres Kancsendzönga megmászását  

Az erényövről szóló különleges budapesti vándortárlat szeptember 30-ig látogatható az udvarhelyi múzeumban 
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