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A szombathelyi (belső) vár kapubejáratának bal oldali falában levő kövek.
Rézmetszetek Schoenvisner I. nyomtatott könyvében (1791)



„A városok köveibe belevésődnek a történelem nagy pillanatai” (Ervenat)

E lődeink szellemiségét és nagyszerűségét dicséri, hogy a ma-
gyarországi múzeumok sorában elsőként 1784-ben Szombat-

helyen jött létre „régiségi múzeum”, ezért a Sala Terrena – a Püspöki
Palota földszinti díszterme – az ország legkorábbi múzeumának,
közgyűjteményének is tekinthető.

Savaria kőEmlékEi

a magyarság kiemelten fontos tárgyait és műkincseit hazánk-
ban először királyi uralkodók gyűjtötték már a 14. századtól.

Mátyás király (*1443, 1458-1490) nagy értékű képzőművészeti kol-
lekciója és ókori kőemlékekből álló gyűjteménye közismert, s va-
lójában ő volt az első uralkodó, aki a legenda szerint 1463-ban
szombathelyi tartózkodása alatt felismerte a hajdani Colonia Clau-
dia Savaria antik kőemlékeinek jelentőségét. A király, amikor meg-
látta a városban és annak környékén elszórtan heverő római kőtö-
redékeket, azokat összegyűjtette és a középkori várba falaztatta be
oly módon, hogy a kövek és azokon a latin szöveg látható legyen. 

A következő évszázadok során – már csak e látvány miatt is –
sokan megfordultak a városban: régészek, történészek, egyházi és
világi méltóságok vagy csak egyszerű átutazók, akik közül többen
útinaplójukban, néhányan pedig a tudományos munkájukban is-
mertették a szombathelyi várban látott római kőemlékeket. A le-
genda szerint Ovidius – a középkor egyik legnépszerűbb költőjé-
nek – sírját is Savariában találták meg a 16. század elején. Tudomást
szereztek erről az angol utazók is, és érdeklődve jöttek a városba,
hogy a költő feltételezett sírját felkeressék. Ám az Ovidius-sír léte-
zése a mai napig nem bizonyított. Bél Mátyás – a nagynevű törté-
netíró –1730-as kéziratában apró részletességgel írta le a várban
látott köveket: a külső vár kapubejáratának bal falában négyszög-
letű fekete kő látható, melynek hossza 9, szélessége 4 lábnál na-
gyobb. A belső kapu bejáratainál a bal oldali falban levő fehér kő
valamivel szűkebb, mint a hosszú s több más feliratos kő is van a
belső vár bejáratánál.
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Titus-diadalív. Giovanni Battista Piranesi metszete (18. sz. vége)

Rajz a Sala Terrena-hoz kapcsolódó 
franciakertről

Titus-diadalív. 
Dorffmaister I. freskója (1784)



A hazai és külföldi sajtóban megjelent írásokból az olvasók is tá-
jékozódhattak: „Vas vármegyében Szombathelyen, a múlt ősszel, midőn
azon vidéki Püspöknek palotáját kezdenék építeni, azok régi állóképek és
holmi Római írásokkal jegyzett kövek ásatottanak ki a földből melyek az
említett F.T. [Főtisztelendő] Püspök úr parancsolatára összeszedettek,
hogy illendő magyarázatokat megírattassanak. Hihető, hogy a Rómaiaknak
azon tájon viselt dolgaikat és Szombathely városának régi nevét és eredetét
nagyobb világosságra hozzák.” (Magyar Hírmondó, 1780. január 8.)

A Püspöki Palota építése 1783-ban befejeződött, a belső művészi
munkákkal a mesterek a következő évben készültek el. 1784. au-
gusztus 14-én kelt levelében Garampi nuncius elismerő szavakkal
illette a püspök rezidenciáját: „...Elsősorban örülök a nagyszerű püs-
pöki palotának, melyet ott építtetett s a legutóbbi napokban felavatott…
Azt is örömmel hallom, hogy összegyűjteni szándékozik a feliratokat és
régiségeket, melyek a város a falvak különféle helyein szétszórva vannak s
annak a veszélynek voltak kitéve, hogy elvesznek és szétmállanak  s nehe-
zen voltak hozzáférhetők a tudós kutatóknak. Most tehát valamennyit ösz-
szegyűjtve létesít egy régiségi múzeumot, amely a püspöki palota díszét
fogja emelni.”

Ez a „régiségi múzeum” lett a Sala Terrena, melyet a palota főbejá-
ratán át, valamint az északi oldalon levő kerti ajtón keresztül lehe-
tett közelíteni. A múzeumhoz – egy rövid ideig – franciakert is tar-
tozott, de azt 1791-ben  megszüntették, mert kellett a terület az új
székesegyháznak. Ezzel a rendezéssel a Sala Terrena elvesztette
természetes kiegészítőjét: a virágokkal és bokrokkal díszített par-
kot. 

Ezidőtájt Európa-szerte még csak néhány múzeum létezett, ezek
jobbára a nemzeti múzeumok voltak. Hazánkban a szombathelyi
kőtár volt az első nyilvános  múzeum 1784-ben, s csak 18 évvel ez
után, 1802-ben – amikor I. Ferenc (*1768, 1792-1835) császár bele-
egyezésével Gróf Széchényi Ferenc (1754-1820) nagycenki magán-
gyűjteményét a nemzetnek adományozta – alapították meg a
Magyar Nemzeti Múzeumot. 

A püspököt felettébb érdekelte a város története is, ezért nem elé-
gedett meg csupán a római kori kövek összegyűjtésével és azok be-
mutatásával, hanem a Szombathely történetére vonatkozó írásos
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A várostörténeti monográfia nyomtatott kiadása (Pest, 1791)

A várostörténeti monográfia kézirata és Schoenvisner I. ceruzarajzai (1791)



emlékeket is összegyűjtette. Schoenvisner István (1738-1818) a pesti
egyetem régészprofesszorát azzal a feladattal bízta meg, hogy a ré-
giségi gyűjtemény, valamint az írott emlékek felhasználásával írja
meg Savaria-Szombathely történetét a legrégibb időktől kezdve. 

A nagynevű tudós készséggel tett eleget Szily kérésének 1780-
ban, s a következő években gyakran megfordult Szombathelyen,
hogy a római kő- és szobortöredékeket illetve a pénzérméket a
helyszínen is tanulmányozza. Schoenvisner munkájában a legtöbb
kőemlék már új helyén, a Püspöki Palotában szerepel, és a tudós e
műben külön fejezetet szánt a püspök éremgyűjteményének. Szily
e jelentős művet – Antiquitatum et historiae Sabariensis ab origine
usque ad praesens tempus libri novem – saját költségén, még abban az
évben (1791) kiadatta Pesten. 

A kéziratot Schoenvisner István ceruzarajzai díszítik. A nyomta-
tott könyvben 21 rézmetszetes táblán a Szombathelyen kiásott ré-
giségek legértékesebb darabjai szerepelnek, melyeket a nagynevű
bécsi rézmetsző, Jacob Schmutzer (1733-1811, a neves festő, Franz
Anton Maulbertsch apósa) és iskolájának növendékei készítettek.
A helytörténet szempontjából a 9 könyvből álló városmonográfia
a kutatóknak máig alapvető fontosságú mű. Mivel Schoenvisner
könyve 1791-ben jelent meg, a Székesegyház építésekor felszínre
került római emlékek már nem szerepelnek a műben.

Szily püspök halála után, a róla szóló megemlékezésen Szegedy
János kanonok elismerő szavakkal illette a főpásztor régészeti te-
vékenységét és a monográfia kiadatását: „Mitsoda költségeket tett
mind azokra a ritka és bötsös [becses] kézi írásokra? mind azokra a régi és
emlékeztető válogatott pénzekre? ...Mit mondgyak azon költségekrül?
Mellyekkel ugyan itt Szombathelyen az emlékezetre méltó régiségeket,
nagy fárattsággal öszve szedegette, és a Pesti Királyi Universitásnak egyik
tanult és érdemes Tagjára bízván, hogy a régi és mostani Szombathelynek
történetét meg-írná, ugyan ezt a tudós munkát a talált régiségek képeivel
együtt ki-nyomtattatta?”

Az 1800-as évek elején, szomorú időszak köszöntött a múzeumra,
ugyanis a római emlékek gyűjtése megszűnt.
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