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I. Bevezetés.

Z IPARMÚVÉSZET újabb keletű szó s külfőldi min
tára a mult század hetvenes-nyolcvanas évei
ben terjedt el nálunk. A művészet régi virágzó

korszakaiban művész és mesterember között alig volt
különbség. Mind a ketten munkásságuk javával vallásos
célokat szolgáltak. Isten dicsőségére tőlük telhetőleg

tettek ki magukért s a legjelentéktelenebb feladatot
sem kicsinyelték.

Az egyazon célra, egyazon érzéssel dolgozó, egyazon
világnézetű mesterek egyforma ízlése teremtette a koron
ként módosuló stílusokat, amelyek hatása a monumen
tális alkotásokon, ezek diszítésén s a közhasználati tár
gyakon különböző mértékben, de egyazon szellemben
érvényesült. A művészet újkori fokozatos elvilágiasodá
sával kapcsolatban a stílus egysége továbbra is meg
marad, de fejlődésének tényezői most már inkább a ter
vező művészek, akik a koruk szellemétől sugallt művészi

eszméket rajzaikkal terjesztik s a kézművesek alkotó
szerepét a háttérbe szorítják. A XIX. század rohamosan
fejlődő gyáripara a kézművességre végzetes hatású.
Tömegesen piacra dobott olcsó holmijával szemben a kézi
munka mind nehezebben érvényesül s hagyományai: a
technikai készség és a kivitelben nyilvánuló jőízlés, egy
aránt kivesznek.

Amikor a mult századbeli romanticizmus hatása alatt
a középkori, majd ismét az újabbkori építészet emlékei
nek helyreállitása és utánzása Európa-szerte elterjed, a

x*
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templomok, paloták «stílszerű»berendezése és felszerelése
nagyobbára építészek tervei és régi minták nyomán
készül. Az ezek alapján gépies munkára fanyalodó mes
terembereket, nyilván buzdításul, a közönséges iparosok
kal szemben iparművészeknek nevezték el, munkáikat,
amelyek régi mintákat több-kevesebb szellemességgel
utánzó rajzok nyomán készültek, iparművészetnek.

Eredeti és önálló értékű iparművészetről korunkban
voltaképen csak azóta lehet szó, amióta vérbeli művészek
maguk is kezükbe veszik a szerszámot s dolgoznak kűlőn

féle technikákban, adnak közhasználati és diszítőrendel

tetésű tárgyaiknak az anyag természetének és korunk
ízlésének megfelelő alakot. Az iparművészet örve alatt a
mindennapi használatra vagy templomok és lakások
díszítésére szánt tárgyakra a közelmultban halmozott
henye eikornyák ízléstelenségeit csak az anyagszerűség

szigorú hangsúlyozásával lehetett kiküszöbölni. Ez a
művészi minták nyomán dolgozó gyárak tömegárúját is
ízlésessé teheti s esztétikai szempontból a régi kézműves
munkával egyenlő értékűvé.

A társadalom széles rétegeit s ennek keretében a kéz
művesek egész körét átható jó ízléssel, valamint a szó
igaz értelmében vett iparművészettelcsak azok a népek
és országok dicsekedtek, amelyeknek régi hagyományok
ban gyökerezőjelentős művészi kultúrájuk volt. Ilyenek
voltak az ókor keleti népei, az ókori Egyiptom, Görög
ország, a rómaiak, a szélső kelet országai, jelesül Kina,
a középkorban virágzáshoz jutó mohammedán népek és
többé-kevésbbé Európa mindazon országai, amelyekben
a keresztény művészet elterjedt. Letűnt kultúrák, stílu
sok művészeti hagyományait a népi iparművészet nem
egyszer évszázadokon át őrzi meg; viszont minden mű

vészi fejlődés gyökerei a gyakorlati célokon felül diszítő

feladatokra vállalkozó kézművességben fakadnak. Mű

vészet és iparművészet között éles határt vonni épp
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azért voltaképen alig lehet. Ha' a művészettörténelem

a kettővel szinte mindmáig külön-külön foglalkozik,
ezt a kutatás specializálódásán kívül főleg az anyag
könnyebb áttekinthetősége kedvéért teszi.

A korunkban mind szélesebb körökben elharapódzó
gyüjtőszenvedély az iparművészet fogalmának körét
nagy mértékben kitágította s ide soroz minden közhasz
nálati tárgyat, amelynek gyakorlati rendeltetésével
összhangzó alakjában és arányaiban jóízlés nyilvánul.
Velejében az iparművészet épp úgy diszítőművészet, mint
az építészet keretében érvényesülő szobrászat és festé
szet s akár gyakorlati célokkal párosulva, akár tisztán
művészi feladatokat szolgálva rátermett mesterek keze
alatt éppúgy juthat önálló művészi jelentőséghez, mint
azok. Különböző technikáinak keretében az iparművé

szet egyaránt fölhasználhatja az építészet, a szobrászat
és a képírás művészi eszközeit s remekei ezek kiváló
alkotásaival egyenlő rangú művészetet képviselnek. Kü
lönböző korok és népek művészi életében, hol az építé
szet, hol a szobrászat, hol ismét a képírás jut a többinél
nagyobb jelentőséghez. Vannak korok és népek, amelyek
művészi szelleméről és világnézetéről iparművészetük

tájékoztat a legtöbb közvetetlenséggel. Ilyen nép a kínai
s ilyen kor a népvándorlás kora. Utóbbinak Ázsia szívé
ből Európába nyomuló lovas nomád népei a szélső és a
közeli keletről olyan művészi kultúrák hagyományait
hozták magukkal, amelyeknek elődeik valamikor maguk
is tényezői lehettek. A kutatás csak újabban állapította
meg, bogy a népvándorlás korabeli lovas nomádok ázsiai
eredetű iparművészete a régibb középkor germán népei
nek diszítő művészetére is jelentős hatással volt s mind
inkább valószínű, hogy az antik világ romjain kelet
kezett nyugati keresztény építészet diszítő művészetének

a bizáncitól eltérő irányú fejlődésében is ez a népvándor
láskori iparművészet volt elhatározó befolyással.
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Az iparművészet tanulmányozása különösen ott fon
tos, ahol a művészet monumentális alkotásait a mindent
megörlő mulandóság s a régi romok fölé rétegződött új
települések elpusztították. A régi görögök képírásáról
az antik keramika nagy számmal fönnmaradt alakos
díszű cserépedényei híján alig lehetne fogalmunk. Az
antik szobrászat görög íróktól dicsőített legkiválóbb
remekeiről is nem egyszer csak ezek kis plasztikai máso
latai tájékoztatnak.

Viszontagságos multunk s a háborúk romboló viharait
követő új telepűlések folyamán kőzépkori művészetünk

emlékei még nagyobb mértékben pusztultak el, mint a
klasszikus ókor monumentális alkotásai. Iparművésze

tünk emlékei is tömegesen kallódtak el. Ami ezekből

ránk maradt, ennek összegyűjtésével és feldolgozásával
sem végzett eddig nálunk a kutatás. Az iparművészet,

jelesűl az ötvösség alkotásait már az Árpádok korától
kezdve, de kűlönösen a XVI-XVII. században alig
hurcolták ki tömegesebben más országból, mint Magyar
országról. Külföldi közgyüjteményekben, fejedelmi kincs
tárakban sok helyütt láthatók régi iparművészetünk

remekei. Ezek, a múzeumainkban őrzött anyag s az
alkalmi kiállítások révén ismertté vált emlékek alapján
régi iparművészetünk becsűlete a külföldön is nagy.
Lehnert német nyelvű nagy iparművészettörténetében

a különböző technikák remekeinek bemutatásával kap
csolatban nem egy magyar emlék szerepel* Közönségünk
szélesebb körében nagyrészt még ezek az emlékek is alig
ösmeretesek. Viszont megmaradt s általánosan ismert
műkincseink sorában nem egy akad, amelyről téves
fogalmak terjedtek el. Legkiválóbb külföldi és hazai
eredetű emlékeink ismertetése keretében könyvünk

• Lehnert G..: Il1ustrierte Kunstgeschichte des Kunst
gewerbes. I-II. Berlin. (1908.)
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célja annak a szerepnek a méltatása, amelyet Magyar
ország az iparművészet európai történetében betöltött.

Régi iparművészetünkkel, kűlönösen ötvösségünkkel a
mult század dereka óta külíöldön és hazánkban sokkal
többen foglalkoztak, mint régi építészetünkkel. szobrá
szatunkkal és festészetünkkel. Emlékei kűlönösen a
bécsi I873. évi világtárlat óta ismételten rendezett tör
ténelmi és régészeti kiállítások révén váltak ismertekké.
amelyek anyagáról nem egy fényes kiállítású díszmű

számol be. Ezek s a folyöiratainkban, kűlönösen az
Archaeologiai Értesítőben megjelent tanulmányok alap
ján iparművészetünk multjának összefoglaló tárgyalá
sát technikák szerint a Ráth György szerkesztésében
megjelent Iparművészet Könyve c. monografiasorozat
munkatársai kísérelték meg először. Kutatásunk Ipolyi
Pulszky Károly, Hampel József, Czobor Béla. Radisies
Jenő, Mihalik József és mások alapvető munkássága
óta csak alig pár lépéssel haladt előre. Csupán nép
vándorláskori emlékeink tanulmányozásával foglalkoz
nak néhányan tűzetesen : Supka Géza, Felvinczi Takáeh
Zoltán és Fettich Nándor, Az irodalomból már ismert
közép- és újkori emlékek összehasonlító tanulmányoknál
nélkülözhetetlen fényképanyaga még távolról sem tel
jes. A régi mestereinkre vonatkozó levéltári adatok
összegyűjtése is hézagos s minthogy ezek zöme Magyar
ország elszakított részeinek városaira esik, földolgozá
suknak az eddiginél gyorsabb ütemére egyelőre alig
lehet kilátásunk. Adva van tehát a századunk viharai
folyamán szörnyen megtizedelt s világszerte szétszórt
anyag, amellyel tűzetesen és állandóan alig foglalkozott
valaki. Egész életét .iparművészetűnk multjának jófor
mán csak Radísics Jenő szentelhette, aki, főleg saját
tapasztalatainak gazdag tárházából merítve, meg is
írta a magyar iparművészet történetét. Kézirata, sajnos,
halála után, a háborút követő zavarok idején. művészeti
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irodalmunk pótolhatatlan kárára elveszett. Iparművé

szetünk nem egy remek ének régebbi ismertetése vagy
különböző fejezeteinek mult századbeli feldolgozása
újabban felmérült adatok és megállapítások világánál
helyreigazításokra szorul. De ha kutatásunk még nem is
jutott föl a hegytetőre, a féluton is érdemes megálla
podni, hogy végig tekintsünk azon, a mi iparművésze

tünkből fönnmaradt. A kép erről így is elég felemelő

ahhoz s bizonyára serkentő hatású lesz arra, hogy ipar
művészeti kultúránk iránt szélesebb körökben érdeklő

dést keltsen s a fiatalabb erőket a csonka ország hatá
rain belül az általuk külföldön tanusítotthoz hasonló buz
góságú további kutatásokra serkentse.



I I. A honfoglalás Kora.

ÖRTÉNETIRÓÍNK újabban rendre állítják vissza régi
krónikásaink hitelét. Följegyzéseiket ugyanis a
magyarok eredetéről,hun-avar rokonságáról és

vándorlásáról mult századbeli történetírásunk tagadó
iránya többnyire a mesék világába utalta. Régészetileletek
az ázsiai Lop-Nor vidékén homokba temetett városokon
kezdve a Dunántúlig, szintén arról tanuskodnak, hogy a
már Krisztus előtt Európa felé nyomuló harcias lovas
nomád szkiták, majd ismét Krisztus után a szarmata
jazigok, húnok, avarok, magyarok egyazon természeti
viszonyok között, egyforma gazdasági alapon élő, egy
fajhoz tartozó, jellem és ízlés dolgában is rokon népek
voltak s még Ázsiában virágzó keleti kultúrák hatása alá
kerültek. A felsorolt lovas nomád népek diszítő művészete

az északi és az északkelet felől délnek és délnyugat felé
nyomuló népvándorláskorabeli germánokra is nagy hatás
sal volt. Ázsia állatornamentikája, sőt valószínűleg a
gránátrekeszes ötvösség s talán a fonatos dísz is szkita,
hún, avar közvetítéssel kerűlt a népvándorláskorabeli
germán iparművészetbe és volt rugója utóbbi sajátos
föllendülésének, amelynek színhelye egy időben Magyar
ország területére esett.

A népvándorláskorabeli iparművészet emlékeinek,
kezdve a Krisztus előtti szkiták fémtárgyain, Magyar
ország régtől fogva igen hálás lelőhelye. A világhírű

szilágysomlói aranykincs zöme az V. századból,.a puszta
bakodi aranylelet, mind a kettő Nemzeti Múzeumban,
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kiváló példája annak, mint volt a keleti lovas népek
iparművészete lendítő hatással a népvándorlás germán
népeire. Utóbbiak mindazonáltal megtartották a keleti
ornamentikától elütő stílusuk alapjellegét. A népvándor
láskorabeli germán stílust főleg a keretes díszítés s a
közeit kitöltő reáillesztett, applikált ékítmények jellem
zik. A lovas nomádok mesterei a diszítésre méltónak
ítélt részleteken mindent elborítanak a tárgyak anyagá
ból kimunkált ékítményekkel s a germán ékszerek ily
fajta feldarabolt motívumaival szemben az állatokat
egész mivoltukban ábrázolják s a növényi elemek diszítő

művészetükben szintén mint összefüggő indák vagy
végtelen mustrák szerepelnek. Az Attila kincsének el
nevezett nagyszentmiklósi aranyedények Bécsben. vala
mikor két ó-bolgár törzsfőnöknek. talán éppen a magyarok
elől földbe ásott, VIII-IX. századbeli kincsei, mind
a germán, mind a korábbi lovas nomádok iparművészeté

től eltérő stílust mutatnak, amelynek kompozicióiban,
ornamentális és alakos díszítésében bizánci hatás (helle
nisztikus vonások), perzsa-szasszanida, középázsiai és
indiai motívumok keverednek. A hún eredetű bolgárok
akkor már a Bizánc érdekkörében élő szlávok közé
keveredve maguk is elszlávosodtak.

Az avarokról újabban Hóman Bálint vitatta, hogy
egy részük Nagy Károly császár irtóhadjárata elől a
Duna és a Tisza vidékéről Erdély erdős hegyeiben kere
sett és talált menedéket s utódaik mai székelyeink,
akiknek nyelvjárása rokon a Dunántúl némely vidékének
tájszólásával s valószínű, hogy ahol ezt beszélik, ott a
lakosság a frank uralom alatt megmaradt s ezt túlélő

avar diaszpórák ivadéka.
Erdélyi László az etelközi magyarokkal szomszédos

eszegel-bolgároktól származtatja székelyeinket. Diszítő

művészeti hagyományaik arra vallanak, hogy magyar
vagy magyarokkal rokon törzsből erednek.
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Egyforma természeti és életviszonyok esetén egyes
néptörzsek hagyományai különböző vidékeken és más
kultúrák tőszomszédságában is szívösan élnek tovább.
Az Alföld végtelen pusztáin pásztorkodó magyarok
életmódjáról és felszereléséről Hermann Ottó mutatta
ki, hogy sok tekintetben megegyezik azzal, amit a régi
görög írók a Krisztus előtti szkitákról írtak. A székelyek
házainak stílusával, ennek ősi vonásaival Ruszka József
foglalkozott tüzetesen. Megállapításait a székely diszítő

művészet és a honfoglaláskori magyar ornamentika
rokonságáról régészeink annak idején pusztán azért nem
fogadták el, mert a kettő között a kapcsolatot a magyar
vezérek korán inneni időből egyetlen emlék sem tette
valószfnűvé. Azóta Árpád-kori román stílű építészetünk
nem egy emléke lett ismeretes, amelyen a honfoglalás
kori magyar ornamentika elemei és stílusa tovább élnek.
Ilyenek a veszprémi bazilikából fönnmaradt palmettás
díszű kőtöredékek, a szekszárdi vállkő a XI. századból
s a vértesszentkereszti apátság templomának XII. század
beli állatfaragványai, ma a csákvári Esterházy-kastély
kertjében; azonkívül még több, mindmáig nagyrészt
kiadatlan, románkori kőfaragványunk. Népvándorlás
és honfoglaláskori emlékeink eddig kiadott képanyaga
teljesebb. Szétszórtan s nagyrészt az Archaeologiai Érte
sítőben és Rampel József alapvető munkáiban közölt
ismertetéséből nyilvánvaló, hogy a szkitákon kezdve
valamennyi, egymás nyomában Magyarországra került
lovas nomád nép iparművészete közös forrásból ered
s csak aszerint módosult, hogy a kűlönböző néptörzsek
különböző időkben milyen idegen kultúrákkal kerültek
többé-kevésbbé szoros kapcsolatba. A húnok, akik
Ázsiában sokat viaskodtak az ősrégi kultúrájú Kínával,
nem egy kínai elemet hoztak ornamentikájukkal Euró
pába. Az avarok iparművészetébe a Duna-Tiszamentén
laktuk közben bizánci és germán elemek keveredtek,
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fényűző viseletük pompáját bizánci arany ékszerekkel
fokozták. A magyarokra még Lebedia előtt közvetett
perzsa-szasszanida hatás volt befolyással s ez ornamenti
kájukban még azután is jóideig érvényesül, hogy végleges
hazájukban keresztények lettek. A pogány magyarok
ornamentális elemeinek vándorlását déloroszországi lele
tek figyelembevételével Pósta Béla követte először

nyomon, amikor gróf Zichy Jenőt ázsiai utazásain kí
sérte. Azóta főleg a bécsi Strzygowski tanulmányaiból
nyilvánvalóvá lett az ősmagyar motívumoknak, főleg

a palmettadísznek eredete és a hazai sírleleteken tapasz
taltnál sokoldalúbb felhasználása. A honfoglaláskori
palmettadísz voltaképen a hellenisztikus korintizálö
oszlopfej ékítményeinek átstilizálásából keletkezett,
Perzsia építészetének szasszanidakori újbóli fölvirág
zása idején. Erre a IV-VI. századból Kr. u. megmaradt
bizutumi paloták romjainak oszlopfejezetei sorában akad
példa.

A perzsa-szasszanida diszítő művészet elemei főleg

szasszanida selyemszövetek révén terjedtek el, amelyek
hatása alatt indult fejlődésneka selyemszövés Bizáncban
is. A tak-i-bostami szikladomborműveken II. Chosroes
(t 623 Kr. u.) korából plasztikusan faragott szövet
mustrák láthatók kétlábú sárkányokkal és szívekből

összerótt rózsákkal, aminők a VIII-X. századi bizánci
selymeken s honfoglaláskori emlékeinken egyránt elő

fordulnak. Arab írók jegyezték föl, hogy a magyarok
Etelközből a IX. század első felében a chersoni kikötőbe
jártak a bizánciakkal kereskedni s cserébe selyem
szövetekért szláv foglyaikat adták el. Ám valószínű,
hogy a szasszanida hatás már jóval előbb érvényesült
iparművészetükben, amire déloroszországi sírleletekből

lehet következtetni. A szentpétervári múzeum szamarai
ezüstcsészéjének vertművű sárkányalakja ugyanaz,
mint aminőt a X-XI. századbeli bezdédi tarsolylemezen
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kétféle változatban, két és négy lábbal láthatunk vagy
az áttörtművű egri honfoglaláskori fülönfüggőn. A vértes
szentkereszti romok egyik, XII. századbeli zárókövét
ugyanilyen remekbe faragott sárkány díszíti, mégpedig
karikaalakban meghajlított testtel, mint a szamarai
csészén. (L. Magyarország művészeti emlékei c. 1927-ben
megjelent munkámban.) Hampel, aki honfoglaláskori ta
nulmányainak eredményeit a Csánki Dezső szerkesztésé
ben megjelent s Árpádról szóló díszműben foglalta össze a
legáttekinthetőbb módon, a pogány magyarok omamenti
kájában 200 motívumot különböztet meg. Szigorúan
elemző archaeológiai mödszerével Hampel kizárólag sirle
letekből álló anyagának művészi méltatásával nem igen
foglalkozik, a hatással sem, amelyet honfoglaláskori diszítő
művészetünk románkori építészetünk ornamentikájára
elvitázhatatlanul gyakorolt. Utóbbiból, amelynek XI
XII. századbeli emlékein a palmettával, hullámos nö
vényi indákkal, ilyeneket átszövő vagy mintegy vias
kodva egymással szembeállított állatalakokkal talál
kozunk, bízvást arra lehet következtetni, hogy a pogány
magyarok iparművészete nem szorítkozott kizárólag
a sírokba került fémtárgyak diszítésére. Ha vándorlás,
hadjárat, vadászat közben s előkelőink puszta szőrako

zásból még a XIII. században is sátrakban laktak,
alig hihető, hogy tél idején már előbbi két hazájukban is
beérték ilyen szellős szállással. Hogya perzsa-szasszanida
motívumok keleti technikákkal egyetemben a magyarok
kal rokon és szomszédos ó-bolgárok keresztény építé
szetében is érvényesültek, arra a IX. századi patleinai
kolostor romjai Preszlav mellett bizonyságaink, ahol
tarka mázas falburkoló cseréplapokat találtak honfog
laláskori tarsolylemezeinkre emlékeztető palmettadíszí
téssel.

Honfoglaláskori leleteink sorában eddig csak mázatlan
cserépbögrék és ilyenek töredékei szerepelnek s alig való-
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színű, hogy a vezérek korában akár új, akár az itt talált
régi kőépületek diszítésére a bulgáriai fayenceokhoz ha
sonló cserépburkolat készült. Ám miként Attila korában
a húnoknak, faházaik a magyaroknak már régebbi hazáik
ban is lehettek s ezek, különösen az előkelőek épületei
aligha voltak olyan dísztelenek, mint a földmívelő szolga
nép széfszedhető fakalibái, aminőket a XI. századból régi
följegyzések emlegetnek. XI-XII. századbeli magyar
motívumos románkori kőfaragványaink, a honfoglalás
kori sírleletek, sőt a húnkori bronzból öntött szíjveretek
és csattok formái is nem egyszer a fafaragásra és rovát
kolásra (Kerbschnitt) emlékeztetnek, egyben a székely
ház kapufaragványaira, amelyek ha ősi motívumokat
nem is, a mélyített alapból laposan kidomborodó, tért
kitöltő, tenyérnyi parasztot sem hagyó pazar ornamenti
kájukkal és szerkezetükkel ősi stílust örökítenek meg.
Ezek a fejtegetések a kutatás mai állásában természe
tesen csak feltevések. Ám a sírleletek kézzelfogható
anyaga is eléggé tájékoztat arról, hogy a honfoglaló ma
gyarok iparművészeteaz akkoriban szinte kizárólag csak
kolostorokban müvelt nyugateurópai művészet mellett
ugyancsak számot tesz. Az eddig kiásott sírokban ember
és lócsontvázakon kívül rendszerint csak nemesfémből

készült tárgyakat találtak sértetlenül. Ezek még a hon
foglaló magyarok viseletéről is alig tájékoztatnak. Hogy
viseletük díszes és ízléses volt, erre a bíborban született
YII. Konstantin (912-959) rendelete vall, amely szerint
a császári testőrség magyar tisztjeinek udvari ünnepélye
ken nemzeti viseletükben kellett megjelenniök. Igen jel
lemző, hogy jóllehet a magyarok a X. században Európa
szerte kalandoztak s hadjárataikból nem egyszer nagy
zsákmányt hoztak, idegen ékszereket, mint más nép
vándorláskori népek, sírleleteink bizonysága szerint nem
viseltek. Ez is sajátos ízlésre s a déli és nyugati európai
népekétől elütő viseletre vall, amelyben utóbbiak ék-
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szereinek, pl. a rómaiaktól á töröklött asszonyos fibul á
sem vehették hasznát.

Honfoglaláskori lelet einknek korá t . az ezekkel talált
szammanida dirhemek s német , francia, olasz denárok
ha tározzák meg. A nagyobbára X . századbeli emlékek

1. Honfoglaláskori tarsoly-lemez Tarcalról a Nemzeti
Múzeumban. X. század . (Fél nagys ág.)

sorában a szerves anyagból va ló foszlán yok legfeljebb
azt engedik megállapítani , hogy kúpos nemezsüveget vi
selt ek, vászoninget , ezüstboglárokka l kivarrt bőrruhát

és csizmát; télen prémeket. Selyemből, amelyet keleti
írók szerint Bizáncbal szerez tek , a sírokban semmi sem
maradt meg.

A honfoglaláskori magya r viselet tel Nagy Géza foglal
kozott tü zetesen, többek közt Nemes képeivel illusztrált
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nagy művében. Ösi analógiáit archaeológusaink a kubán
vidéki ú. n. kamenaja-babákon, kőbálványokon keresik.
Ilyen csészetartó bajuszos sírszobrok a tifliszi múzeum
ban láthatók.

Fegyvereik és vitézi fölszerelésük maradványainak bi
zonysága szerint a honfoglaló magyaroknak kitűnő fegy
verkovácsaik s a vertművű technikában és a cizellálásban
bármely akkori európai ország mestereivel vetekedő ötvö
seik voltak, akiknek működésebizonyára nemcsak tarsoly
lemezek, ruha- és lószerszámdiszítések készítésére szorít
kozott, de arany- és ezüstedényeket is készítettek, ami
nőket Anonymus emleget. Ezekből azonban, mert halot
taikkal értékesebb holmit általában nem igen temettek
el, eddigelé semmi sem ismeretes.

A kés és tűzszerszám elhelyezésére szolgált s övhöz
szíjazott tarsolyok ezüstlemezein a palmettadísz álta
lános, de rendkívül változatos alakban s egyre más és más
elrendezéssel szerepel, úgy hogy két egyforma példányt
nem igen ismerünk. (I kép.) Bár keleten hasonló tarsoly
lemezek verésére szolgáló bronzmintákat is találtak, hon
foglaláskori tarsolylemezeink vertdiszítése nem ilyenek
lenyomata.

A ruhára tucatjával varrt rózsás boglárokat, szívalakú
csüngőket. a lószerszám szíjait végig elborító pitykéket
azonban bronzmagról verték s az ékítmények síma alapját
éppúgy, mint a tarsolylemezeken, megaranyozták, a ki
domborodó motívumokat pedig ezüstszínben hagyták.
Palmettamotívumok díszítik a honfoglaláskori kardok
markolatának vertművű ezüst-, sőt nem egyszer arany
burkolatát és a kardhűvely száját, két fülét és végét jó
darabon elborító vereteket.

A honfoglaláskori magyar kard egyélű, pengéje hátra
felé, markolata az egyenes keresztvas fölött előre gör
bül. Szakértők megállapítása szerint ez a kardforma a
lovassági kard legtökéletesebb középkori típusa s ehhez
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és díszítésének honfoglaláskori módjához a magyarság
szinte napjainkig oly szívósan ragaszkodott, hogya po
gánykori példákon kezdve a mult század derekáig fönn
maradt díszes kardjaink sorozatán végig kísérhetjük öt
vösségünk fejlődését, amely a keresztény korban lépést
tart az európai iparművészet fejlődésével, de régi

.hagyományaiból is szinte napjainkig sokat megőrzött.

A legszebb honfoglaláskori kardveretek ezüstből Tar
calról kerültek Nemzeti Múzeumunkba. Az 1927-ben
sertésektől a föld alól kiturt geszterédi lelettel a szabolcs
vármegyei Jósa-múzeum Nyiregyházán ezüst szíjvere
teken, pitykéken és csüngökön kívül arany kardmarko
lathoz és arany kardhüvelyveretekhez is jutott. Vala
mennyi palmettás díszű s remeke a cizellálásnak.

A tarcali és a geszterédi kard 900 körül kerülhetett
az eltemetett vitézzel és törzsi fejedelemmel a föld alá.
A X. század második feléből maradt fönn a Nagy Ká
roly császárénak vélt kard Bécsben, a német-római
császári koronázó jelvények egyik ceremóniakardja.
Ennek aranymarkolatán és hüvelyveretein a palmettá
kat szalagszerű indák szövik át s a kardról azt tartja
a hagyomány, hogy Harun-al-Rasid kalifa ajándékozta
Nagy Károly császárnak. A pompás hatású kard elvitáz
hatatlanul magyar eredetű s valószínű, hogy azonos
azzal a karddal, amelyet Salamon királyunk anyja 1063
ban mint Attila kardját, ajándékozott Ottó bajor her
cegnek s amelyről az egykorú krónikás azt jegyezte föl,
hogy eddig még senkire sem hozott szerencsét. A bécsi
ceremóniakarddal legújabban Tóth Zoltán foglalkozott
akadémiai székfoglaló értekezésében. Honfoglaláskori
emlékeink az ország .Iegkülönbözöbb részeiben kerültek
fölszínre, főleg ott, ahol a magyarság ma is a legsűrűb

ben lakik. A Nemzeti Múzeumon kívül ekorbeli ötvössé
günknek vidéki közgyüjteményeinkben is sok remeke lát
ható, különösen Nyiregyházán, Kecske méten és Szegeden.

Divald K.: Magyar iparművészer története. 2



III. Árpádházi királyaink kora.

ri MAGYAR szent korona, közjogi szempontból leg
I jelentősebb nemzeti ereklyénk, egyben művészi

szimbóluma annak a szerepnek, amelyet Ma
gyarország a Kelet és a Nyugat politikai és kultúrális
áramlatainak ütközőpontján a középkorban betöltött.
Felső része anyugateurópai iparművészet alkotása,
amelyre Nagy Károly császár óta a XII. századig Bizánc
volt egyre fokozódó hatással. Alsó része bizánci mesterek
remeke s Bizánc hatása iparművészetünkre a nyugati
kereszténységhez való csatlakozásunk ellenére a XIII.
század végéig kimutatható.

A magyar szent koronát címerünkrőlmindenki ismeri,
de az igazat róla vajmi kevesen tudják (2. kép).
Eredete történetíróink körében mindmáig vitás. Van
nak, akik 188o-ban történt felszínes megvizsgálása s
az ennek eredményeihez hangolt történeti adatok
alapján hitelességét is kétségbe von ták. Történeti
munkákban még ma is olvashatjuk, hogy a korona
felső keresztpántos részét egy nyílt diadéma alakú,
tehát hűbéres korona zománcos lemezeiből rótták össze
s ezeket filigrános és ékköves keretbe foglalva a XII. szá
zadban egyesítették az I. Géza királynak ajándékozott
szintén nyílt bizánci koronával. Történetíróink egy része
szerint III. Henrik császár a legyőzött Aba Sámuel koro
náját és kardját, "az ország jelvényeit), Rómába küldte
szent Péter sírjához, ám arról nincs feljegyzés, hogy
ezek vissza is kerültek volna. Abból a feltevésből ki-
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indulva, hogy szent István koronája nyílt korona volt ,
némelyek azt hiszik, hogy ez II . Konrád császár tól ered
s Hartwik feljegyzését arról, hogy szent István II . Syl
vester pápától nyerte a koronát, legendának tartják.
A német római császári korona II. Konrád idejéből va ló,
de későbbi és rekeszzománcos díszítése is alatta áll a
szent István koronáénak. Alig hihető, hogy a császár a

2. A magyar szent korona.

magáénál különb koron át küldött voln a legyőzőj ének .

VII. Gergely pápa egyik levele is bizon yítja, hogy szent
Ist ván a római kúriától nyerte koronáját. Róma a XI.
század derekáig nem gondolt hűbéresekre s azért Magyar
ország fejedelmének is szuverén uralk odót megillető zárt
koronát küldött. Hogy a magyar szent koron a felső része
csonkán ugyan, de eredeti szent István korabeli alakjá
ban marad t ránk, ez csak az 1916. évi koronázás alka l
mával történt tüzetes megvizsgálása alka lmából derü lt
ki kétséget kizáró módon , amikor b él és ét is lefejt ett ék .

2 *
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A vizsgálat eredményeiről Varju Elemér számolt be az
Archaeologiai Értesítőben (1920-22. évf.). Ezek alap
ján kétségtelen, hogy a szent korona zománcos képei az
alapnak szolgáló köríves pántok hajlását követik; már
pedig zománcos lemezeket utólag hajlítani lehetetlen
ség, mert ez esetben a zománc kipattogna. Ilyformán
igaznak bizonyult a német Bock Ferenc kanonok nézete,
aki már régebben, de különösen a szent koronáról 1896
ban kiadott füzetében s három évvel később a Sweni
gorodskoi-gyüjteményről írt művében, koronánk felső

részének eredetiségét vitatta s mint ennek későbbi ana
lógiáját II. Frigyes császár nejének, Imre királyunk
özvegyének, Aragóniai Konstanciának koronáját is
közölte. Ezt egymást keresztező szövet pántjain s alsó
kerek pártáján rávarrt rekeszzománcos négyes karé
iyokba foglalt drágaköves boglárok és gyöngyök, bélésé
nek alul kiálló részén hímzett stilizált liliomok díszítik
s két oldalt zománcos lemezkékkel ékes, rácsos alakú,
lecsűngő láncok. A koronát újabb német írók I. Frigyes
császár nejének, a norman Konstanciának, tulajdonít
ják, de Bock és olasz forrása szerint Aragóniai Kon
stancia sírjából került elő s ma a palermói székesegyház
ban őrzik. Ilyen volt a szerkezete szent István koronájá
nak, mielőtt I. Géza koronájával egyesítették. Szent
István zárt koronája ékköves és filigrános díszítésével
a X. század végén Rómában készűlt, ahol a bizánci
rekeszzománc II. Sylvester pápa korában virágzott.
Bár Rómában és Itália egyéb helyein a XI. század folya
mán ismét bizánci mesterek dolgoznak, a bizánci eredetű
rekeszzománc művelése az örök városban a X. század
ban Németország közvetítésével honosodott meg, ahol
utóbbi kolostori iparművészetében akkor már jelentős

szerepe volt. Ennek a kolostori iparművészetnek a fő

helye Trier s itt Egbert érsek alatt (977-993) virágzó
művészi élet lendül föl, amelynek hatása Franciaországra
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is kiterjedt. Fönnmaradt Gerbert apátnak, a későbbi

II. Sylvester pápának levele. amelyben a reimsi érsek
számára a trieri S. Maximinus-kolostorban készülő s
nyilván rekeszzománcos díszű aranykeresztről ír. A re
keszzománc technikájának veleje az, hogy aranylemezre
a díszítés rajzának megfelelően élükre állított hajszálnyi
finom aranyszalagokat forrasztanak s ezek közeit meg
felelő színű üvegporral töltik ki, mely tűzben zománccá
olvad. A trieri iskola X. századbeli Iöművén, az ottani
dómban, szent András apostol ereklyetartóján, ele
fántcsontburkolatának aranyfoglalatán, a rekeszzomán
cos díszítés filigránnal és tokosan foglalt drágakö
vekkel együtt szerepel, mint akár a magyar szent korona
felső részén, melyről eddig ékköves és filigrános dísze
miatt vélték. hogy csak a XII. században nyerte zárt
formáját. Szent koronánk köríves keresztpántjainak
középsé négyzetes mezejét a trónoló Krisztus rekesz
zománcos alakja díszíti. Ez alatt három rendben a pán
tok hosszúkás négyszögű mezőin, szintén filigrános és
gyöngysorfoglalatú drágaköves keretben, az apostolok
sorakoztak. Az álló alakok a Krisztus-kép aranymezőjé

vel szemben, mustrás rekeszzománcos alapon, a X. szá
zadbeli nyugati miniaturképekre emlékeztető kaligra
fikusan stilizált rajzot mutatnak. A koronából I. Géza
diadémájával való egyesítése után csak a következő

nyolc apostol rekeszzománcos képe maradt meg: szent
Péter, András, Pál, Fülöp, Jakab, Tamás, János és Ber
talan. Valamennyi kilétéről a fejük fölött végig huzódő

latin betűs név tájékoztat. A pántok aljának négy apos
tolalakját s az ezeket egymással abronecsá összekötő

filigrános és ékköves pántízűleteket a két korona egye
sítésekor lefűrészelték s a felső részt szögekkel L Géza
diadémájához heggesztették. Ugyanekkor a kereszt
pántok középső Krisztus-képét átfúrták s az így támadt
nyilásba a később meggörbült keresztet illesztették.



22 Ill. ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYAINK KORA

Ez az átalakítás alighanem csak a XII. században
történt.

L Gézának a görög diadémát Dukasz Mihály császár
ajándékozta; valószínűleg a királynak második nejével, a
bizánci Szünadenével kötött házassága alkalmából, akinek
apja, az addigi hadvezér, Dukasznak a császári trónon
utóda lett. A szent István koronáénál halványabb arany
ból készült nyilt bizánci korona abroncsát tizenhat mező
ben felváltva drágakövek és zománcos mellképek díszí
tik. A korona mellső felén azonkívül félkörű és három
szögletes ormok váltakoznak. A középső félköríves or
mon, a gömbölyüre csiszolt nagy zafirkő fölött, Krisztus
trónoló alakjának zománcos képe látható, mint a szent
István korona tetején, sima aranyalapon, a nap és hold
s két stilizált ciprusfa között, áldásra emelt kézzel.
A többi orom (négy háromszögletes és négy íélköríves)
keretét pikkelyes mustrájú ablakos zománc (émaile a
jour) tölti ki. Ez a rendkívül ritka zománcnem szintén
rekeszzománc, de aranyalapját lecsiszolták s így vált
áttetsző zománcával ablakszerűvé. A szent korona alsó
részének hátsó oldalán nincsenek ilyen ormok, a diadé
mát itt csak kiálló fémpálcikákra tűzött gyöngyök szegé
lyezik. Gyöngysor fut végig az abroncs felső és alsó szé
lén, mely utóbbiról kétfelől négy, hátul egy, hármasával
egybefoglalt almandinok és más drágakövekben végződő

aranylánc csüng alá.
Az abroncs többi rekeszzománcos képe a következő:

a trónoló Krisztus alatt a nagy zafirkőtől jobbra-balra
Gábor és szent Mihály arkangyal, tovább egy-egy drága
kővel váltakozva szent György és szent Demeter, Kozma
és Damján, végül I. Géza és Konsztantinosz, Dukasz
Mihály uralkodótársa ; a legutóbbi kettő között végtil
az abroncs kristályosan csiszolt smaragdköve fölött ki
álló, hátsó félköríves oromban a koronát adományozó
császár. Valamennyi alakot sima aranyalapon, derékig
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ábrázoIták s görög feliratokkal. I. Géza koronája a kelet
római császárok Zeuxippos nevű óriási konstantinápolyi
épületében elhelyezett állami műhelyekből került ki,
amelyek alkotásai Európa egyéb országaiba csak mint
uralkodóknak és követeiknek adott ajándékok vagy a
keresztesek 1203. évi ostroma után mint zsákmány ju
tottak Konstantinápolyból. Árpád-házi királyainknak
a bizánci császárok bizonyára még nem egy, I. Géza
koronájához fogható remekművel kedveskedtek. Ilyen
volt Konstantinos Monomachos császárnak még az
előbbinél is pompásabb koronája, amelyből nyolc hosszú
kás, félköríves végű rekeszzománcos lemezt és két, Péter
és András apostolokat derékig ábrázoló kisebb korongot
1860-61-ben Nyitraivánkán szántottak ki. (I. melléklet.)
Egy lemez Kivételével, mely sajátságos módon a világhá
ború alatt a londoni British Museumba került, a pompás
kincset annak idején a Nemzeti Múzeum szerezte meg. Az
aranylemezek rekeszes zománcai madarakkal átszőtt inda
dísz keretében görög feliratokkal Konstantinos Mono
machost (1042-1054) s elődjének két leányát, Zoét és
Theodorát ábrázolják - a kettő közül az előbbi a csá
szár felesége volt - továbbá három perzsa táncosnők

mintájára ábrázolt lebegő géniuszt (ezekből került egy
a British Museumba), végül az igazság és az alázatosság
allegorikus alakját, valamennyit állóhelyzetben s ritka
gazdagságú, nyolcféle zománccal készült színpompában.

A bizánci rekeszzománcok remeke a XI. századból
az esztergomi főszékesegyház kincstárában őrzött lypsa
notheka, ereklyés tábla, a közepébe kettős kereszt alak
jába foglalt szentkeresztfa-ereklyével. Ettől jobbra
balra a két harántszalaggal három részre osztott arany
táblát fönn két angyal félalakja, közepén Nagy Kon
stantin császár és szent Ilona egész álló alakja, lenn
Krisztust két poroszló között s a levételt a keresztfáról
ábrázoló négyalakos. rekeszzománcos kép díszíti görög
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feliratokkal. Az aranytábla alakos és arabeszkes díszű

vert ezüstkerete zománcnyomokkal jóval későbbi, XII
XIII. századbeli kaukázusi vagy örmény munka,
amelyet eredetileg nem az aranytáblához szabtak. Az
esztergomi lypsanothekát Kondakov csak rossz fénykép
alapján ismerte s a bizánci rekeszzománcokról írt nagy
müvében kissé lebecsülte. Az ő nyomán német írók sem
tartják rernekműnek, pedig az, amint ezt Ráth György
igen szépen kimutatta. (Arch. Értesítő, 1897.) Ilyen
rekeszzománcos díszű ereklyés aranytáblák és egyéb
ötvösművek Árpád-kori monostoraink szinte nyom nél
kül elpusztult gazdag kincstárainak XI. századbeli lel
táraiban is szerepelnek; így a pannonhalmiban. Régi
templomaink kincseinek leltáraival Czobor Béla foglal
kozott a legtöbbet. (A XI. századbelieket aSzázadok
1902. évf.-ban közölte.) Ezek száraz adatai az arany-,
ezüstkincsek oly pazar gazdagságáról tanuskodnak,
hogy ehhez képest a ránk maradt emlékek alig néhány
morzsát képviselnek csak. Történelmi tény, hogy Európa
egyetlen országa sem ápolt oly szoros és tartós össze
köttetést a kelet-római birodalommal, mint közvetlen
szomszédja, Magyarország az Árpádok korában. Szent
István királyunk ugyan német szokásokat, fegyvereket
és viseletet honosított meg udvarában. Ám az épp akkor
újból felvirágzó bizánci művészet pompájának lenyü
göző hatása alól ő sem zárkozhatott el s alig pár évvel
halála után a nemzeti visszahatás jóidőre a németek
ellen fordult. A jogarnak használt királyi lándzsa helyére
ekkor ismét a keleti jellegű buzogány került. Ilyen a
XI-XII. századbeli jogar koronázási jelvényeink kö
zött, keleti kristálygömbjével s filigrános nyelével.
Konstantinápolyból nősülő vagy a XII. században,
mint III. Béla, ott nevelkedő királyaink révén a bizánci
viselet lett az előkelő magyarság körében általános.
Falképeink szent királyainkat még a XIII. században
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is bizánci viseletben ábrázolják. Ha pedig Németország
ban a bizánci császárleány, Theophanu, II. Ottó császár
felesége nyomában, nyilván a kíséretével oda költözött
mesterek révén, bizánci technikák honosodnak meg és
virágzanak, alig hihető, hogy nálunk, ahol görög kő

faragók első székesegyházainkban is dolgoztak s ahol
a vezérek korában sem voltunk híján a nyugatiakkal
vetekedő ötvösöknek. ezekre Bizánc iparművészete nem
lett volna hatással. Tudjuk, hogy első királyaink az álta
luk alapított monostoroknak nemcsak első felszerelésé
ről gondoskodtak, de a királyi serviensek rendjéből ötvö
söket is rendeltek szolgálatukra. Püspöki és prépostsági
székesegyházaink körül kialakult első városainkban,
így Esztergomban, Székesfehérvárott és Obudán, ezek
vendég lakói nagyrészt mesteremberek voltak. A drága
bizánci selyemszövetekből szabott ruhák pogánykori
vert ezüstdíszei helyére már szent István korában is
rekeszzománcos aranyboglárok kerülhettek s ötvöseink
ilyfajta aranylemezkékkel éppúgy díszítették aranyból
vert munkáikat, mint a német vagy olasz mesterek.
Épp azért nem bizonyos, hogy Gizella királyné keresztje
a müncheni Reiche- Kapellében regensburgi munka,
aminthogy koronázási palástunk sem ott készült, bár
német írok hiedelme szerint onnan került hozzánk.

Gizella királynénk arany oltárkeresztjét roos-ban el
hunyt anyja regensburgi sírjára ajánlotta föl s valószínű,

hogy nem sokkal I. Henrik császár özvegyének halála
után készült. A kereszt magva fa s aranyburkolatát vert
hátlapján növényi indák, mellső oldalán bizánci elefánt
csontfaragvány mintájára aranyból öntött Krisztus-test,
szélein nagyrészt tokosan foglalt drágakövek, ezeken belűl

gyöngysoros rhombusokba foglalt rekeszzománcos ie
mezkék díszítik szívalakú ékítményekkel. A kereszt
szárainak simán maradt középsö sávjait végig a vert
művü latin ajánló felirat betűi töltik ki. A pompás
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ötvösművet díszítő növényi elemek Bock megállapítása
szerint nem bizánci jellegűek s rokonok koronázási pa
lástunk hasonló motivumaival. Nincs kizárva, hogy
mind ezt a keresztet, mind a palástot ugyan egy mester
tervezte. A keresztre applikált rekeszzománcos lemezkék
sem föltétlenül bizánci munkák s előkelőink viseletének
díszítésére ilyfajta kis boglárok nálunk is tömegesen
készülhettek. Az Árpád-kori magyarok józan felfogásá
nak megfelelően drága aranyékszereket a XI-XII.
században sírokba nálunk nem igen temettek. A III.
Béla koporsójában talált keresztes abroncsformájú ko
rona, a királyi jogar, kard és kereszt a temetésre ezüst
ből készült. Csak a király és a szintén hevenyészett ezüst
koronával eltemetett királyné, Chatillon Anna gyűrűje

volt aranyból; a király nyakába azonfelül aranyláncon
még egy pompás művű rekeszzománcos enkolpiumot,
ereklyetartó ékszert akasztottak, amelynek a királyi
tetemeknek Székesfehérvárról a Nemzeti Múzeumba
szállításakor már csak négykarélyos kerete volt meg.
Ennek színes képe Forster Gyula báró III. Béla emléke
zete című könyvében (1900) látható. A gyöngyösen
tagolt sodronyok keretébe foglalt rekeszzománcos ékít
mények arabeszkszerű részarányos indák s Konstancia
palermói koronájának rekeszzománcos ékítményeivel
rokonstílűek. Még pompásabb ilyfajta XII. század
beli ékszert találtak Székesfehérvárott a mult század
derekán. A rekeszzománcos aranykorongot, amely talán
a III. Béláéhoz hasonló enkolpium fedele volt, egy-egy
palmettával kitöltött, négy szívalakú levélből összerótt
rózsa díszíti, amelyet kisebb körökben egyszerűbb ró
zsák sora zár körül. (3. kép.) Az aranykorong szintén
sírleletből származó filigrános pántok, gyöngyök és lán
cocskák fölhasználásával készűlt karperec alakjában ke
rűlt magántulajdonból a Nemzeti Múzeumba. Ez a kis
ékszer azért is nevezetes, mert motívumai a rekesz-
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zománcból eredt X IV-XV. századi sodronyzománcos
emlékeinken is fölmerülnek.

Árpád-házi királyaink kincstára jórészt bizánci ere
detű és bizánci stíl ű ötvösmunkákból állott . Ez ek nagy
részét többnyire idegen származású kir álynéink, özvegy
ségre jutva, külföldre hurcolták. Mint feljebb láttuk , már
Salamon királyunk an yja a magyar királyi kincstárból

3. Rekeszzománcos és filigrános ékszer töredé kek Székes
feh ér v árr ól. XII. század. Nemze ti M úzeu m,

származó drágaságokat osztogatott ajándékba k űlíöl

dön, így a bécsi, ti. n. Nagy Károly-féle kar dot. Imre
kirá ly özvegye , Aragóniai Konst ancia, kis fiával
Bécsbe menekülve, a szent koronát is magáva l vitte.
Utóbbi visszake rült, ám nincs kizárva , hogy palermói
koronája , amelyben elte mették, szintén Magyarország
ról va ló. IV. Béla halálakor Anna leánya, Ratiszlav
herceg neje, ak i bá ty jával, V. István királlyal hadilábon
volt, II. Ottokár cseh kirá lyhoz menekül temérdek
kinccsel. Ezek sorában volt két arany korona, királyi
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pálca, királyi trónus, kard, nyaklánc, aranykorsó, arany
tányérok, ékszerek, amelyeket «a magyar királyok Attila
óta gyűjtöttek». Ebből a zsákmányból került a prágai
dómba szent István király nyugati formájú kardja, a
régi koronázási kard. Az elefántcsontmarkolatos kétélű

kard 77 cm. hosszú s a pallosformájú Karoling-típusú
középkori kardok példája. Legsikerültebb képe Forster
báró III. Béla emlékezete c. művében látható.

Ágnes királyné, III. Endre özvegye, állítólag 800 darab
ékszert és egyéb ötvösmunkát vitt magával, amikor
1301-ben, ura halála után Magyarországból elköltözött
s ezeket apja, Habsburgi Albert meggyilkolása után, a
tőle alapított königsfeldeni kolostornak ajándékozta.
A nagy kincsből mindössze a két, közel ~ m. magas
és 38 cm. széles hársfatábláből összerótt diptichon ma
radt meg, amely a svájci Bem városi múzeumában
régebben mint Merész Károly burgundi herceg tábori
oltárkája, ma azonban mint magyar emlék szerepel.
A kettős táblát kívülről aranyozott ezüstlemezek bo
rítják, belseje még a XIII. század második felében is
inkább bizánci hagyományok, mint nyugati befolyás
hatása alatt álló iparművészetünknek jellegzetes emléke.
A kettős táblát Stammler berni plébános könyve nyomán
Czobor ismertette (Arch. Értesítő 1890')' Mindakettő
nek közepét Krisztust, mind a világ bíráját s Krisztust
a kálvárián ábrázoló domborúan vésett, görög feliratos
és nyilván régebbi sötét jáspiskő díszíti s ez bizánci
munka. A vésett kövek körül aranyfiligránnal, 102 toko
san foglalt drágakővel és !I2 nagyobb igazgyönggyel
díszített rácsszerű keretben 22 különböző alakú és nagy
ságú mezőt kristálylapok alatt úgyannyi bizánci modorú,
remekbe festett miniaturkép tölt ki: újszövetségi
jelenetek s egész és félalakban ábrázolt szentek. Utób
biak sorában szent István király, fia szent Imre, szent
László és magyarországi szent Erzsébet félalakja is sze-
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repellatin feliratokkal. (4. és 5. kép.) A berni táblán a
magyar szentek az Árpádok korában hagyományossá vált
ikonografiai típusokat képviselnek s szinte ugyanolyan
korona és ruha látható rajtuk, mint koronázási palástun
kon szent István és Gizella királyné alakján. A filigrán dí
szítés motívumai is ugyanazokat a hullámos leveles indá
kat tükröztetik vissza, amelyek hol állatokkal, hol ilyenek
nélkül a koronázási paláston s első székesegyházaink fa
ragványos töredékein a XI. századtól kezdve mindunta-

4. Szent István és Szent Imre miniatur képének váz
latos rajza a bazeli diptychonr61. XIII. század.

lan ismétlődnek. Bock kanonok Gizella királyné kereszt
jét s a koronázási palástot indadísze alapján nem tartja
bizánci munkáknak, de utóbbi is bizánci hatás alatt s
hímzett díszítése nyilván a székesfehérvári bazilika szen
télyét elborító mozaikképek nyomán készült.

Eredetileg miseruhának szánt koronázási palástunk
szövete szederjes (kékes viola) színű, apró négylevelű

zöldes rózsákkal mustrázott selyem, sötétebb viola sziníí
selyembéléssel, amelyet ma még egy újabb bélés takar.
Ahímzés anyaga selyemfonállalletűzöttranyszál, selyemre
sodort aranyfonál és színes selyemfonal, mint a III. Leó
pápáról elnevezett XI-XII. századbeli bizánci dalrnati-
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kán a római Vatikánban. Amikor a Gizella királynétól
és szent Istvántól a székesfehérvári bazilikának ajándé
kozott harangalakú zárt miseruhát palástnak alakították
át, mellső oldalán mintegy tenyérnyi széles sávval
megcsonkították, ugyanakkor valószinűleg ékítményes
hímzésű alsó szegélyét is levágták. A palást felső széléhez
varrt gyöngyhímzésűgallér nem sokkal későbbi, mint a
miseruha, de eredetileg nem tartozött ehhez.

A miseruhának a bizánci ikonografia képköréből

merített hímzései azonban így is csodálatos teljességű

egységes kompozici6t mutatnak, amelynek mestere a
bizánci mintát távolról sem szolgai módon másolta.
Az alakok mellett, keretükön és a kompoziciókat el
választó szalagokon olvasható temérdek felirat szinte
hibátlan latinságával szintén nem vall bizánci kézre.
Mai alakjában a palást kiterítve félkörű s hímzéseit
villa alakú kereszt egy háromszögletes mezőre s a fel
iratos és az ékítményes szalagok három félkörű sávra
osztják. A csúcsával lefelé forduló felső háromszög a
görögösen ú. n. Deéziszt ábrázolja az orthodox felfogástól
nem egy részletben eltérő mödon. Egy nagyobb középső

s két kisebb mandorlában (alul-felül kicsúcsosodő ovális
keretben) a gonoszon diadalmaskodó Krisztust látjuk itt
oroszlán és sárkány fején állva, az emberiségért könyörgő
szűz Mária orans képében ábrázolt alakja és Ker. szent
János között, akiről itt régibb íróink nyilván keretének
felirata alapján azt hitték, hogy ismét Krisztust ábrá
zolja. A két kisebb mandorlát párosával angyalok
tartják s az evangelisták kerek jelképei fogják körül,
a háromszögletes mezőt azonfelül kisebb térdelő angyal
alakok és emblémák töltik ki. A háromszög alatt jobbra
balra a félkörű alapvonal hajlásának megfelelően kiseb
bedő nyolc-nyolc próféta között a középen ismét Krisztus
alakja áll s baloldalon az élet könyvét, a jobboldalon
a világot jelentő gömböt tartja, jobbkezét áldásra
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emelve. A kezükben irattekérecsel ábrázoló próféták
oldalán egymás alá hímzett függőleges betűsorban

nevűk olvasható. Az alattuk görbülő félkörű szalagon
huzódik végig a királyi pár nagybetűs ajánlása: Anno
incarnationis XPI MXXXI indieclone XlIII a Stephano
rege et Gisla regina casula haec operata et data ecclesiae
Sanctae Mariae sita in Alba.

A feliratot az egykori miseruhán eiül, a háti rész felső

Krisztus-képéhez hasonló mandorla szakította meg Urunk

5. Szent László és magyarországi Szent Erzsébet mínia
turképénekvázlatos rajza a berni diptychonról. XIII. sz.

szineváltozását ábrázoló hímzéssel, amely alatt a középső

félkörű sávnakanagy Deéziszt ábrázoló képsora végződött.

Ez a trónoló Krisztustól jobbra-balra a IZ apostolt
örökíti meg pazar architektonikus keretbe foglalt fülkék
ben. Az árkádok pillérein és három oldalú ormán tornyok
között különbözőrangú és rendű emberi alakok hemzseg
nek nagyrészt fegyveresen, állítólag az ecclesia militans
képviselői. A mennyei Jeruzsálem keretében ábrázolt
nagy Deézisz alakjainak talapzataként madarakkal és
hullámos indákkal ékes szalag huzódik félkörben s ez alatt
indák közé szött páros madarakkal váltakozva IZ körbe
foglalt s térdig ábrázolt alak látható szent Kozmán és
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Damjánon kívül nagyobbára vitézi szentek s a középen
Gizella királyné és szent István Gisla Regina és Stephanus
Rex felirattal, közöttük pedig a hímzett kereszt függő

leges szárának alján név nélkül az 1031-ben elhunyt
Imre királyfi körbe foglalt kis mellképe.

A középkori hímzéseknek erről a legrégibb, páratlan
remekéről, a koronázási palástról Pannonhalmán Mária
Terézia királynő ajándékából egy régi bisszusz-szövetre
(selyemszálakból szőtt fátyolra) festett másolatot őriz

nek, amelyről egyesek azt hiszik, hogy újabb keletű,

mások meg hogy a miseruhának palásttá való átalakí
tásakor festették mintának. Hogya bisszuszpalást a
miseruha eredeti mintája volt s hogy átalakításakor a
koronázási palásthoz szabták át mintának, erről leg
újabban Mihályi Emő írt nagy készültséggel. (Magyar
Művészet, 1928.)

Ipolyi Arnold nézete szerint a koronázási palást való
szinűleg a veszprémi apácák keze alól került ki. Hogy
hol készült, erre nincs adatunk; de minden bizonnyal
a királyné szeme előtt és alighanem személyes közre
rnűködésével olyan helyen, ahol első szent királyunk
és felesége évente hosszabb ideig tartotta udvarát, mint
Esztergomban, Székesfehérvárott vagy Veszprémben.

Hogy még mintáját sem lehet Regensburgból származ
tatni, erre II. Henrik császár rajzban és kivitelben jóval
gyöngébb bambergi palástja alapján következtethetünk.
S ha mintája a királyi udvar mestereinek keze alól került
ki, ez csakis valamelyik bazilikánk monumentális mozaik

. vagy falképciklusa nyomán készülhetett. Ilyen bizánci
stílű terjedelmes XI. századbeli falképsorozat igen rongált
állapotban a feldebrői XVIII. századi templom hatalmas
kereszthajós kriptájában maradt ránk, amely Aba
Sámuel királyunk sári monostortemplomának a marad
ványa.

A koronázási palást első székesegyházainknak és
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monostortemplomainknak már a XI. században is pazar
iparművészeti felszereléséből az egyetlen ránk maradt
számottevő darab. Ami egyéb emlékünk Árpád-kori
templomaink felszereléséből ismeretes, azt szinte mind
úgy ásták ki a földből, mint a népvándorláskori kultúra
emlékeit. Csak a zágrábi székesegyház őriz még egy
harangalakú miseruhát, amely a hagyomány szerint
szent László királyunk palástjából készült. Ennek szövete
XI. századbeli mustrásan szőtt siciliai szaracénus selyem,
a rávarrt hímzés megmaradt két alakjának stílusa azon
ban már a XIII. századra vall.

A kazulát Árpád-kori iparművészetünk egyéb kisebb
maradványaival Czobor Béla ismertette a Magyarország
történelmi emlékei az ezredéves kiállításon című dísz
műben. A kalocsai székesegyház legutóbbi helyre
állítása közben Foerk Ernő egy XI. századbeli főpapi

sírt talált. (L. Báró Forster Gyula Magyarország mű

emlékei IV. k.-ben, IgI5.) Az ezzel kiásott egyszerűbb

fajtájú ötvösmunkák nemes formáikkal és kitűnő techni
kájukkal iparművészetünk története szempontjából is
fontosak s azt a hatást tükröztetik vissza, amelyet a
nyugatról, főleg Észak-Itáliából és Bajorország déli
vidékéről Magyarországra került papok és szerzetesek
közvetítettek hozzánk. A legszebb darab ezek sorában az
ezüstpásztorbot, amelyet tokosan foglalt kövek díszítet
tek s amelynek befelé hajló görbülete stilizált oroszlán
fejben végződik. Ez s az egyszerű sírkehely és a Dextera
Domini vésett képével diszített patena, szintén ezüstből,

még Karoling-kori formákat mutat, mint a petőházi

frank kehely a Cundpald nevét megörökítő felirattal
a VIII. századból a soproni múzeumban.

Kétségtelen, hogy ötvöseink ilyfajta munkáikat Észak
Itáliából és déli Bajorországból hozzánk kerűlt minták
után készítették, bár udvari körökben, mint pl. II. Henrik
császár korában Regensburgban éppúgy, mint a mi

Divald K.: Magyar iparművészet története.
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királyaink udvarában, a XI. században a bizánci mintákat
és technikákat karolták fel, sőt Itáliában és Francia
ország déli részében az iparművészetben nemcsak a bizánci
stílus terjedt el általánosan. de különösen a normannok
hatalmába került Siciliában, továbbá Rómában, Monte
Casino monostorában és Velencében bizánci ötvösök is
dolgoztak. II. Henrik császár, szent István királyunk
sógorának ötvösei is a bizánci stílust követték, de nem
voltak bizánciak. A legnagyobb szabású regensburgi
ötvösmunka ez időből II. Henrik bazeli arany oltár
táblája, ma a párisi Cluny-müzeumban, amelyhez
hasonló tábla diszítette a székesfehérvári bazilika fő

oltárát. A bazeli aranytábla árkádok alatt álló, erősen

kidomborodó, öt vert művű alakjával bizánci hatást
mutat. Mesterei ismeretlenek. A német kolostori iskolák
közül a hildesheimira volt a bizánci művészet a leg
kevesebb hatással, holott ennek főképviselője.Bemward
püspök (993-1022), mint III. Ottó császár nevelője,

sokáig élt utóbbi anyjának, Theophanu császáménak
udvarában. Bemward püspök a népvándorláskori ipar
művészet hagyományait tovább őrző népművészetből

merít, amely különösen Európa északi skandináv orszá
gaiban virágzott, ennek fantasztikus omamentikáját
kelti új életre s ezzel a bronzöntést is. A román stílus
az iparművészetben népvándorláskori hagyományok és
némi bizánci hatás alatt Hildesheimban kezd csirázni,
de csak a XII. században jut virágzáshoz s ekkor fejlő

désének irányát már világi mesterek szabják meg, elsőb

ben Lotharingiában, amelynek hatása egész Európában
s az itt tovább érvényesülő bizánci befolyás mellett
Magyarországon is érvényesül. A vezető szerep a XII. szá
zadban is az ötvösöké. akik azonban nemes fémek helyett
most túlnyomóan bronzot és rezet dolgoznak föl s ezt az
aranyalapon készülő rekeszzománcétól eltérő zománc
technikával díszítik. A zágrábi dómban a XII. századból



III. ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYAINK KORA 35

egy bronzszelence maradt fönn, amelyet végig bizánci
modorú rekeszzománcos diszítés borít el. Ezt a bronz
alapjánál fogva szerfölött ritka emléket a dóm helyre
állításakor, egyéb nélkülözhetőnek tartott régiséggel
együtt elárverezték s akkor a bécsi Figdor-gyüjteménybe
került.

A XII. századbeli nyugati zománcművesség a galliai,
rajnai és angol késő római barbár zománcot újítja föl
s a rézbe vésett mélyedéseket tölti ki zománccal, az
ékítmények fémes rajzát pedig megaranyozza. Ennek
a beágyazott zománcnak nevezett technikának fejlődé

sét a IV. századtól kezdve a XII. századig még nem
sikerült tisztázni. A Merovingek és Karolingok korából
irországi munkák, a IX-X. századból északitáliai, rajnai
és angol beágyazott zománcos fibulák ismeretesek.
A XII. századbeli emlékek Hildesheimban, Rómában,
Kopenhágában és egyebütt, többnyire ereklyetartó sze
lencék, ládikók kékzománcos alapon ábrázolt szent
alakokkal, amelyek nyers rajzában csak a körvonalak
s a fej maradt meg a fém színében, a ruha merő tarka
zománc.

A beágyazott zománcot művészetté lotharingiai mes
terek fejlesztik, akik a középkori bronzöntésnek is igazi
úttörői. Renier de la Huy a világhirű lüttichi sárgaréz
keresztelőmedencének domborművén III2-ből Krisztus
keresztelését még régibb elefántcsontfaragványok hatása
alatt mintázta. Áttört művű lillei bronzfüstölője, melyet
állatokkal átszőtt indák tetején ülő és kuporgó emberi
alakok díszítenek, már tiszta román stílŰ. Renier utóda
Godefroid de Claire, ki azonban csak II73-ban 27 éves
belgiumi és rajnavidéki vándorlása után került Huyba
s valószinűleg Páris mellett a St. Denis-apátságban is
dolgozott. Tőle való a Szent Sándor fejét ábrázoló vert
művű ereklyetartó a brüsszeli múzeumban II4S-ből,

amelynek talapzatát beágyazott zománcos rézlapok

3*
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díszítik. Ilyen fejalakú ereklyetartók régi följegyzések
szerint nagy számmal diszítették ünnepi alkalommal a
székesfehérvári bazilika oltárait. Szent Kálmán, a szent
István király korában Magyarországra menekült angol
herceg fejereklyetartója vert rézből, az egyetlen innen
származó emlék, a XII. századból való s Miksa császár
ragadta elI490-ben Székesfehérvárról és ajándékozta a
melki apátságnak, ahol a szent csontvázát is őrizték.

(L. Ipolyi: Magyar ereklyék. Archaeologiai Közlemé
nyek, 1863.)

A szinte hasábalakra stilizált fej, homlokán kerek
szirmú ékköves liliomokkal diszített nyilt koronával,
éppenséggel nem vonzó formájú, de megkapó erőt tükröz
tet vissza s kitünő technikával készült. Afémek feldolgozá
sában mestereink a honfoglalás kora óta mindenkor ki
váltak s a szent Kálmán fejét éppúgy, mint az ország
különböző részein kiásott XII-XIII. századbeli díszes
bronztárgyak jórészét magyar munkáknak tarthatjuk.
Ezek már szinte mind nyugati hatást tükröztetnek vissza
s akadt közöttük Dinand műhelyeíre valló emlék is,
ahol a feljebb említett két mester hatása alatt a sárgaréz
öntés páratlanul felkarolt technika lett s alkotásaival
a középkorban egész Európát elárasztotta. A beágyazott
zománc technikájában, amelynek egyik főhelye Német
országban Köln volt, ennek s a Maas-vidéknek mestereit
a XIII. században a délfrancai Limoges szárnyalja túl,
amelynek rézművesei a dinandiaknál is nagyobb mennyi
ségben árasztják el Európát tömegárukkal. A maas
vidéki mesterek sorában, akiknek hatása st.-denisi
közvetítéssel Limogesig elhatott, Verduni Miklós a leg
kiválóbb, akinek főművét !I8I-ből Bécs mellett Kloster
neuburgban őrzik. Ot méter széles oltártábláját itt
három sorban 51 beágyazott zománcos kép diszíti;
ezek középsó sora Jézus életét ábrázolja, a felső és az
alsó ótestamentumi párhuzamos jeleneteket. A kék-
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zománcos alapu aranyozott alakok rajza és mozdulataik
rendkívül finomak s a mester kifejező erejével szinte
az egykori falképfestőket is túlszárnyalja. Hatalmas
művének díszítő hatása pompás, amit az aranyozott
alapon beágyazott zománcos feliratok s a fémes alakok
ruháinak vésett ráncait kitöltő zománc még inkább
fokoz. Ilyen nagyméretű alkotások Limogesben csak
elvétve készültek, annál tömegesebben kerülnek ki innen
a kisebb egyházi és világi rendeltetésű holmik; ládikó
alakú, nyeregtetős szelencék végig zománcos rézlemezek
kel borítva, keresztek, könyvtáblák, pásztorbotok,
gyertyatartók, ciboriumok, tömjéntartök. továbbá ékszer
szekrénykék, nyeregtarsolyok, kulacsok, lószerszámvere
tek és főleg mosdók, aminökre a Nemzeti Múzeumban is
láthatók már a középkorban hozzánk került példák.
A limogesi beágyazott zománc virágzása a XIII. század
második felére és a következő elejére esik s emlékei igen
változatosak. Hol egészben vagy részben zománcozott
alakokat látunk aranyozott alapon, hol megfordítva
aranyozottakat zománcalapon, majd ismét az alap is,
az alakok is zománcozottak. A laposan vésett alakok
feje nem egyszer féldomborművű, ám egész alakokat is
domborúan öntöttek és forrasztottak a vésett alapra,
amelyet beágyazott zománccal díszítettek. A limogesi
zománcmunkák művészi és technikai fejlődése lassú s
szinte a XIV. századig román stílust mutat. Utóbbi
században a fém színében hagyott alakok ruhájának
vésett rajzát vörös zománccal emelik ki. A beágyazott
zománc művelése a limogesihez hasonló modorban
Spanyolországban, Itáliában, sőt Bécsben is elterjedt.
Készültek-e nálunk ilyfajta munkák, erre eddigelé nincsen
adatunk. Ám tekintettel arra, hogy a XIV. századtól
napjainkig az ötvösök sehol Európában nem karolták
föl oly következetesen a zománccal való díszítést, mint
nálunk, nagyon valószínű, hogy utóbbi hagyományai
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visszafelé, a beágyazott és a rekeszzománc művelésével

a XI. századig is folytonosak. A Nemzeti Múzeum gyüj
teményében látható beágyazott zománcos lemezek,
korongok, bronzfeszü1etek túlnyomórészben limogesi
munkák. Egyéb XII-XIII. századbeli bronzemlékeink
sorában azonban már elvitázhatatlanul hazai munka
is akad. Ilyenek múzeumunk gazdag s kentaur, asszony
fej, szarvas, oroszlán és egyéb alakú aquamanile soroza
tában a magyar lovas vitézeket ábrázoló két vízöntő

edény. Az előbbiek nagyrészt Nyugat-Európából és
Itáliából származnak. A lovasalakú aquamanilék, mint
aminő a büngösdi pusztán, Békés megyében kiásott
lovas vadász vagy a Kis László-tanyán, Aradmegyében
talált lovas vitéz, falusi magyar ötvösök munkái, akik az
Árpádok korában nem csak kolostorainkban, de nagyobb
vidéki udvarházakban is többé-kevésbbé állandó fog
lalkozást találtak s a XII-XIII. században félig szabad,
félig szolgai, conditionariusoknak nevezett mesterembe
rek voltak. A lovas aquamanilek alakjai nagyjában még
az ősi magyar viseletet örökítik meg. Egyéb bronzemlé
keink a XII. századból, mint a Hajduhadházán talált
gyertyatartó szirén-alak vagy a csorvási bronzfüstölő a
szegedi múzeumban s a kolozsvári bronzgyertyatartó a
XII. századból, a Maasvidéki bronzöntés hatását tükröz
tetik vissza. A nagyszámmal előforduló Árpád-kori feszü
letekben a bizánci hatás a túlnyomó. Bizánci munka a
szabolcsi Beszterecen kiásott szegletes palack alakú,
ezüsttel borított XII. századbeli szentelt víztartó, állatok
kal átszőtt vert művű indás díszítésével, fülein öntött
emberfejekkel.

A román építészet korában a bronzöntéssel és a réz
művességgel általában az ötvösök foglalkoztak, akiktől

Nyugaton nagyszabású, ezüstből vert, koporsó és bazilika
alakú ereklyetartók is fönnmaradtak. oldalaikon, sőt

nyeregtető alakú íedelükön is árkádos keretbe foglalt
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magas domborművű alakokkal. Ilyenek a három nap
keleti szent király kölni ereklyetartója Verdun i Miklős

tól, II83-86-ból, amelyet a három szent király és a
Madonna aranyból, hosszanti oldalain a 12 apostol és
ugyanannyi próféta ezüstből vert alakja és zománcos le
mezek díszítenek. Plasztikus felfogás és kifejező erő

dolgában az e korbeli monumentális szobrászat sem igen
vetekedhetik a kölni ereklyetartó alakjaival. Két méter
hosszú s oldalain II. Frigyes császárig 16 német
császárt és királyt ábrázol Nagy Károly 1200-1215
közőtt készűlt aacheni ezüstkoporsója. Kereszthajós
kupolás templomalakja van a szűz Mária-ereklyetartónak
ugyanitt. Ilyen magyarországi szent Erzsébet ereklye
tartója Marburgban ezüst apostolalakjaival, tetején
domborművekkel. Magyarországon ilyen nagyszabású
ötvösmunkákról csak az Anjouk korából vannak ada
taink, ám maguk a királyaink áldozatkészségéből ké
szűlt emlékek, a zárai szent Simeon ezüstkoporsóját
nem tekintve, elvesztek.

Általában egyre erősebb nyugati hatás alá kerülő
ötvösségűnknek nemes fémből készűlt emléke a XII
XIII. századból alig maradt fönn. Nagyuraknak és
kolostoraink számára dolgozó ötvöseink kiválóságának
azonban e korból nem utolsó bizonysága a Zsámbékon
kiásott s 1220 körül készűlt két remek művű zabla a
Nemzeti Múzeumban. Ez ugyan szintén bronzból ké
szült, de a vert munkának és a cizellálásnak éppoly
remeke, mint a nyugati ötvösség bármily ilyfajta ki
váló ornamentális műve, azonfelül mestere ősi magyar
motivumokat is dolgozott föl rajta, amelyeket azonban
már románkori kőfaragványainkról lesett el és ezek
közvetítésével használt föl művén, (L. Akadémiai Ér
tesítő 1912. 382--388. 1. és Tóth Zoltán cikkét, Arch.
Ért. 1920) A zsámbékiaknál pompásabb zablák a közép
korból Európában sehol sem maradtak fönn. A feszítő
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zablák orrpántja körbe foglalt s hullámos indák közé
fonódó páros szárnyas állatokat, sárkányokat ábrázol,
mint elnagyoltabb formákkal a zsámbéki templomrom
egyik pillérfejezetének kőből faragott domborműve.

(6. kép.) A zabla szíjburkoló ékítményei pántokkal
összefűzött négyes és kettős korongok, hasonló áttört
motivumokkal. Annak a pompának, amely miatt Spa
latói Tamás esperes a tatárjárás előtti magyarokat kor
holja s a pompa művészies voltának érdekes bizonysága
ez a két zabla, amelyet valamikor végig aranyozás
borított s hellyel-közzel tokosan foglalt ékkövek díszí
tettek.

*
Építészetünk középkori emlékeinek pusztulásával ter

mészetesen ezek belső felszerelése, berendezése is elenyé
szett. Régi iparművészetünk nem egy technikájáról
így jóformán csak közvetett adatokkal rendelkezünk.
Az iparművészet főfeladata mindenkor az épületek belső

berendezésének előállítása volt, amit a művészet virágzó
korszakainak mesterei a templomok és paloták belsejé
nek arányaival, térhatásával és tagoltságával összhang
ban igyekeztek megoldani. Árpád-kori templomaink, kö
zépkori váraink berendezéséből.díszítéséböl, falképeken
s többnyire töredékes kőfaragványokon kívül szinte
semmi sem maradt ránk. A kőből faragott díszítés Árpád
kori példáját a jaáki templom örökítette ránk a leg
nagyobb teljességgel. A virító színeivel mindent elborító
középkori falképfestésnek emlékeivel a Dunántúl, a
Felvidéken és Erdélyben még ma is sűrűn találkozha
tunk. Ám hogy románkori templomaink mint voltak
bebútorozva, azt a ránk maradt töredékekből és a régi
feljegyzésekből nem könnyű dolog megállapítani.

Román- és átmenetikori bazilikális, vagyis a mellék
hajókban a főhajónál félannyival alacsonyabb templo
maink alaprajzi elrendezésük szerint két csoportra oszt-
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hatók: a négy-, vagy kéttornyú és
kereszthajó nélkül épült székesegy
házak és monostortemplomok s az egy
tornyú vagy, mint acistercita egyházak
általában, torony nélkül épült kereszt
hajós templomok csoportjára. A ke
reszthajók hiányát Árpád-kori templo
maink zömén valamikor nálunk töké
letlenségnek, fogyatkozásnak vélték,
holott templomaink, de főleg a tor
nyok sajátos elrendezése a kereszthajót
fölöslegessé tette. Kereszthajóra csak
ott volt szükség, ahol a papság vagy a
szerzetesek száma nagy volt, úgy hogy
a kari imákon a szentélyben el nem
fértek volna. XI. századbeli székesegy
házaink és monostortemplomaink mind
kriptával épültek. Az altemplom a fő

hajónak szinte egyharmadnyi hosszá
ban s néha, mint pl. Pécsett, nemcsak
a főhajó, de mind a három hajó széles
ségében terült el s mintegy félemelet
nyire kimagaslott a templom többi
részének szín tája fölött. A kripta lapos
tetején állott a főoltár s a diadalív
től a szentélyapszisáig nyuló ölnyi
magas falba foglalt fülkék voltak a
kari imákat végző vagy a szentmise
szertartásaiban szerephez nem jutó
papok és szerzetesek ülöhelyei. Ilyen
volt a XIII. század elején átépített
pannonhalmi monostortemplom s a
székesfehérvári és az esztergomi ba
zilika szentélye. Kripta nélkül épült
kisebb 'románkori templomainkban az

U.A zsámbéki bronz
zabla orrpántja.

XIII. század. Nem
zeti Múzeum.
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apszis és a mellékapszisok rendszerint közvetlenül a
hármas hajóhoz csatlakoztak. Az apszisban állott a
kőből faragott oltárasztal, amely fölött a templom védő

szentjének képét, mint pl. Jaákon, az apszis falára fes
tették. A miséző papságon kívül a szentélyben másnak
nem jutott hely s minthogy legtöbb falusi monostor
templomunk egyben plébániatemplom volt, a kari imák
színhelye a nyugati kettős tornyok közé foglalt emeleti
karzat s a befelé hatalmas boltívvel áttört tornyok eme
leti csarnokai voltak. A tornyok belső sarkait hatalmas
pillérekre falazták, úgy hogy ezek földszinti részükben is
befelé boltíves nyilásúak s a két mellékhajónak mintegy
folytatásai voltak.

A maiakhoz fogható nagy orgonák és ezeknek meg
felelő nyugati karzatok a XV. század előtt sehol sem
épültek. A kisebb orgonákat és énekeskarzatokat régeb
ben a szentélyben vagy a hajónak ehhez fűződő

részén helyezték el.
Székesegyházakban a főoltár fölé díszes, oszlopos

kőmennyezet borult, amelynek faragványaiból mind
Székesfehérvárt. mind Pécsett nem egy remek töredék
maradt fönn. A szentélysorompó falába rakott stallu
mok sorát valószínűleg szintén mennyezetes trónus sza
kította meg, mégpedig főbb városainkban, ahol Árpád
házi királyaink évente hosszabb időt töltöttek el, két
felől: az egyik a király, a másik az érsek, püspök, vagy
prépost számára.

Ilyen III. Béla korabeli trónus töredékei az eszter
gomi bazilikából, az ottani prímási múzeumban láthatók.
A vörösmárványból faragott trónust színes márványból
berakott alakos ékítmények diszítették, a ránk maradt
kartámlát szőlőlombokközött nyüzsgő apró emberi ala
kok, keretét csillagos mustrák, a háttámlát az egyik
berakás nélkül ránk maradt labarumos alak körvonalai
alapján következtetve szent István, szent Imre és szent
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László király álló alakja. (A kartámla képét l. Magyar
ország művészeti emlékei című könyvemben.) A kartámla
remek márványberakása vetekedik az olaszországi
Cosmas-munkákkal, de ezekétől eltérő, közvetlenebb
bizánci hatást tükröztet vissza. Árpád-kori szerzetesi
stallumokra jóformán csakJaákon maradtak ránk példák.
A templom nyugati karzatán, a mai orgona mögött, a
falban hármas ülőfülke látható: az apát és két minisz
terének helye. A hajdan a karzat felé széles boltívvel
nyíló északi torony első emeletének falán átalakítva
ugyan, még egész sor formás oszlopokkal tagolt lóheríves
ülő fülke látható. Ezek sora valamikor alighanem a
karzat nyugati falán, a hármas főfülkétől jobbra-balra
s a déli toronyban is folytatódott, mely utóbbit már
régebben a karzat felől elfalaz ták. Az eredetileg a kari
imák színhelyének szánt nyugati karzatok csúcsíveskori
remek példáját a garamszentbenedeki bencésapátság
temploma őríite meg napjainkig. Ez a templom a XIV.
században Árpád-kori bazilikáink alaprajzi elrendezésével,
de csúcsíves csarnoktemplom alakjában épült. Mellék
hajói a tornyok alatt folytatódnak s a tornyok emeleti
csarnokait az utóbbiak és a karzat felé hatalmas csúcsíves
nyilások törik át. Itt már fából készült stallumok voltak,
de ezekből semmi sem maradt ránk. Torony nélküli vagy
egytornyú románstílű és korai csúcsíves templomaink
ban nyugati karzat eredetileg sehol sem volt. A stallu
mokat ezekben a szentély és a kereszthajó falaiba foglal
ták. Ilyen stallumfülkébőlmár a gótika korából a budai
domonkosoknak a Halászbástya építése közben kiásott
szentélyében találtak remek maradványokat. Sajnos, az
ölnyi magasságban fönnmaradt, faragott kövekből épült
hosszú szentélyt a föléje emelt új kőlugas kedvéért fsmét
betemették. Gótikus templomokban még ma is többfelé
láthatók a szentély falába foglalt hármas papi székek,
így a XIV. századból a kassai szent Mihály-kápolnában.
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A hívek számára ülőhelyek a középkori templomokban
nem voltak. Fából faragott stallumok a XIV. század
előtt a papság számára sehol sem készültek; de farag
ványos díszű trónusok fából, elefántcsont- vagy nemes
fémdiszítéssel királyaink és főpapjaink számára, mint
külföldön, a román építészet korában nálunk is lehettek.
Mint feljebb láttuk, Anna hercegnő, IV. Béla leánya,
egyéb kincsekkel egy drága müvű trónust is magával vitt
Csehországba. A kőfülkés stallumokban, különösen télen,
a meghűlés veszedelme nélkül ülni nem igen lehetett s
azért ezeket szőnyegekkel takarták le. Szőnyegeket és
fali kárpitokat, mint a templom falainak ünnepi díszeit,
régi leltáraink is emlegetnek. Pannonhalmán a XI. szá
zadban ezüsttel átszőtt vagy kivarrt kárpitok is voltak.
Nyugat-Európában a díszesebb miseruhák anyaga a
XI-XII. században a bizánci és sziciliai görög-arab
selyemszövet volt. Ilyenből a külföldi udvarok éppúgy,
mint az előkelőbbek nálunk, világi ruhákat is szabattak.
A hímzés Bizánctól távolabb eső országokban voltaképen
a nehezen megszerezhető s kárpitnak is pompás bizánci
selymek pótlására lendül föl. A 63 m. hosszú s 50 cm.
széles híres bayeuxi kárpit a XI. század végéről, alakos
diszítésének az üresen hagyott vászonalapról kiemelkedő

hímzett körvonalaival érdekes, Bizánc pompás selymei
hez képest azonban vajmi szegényes hatású. A XII. szá
zadtól kezdve német hímzéseken a színes gyapjúfonal a
vásznat teljesen eltakarja s az alakok közeit az északi
szőttesekről ellesett félmankós keresztek (svastika)
vagy ilyenek fonadékai töltik ki. Selyemhímzések a fonal
drágasága miatt ekkor is vonalas rajzzal készülnek.
Alakosan szövött német kárpitok és ilyenek töredékei a
XII. "Század végéről Halberstadtban és a kölni S. Gereon
templomban maradtak fönn. 1200 körül bizánci selyem
minták nyomán a német Quedlingurgban csomózott
szőnyegek is készültek, sőt sziciliai görög-szaracén hatás
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alatt Regensburgban már jóval előbb mustrás selyem
szövetek is. Nálunk a koronázási paláston és a zágrábi
miseruhán s III. Béla nejének néhány ruhafoszlányán
kívül az Árpádok korából textilis emlék nem maradt
fönn.A hagyomány alapján szent Istvánnak tulajdonított
erszény és sapka a bécsi kapucinusok birtokában XI
XII. századbeli bizánci selyemből készült. Ám vannak
adataink arról, hogy a művészi szövésnek Magyarorszá
gon is akadtak hivatott mesterei. Bizonyos Margit
asszony lISZ. évi végrendeletében többek közt a követ
kezőkről rendelkezik: Fogadott leányának hagyományoz
két kárpitot, egy monilét (ötvös művű ereklyés bog
lárt), két lepedőt, két aranygyűrűt, selyemfőkötőt, öt
abroszt és keszkenőt; továbbá a pannonhalmi szent
Márton-templomnak egy kárpitot és egy Péter nevű

szabad embert három szolgával (cum tribus capitibus),
akinek ez alkalommal egy ökröt és tíz juhot ad s akinek
egyéb kötelessége nem lesz, mint hogy évente szent
Mihálykor tizenkét rőfnyi szőnyeget szolgáltat be a
templomnak. (Erdélyi László: A pannonhalmi szent
benedekrend története. I. 601. 1.)

Margit asszony végrendelete éles világot vet Árpád
kori mestereink társadalmi helyzetére. Feljebb említet
tük, hogy ezek a vezérek korában s részben a XI-XII.
században is szolgai rendű vagy szabados emberek voltak,
akik azonban kiválóságuk esetén a szabadok rendjébe
kerültek. Ilyen szabaddá lett szövőmesterlehetett Péter,
aki azonban a megélhetését biztosító föld s az ezt mívelő

három szolga fejében tovább dolgozott Margit asszony
nak. Az özvegy csak ilyformán intézkedhetett végren
deletében, hogy halála után a pannonhalmi monostornak
szolgáltasson be évente egy-egy szőnyeget. Hogy kirá
lyaink ilyen szolgai rendű vagy conditionárius mesterek
közül nem egyet tettek szabaddá, erre is vannak adataink.
Köztudomású, hogy III. Béla I. László királyunk szentté
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avattatásakor, utóbbi síremlékének mesterét, Dénes kő

faragót és fiát, Tököst, a szabadok rendjébe emelte.
A következő században IV. Béla és V. István királyunk
nem egy ötvösét szabadítja föl. Igy 1243-ban Magister
Scemey aurifabert, IZ48-ban István mestert, aki az öt
vösség mesterségében híven szolgálta s aki propter idem
officium ekkor Keseű földjét nyeri adományul; Iz63-ban
ismét egy másik földbirtokot, amelyért addig évi censust
fizetett. V. István 1270-ben Mátyás new ötvösének ado
mányozza Sárberényt, aki ezt a birtokát 1290-ben a vesz
prémi székesegyházra hagyja. (L. Századok 1928. 506. l.
Lederer Emma tanulmányában.)

Az első székesegyházaink körül vendégjogon letele
pedett idegen mesteremberek szintén szabadok voltak,
pl. az esztergomi és a székesfehérvári latinok, akik a
XIII. században, sőt talán már előbb is, saját pecséttel
rendelkező külön communitásba tömörülnek s nálunk a
polgári elem első képviselői. Régebben azt hitték nálunk,
hogy a különbözö technikákat a XII-XIII. sz.-ban le
telepített szászok honosították meg városainkban, holott
ezek túlnyomóan erdőket irtó földmivelők voltak, akik
nek zöme csak itt lett idők folyamán mesteremberré,
A conditionarius mesteremberek fajtája Magyarorszá
gon a XIV. században kialakuló céhélet s ennek későbbi

virágzása korában sem veszett ki s a váraink és udvar
házaink urai számára dolgozó kommenciós mesterembe
rek, akiket mint céhen kívül állókat a városiak hímpel
léreknek, kontároknak neveztek, nem egyszer különb
művészek, mint a céhbeliek.

Mint a szönyegszövésnek, középkori iparművészetűnk

nem egy más technikájának is alig maradt ránk emléke,
holott közvetett adatok szerint nálunk is akadtak hiva
tott művelői. A székesfehérvári bazilika mellett a város
törökkorbeli falában mozaikszemeket találtak, amelyek
azt bizonyítják, hogy a templomot már szent István
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korában aranyalapú mozaikképek diszítették. A Nem
zeti Múzeum Izsák áldását ábrázoló vésett pécsi kő

lapján mélyített alapon mozaikékítmények voltak. Régi
leltárainkban nem egyszer szerepelnek elefántcsontfa
ragványok. Legnevezetesebb ilyfajta emlékeink a jász
berényi Lehel-kűrt és a zágrábi székesegyház elefánt-.
csonttáblája Jézus életének nyolc dombormüvével. Előbbi
- Hampel szerint - IX. századbeli bizánci munka s vala
mikor cirkuszi kürt lehetett, amire cirkuszi jeleneteket
ábrázoló domborművei vallanak. A zágrábi tábla XI.
századbeli s bizánci mintákra vall, mint általában a
nyugati elefántcsontfaragás szinte a román építészet
korának végéig. Önálló jelentőséghez a nyugati ele
fántcsontfaragás, elsőbben Franciaországban, jóformán
csak a gótika korában jut; sajátos stílusa innen terjed
el a Rajna vidékére, déli Németországba, sőt Itáliába
is. Alighanem elefántcsontfaragványok révén hatott el
Magyarországig a francia gótikus szobrászat stílusa, ame
lyet a Nemzeti Múzeumban a fából faragott XIV. szá
zadbeli szlatvini Madonna képvisel. A XIV-XV. szá
zadban a francia és adélnémetországi elefántcsontfarag
"lányokat alig lehet egymástól megkülönböztetni. Érde
kes emlékek ebből a korból az elefántcsont nyergek,
aminőkből Európa gyüjteményeiben húsznál alig több
darab marad fönn. Ezek közűl csak néhány a nyugati
szabású, magashátú tornanyereg. A többi az alacsony
hátú magyar nyereg mintájára készült, mint aminő

Kolozsvári Márton és György prágai szent György szob
rának lován látható. A legszebb ilyfajta három nyereg
gel a XV. század első harmadából Nemzeti Muzeumunk
dicsekedik s mind a három valószínüleg azokból a nyer
gekből való, amelyeket Zsigmond királyunk osztogatott
az általa alapított sárkányrend vitézeinek. Az oláh
Drakul vajdának ajándékozott nyereg az argyasi székes
egyházba, onnan Bukarestbe, majd egy oláh ügynök
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révén Bécsbe került, akitől J ankovich Miklós szerezte
meg s gyüjteményével jutott múzeumunkba. A másik
nyereg gr. Batthyány Kázmér hagyatékából való S ezt gr.
Zichy János ajándékozta a múzeumnak I862-ben, a harma
dikat még I8IO-ben gr. Rhédey Lajos. (7. kép.) Egy ha
sonló szabású és stílű értékes elefántcsontnyerget a
XV. század első harmadából Batthyány-Strattmann her
ceg körmendi várában őriznek. Legutóbbin s a Rhédey
félén néhány német nyelvű minuszkulás felirat van
s ezek alapján tulajdonítják nyergeinket rajnavidéki
mestereknek. Több mint valószínű, hogy már XI. szá
zadbeli okmányokban szereplő esztergályosaink elefánt
csontot is feldolgoztak, magyar elefántcsontfaragókról
azonban eddig adataink nincsenek s minthogy ilyenek
ről a későbbi századokból sem tudunk, ismertettük ily
fajta legszebb emlékeinket már Árpád-kori iparművé

szetünkkel kapcsolatban; aminthogy nem egy, az újkor
ban virágzó technikánkka! alább, középkori hagyomá
nyainak ismertetéséből kiindulva fogunk foglalkozni.

Egy másik technika, amelyről nem tudjuk, hogy vol
tak-e nálunk a román építészet korában számottevőmű

velői, a gliptika: a gemmák, a homorúan vagy dombo
rúan vésett drága- és féldrágakövek készítése s a kris
tálymetszés. Már XL századbeli leltárainkban szerepel
nek gemmákkal díszített kelyhek, könyvtáblák, mise
ruhák, kristályból vésett edények és egyéb tárgyak,
mint pl. egy szenteltvízhintő kristálynyél1el Pannon
halmán. A gyér számmal fennmaradt ilyfajta tárgyakról
éppúgy, mint a magyarországi elefántcsontemlékekről

nem tudjuk kimutatni, hogy nálunk készültek. De arról,
hogy voltak kristályvésőink - igaz, hogy már a XV.
századból, - vannak adataink. Andreas de Georgio de
Ongheria cristellarius, vagyis' a magyaror-eági Györgyfia
András kristályvéső I48I-ben Velencében végrendelkezik
s többek közt egy ottani templomnak kristályfeszületet
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hagyományoz, az esztergomi árváknak (infantibus . pie
tatis) és a szű z Mária-monostornak ugyanott 2-2 aranyat.
Végrendeletében néhány vérrokonát is felsorolj a, akik
szin t én kristályvésők. A végrendelet szövege Barátosi
Mircse J ános velencei okmánymásolatai között olvas
ható, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia törté
nelmi bizottságának gy űjtemény ében jókora szekrényt

7. Elefántcsont-nyereg. XV. század . Nemzeti Múzeum .

töltenek meg. Ez ek szerint a X IV-XV. században
Velencében csapa tostul élte k és gazdagodtak magyar
mesteremberek. A legt öbbn ek foglalk ozásá t a végrende
letek nem említik, de akad közöttük szabón, vargán
kívül kőfaragó-, ács- és ötvösmester is. Mások újabb
kutat ásaib ő l is egyre val ószínűbb, hogy a k özépkorban
jóval több és különb magyar mest er járt k ülföldön,
mint ahá ny idegen nálunk dolgozott, nem számítv a
ut óbbiak közé vá rosaink zömének csak a XVI-XVII.
században nyelvben is magyarrá váló német mest ereit.
Abból, hogy bú tort és m ű vé szi kovácsolt va srnunkrit a

D h'ald K . : Magy ar ipar m üvészc t t ő rt éu e te. 4
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XIV. századnál régibb időkből nem ismerünk, alig lehet
arra következtetni, hogy az Árpádok korában asztalo
saink és lakatosaink nem voltak. Bár az ország gyakori
kifosztása miatt s inséges időkben tömegesen estek a
beolvasztásnak áldozatul, ötvösségünk emlékei, elsősor

ban anyaguk értékes voltánál fogva, aránylag mégis nagy
számmal maradtak ránk. Főleg ennek a körülménynek
köszönheti ötvösségünk vezető szerepét iparművésze

tünk történetének XIV-XV. századi és későbbi korsza
kaiban.

Mielőtt ötvösségünk későbbi középkori emlékeit mél
tatnók, iparművészetünknekazokkal a technikáival fog
lalkozunk, amelyek története emlékeink tömeges pusz
tulása miatt hézagos. Középkori ötvösségünk ismerte
tése után viszont külön-külön tárgyaljuk mindazokat
a technikákat, amelyek fejlődéséről a ránk maradt
anyag és az irott adatok alapján többé-kevésbbé össze
függő képet lehet rajzolni.



IV. Vegyesházbeli királyaink kora s
későbbi szörvsnyos emlékek.

II FRANCIAORSZÁGBAN a XII. században keletkezett
s a XIII. században Eurőpa-szerte elterjedt
csúcsíves stílus korában a művészetben az

építészet vezet. Ennek égfelé törő tagoltságához simul
nyulánk alakjaival a. szobrászat és a festészet, szerke
zeti és ékítrnényes elemeit utánozza az iparművészet,

aminek következménye különösen a korai gótika
idején a formák és a díszítés merevsége, szögletes
volta. Mint a kőfaragás az építészet szolgálatában, az
iparművészet is a természetből meríti ékítményeinek
mintáit s a román stílus régi hagyományokban gyöke
rező indadísze, akantusz- és palmettaékítményei Európa
szerte teljességgel a háttérbe szorulnak. A XIII. század
végével Magyarországon is nagyrészt kihalnak a hon
foglalás koráig visszavezethető motivumok; ám ötvös
ségünk különleges technikájában, a sodronyzománcban
s mint ennek későbbi emlékei bizonyítják, a hímzésben
is a hullámos indadíszítés szívósan tovább él s ősi moti
vumok hellyel-közzel középkori falképeink keretékít
ményein és bútoraink faragott díszítésein is felmerülnek.
Sajnos, műemlékeinkről képanyagunk még vajmi héza
gos. Iparművészetünk díszítményeinek rendszeres össze
gyüjtése és kiadása sem került még néhány kísérleten
kívül sorra s így egyelőre ornamentikánk nemzeti voná
sainak méltatása is kockázatos vállalkozás. Ehelyett
ezután is be kell érnünk annak a szerepnek a tisztázásával,

4*
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amelyet iparművészetünk a fejlödését irányító nyugat
európai iparművészet történetének keretében betöltött.

A csúcsíves építészet merőben újszerű térhatásával és
szerkezetével az iparművészet nem egy ágának juttatott
a réginél jelentősebb szerepet. Ilyenek elsősorban az
üvegfestés és a bútorművesség. A széles falsíkokat mel
lőző s a pillérek és támasztóívek vázát óriási ablakokkal
kitöltő gótikában a falképfestés szerepét az üvegfestés
veszi át, természetesen nyugaton is csak a nagyobb
szabású székesegyházakban, mert a kisebb templomok
ban, főleg a falusi egyházakban, ezután is a falkép a köz
keletű díszítés.

Mellőzve kezdetleges hagyományait, az üvegfestés
története Nyugat-Európában a XI. század végével kez
dődik s fokozatosan fejlődve a francia götikával együtt
a XIII-XIV. században éri el virágzását.

A színes üveglapokból kivágott, ólomszalagokba fog
lalt alakok a nyugati dőmok pillérközeit kitöltő óriási
ablakokban kisebb-nagyobb mezökre tagolva a bibliai
és a legendás jelenetek hosszú sorát örökítik meg izzó
színpompával, amelyet az átszűrődő napfény az óriási
csarnokokba vetít s ezek belsejét is mesés színjátékkal
arasztja el. Az üvegfestmény a XIV. század végéig meg
tartja síkdiszítmény jellegét. Ám az üveggyártás és a kép
írás fejlődésével utóbbinak akar versenytársa lenni s
nem éri be azzal, hogy a rétegesen egymás fölé rakott és
helyenkint csiszolt üveglapokkal alakjainak a XV. szá
zadtól kezdve plasztikusabb hatást kölcsönözhet, de
mélytávlatú, tájképi hátterű kompozíciókat ábrázol.
A XVI. században az üvegfestés sutba dobja régi tech
nikai eszközeit s mozaikszerűen összerótt színes üveg
darabok helyett zománccal színtelen üveglapokra fest.
Az üvegfestmény így elveszti síkdiszítmény jellegét, de
koratív pompájának tüzét is s mindinkább homályos és
fátyolozott hatású,
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Franciaországban, Németországban és Itáliában nem
egy dóm és templom mindmáig megőrizte ablakai régi
üvegfestményeinek számottevő részét. Nálunk ilyfajta
emlék eredeti helyén sehol sem maradt fönn. Irott ada
tok is régi üvegfestészetünkből csak a XIV--XV. század
ból ismeretesek. Amikor Telegdi Csanád érsek 1331-49
között gótikus szentélyt fűz az esztergomi baziliká
hoz, ennek művészi fényét a krónikás szerint «díszes
művű ablakokkal» gyarapítja. 136s-ben a leleszi pre
montrei prépostság templomában Miklós kassai festő

vágott be négy üvegablakot, amiért 100 forintot, akkori
ban hatalmas összeget kapott. A budavári Nagyboldog
asszony-templom helyreállítása alkalmával igen sok
ólomszalagos színes üvegtöredéket találtak, bizonysá
gául annak, hogy ablakait itt éppen úgy, mint egyéb ki
válóbb templomainkban és székesegyházainkban, üveg
festmények díszítették. A budai királyi vár ablakainak
üvegfestményeirőlis maradtak bőven följegyzések, vala
mint nem egy városunk, mint Bártfa, Kassa üvegfestői

ről s arról, hogy a XV. században ezzel a technikával
nálunk szerzetesek is foglalkoztak.

Az egyetlen magyar mester, akitől üvegfestményeket
is ismerünk, Mikó János, a XV. század végén III. Frigyes
császár bécsújhelyi udvarában dolgozik. Négy üveg
festménye az ottani múzeumban a Szentháromságot,
szent Pétert s a Madonnát és szent Annát ábrázolja.
(8. kép.) Az előbbi kettő, bár plasztikus felfogással, az
üvegfestés régebbi mozaikszerű stílusát tükrözteti vissza.

Az aranyosmaróti plébániatemplom üvegfestményeit
a XVIII. században, amikor a templomot átalakították,
Migazzibíboros vitette át az ottani kastélyba. A Krisztus
fejet, az angyali üdvözletet, a Szentháromságot és szent
Mihályt ábrázoló üvegfestmények a XV. század első

felére vallanak s újabban az aranyosmaróti kastély
egyéb műkincseivel, ezek sorában néhány későbbi, isme-



54 IV. VEGYES HÁZBELI KIRÁLYAINK KORA

retIen eredetű üvegképpel. az Erdődy grófok galgóci
várába kerültek. (L. Lyka Károly tanulmányát az Ipar-
művészet Könyvében.) ,

Középkori iparművészetünknekmeg nem egy ága van,
amelynek emlékei a háborús századainkkal kapcsolatos
pusztulás miatt kevés kivétellel csak hatátszéli váro
sainkban maradtak fönn. Ilyenek a bútorművesség, a
vasművesség s a bronzöntés technikái. Az asztalosmes
terség csak a gótika korában lendül föl, a fűrészmalmok

nak XIV. századbeli elterjedésével kapcsolatban. A lécek
keretébe foglalt s így a vetemedéstől jobban védett desz
kákból összerótt bútorok technikája a középkor folya
mán feledésbe merült s a bútorok még a korai gótika ide
jén is vastag tölgyfadeszkákból összeácsolt. vaspántok
kal egyberótt ládák, háromszögletes ormú keskeny szek
rények, aminőket néha egyetlen fatörzsből is kivájnak.
Ilyen kivájt ládák felcsapható vaspántos fedéllel később

is készültek s egy-egy XV. századbeli példájuk a zsolnai
plébániatemplomban és a káposztafalvai templom sek
restyéjében maradt fönn. Utóbbi ma a Nemzeti Múzeum
ban látható. A XIV. században széltében fölkarolt egy-

. házi ülőbútorok. stallumok, még szintén ácsmunkák s
darabos faragványaik a gótikus építészet kőékítményeit

utánozzák.
A székesegyházak s a szerzetesi templomok hosszan

elnyúló szentélyébe általában csak a XV. századdal
kerülnek kétfelől, néha többsoros padok, amelyek öblös
ülőfülkéit áttört művű gyámokon nyugvó tömör kar
tárnok (ú. n. misericordiák) választják el s keretesen
tagolt hátuk fölé díszesen áttört fialás mennyezet borul.
A túlnyomóan vésett domborművű diszítés, hol a léces
keretbe foglalt mezöket, hol a símán maradt s egykor
drága szövetekkel burkolt mezők keretét borítják.
Bútorok készítésével a középkor végén fafaragó szobrá
szok is foglalkoztak, akik ezeket alakos domborművek-
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S. A Szenthár omság . Mik ö J án os üvegfestménye B écsujhely
ben. XV . sz.

kel és szobrokkal is di szítették, mint az idősebb Syrlin
az ulmi székesegyhá z sta llumsora it. Náluk ilyen dombor
rn ű v ű ala kos d ísz ű gótikus szen télypa d csak a leibici
templomban, a Szepesség ben maradt fönn s ennek egy ik
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oldaldeszkáján lenn a Madonna dombormíívű álló
alakja látható; egykor ablakszerűen áttört felső részének
díszítéséből csak egy kentaur alak maradt meg. Két
ségtelen, hogy a gótika korában kibővített régi székes
egyházainkban s szerzetesi templomaink közül különö
sen az akkor virágzó pálosok monostoregyházaiban a
XV. század folyamán nem egy pompás stallumsor ké
szülhetett. Középkori asztalosaink jöízléséről, művészi

készségérőlma már csak néhány felvidéki templom közép
kori bútorai s Erdélyben tanuskodnak kisebb jelentő

ségű, de nagy számmal fönnmaradt emlékek. Ezek közül
a XV. századbeliek déli Németországgal, különösen az
alpesi tartományokkal mutatnak kapcsolatot, ám vésett
ékítményeikben sok a sajátos vonás és nagy a változatos
ság. (9. kép.) Az olasz hatás elsőbbenmég teljesen gótikus
jellegű egyházi bútorok vésett ékítményeiben olasz brokát
mustrák felhasználásában nyilvánul, amire a bártfai
szent Egyed-templom páratlanul gazdag ilyfajta emlék
anyagában találunk példákat. (L. Archaeologiai Értesítő,
1915.) A falba mélyesztett gótikus szekrények tagolt
ságának és díszítésének kitünő példája a bártfai könyv
társzekrény amely az emeleti oratórium falai közé
ékelve, eredetileg a templom kincseinek és okleveleinek
elhelyezésére szolgált s ma Nemzeti Múzeumunkban
látható. A szekrény két sorban egymás fölött elrendezett
három-három fülkéje duplaajtós. Az ajtók sima desz
káit áttört művű, ónozott vasalások díszítik, a keret
léceket, azormos párkányt ésszéles frizének vésett dombor
művű végtelen indaékítményeit és ezek rozettáit szinezés
emeli ki, ami külföldön gótikus bútorokon ritkán fordul
elő. (10. kép.) Hasonló a stílusa a bártfai városházán
fönnmaradt gótikus asztalnak, amelyet eltolható lapja
alatt a bakkszerű lábazaton nyugvó fiók simakeretű

deszkáin díszítenek indás rozetták.
A legszebb vésett domborművű gótikus ajtó 15II-ből
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9. Pad vésett díszű oldala a bártfai Szen t Egyedj temp
lomban. XV-XVl. száza d.
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az eperjesi szent Miklós-templom oratóriumi csigalépcső

jének alsó bejáratában maradt fönn. Egész sor ilyfajta
XV-XVI. századbeli emléket mutatott be Roth Viktor
(Archaeologiai Értesítő, 1915) Erdélyből, ahol különösen
Segesvárott, Nagyszebenben s Besztercén, de kisebb
falusi templomokban is igen sok bútor maradt fönn;
ezek sorában már a XVI. század huszas éveiből is nem
egy renaissance stílű. Az erdélyi bútorok nagyrészt a
felvidékiekkel mutatnak szoros rokonságot. (II. kép.)

Az olasz renaissance hatása egyházi bútorainkon első

sorban ezek intarziás díszítésében jelentkezik, amely
gótikus szerkezetű stallumokon is, mint pl. Eperjesen,
már a XVI. század elején gyakori. Tiszta renaissance
stílű stallumok a Felvidéken csak jóval később készül
nek. Ilyenek a lőcsei szent Jakab-templom kettős stal
luma 1542-ből s a két évvel későbbi intarziás díszű

templomi szék a késmárki várkápolnában; utóbbi Lang
Kristóf és fia, János műve. Köztudomású, hogy Mátyás
király udvarában már Beatrix-szel való házassága előtt

csapatostul dolgoztak kiváló olasz asztalosok. A művé

szetről, ennek fényéről és pompájáról, amely működésük

révén a nagy király termeit betöltötte, a nyirbátori, ma
református templom berendezése nyujt fogalmat. A tem
plomot még Báthori István, a kenyérmezei hős alapította
(t 1493), bebútorozását fiai költségén 1522-ben fejezték
be. A gótikus templom szentélyét fehérmárványból
díszesen faragott olasz renaissance stílű hármas papi
szék diszíti. Északi és déli falához egy-egy tizenkétfülkés
stallumsor sírnul fából. hátán pilaszteres tagoltságát
kitöltő faragott és intarziás diszítéssel. A stallumok kar
támláit és félkörívekkel összekötött gyámokon nyugvó
mennyezetét is pazar faragványok borítják. Az egyik
stallumsor mennyezete már nincs meg s a szú és a gon
dozatlanság miatt a kűlföldön is párját ritkító művészi

bútorokat éppúgy, mint a templom közepén felállított s
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nem kevésbbé gazdagon faragott padokat a pusztulás
veszedelme fenyegeti. Bútorművességünk nyirbátori
klasszikus emlékeinek megmentése érdekében egy ember
öltő óta nem egyszcr hangzott föl a vészkiáltá s. (Leg
ut óbb Leffler Béla írt ezekről , Arch. Értesítő, 1915 .)
Sajnos. mirideddig hiába. Hasonló st ílű stallumok marad 
tak fönn a zágrábi székesegyházban ' ISzo-ból. Ezeket
Gerzenczei László mest cr (nyilván kanonok is) megbízá
sából Péter. festő és szobr ász és Mikl ös asz ta losmcster
kész ítette.

10. A bártfa i 'könyvszekrény vésett és szlnezett frize. XV. század.
Részlet. Nemzeti Múzeum. .

A bútormiívességgel kapcsolatban fej lődik rn űvész iess é

a középkori Vasművesség. amelyn ek mesterei keze alól
kerül ki a románkori ládák és szekrénye k pántos diszí
tése . Ez hol egyszer ű , hol hullámos ind ákkal ékes lécek
ből áll. amelyek vége a gótika korában többn yire stilizált
liliomokban végződik. A pántok a templomajtókon
ezek deszkáit, hol mértan i motivumokat, hol a gótika
lomb os ékítményeit ut ánozva, végig behá lózzák. A ková
csolt vasmun ká k virágkora a XV. század derekán kez
dődik , ugyanekkor k űl ö n ű l el stílusuk országok szerin t,
A francia lak atosok különösen ajtók és ládák zárain a
gótika k öcsipk éit ut ánozzák s munkáikat fülkékben - -
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néha az ötvösmesterek alakos műveinek finomságával
versenyre kelve - kovácsolt és vésett vasszobrocskákkal

diszítik. Itáliában né
gyes karélyokból ösz
szerótt s mint a vero
nai Scaliger-sírokon,
emblemákkal átszőtt

vasrácsozatok már a
XIV. században ké
szülnek; a . kovácsolt
vasmunkák virágkora
azonban itt a korai
renaissanceszal kezdő

dik s legszebb emlékei
Siena, Firenze, Velence
zászlótartó vasgyám
jai, lámpásai s ajtóva
salásai. Németország
ban a vasművesség mű

ködése még szélesebb
körű s kapukon, búto
rok vasalásári kívül ki
terjedt vascsillárok,
gyertyatartók, szent
ségházajtók készítésére
is. Magyarország régi
kovácsolt vasmunkái
nak fölkutatásával és

. ismertetésével Edvi Il
lés Aladár, az állami

11. Gótikus szekrény a segesvári tem-
plom sekrestyéjéböl. XV-XVl. sz. főipariskola igazgatója,

végül h. államtitkár,
foglalkozott Pgy emberöltőn át nagy eredménnyel.
A vasművességről az Iparosok olvasótárában közölt
alapvető tanulmányán kívül a kereskedelmi minisztérium
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12 . Coron-alucida a bártfai Szent Egyed templomból. Kov ácsolt
vas munka. XV . század.
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kiadásában megjelent Mintalapokban közölt s a századok
folyamán elpusztult óriási anyaggal szemben szerény,
de művészi emléksorozattal kapcsolatban joggal hangoz
tatta, hogy a középkorban, de később is lakatosaink
éppúgy, mint művészi főhelyeinken bronzműveseink

technikai készség és ízlés dolgában Európa egyetlen orszá
gának mesterei mögött sem maradtak el.

Középkori vasművességünk emlékei nagy részt szintén
csak északi és délnyugati határszéli megyéinkben ma
radtak fönn, de az eddig rendszeresen még át nem ku
tatott Dunántúlon is gyakoriak. Közvetlen német ha
tást mutat a pozsonyi dóm elpusztult szentségházának
ma is meglevő kovácsolt vasajtaja. egymást átlósan
metsző pálcákból összerótt dísznélküli rácsozatának
architektonikus szabású keretével. Az ajtócska 1480 körül
készült s a bécsi Fischer Zsigmond lakatosmester. mun
kája. Sima keretében gótikus kőcsipkét utánoz kissé
nyersen, de hatalmas erővel a máriafalvai szentségház
ajtócskája Vas megyében. Az architektonikus formáknak
a vas tulajdonságainak megfelelő mesteri átstilizálását
mutatja a kassai szentségház pompás hatásu, festett
címerekkel ékes és aranyozott négy. ajtaja. Merő játszi
finomság a bártfai szentségház szintén kovácsolt vas
ajtócskája 1464-ből, amelyhez hasonló a gölnicbányai
szentségházon maradt fönn. A bártfai szent Egyed
templom s a szepességi templomokban még ma is igen
sok kovácsolt vasmunka látható a gótika korából:
Bártfán csillár (12. kép.), húsvéti gyertyatartó, fali karos
gyertyatartók (13. kép.), vasajtók bárdformájú s dombo
rított lombékítményes zárral, halhólyag alakban áttört és
tölgymakkos aj tófogókkal. Lőcséna szent György-kápolna
ajtaját végig rózsákkal ékes domborított vaslemezek bur
kolják, az ajtófogó stilizált oroszlánfej szájába foglalt kari
káját kettőspánt keretében négyes karélyok díszítik. Sze
pes megye nem egy falusi templomában csavárt vaspálcák-
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ból összerótt, megnyult kosár alakú s a pálcák metsző

pontjain domborított ró
zsákkal díszített tüskés
vasgyertyatartókat őriz
nek, amelyeket ott Sanc
tus gyertyatar t öknak ne
veznek. A hagyomány
szerint ezek a ' kisebb
fajta gyertyatartók ré
gen az oltár evangéliumi
sarkán állottak s a be
léjük tűzött gyer tyát
a szentmise folyamán
Sanctus-kor meggyu j
tották s áldozás után
ismét eloltották. A fali
karos gyertya tartókna k
egy igen sz ép lombos
díszű példá ja a XV. sz á
zadb ól -a prímás gyű j t é 

m ény ben , Esztergomban
látha tó.

Már a X VI. száza d
második tizedéből va ló
az eperjesi szent Mikl ős- .
templom pompás hat ású
ülnyi magas szentély
rácsa, ame lynek négy- .
szögletes rudak keretébe
foglalt mezőit részará
nyosan elrendezett csi
gás indák töltik ki és .
stilizált liliomokban vég
ződő virá gos indák ko-o 13. Fali gyertyatartó a bártfai Szent

E gyed -templomban, Kovácsolt vas -
ronázzák . Lakatosaink . munka.- XV. század.
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hagyományos technikai készsége és jóízlése a renais
sance, a barokk és a rokokó, sőt a copfstílus korában
sem fogyatkozik meg. Felsőmagyarországi renaissance
stílű házaink kapuinak záradékrácsai, erkély- és folyosó
korlátjai az egykorú német vasmunkák hatását mutat
ják. Soproni házak kapuin, jórészt még a XVII. szá
zadból, számos, mesterien kovácsolt alakos és lombos
díszű ajtókopogtató maradt fönn. A bécsi barokk hatása
érvényesül XVIII. századbeli kovácsolt vasmunkáinkon,
amelyek sorában a legpompásabbak az egri vármegye
háza főkapujának záradékrácsa s a lépcsőház emeleti
rácsos kapuja I755-ből.

A bronzöntés. mint a monumentális szobrászat egyik
technikája, bizonyára nem kellő előzmények nélkül a
XIV. század derekán Magyarországon lendül föl először

s ha főbb emlékei a budai királyi várban és Nagyvára
don el is pusztultak, bizonyos, hogya XV. században
is virágzott. Kolozsvári Márton és György egyetlen
ránk maradt bronzszobra, a prágai szent György, Er
nyey József megállapítása szerint Tamás szentgyörgyi
és bazini gróf megrendelésére a pozsonyszentgyörgyi
plébániatemplom számára készült, ahonnan a husziták
I428-ban ragadták el. A budai királyi várban régi fel
jegyzések szerint a tőle épített Friss-palota előtt Zsig
mond király lovasszobra állott. A vár kapuját Mátyás
király korában bronz Herakleszek, kútját Pallas Athéné
sisakos alakja, második udvarát a nagy király s apja és
bátyja bronzszobrai díszítették. Ezeket Szolimán szul
tán I526-ban a királyi vár egyéb feltünőbb ékességei
vel együtt Konstantinápolyba szállittatta, ahol mind
ebből csak két bronzkandelláber maradt fönn a mecsetté
átalakított Sophia-templomban. (L. Budapest művé

szete a török hódoltság előtt c. könyvemben.) A kandellá
berek olasz renaissance stílűek, de minthogy Mátyás
király udvarának olasz művészei sorában egy sem
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volt bronzműves, minden bizonnyal budai mesterek
munkái.

Mint feljebb láttuk, a XII. század végéig s a következő

első felében a bronzművesség mesterei az ötvösök sorai
ból kerültek ki. A fémöntés technikája csak a céhek
kifejlődésével kezd külföldön anyag és munkakör sze
rint speciálizálódni. Németországban a bronz- és a sárga
rézöntök s a rézművesek külön-külön céheket alkottak
s szigorúan ügyeltek arra, hogy az egyik céh mesterei
a másik munkakörébe át ne nyuljanak. S fa- vagy kő

faragószobrásznak, bármily kiváló volt, ha értett is a
technikához, a bronzöntést nem engedték meg. A való
színüleg magyarországi származású Stósz Vidnek, bár
Miksa császár megrendelésére vállalkozott erre, szintén
lehetetlenné tették, hogy az innsbrucki síremlék számára
vállalt szobrokat bronzba öntse. Magyarországon a céh
szellem, főleg királyi és püspöki székes városainkban
nem érvényesült ilyen rideg módon, sőt nagyurak várai
ban céhen kívül álló kiváló mesterek a XVI-XVII.
században is dolgoztak. A Kolozsvári-testvérekről igen
valószínű, hogy tulajdonképen ötvösök voltak, amint
hogy Itáliában is a korai renaissance nem egy kiváló
szobrásza ötvösműhelyből került ki.

Rézrnűvescéhek nálunk is voltak. Magyarországnak
a török hódoltságtól ment maradt vidékein azonban
harangöntők a XIV-XV. században csak néhány váro
sunkban laknak nagyobb számmal. Ezek is nagyrészt
vándorló mesteremberek, akik messze vidéket bejárva
a különböző városok és falvak harangjait a helyszínén
öntik s télvíz idején rendes lakohelyükre térnek vissza.
Ilyen bronzöntökről a középkorból a Felvidéken Po
zsony, Kassa, Igló és Besztercebánya városok levél
táraiban maradtak ránk adatok. A legtöbb följegyzés s a
legtöbb emlék, harangokon kívül egész sorozat keresztelő
medence a XIV-XV. századból, iglói mesterekkel kap-

Divald K.: Magyar iparművészet története. S
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csolatos, akik a technikában kitünőek voltak ugyan,
de mint művészek alig tettek számot.

A kassai dóm kehely alakú bronzkeresztkútját a XV.
század első feléből lapos domborművű, finoman mintá
zott címerek és emblémák díszítik. Az iglóieredetű, szin
tén kehely alakú bronzkeresztkutak tagoltsága élénkebb,
díszítése is változatosabb, de kevésbbé finom s inkább
bábsütők. mint ötvösök vésőjére valló formák felhaszná
lásával készült. Középkori bábsütőink tudvalevőleg ma
guk készítették a mézeskalácsok nem egyszer igen díszes
homorú formáit s rendszerint igen ügyes fafaragók is
voltak. Az iglói harangöntők technikai készségének híre
azonban már a XIV. században is nagy. A visegrádí vár
nagy harangját Nagy Lajos királyunk megbizásából az
iglói Gaal Konrád önti, aki azért 1354-ben az ingatlanai
után fizetendő mindennemű adó alól fölmentést nyer.
Kiváltsága fejében Konrád mester az iglói ispotálytem
plom javára évi 12 aranyforintnyi járadékot köt le.
A járadéket jogutódjai később tőkésitik s az alapítvány
napjainkig fönnmaradt és mind máig a régi ispotály
helyén álló vikariátusi templom, az Ú. n. tót templom
élvezi. Minden valószínűség szerint Gaal Konrád műve

a svedléri templom keresztelőmedencéje, amelyet meg
fordított tölcsér alakú talpán Nagy Lajos strucc-sisak
díszes címerével korongok sora övez. Az iglói kereszt
kutak, Ruszkinban (1427),Felkán (1439),Leibicen (1463),
Lőcsén, Késmárkon (1476), Ménhárdon, Podolinban,
Liptóteplán (ez ma a Nemzeti Muzeumban van), Gölnic
bányán és Iglón (1549) aharangöntés technikájával
rendesen két darabban készültek. Az olvasztókemence
tövében ásott gödörbe agyagból a medence s a tölcsér
szerű talp belső üregének megfelelő tömör magot mintáz
tak, s ennek kiégetése után a medence és a tölcsér vastag
ságának megfelelő agyagrétegnek a formáját a mag
fölött a magba illesztett tengely körül forgó mintáződesz-
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kával adták meg. Az így készült mintát vékony viaszk
réteggel vonták be s a szintén viaszkból fabélyegzőkkel

mintázott díszítő elemeket és betűket erre tapasztották.
A mintát egyre vastagabb rétegekben agyaggal burkol
ták. Kiégetése után a köpenyt fölemelték. a magra
boruló mintát leszedték s miután a köpenyt visszarakták
és hamuval, homokkal szorosan a gödörbe rögzítették.
az üres formába a megolvadt fémet öntötték. (L. Kovács
Mihály: A harang, 1919.)

Ismerték azonban az iglói harangöntők a viaszk
kiolvasztó technikát is, aminővel a prágai szent György
szobor készült. A viaszkkiolvasztással készült munkáknál
ezek formáját a belső mag fölé viaszkból mintázták s a
köpeny ráillesztése után a viaszkot a kettős agyag
rétegből kiolvasztották. Viaszkkiolvasztással készült a
szepesolaszi keresztkút talpa (1497), amelyet csavart
felületű alját hullámos inda és eperszemek díszítenek,
felső végén erőteljesen kidomborodó tekercs alakú gyűrű

tetőz be. A külön öntött medencét három szalag tagolja
hullámos inda és lombos galydiszítéssel, lenn minuszkulás
felirattal. A középső szalago t két T-betűs címerpajzs
s Péter és Pál apostol domborművű mellképe szakítja
meg négy felől. Iglói mesterektől a XIV. századtól a
XVI. század derekáig a Szepességen és a szomszédos
vármegyékben a háború előtt még negyven harang is volt.

A XV. század első felében felvidéki városainkban már
mindenfelé találkozunk ágyúöntő bronzművesekkel,akik
--- mint Fülöp mester Bártfán 1430 körül-alkalmilag
gyertyatartókat és egyéb holmit is öntenek. Mindazonáltal
a medencéjén lapos domborművű szent alakok sorával
diszített bártfai keresztkút is iglói mester műve, amint
hogya szent Egyed-templom legrégibb megmaradt
harangját 1486-ban Bártfán Wagner János iglói mester
öntötte, aki 1474-ben Gaal János mesterrel együtt a
leibici nagy harangot, 1483-ban pedig egymagában a

5*
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menhárdi keresztkutat öntötte. Az 1427-ben öntött
ruszkini medence feliratán szintén szerepel egy János
nevű harangöntőmester. Utóbbi Horváth Henrik szerint
azonos a Giovanni del1e Bombarde nevű bronzművessel,

aki Zsigmond király kiséretével 1433-ban került Sienába
s ott is maradt. Tőle való a sienai S. Maria di Fonte
giusta szenteltvíztartő-medencéje, Ugyanilyen nevű

fiának remeke a kehely alakú talpon álló kupolás, oszlopos
kerek templomalakú bronzciborium (szentségház) ugyan
ott. Unokája volt Girolamo de Pacchia, a XVI. század
elején működő kiváló sienai festő. (L. E. Horváth:
Siena ed il primo Rinascimento ungherese, 1925., a római
Magyar Történeti Intézet kiadványaiban.)

Az iglói keresztelőmedencékhez hasonló, de művészi

szempontból még jelentéktelenebb keresztkutak bronz
ból még Erdélyben maradtak fönn nagyobb számmal.
Ezekből az 1404-1477 közti időből kilencet Roth
Viktor ismertetett. (L. Archaeologiai Értesítő, 1913.
és Szepes vármegye művészeti emlékei c. munkám
III. kötetét.)

A legdíszesebb középkori bronz keresztelőmedence

a besztercebányai plébániatemplomban maradt ránk.
Ezt áttört művű karélyos talpán hármasával fantasztikus
állatalakok, csúcsíves stílű felső részén fialás arkatúrák
ban a tizenkét apostol féldomborművű alakja s a meg
rendelő címere diszíti. A talp fölött kidomborodó gyűrű

minuszkulás (gót kisbetűs) felirata: 1476 m. iodocus.
Jodok mestertől egyéb munkát nem ismerünk; de hogy
alkotása még a XVII. században is megihlette bánya
városaink bronzöntőit, ennek a nyitrai székesegyház
bronz keresztelőmedencéje bizonyságunk, mely az
előbbinek szinte másolata. A besztercebányai stílusával
rokon keresztelőmedence maradt fönn a németországi
Wittenbergában, amelyet Viseher Hermann öntött, aki
mint Dürer és Stosz Vid, valószinűleg magyarországi
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származású mester s 1453-ban telepedett le Nürnberg
ben, ahol fia, Viseher Péter és unokái a XV-XVI.
századbeli bronzöntőszobrászat legkitünőbb mesterei
lettek.

A pozsonyi dóm keresztelőmedencéje 1406-ból a kassai
bronz keresztkúttal tart rokonságot. Középkori hagyo
mányokban gyökerezőbronzművességünkegyik legszebb
kései emléke az illavai keresztelőmedence 165O-ből.

A barokk kehely mintájára készült pompás hatású mun
kát Osztrozith Pál és neje, Ujfalusi Eva költségén a
pozsonyi Herold mester öntötte s erőteljesen kidomborodó
virágfüzérek és cherubfejek, medencéje karimáján orosz
láníejek, fedelén finoman cizellált drapériák között ismét
cherubfejek díszítik.

A bronzöntéshez hasonlóan az őnöntésnek is már a
középkorban akadtak nálunk hivatott művelői, akik
elsősorban a városi polgárság asztali edényeinek elő

állításával foglalkoztak. A XVI. századnál régibb ilyfajta
emlékeink ritkák. Legszebb XV. századbeli ónedényünk
a szepsiszentgyörgyi Székely Múzeum fedeles kancsója,
amelynek kerek talpa három oroszlánalakon nyugszik,
palástjának vésett díszítése, pazar ékítményes gótikus
fülkék keretében, ötvösre valló finom rajzzal, a Madonnát,
négy szent szűz vértanut és szent János evangelistát
ábrázolja. Régi önöntésünk leggyakoribb emlékei a céh
kancsók és egyéb céhedények. A legdíszesebbek egyike a
gölnicbányai csizmadiacéh kancsója 1527-ből vésett
allegorikus és szenteket ábrázoló képekkel. (14. és IS.
kép.) A XVI-XVII. században a lotharingiai Briot
és a nürnbergi Enderlein modorában nálunk is készültek
domború díszítéssel öntött ónedények. Legérdekesebb
emlékeink azonban a XVII-XVIII. századból szintén
a vésett díszítésűek, amelyek virágékítményei iparművé
szetünk egyéb ágainak ilyfajta magyaros motivumait
tükröztetik vissza.
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A XIV. századbeli ötvöseinkre és fémműveseinkre

s mint a nagyváradi szobrokhoz fogható monumentális
alkotásaikra vonatkozó írott adatokkal szemben vajmi
kevés az, ami az Anjouk korában virágzó iparművésze

tünkből fönnmaradt. A külföldi magyar vonatkozású
ötvösmunkák, mint aminők Erzsébet királyné és fia,
Nagy Lajos bőkezűségéből kerültek dalmáciai, német
országi és itáliai templomokba, többnyire odavaló mes
terek alkotásai. Kevés számú magyarországi XIV.
századi emlékünk egy része olasz származású mesterek
munkája, de a többi is erős itáliai hatást mutat.

Nyugat-Európa ötvösségében a románkori hagyomá
nyok kűlönösen Németországban a XIII. század utolsó
harmadáig érvényesülnek. Dc Franciaországban is az
első gótikus ötvösművek csak a XIII. század derekán
merülnek föl, mint pl. a gótikus templom alakú Taurinus
ereklyetartó Evreux-ben 1250 körül. Az új formáj ú
francia ötvösmunkák mintájára az ereklyéket tartó
plasztikus alakok, szárnyas oltárok, a régebbi fejereklye
tartók mintájára készülő hermák nálunk is elterjednek,
mé~ pedig részben Itália közvetítésével, ahol az ötvösség
terén 1300 körül Siena jut vezető szerephez. Itt a kerek
talpú, alma alakú gombbal megszakított hengeres szárú
s félgömb alakú kehely már a XIII. században válik
gótikussá: talpa karélyos, szára és ennek gombja hat
szögletes, csészéje (cuppa) virágkehely vagy harang
formájú. Guccio Manaia 1290. évi kelyhét Asszisiben
négykarélyos talpán már áttetsző zománcos képek
díszítik.

A beágyazott zománc alárendelt szerepben, mint címe
rek rajzának és kehelyfeliratok betűinek foglalata
a gótikában is általános; de limogesi fajtáját háttérbe
szorítja a vésett aljú, áttetsző ezüstzománcos díszítés.
Utóbbi a rézalapot ezüsttel cseréli föl s a lapos alakokat
körülfogó zománc árkai helyett mélyített domborműve-



IV. VEGYESHÁZBELI KIRÁLYAINK KORA 71

14. A göln icbányai csizmadia -céh önkancs öja. 1526.
Nemzeti :\I ÚZCUlll .
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ket vés ki az alapból, amelyeken a mélyebb helyekre
kerülő zománc vastagabb rétegével az árnyékot, a seké
lyebb vésetek áttetsző zománca a fényt emeli ki s az
ezüstalap fénye az áttetsző zománcok ragyogását
növeli. A képek alapját érdesre vésik vagy poncolják,
hogy a zománc jobban tapadjon s ha a XIV. század első

felében az alakok fejét és kezét a fém színében is hagy
ják, csakhamar a színes zománc mindent elborít s az
ezzel ékes képek a festményekkel versenyeznek, azon
felül szinte a drágakövek színeiben ragyognak. Az át
tetsző zománc Sienából terjedt el Itáliában és Skandiná
viáig Európa többi országaiban. Utóbbiak közül alig
hanem Magyarországra ültették át a legkorábban. Való
szinűleg Róbert Károly királyunkkal együtt került
hozzánk a sienai Simon mester, akinek két fia is királyi
ötvös. Az egyik, Gallicus Péter, 1329-ben Edustornyát, a
mai Hadusfalut nyeri el királyi adományként a Szepes
ségen, aholOdorinban már 1263-ban is birtokos egy ki
rályi ötvös, Stephanus Aurifaber. Péter mester 1324-ben
Szepes és Lubló várak vicecastel1anusa, de mesterségét
tovább folytatja. 1330-ban ő vési Róbert Károlynak a
havasalföldi hadjáratban elveszett pecsétnyomó pót
lására a királyi kettős pecsétet; ugyanekkor Jamnikot
nyeri el adományul. 1333 és 1336 között Péter mester
Szepes vármegye alispánja. Öccse, Miklós, szintén ötvös
S' 1335-ben a szepesi vár vicecastel1anusa; 1336-ban
Róbert Károly megerősíti az apjáról rámaradt Edusfalva
birtokában, 134I-ben alispán. Az iglói plébániatemplom
N. G. monogrammos 42'5 cm. magas, egykor végig át
tetsző zománccal borított ezüst ereklyetartókeresztje
csakis Gal1icusMiklósműve lehet. (II. melléklet.) Karélyos
talpán, nyolcszögletes kápolna alakú talapzaton, négyágú
gombtól megszakított négyszögletes száron áll a hármas
karélyokban végződő lapos kereszt, mellső lapján plasz
tikusan öntött corpussal. A kereszt gyöngysoros vékony



ll. Az iglói pacificale felső része. XIV. század.
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léckeretbe foglalt mindk ét oldalát valamikor véges-végig
á ttetsző zománc borí
totta. Ez , sajnos, egy-két
részleten kívül ma már
mindenünnen kipatto
gott, úgy hogy csak vé
sett alapjából lehet a
kereszt hajdani pompá
jára következtetni. A ke
reszt végei egy-egy erek
Iyének való mélyedést
foglalnak magukban , az
ezt takaró s csuklósan
nyi ló négyes kar élyokat
két felől Mária és szent
János evangelista vésett
alakja, fönn és lenn egy
pápát és egy koronás nőt

ábrázoló szent képe dí
szíti. Az alakok feje, lá
ba és keze a többi részek
zománcfestésének síkjá
ban ara nyozva volt. Át 
tetsző zománc boríto t ta
a plasztikus Kri sztus
körül a kereszt középső

részének vésett akan
tusz lombokkal díszített
alapjá t is. A kereszt hát
só oldalát, a mellsőknek

megfelelő négyes kar é
lyokban , a négy evangé
listának még ma is zo
máncos képe díszít i. Kö-

15. Szen t Gyö rgy vi téz . Véset t kép
zepén ereklyeta rtó kerek a gölnicbányai céhka ncs óról.
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szelence van csuklósan nyiló síma fedéllel. Utóbbi körül
a recézett alapot valamikor síma zománc borította. A ke
reszt talpának négy karély között ugyanannyi ékalakú
mezővel tagolt felületét négy domborművű női fej s ezek
kel váltakozva külön lemezeken zománcozott négy kép
díszíti: a koporsójában álló Krisztus, a Vir dolorum s a
kettő között szent Ilona és Konstantin császár alakja.
A talp közepébe illesztett nyolcszögletes aediculát fialák és
ormok keretében valamikor szintén zománcos vésett szent
alakok díszítették. A négyszögletes szár felső és alsó
részének minden oldalán egy-egy, egykor zománcos, vésett
gótikus ablak van. A szár négyszögletes párna alakú gomb
jának (nodus) oldalaiból kinyuló négykarélyos ágak (rotu
lusok) homloklapjait kiálló keretük és a Jesus felirat
betűi között szintén zománc tölti ki. Zománcdíszének
javától megfosztva a kereszt s különösen alsó része
merev architektonikus tagoltságával ma kissé száraz
hatású. Hogy ép állapotában pompája mily mesés lehe
tett, arról a vízaknai református templomban a XIV.
század második feléből fönnmaradt kehely nyujt
fogalmat, amelynek képein már az alakok arca és vég
tagjai is zománcosak. A vízaknai kehely cuppájának
alját hat mezőben hárfázó, lantos és hegedülő angyalok,
szárán cherubfejek, gombján három szent és egy liliomos
címer díszíti; félkörösen csipkézett szélű talpán Ker.
szent János, szent Katalin álló alakja, szent György
lóháton, egy szent püspök, szent Antal remete és szent
János evangelista alakja látható csodás ragyogású, át
tetsző zománcos színekben. Erdélyben már a XV. szá
zadból még két áttetsző zománcos díszű emlék maradt
fönn: a kiállításainkról ismert nagydisznódi ereklye
tartó és a talpán nyolc zománcos képpel díszített ezüst
kereszt, amelynek tövéből az olasz oltárkeresztek min
tájára két ág ível fölfelé, végein Mária és szent János
szobrocskájával.
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A Felvidéken a XIV. századból Sáros megyében is fönn
maradt két, Gallicus Miklós stílusára valló ötvösmunka.
Az egyik a kisszalóki kehely a Nemzeti Múzeumban,
amelyet három félkörű karélya között ugyanannyi ékkel
tagolt talpán négyes karélyokba foglalt három vésett női

fej díszít zománc nélkül. A sárosmegyei Kőszeg többszö
rösen átalakított s a bártfai múzeumba került kelyhének
olaszos, csipkézett szélű tömör cuppa-kosarát díszítik vé
sett alakok, amelyeket hajdan áttetsző zománc borított.
Tagoltságukkal és vésett díszítésükkel a Gallicus-mű

hely hatására vallanak a szepesbélai oltárkereszt s a kört
vélyesi ciborium a XIV. század második feléből.

Utóbbi a Nemzeti Múzeumban látható s hatszögletes
szelencéjét és ennek gúla alakú fedelét hat vésett Passió
kép és hat prófétaalak díszíti, de zománcborítás nélkül,
aminthogy, mint a szepesszombati kereszt is, aciborium
aranyozott rézből készült. (L. Szepesvármegye Művé

szeti Emlékei c. munkám II. kötetben.)
Mint feljebb említettük, ötvösségünk XIV. századbeli

emlékei ritkák. A régi Buda és Pest akkoriban már
harmincnál több templomának egykori kincstáraiból
mindössze két XIV. századbeli ötvösművet ismerünk.
Az egyik a budavári Nagyboldogasszony-templom kelyhe,
amelyet csak ötágú gombjának négyes karélyokba fog
lalt lapjain díszít síma, áttetsző kék zománc, míg kerek
talpán négy, Krisztus életének főbb mozzanatait ábrá
zoló öntött művű dombormű látható; a másik emlék
Erzsébet királyné, Nagy Lajos anyjának házioltára,
amely a királyné hagyományából az óbudai klarisszák
templomába, majd temérdek hányatás után a párisi
Rothschild-gyüjteménybe került. A szárnyas oltár szer
kezetében s ereklyéket tartó angyalok közőtt a trónoló
Madonnát ábrázoló szobrocskáival nyugati hatást tük
rözött vissza; szárnyait olaszos jellegű, áttetsző zomán
cos képek: angyalok és Mária életéből merített jelene-
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tek díszítik. Ez a kivál6 ötvösmű minden bizonnyal
Öbudán készült, amely - sajnos - csak közvetett adatok
alapján ítélve, az Anjouk korában Magyarország közép
kori művészetének főhelye volt. Innen kerűlhetett ki a
nagy, 219 márka súlyú (mintegy félmázsás) ezüstkopors6,
amelyet szent Gellért ereklyéi számára Erzsébet királyné
a pesti ferenciek szent Péter-templomának ajánlott föl
s amelyet Mohács előtt pénzzé vertek. (Régi ötvösmű

veink pusztulásáról l. Sikl6ssy Lászl6: Műkincseink

vándorútja Bécsbe, c. könyvét, 1919.) Innen a fejereklye
tart6k egy része, mint aminő a vörösrézből vert és ara
nyozott szent László-herma, amely Trencsén város
ajándékáb61 került Nemzeti Múzeumunkba s valami
kor az esztergomi székesegyházé volt. Az Anjouk ottani
uralmával Lengyelország Magyarországgal kulturális
közösségbe is lép, aminek emlékei a XVII. századig
szép számmal maradtak ránk. A régi feljegyzések sze
rint középkori székesegyházainkban, különösen Székes
fehérvárott nagy számmal őrzött fejereklyetart6kra
Lengyelországban nem egy helyen maradtak anal6g
példák. Ilyen szent Zsigmond plocki hermája 137o-bő1.

amely a gnezeni szent Damján s a stobnicai szent Mag
dolna-hermával együtt Nagy Kázmér király megren
delésére s val6színűleg Magyarországon készült. (L.
Ernyey J6zsef tanulmányát az Orsz. M. Régészeti Tár
sulat Évkönyvében, 1923-26.)

Az ötvösmunkák sorában, amelyeket Nagy Lajos
királyunk az általa alapított aacheni d6mkápolnának
1374-ben ajándékozott, valószínűleg csak a zománcos
címerek magyarországi munkák. A két nagy Anjou
címer szoborfülkés archi tektonikus ormával Észak-Itália
hatására vall s a kisebb Anjou- és a lengyel CÍme
rekkel együtt csakis hímzett antependiumok rávarrt
dísze lehetett. (16. kép.) A két ezüst gyertyatartó s a
kehely talpú hengerded kristály ereklyetart6k régebbi
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keletflandriai mintára Aachenben készülhettek . Szen t
Szaniszló ezüstko
pors őja, am elyet az
idősebb Erzsébet ki
rályn é a krakói dóm
nak ajándékozott, el
pusztult . Ma is meg
van szent Simeon
végig domborművű

képekk el díszített lá
daformájú ezüstko
porsöja, am el y et
Nagy Lajos királyunk
és neje 138o-ban aján 
dékozott a zárai dóm
nak. Ennek mestere
Milanói András fia,
Ferenc z árai ötvös
volt . (A koporsó gal
vanoplasz tikai máso
lata Iparművészeti

Múzeumunkban lát- .::_~~~l;.l

ható. Monograíi áját
Gerecze P. írta meg.)
Magyar ötvösmunka
a máriacelli templom
kincst ár Nagy Lajos
házioltár ából fönn 
maradt festet t Ma
donna-képének kere
te, amelyet vertrn űv ű l ll. Nagy Lajos zomá ncos ezüst clmere
lombékítményekk el Anchenben. X IV. század.

vá ltakozva zománcos
címerek díszítenek; továb bá a kettős kereszt , amely nyil
ván a buda i kincsekk el került Bécsbe s amelynek a gótika
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merevségével küzdő formája, mint általában a XIV.
századbeli ötvösműveké, nem éppen szerencsés : a hát
lapját borító áttetsző zománcos lombékítmények ha
tása azonban annál pompásabb. Nagy Lajos korából
való a somorjai templom oltárkeresztje s az érsekújvári
ferenciek pacificaIéjának felső része. Ezeken kívül a XIV.
századból Erdélyben és a Felvidéken még nem egy ke
hely ismeretes; valamennyi vésett díszű, talpa kerek s a
románkori ötvösség szívósan továbbélő hagyományait
tükrözteti vissza, mint a kassai dóm szép XIV. század
beli ezüst kelyhe.

Ötvösségünk utóbbi provinciális emlékeinél jóval érde
kesebbek XIV. századbeli ékszereink, amelyek többnyire
sírokból kerültek elő s a profán célú vertművű ezüst
edények, aminőket Kiskunfélegyházán s a temesmegyei
Emesztházán ástak ki. Ezek egy része s egy válo
gatott Anjou-kori ékszergyűjtemény Nemzeti Múzeu
munkban látható. Ékszereinken, mint már a honfoglalás
és az Árpádok korában is, nagy szerep jut a filigrán
nak, mely egyházi ötvösmunkáinkon önállóan alkal
mazva és zománccal kapcsolatosan szívősan tovább él;
azonkívül a niellónak, amelyet a benepusztai leletek
bizonysága szerint már honfoglaláskori ötvöseink is
ismertek. A nielIo technikája velejében a beágyazott
zománcéval azonos, de porrá tört üveg helyett ezüst-,
réz- és ólomötvözet kénnel összeolvasztott s porrá tört
keverékével töltik ki a véséssel kiemelt díszítés alapját s
beégetése és lecsiszolása után ezen a nielló szürkés színű

acélos fényével igen hatásosan emeli ki az ezüstszínben
hagyott vagy megaranyozott motivumokat. Az Anjouk
korából a legszebb niellös emlékünk a kígyősi pusztán,
Békés megyében négy boglárral együtt kiásott remek
művű csatt, amelyet lapján rendkívül finom rajzú s
vértezett lovasok csatáját ábrázoló mozgalmas kép
díszít.
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S minden bizonnyal még a XIV. századból ered a
nyitrai evangelistarium. a vert ezüstből készült 25-18

cm-nyi nagyságú könyvtábla, amelyet közepén Krisz
tust a keresztfán Mária és szent János közt ábrázoló
domborművű alakok díszítenek, keretének sarkait pedig
sodronyzománcos négyes karélyok töltenek ki. A később

kettős kereszt betoldásával ereklyetartónak átalakított
könyvtábla kétségtelenül annak a díszes evangeliumos
könyvnek a maradványa, amelyet az óbudai székesegy
ház egyéb kincseivel Warkucs Tamás zsoldosai raboltak
el s amelyet Bornemissza Pál püspök vásárolt meg tőlük

s ajándékozott a nyitrai székesegyháznak (L. Takáts
Sándor cikkét. Arch. Ért. 1902, 209. 1.).



V. A sodronyos zománc és ötvösségünk
a XV-XVI. században.

IIKÖZÉPKOR végének iparmüvészetében a gótikus
I építészet hatása a háttérbe szorul, még

pedig hamarább, semmint hogy némely tech
nikáknak az építészeti elemeket az általuk feldol
gozott anyag természetének megfelelően harmóniku
san átstilizálni módjukban lett volna. Igy volt ez az
ötvösségben. ahol különösen nagyobb tárgyakon csak
ritkán találjuk meg az anyagnak és az építészetből

merített formáknak zavartalan összhangját, amely a
románkori ötvösség nagyereklyetartóinak, kelyheinek és
egyéb emlékeinek pompás dekorativ hatását biztosítja.
Bizonyos merevség, szögletesség a XV. századig az
architektonikusan tagolt ötvösmunkákon mindenfelé
érvényesül s ennek leküzdése helyett mintegy raoo-töl
az európai ötvösség elsősorban plasztikus és festői esz
közökhöz nyúl. Németország és Spanyolország némely
vidékein kívül, csak Magyarország ötvösei ragaszkod
nak a gótikábangyökerező architektonikus hagyományok
hoz, fejlesztik ezeket a XV. században tovább s ha vala
hol, nálunk sikerült elérnlök az anyagnak és a formának
azt a szinte tökéletes harmóniáját, amely ezek gyakor
lati hasznavehetőségétbiztosítva, koruk legjellegzetesebb
iparmüvészeti emlékeivé avatja alkotásaikat. A gótiká
ban gyökerező stílus továbbfejlesztésével párhuzamosan
XV. századbeli ötvösségünk nem zárkózik el azok elől a
plasztikus és festői díszítő eljárásuk elől sem, amelyeket
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más országok mesterei több-kevesebb egyoldalúsággal
fölkarolnak. A mult század ötvenes éveiben nálunk
kutató osztrák régészek hatása alatt emlékeinket néme
lyttk még ma is kizárólag külíöldröl származtatják s
Lehnert nagy német iparmüvészettörténetében közép
kori ötvösségünket röviden azzal intézi el, hogy Magyar
országon német és olasz mesterek dolgoztak. Ám jellemző,

hogy ez a különben kitünő és alapos nagy munka a XV.
századbeli ötvösség klasszikus alkotásaira szinte lépten
nyomon Magyarországnak Európa minden egyéb orszá
gánál nagyobb mértékben megtizedelt emlékanyagából
idéz vagy mutat be képekben is példákat. Alig hihető,

hogy külíöldi ötvösök munkáik javával elsősorban

Magyarországot gazdagították volna. Bizonyos, hogy
nálunk is dolgoztak külföldi mesterek. A céhélet kifej lő
désével a mesterlegények vándorlása idegenben általános
s nem egy közűlük többnyire ott kötött házassága
révén külföldön telepedik le. Ilymödon nálunk is nem
egy kűlföldi mester alapított otthont, de hogy az idege
nek beözönlése állandó lett volna, vagy többen és kiválób
bak kerültek volna hozzánk, mint ahányan tőlünk sza
kadtak el külföldre, arra nincsenek adataink. A XV.
század folyamán Magyarország, jelesül Buda, művésze

tünk akkori főhelye, két ízben volt színhelye nagyobb
mérvű művészbevándorlásnak. Amikor Zsigmond ki
rályunk mint német-római császár I4I6-ban Párisban
járt, az angolokkal folytatott véres háború miatt nagy
nyomorba jutott Franciaországból 200 mesterembert
telepített át Budára. Voltak ezek között ötvösök, sző

nyegszövők, miniatorok, kőművesek és kőfaragók; ám
nem igen boldogultak nálunk, nyilván mert Budán
fölös számmal voltak ilyfajta mestereink és Zsigmond
király sem tudta őket foglalkoztatni, aki egyre külföldön
utazott és épp emiatt folytonos pénzzavarokkal kűzdött,
A Budán átutazó Bertrandon de la Brocquiére francia

Divald K.: l\Iagyar iparművészet története. 6
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követ 1432-ben itt már csak egy szőnyegszövőt és Pesten
6-8 kőművest talál közülük. A többiek, mint kalauza,
Clays Davion szőnyegszövő megjegyzi, kihaltak vagy
szétszóródtak. Clays Davion ezután is Budán marad.
Egy kőműves azonban Bray-sur-Sommeböl szívesen
szegődik el Bertrandonhoz szolgának s visszamegy vele
hazájába. Jobban boldogultak nálunk a Mátyás királyunk
tól foglalkoztatott olasz mesterek, akiknek sorában azon
ban bronzöntő és ötvös alig volt s akik maguk sem érez
hették. hogy nélkülözhetetlenek Budán, mert versenyük
miatt a mi mestereink bántalmazásától féltek, azonban
oktalanul. (L. Balogh Jolán cikkét az Archaeologiai
Értesítő 1923-26. évfolyamában.) Festőkön, könyv
díszítókön kívül Mátyás udvarában főleg átalakítások
han jártas építészek, kőfaragók, de leginkább intarzia
műves asztalosok kerültek nagy számmal Itáliából
Budára, akik versenyükkel a város mestereinek nem sokat
árthattak, viszont az olasz renaissance átültetésével
fejlődésükre nem kis hatással voltak, úgy hogy egyik
másik, mint Nanni Unghero fafaragó, asztalos és építész,
Firenzében Cosimo Medici kiváló mesterei sorában is
megállta helyét. (L. Balogh Jolán cikkét a Szépművészeti

Múzeum Évkönyveiben. IV. k. 1927.)
Mátyás király és Beatrix mestereken kívül főlegaz akkor

Europa-szérte onnan importált selyem- és bársonyszöve
teket, továbbá ékszereket hozattak Itáliából. Ám hogy a
hozzánk még a xv. sz. első felében került olasz szárma
zású főpapok házi használatra szánt ezüstedényeiket is
Itáliából hozassák, arra nem volt semmi szükség. S rnin
den bizonnyal magyar munka Seolari András váradi
püspöknek a zágrábi székesegyházban őrzött harmonikus
hatású gótikus ezüstkannája, egyike azoknak a csúcsíves
architektura ékítményeibőlmerítőedénytípusoknak, ame
lyek mintaszerűvé vált helyes formájának kialakításában
magyarországi mcstercinknek is nagy részük lehetett.
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A XV. században Európa különböző országaiban föl
merülő díszítő eljárásokra és formákra ötvösségünk
emlékei sorában nem egy klasszikus példa akad. Utób
biak mesterei között természetesen külföldi is lehetett.
1400 körül a zománcozás új modja merül föl, amely
aranyból öntött plasztikus ötvösmunkákat von be végig
átlátszatlan fehér és színes áttetsző zománccal. Utóbbi
nak az arany ezen átszűrődő fénye csodás melegséget
kölcsönöz. Ennek a domborművű vagy szobrászzománc
nak első ismert kiváló emléke az altöttingeni templomban
őrzött Ú. n. Goldenes Rössel (aranylovacska), amelyet
1404-ben Bajor Izabella francia királyné ajándékozott
férjének, VI. Károlynak. A 62 cm magas ötvösmű osz
lopos architektura lapos tetején szentek és angyalok közt
virágos lugasban a Madonna ülő alakját ábrázolja.
Előtte talpig vértezetten VI. Károly és sisakját tartó
csatlósa térdepel; a talapzat lapos mennyezete alatt hó
fehér lovacska álllovásszal. A lugast zománcos virágokon
kívül drágagyöngyök borítják el, az alakokat végig
zománc. Csak a haj s a ruhák szegélye maradt meg az
arany színében. A színes zománcok sorában a testszín
alapjául szolgáló s a lovat borító fehér zománc átlátszat
lan. Német írók ezt a remekművet hajlandók német
mesternek tulajdonítani, ám minden bizonnyal Párisban
készült s VI. Károly már 14os-ben sógorának, Lajos
bajor hercegnek zálogosította el egy később elpusztult s
szent Mihályt ábrázoló hasonló stílű ötvösmunkával
együtt. A Goldenes Rössellel rokonemlékek a töviskorona
creklyetartója a londoni British Múzeumban s az esseni
Münster tizenhat darabból álló ékszersorozata, amelyből

hét boglárt állatokat s medvevadászt és díszruhás
asszonyokat ábrázoló zománcos alakok díszítenek, a
többit indák fonadékában ötszirmú fehérzománcos rózsák
tói koszorúzott gyöngyös és ékköves virágok, mint aminők
<odronyzománcos ernlékeinken is gyakoriak. A plasz-

6'
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tikus zománcos ötvösségben a művészi fejlődés tető

pontján áll a Mátyás király kálváriaja néven ismert
remekmű az esztergomi bazilika kincstárában. Az euró
pai ötvösségnek ez a legkíválóbb s szinte páratlan emléke
72 cm. magas, színaranyból készült, 1520 arany súlyú s
I494-ben Corvin Jánostól szerezte meg Bakócz Tamás
érsek, akinek hagyományából került az esztergomi szé
kesegyház kincstárába. Az alsó részében renaissance
stílű, felső részében gótikus műkincsnek irodalma Európa
szerte nagy, de eredetét tisztázni s mesterét vagy mes
tereit megállapítani mindmáig nem sikerült. Vannak,
akik a Krisztust a keresztfán Mária és szent János között
s ez alatt az oszlopokhoz kötött Krisztust gótikus aedi
culában ábrázoló felső részt a Goldenes Rösselhez hason
lóan Franciaországból származtatják s azt vélik, hogy
Zsigmond király hozta magával Párisból. A végig zomán
cozott alakok, keretük igazgyöngyös, zománcvirágos
dísze a Goldenes Rössellel egy irányt képvisel, de a kál
vária bensőséggel teli, lelki élettel áthatott alakjai ará
nyaikkal, tartásuk lendületével is jóval fejlettebb művé

szetről tanuskodnak, mint az altöttingeni lovacskás
szobormű közömbös, szinte üres arcú kis alakjai. Mátyás
király' kálváriája felemás stílje ellenére csodálatraméltó
egyöntetűséget mutat s éppenséggel nem bizonyos, hogy
állítólag Zsigmond-korabeli felső részét utóbbi talpának
elveszése vagy megrongálódása után, Mátyás király
Itáliába küldte kiegészítés céljából. Akkora kincset
idegen országok bizonytalan utain a szállítás esélyeinek
kitenni Mátyás király aligha engedett volna s ha Itáliá
ban készül, hire ott bizonyára már a XV. században elter
jed: A kálváriának a korai renaissance stíljében pompázó
alsó része a háromszögletes, befelé ívelt szélű talapzaton
kuporgó címertartó három szfinksszel s a közbűl föl
nyuló díszedény formájú delfines szárral csupa észak
itáliai, milanói miniaturás könyvekben is előforduló
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motivumot mutat. Ha talpát olasz mester tervezte is,
maga a mű Budán készűlhetett, ahol az ötvösöknek már
1400 körül külön utcájuk volt s ahol annyival is inkább
lehettek ezek sorában Európa legkiválóbb ötvöseivel
vetekedő művészek, mert a XV. században, mint alább
látni fogjuk, határszéli kisvárosainkban is akadnak
ilyenek. A középkorban Magyarország az európai nemes
fémbányászatnak egyik főhelye s külföldön nem egy
jóval nagyobb városban sem dolgozott több ötvös
mester, mint pl. a xv. században Kassán, amely pedig
akkor kulturális jelentőség dolgában aligha vetekedett
Budával.

Gótikus elemek olasz ötvösmunkákon a quattrocento
virágzásakor még 1450 után is felmerülnek, de különösen
gyakorlati célú tárgyakon, akkor sem olvadnak össze
szervesen ezek szerkezetével, aminthogy az olasznak a
gótikus architektura szelleme is mindvégig idegen ma
radt. Mátyás király kálváriaja felemás stílusa ellenére
csodásan egyöntetű és harmónikus egész s arra a hatásra
emlékeztet, amelyet a budai királyi vár zömükben gótikus
palotái olasz mesterek keze alól kikerült renaissance
berendezésükkel és díszítésükkel a nagy király idejében
visszatükröztettek. A Krisztust a keresztfán s oszlop
hoz kötve ábrázoló zománccal borított két alak s a Mária- és
szent jános-szobrocskák szinte sugárzanak a bensőségtől

s nemes felfogásukban és érzéssel teli kifejezésükben
ugyanaz a szellem tükröződik, amelyekorbeli fafaragó
szobrászatunk klasszikus emlékeit jellemzi.

Mindazonáltal a kálvária a kutatás mai állásában
éppolymegoldatlan rejtély, mint emlékeink és az ezekre
vonatkozó írott adatok pusztulása miatt történelmünk,
művészet- és művelődéstörténetünknek nem egy vitás
kérdése. Ha azonban akadnak német műtörténetírók,

akik a Goldenes Rösselt német mestereknek hajlandók
tulajdonítani, mint alább látni fogjuk, éppenséggel nem
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kell kizártnak tartanunk, hogy az esztergomi kálvária
Budán s esetleg magyar ötvös keze alól került ki.

Azonfelül, hogy nem egy, a gótika korában külíöldön
szinte teljesen kivesző technikát szívósan tovább is föl
karolnak és önállóan fejlesztenek tovább, nincs az
ötvösségnek díszítő eljárása, amelyet mestereink a kűl

földiektől el nem lestek s amelyben ezekéhez fogható
kiválóságot el nem értek volna. Aplasztikus zománcos
alakokkal díszített ötvösművű emlékek, mint aminő az
esztergomi kálvária, külföldön is ritkák s ez a technika
nálunk is csak a XVI. században ékszereken, násfákon
lendül föl ismét. Itáliában, ahol mint pl. a firenzei
S. Giovanni remek ezüstoltárának pillérein 148o-ból az
áttetsző zománc a XV. század végéig talál művelőkre,

már e század derekán a festőzománcot is felkarolják;
különösen Velencében és Lombardiában, ahol a réz
edényeket átlátszatlan, az ezüsttárgyakat áttetsző

zománccal borítják. Rendesen kékzománcos alapon
az ecset hegyével festék módjára rakják föl a színes
zománcokat s a technikát Franciaországban és Burgund
Németalföldön képírók is felkarolják. Jean Fouquet
(t 1481) feketezománcos alapra festette képeit, mint a
burgundi mesterek ú. n. majomserlegeken a szétszórtan
ábrázolt állatokat és vadembereket. Ilyen serleg III. Fri
gyes császár tulajdonából a bécsi műtörténelmi múzeum
ban látható. Limogesben a festözománc csak a XVI. szá
zadban terjedt el, de nagy virágzást ért el s hatása innen
a XVII. században egész Európában s nálunk is elterjedt.

Középkori ötvösműveinkena festőzománcnak jelentő

sebb emléke nem maradt fönn, de már a XIV. században
fölmerül s a XV-XVI. században egyházi és világi
ötvöstárgyakon általánossá válik a sodronyos zománc.
Ennek technikája velejében a rekeszzománcéval azonos,
csakhogy a hajszálfinomnyi aranyszalagok helyett az
ezüstalapra forrasztott sodrony adja meg a díszítés rajzát
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s a sodronnyal körülzárt ékítő motivumokat és ezek körü l
az ezüstalapot különböző szin ű s hol áttetsző, hol átlát
szatlan zománccal töltik ki . (17-19. kép .) Arekeszzománc
finomságaival szemben, amelyet Bizáncban is jóformán
csak a császári udvar ötv öseinek egy válogatott csoport ja
m űvelt, a sodronyzománc alakos díszít ésre nem alkalmas.
Egyszerűbb virág - és levélmotivumainak dekoratív hatása

17. Sodronywmáncos d íszít és a bécsujhelyi Mátyás-ser
legröl. 1461.

azonban a zománcok tüz es színeivel s az ezekből ki
domborodó, nem egyszer csúcsosan csavar t kacskar ingok
ban és kúpos tekercsekben végződő sodronnyal ugyancsak
pompás s nemcsak Magyarorsz ágon. de a velünk szom
sz édos északi országokban és Itáliában is elterjedt , sőt

a XV I...:-XVII. szá zadb an Oroszországban és a Balkán
gör. keleti vallású népeinek ötvösségében is.

A sodronyos zománcra Bock Ferenc kanonok terelt e
először kutat ő ink figyeimét s Ip olyi Arnold . Pulszky
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Károly, Hampel József és Radisies Jenő foglalkozott
ezzel tüzetesen. Eredete mindazonáltal máig sincs tisz
tázva; a díszítő motivumok és ezek kompoziciói azon
ban, amelyek külföldi emlékeken is a magyarországiakkal
azonos stílűek, elvitázhatatlanul magyarok s kezdve
Árpád-kori rekeszzománcos ékszereinken, XIV. századbeli
falképfestésünk, XV. századbeli fafaragásunk s még
későbbi hímzésünk motivumaival tartanak szoros rokon
ságot olyannyira, hogyha díszítő művészetünk emlékei
nek kiadására képekben valamikor rákerül a sor, ugyan
csak jogosan fogunk beszélhetni a honfoglaláskorig
visszanyuló nemzeti omamentikáról, amelyről nálunk
szakkörökben oly sok disputa folyt.

Radisies Jenő az északitáliai Friaul néhány kisebb
templomában több, 1400 körül készült ezüst ereklye
tartót talált, amelynek egyszerű sodronyzománcos dísze
úgy fest, mintha a mi ilyfajta emlékeink kezdetleges
példáit képviselné.

Az apró erkélyek sejtszerűen egymáshoz tapadó töme
géből álló gemonai nagy ezüst ereklyetartót, karélyos
'talpán és négyszögletes szárán, kidomborodó fehérpettyes
zománcos rózsák díszítik sodronyos indákkal, mint az
egyszerűbb két ostensoriumot is ugyanitt s a venzonei
pacificalét.

A két kisebb gemonai ostensorium fedelén a sodronyos
zománc indái szőlőkacs formájú kúpos végű tekercsek
ben végződnek, mint a mi XV-XVI. századbeli emlé
keink egy részén. Ebből azonban még nem következik,
hogy az ilymódon cifrázott sodronyos zománcot nálunk
a XIV. században még nem ismerték. Szent László győri

hermája alig pár évvel 1400 után készült, négyzetes
keretű mustráinak sodronyzománcos díszítése mégis
jóval fejlettebb, mint a mintaképeknek vélt északitáliai
munkák; éppúgy a XIV. századbeli nyitrai evangelis
tarium sodronyzománcos ékítményei is. Minthogy a győri



III. r. A kőszegi Ürm utat ó.
XV. sz ázad .

,., M átv ás ki r ály b écsuj
helyi se rlege. 1461.
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herma zománcai k özött a sárga is szerepel, a Hampeltől

megállap ított korai és kései színskála alapján a zománcot
ezen a hermán ál későbbinek ta rtj ák. Ez a vélemény azon
ban csa k akkor állna meg. ha a sá rga üveget, amelynek
az üvegfest ésben régtől fogva nagy szerepe volt, nem

18. Sodro nyzománcos díszí tés a bécsujhelyi Má
tyás-serlegr öl, 16.41 .

ismert ék volna a X V. századná l előbb . Az It ál iában fönn
maradt későbbi ilyfajta ötvösmunkák sodronyzománcos
dísze és ut óbbi fölhasználásának módja anny ira azonos
a magyarorsz ágiakéval, hogy alkalmazását a két ség
telenül olasz mest erek m űhely ében csakis vándorló
magyar ötvöslegények közreműködésének tu laj donít-
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hatjuk. Ilyen emlék a nápolyi múzeum ezüst ereklye
tartöja, a Corpus Domini-t (Krisztust koporsójában állva),
gótikus fülkében ábrázoló szobrocskájával, amelyet
hátterén kék, fehér és viola szinü sodronyzománc díszít.
Ez a munka 1460 körül Niccolo Lionello mühelyéből

került ki. 1462-ben Niccolo Cameraris mühelyében
készült a cividalei dóm S. Biagio-szobrocskája, amelyen
a sokszögű talapzat oldalait s a szent püspök süvegét
borítja az egykorú magyar emlékekkel azonos stflű

sodronyos zománc. Hampel sodronyzománcos emlé
keinken két színskálát különböztetett meg. Régibb
emlékeinken a vörös, zöld, kék, viola, barna, fehér és
a fekete szín az uralkodó. A XVI. századbeli emlékeken
a vörös, a barna és a fekete elmarad s a többihez nagy
ritkán még a sárga szín társul. Ez a szabály azonban,
mint szent László győri hermája is mutatja, szintén
nincs kivétel nélkül s ha egyik-másik színből kifogy tak
ötvöseink. főleg Erdélyben, amelynek emlékein a második
színskála az uralkodó, ennek színeivel bizonyára már a
XV. században is zománcoltak.

Bármily jelentős a sodronyos zománc díszítő jellege,
emlékeinken sohasem válik a művészi hatás kizáró
lagos tényezőjévé. Kelyheken, profán célú ötvösmunká
ban elsősorban térkitöltő s a tagozást élénkítő a szerepe.
A kelyhek karélyos talpán, lapított gömbalakú cikkelyes
gombján s a cuppa kosarán rendszerint filigrános díszűek

kel váltakozó pajzsszerű mezőket tölt ki. Serlegek tal
pán, kardhüvelyeken. koronák abroncsán és ereklyetartó
mellszobrok talapzatán hullámos virágindáival mint
végtelen szalag szerepel. Minthogy XV-XVl. század
beli ötvösségünk emlékeinek művészi hatásában nem a
sodronyzománc a döntő tényező, az ezzel díszített emlé
kekkel itt fölösleges külön foglalkoznunk. Középkori
ötvösségünknek nem ez a járulékos díszítőméd a fő

érdeme, de az, hogy az európai ötvösség fejlődésébe kap-
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csolódva technikai készségével, mesterei jó ízlésével és
muveszi leleményével a kor stílusá ba n a mintaszer ű

remekművek oly gazdag és változat os sorozatá t hagyt a
ránk, hogy ennélfogva elsőrangú szerepe E urópa csúcs-

l ll. Sodronyzomán cos m ustrák a cseré pfalvi kehelyrö l,
XV-XV l. század.

íves kor i iparm ű v é sze t é ben elvitázha ta tlan . A rom án épí
tészet korabelihez képest a gót ikus ötvösség m ű köd é si

köre hatalmasan bővült . Már nemcsak egyházi célú tár
gyak készü lnek, de hova-hamar ezeknél is nagyobb szám 
mal profán rendelte tésű asz tali edények, díszek és egyéb
holmik. A templomi ötvösmunkák is változatosabbak.
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1316 után, hogy V. Kelemen pápa Úrnapjának megünnep
lését kötelezővé tette, a templomi fölszerelesek száma az
úrmutatóval bővül. A gótikus úrmutatók főtípusa a
keletflandriai kehelytalpú, hengeres kristályszelencével
betetőzött ereklyemutatókból keletkezett. Az Úr szent
teste ostyájának beillesztésére szolgáló félhold alakú
pántot, a lunulát magába záró s hol hengeres, hol négy
szögbe foglalt korong alakú szelencét torony alakú vagy
bazilika keresztmetszetét utánzó gótikus keretbe fog
lalták, a két oldalt megnyuló karélyos talpból kiemel
kedő szár felső harmadrészében a gombot támasztó
pillérekkel tagolt sokszögű kis kápolna mintájára ala
kították. Spanyolországban a talpnélküli, kápolna alakú
vagy centrális elrendezésűgótikus templom és kápolnafor
májú szentségtartók, az Ú. n. custodiák váltak általánossá,
amelyek különösen az Amerika felfedezése nyomában
odaözönlő nemesfémek fölhasználásával lettek hatalmas
méretűek. Spanyolországon kívül csak Németország
ötvöseinek sikerült az úrmutatókon a gót templomarchi
tektura égfelé törő tagozatainak légies könnyedségét
kifejezésre juttatniok, de oly stílszerűen, vagyis az
az ezüst anyagának sajátosságaival harmónikusan, mint
a mi mestereink, a német mcsterek sem szálkás hatású
úrmutatóikon, sem architektonikusan tagolt kelyheiken
nem remekeltek.

Emlékeink mérhetetlen pusztulása ellenére aránylag
alig maradt fönn egyebütt annyi gótikus úrmutató és
kehely, mint Magyarországon. Gótikus szabású úrmuta
tókat ötvöseink, részben a régi formakészletek fölhasz
nálásával, helyenként még a XVIII. században, sőt a
XIX. elején is készítettek. A legtöbb ilyfajta emlék
falusi templomokban maradt ránk s ez természetesen
nem mind remekmű. Régi székesegyházaink közül csak
a zágrábi őrizte meg gótikus úrmutatóját a XV. század
végéről s ez külíöldi szakkönyvekben is mint az ilyfajta
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emlékek mintapéldája szerepel. Hogy a spanyolországi
custodiákkal méreteikben vetekedő úrmutatóink is vol
tak, arról a kassai szent Erzsébet-plébániatemplom kin
cseinek 1516. évi leltára tanuskodik, amelyben egy na
gyobb, 102 márka súlyú, vagyis mintegy 25 kilós és 3 rőf

magas monstrancia szerepel. Ezt a templom szentélyében
a főoltár mellett jobbfelől külön vasajtós falba foglalt
szekrényben őrizték s 1682-ben Thököly kurucai pénzzé
verették. (L. Mihalik József: Kassa város ötvösségének
története, 1900.) A templomnak a leltárban felsorolt III

darab arany és ezüst ötvösműve393%márkát és %nehe
zéket, körülbelűlegy mázsát nyomott. MindebbőlKassán
2 kgr.-nál alig több súlyú ötvösmunka maradt fönn
napjainkig, a török hódoltság folyamán százával elpusztult
középkori templomainkból pedig jóformán semmi.

Tisztán építészeti elemekből szerkesztett XV. század
beli úrmutatóink sorában a legszebb és a legnagyobb
a IlO cm. magas felkai úrmutató a Szepességen. Nyolc
karélyos, haránt irányban kiszélesedős karélyain csúcsos
talpának pereme fölött csak lépcsőzetes tagozatának
oldalát díszíti áttört művű hullámos lombékítmény s az
ostyatartószelence torony formájú keretének alját. Hat
oldalú alján síma szárát felső harmadában hatszögletes
kápolna alakú gomb zárja körül, amelynek fialás támasztó
ivek közé foglalt mennyezetes fülkéiben egy-egy szent
szobrocskája áll. A kápolna csonka gula alakú tetejét
szögletes gyűrű választja el a fordított gúla alakú talap
zattől, amelyen az egykor hatszögletes ostyatartó kris
tályszelence állt. A posztamenst ezüstcsillagos áttetsző

kék zománc borítja. A szelencét két felől egymás hátán
lépcsőzetesen a magasba törő s ablakosan áttört fialák
sora fogja közre, ormát egymás fölött kisebbedve két
fialás mennyezet alkotja s mindakettőben egy-egy szent
szobrocskája látható. A felső mennyezet fölött egymás köré
csavarodva három levélcsomós díszű pálcatag tör a
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magasba, csúcsán keresztrózsával, amelyen Sz. Mária
és Szent János parányi alakja között feszület áll.

A bazilikális elrendezésű gótikus templom kereszt
metszetére emlékeztető tagoltságra a bajmóci és a kő

szegi, kissé szálkás hatású úrmutató példa. (III. mel
léklet r. kép.) Az arányaiban is remek, díszes zágrábi
úrmutató felső része csamoktemplom keresztmetszetére
emlékeztet s alját már naturalisztikus lombékítmények
díszítik. Az ilyen diszítésű úrmutatókra, amelyeken az
architektonikus elemek is már játszi ágas-bogas galy fona
dékokká alakulnak át, a XVI. század elejéről az iglói lIS
cm. magas úrmutató a legszebb példánk. Ennek hatkaré
lyos talpát laza lombékítmények borítják, szögletes gomb
ját galyfonadék. Testének aljáról ezüstforgácsokból alakí
tott s lecsüngő naturalisztikus lombok között eperszemek.
gömbök és mákvirágok díszítik. Az úrmutató felső része,
egymás fölött két sorban három-három ágas-bogas
mennyezetes fülkét magában foglaló hármas toronyból
áll. A középsé torony alsó menyezete az ostyatartó
szelence fölé borul, a többi mennyezetek alatt két passio
jelvényeket tartó angyal, Mária s szent István és szent
László királyunk szobrocskája látható. A tornyok egymás
köré csavarodópálcákból összerótt csúcsa két felől kereszt
rózsákban végződik, a középsőn a feszület áll. Az iglói
úrmutató az ugyanitt fönnmaradt hasonló stílű, de jóval
harmonikusabb hatásu, 75 cm. magas ezüst oltárkereszt
tel együtt valószínűlega kassai Antoniusz mester műve,
akitől a kassai szent Erzsébet-templomban egy natu
ralisztikusan díszített aranykehely maradt fönn s aki
Is04-ben Kassa város szép nagy pecsétjét is véste.
A felkai úrmutató minden bizonnyal lőcsei mester
mííve. A Szepességen még mintegy ro darab gótikus
stílű úrmutató maradt fönn. Van ezek sorában még szi
~orú tagoltságú XIV. századbeli jellegű munka is, mint
az alsólaposi. de XVIII. századheli is, mint a richwaldi,
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Sőt a sárosmegyei Kapi templomában a XIX. század
elejéről maradt fönn egy minden ízében gótikus típusú
ezüstűrmutatö, amelyen csak részleteinek tüzetesebb
vizsgálata esetén látszik, hogy a klasszicizáló stílus ko
rából való.

XIV. századbeli gótikus kelyheink olasz hatásra val
lanak, a XV. század elejétől kezdve azonban német min
tára architektonikus részletekkel díszített kelyhek is
készültek nálunk. A kassai és a gyulafehérvári ilyfajta
sodronyzománcos kehelyen kezdve egész sorozat emlé
künk van, amely arról tanuskodik, hogy mint küzködtek
mestereink, amíg a szögletes formákat az ezüst simulé
konyabb anyagával összhangba hozniok sikerült. Már
szinte tökéletes harmónia jellemzi a XV. századbeli
kelyhet, amelyaszucsányi templomból ered s báró
Révay Ferenc kincstárával került mint ajándék a
Nemzeti Múzeumba. Bordásan tagolt hatkarélyos tal
pának mezőit magyar szentek vésett képei s közbe
ékelt filigrános mezők díszítik. Szárát áttört művű né
gyes karélyokból összerótt gyűrűk tagolják s felső har
madában erősen kidomborodó, gazdagon tagolt gótikus
árkádsor övezi, amelynek csúcsos ívű mennyezetei alatt
zenélő angyalok szobrocskái állottak; ezekből csak egy
maradt meg. A kehelycsésze (a cuppa) kosarát filigrános
alapon. három sodronyzománcos kerek mezővel válta
kozva, három szent nő laposan vert és vésett mellképe
díszíti: a magyar Szent Erzsébet, Szent Borbála és Kata
lin. A kosár peremét stilizált liliomos párta koronázza.

A legpompásabb, architektonikusan tagolt gótikus
kelyhünk valószinűleg a gyulafehérvári székesegyházból
vagy más erdélyi magyar templomból került az eszter
gomi dóm kincstárába s előbbinek 1450 előtt Suky Bene
dek erdélyi földbirtokos ajándékozta (IV. melléklet).
A kehely t talpának peremén a karélyok közeibe iktatott
~óttknsfűlkékbenszentek apró szobrocskái, a talpnak hor-
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dákkal mezőkre osztott oldallapjait sodronyzománcos
virágok diszítik s az alsókhoz hasonló gótikus fülkék tető

zik be szentek félalakban ábrázolt szobrocskáival. Akehely
szárának gyűrűit alkotó árkádokban parányi szent alakok
domborművei. a már-már gömbalakú nodus plasztikus
epervirágokkal váltakozó mennyezetes fülkéiben zenélő

angyalok szobrocskái állnak. A kehely csészéjének ko
sarát sodronyzománcos virágok közt hat vésett medail
lon díszíti újszövetségi tárgyú képekkel s peremének
dedikációs felirata fölött liliomos párta huzódik.

Az esztergomi Suky-kehely szinte valamennyi diszítő

eljárást egyesít, amellyel ötvöseink a XV-XVI. szá
zadban egyházi és világi célú munkáikon remekeltek.
Hogy a különböző díszítő technikákkal egyenkint is
mily művészi hatást értek el, erre szintén fölös számmal
vannak példáink. Bártfán a szent Egyed-templom szá
mára Scultéti Keresztély plébános megbízásából Gáspár
mester 1450 körül kelyhet készít, melyet hatkarélyos tal-

~ pának oldallapjain gótikus mennyezetek alatt hat szent
vésett alakja díszít. (20. kép.) Utóbbiak mesteri rajza az
I450-ben született kitünő elszászi festő és rézmetszőnek.

Schongauernek is becsületére válnék. Gáspár ötvös életé
nek pályáját a bártfai levéltár följegyzéseinek fonalán
szinte évről-évre nyomon követhetjük; de csak attól
fogva, hogy 1418-ban, nyilván odavaló felesége révén,
házat szerez a városban. A házért évi 4 forint adót fizet.
Mint minden bártfai polgár házában, az övének asszony
népe is szövéssel foglalkozik s a mester a városi elüljáró
ság által monopolisztikusan forgalomba hozott vászon
ért ismételten kisebb-nagyobb összegeket vesz föl. Egy
Budára irányító gyolcsszállítmány értékesítésével, nyil
ván mint ott ismerős, sőt talán onnan származó embert,
1438-ban őt bizzák meg. Mint kiválóbb mestereinket álta
lában egyebünnen is, a bártfai esküdtek még nem egy
szer küldik ki a város ügyeiben más városokba s foglal-



IV. Suk" Benedek kelyhe az es zte rgomi szé kes
egyh áz kincst árában . Készült 1450 előtt.
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koztatják mint ötvöst is. I425-ben a város megbizásából
Onódi Zudar Jánosnak,
a zborói vár urának ké
szít 60 írtért remekműv ű

serleget; a város rá vé
sett címeréért külön 2
frtot kap. 1434-ben 46
frtért Zsigmond király
számára rendelnek meg
nála ajándékserleget s
143s-ben adója már 14
frt. A falakon kívül ma
jorja van, a városnak
zsindely t ad el, amelyet
nyilván zsellérei farag
nak telenként. Fölös
pénzét kamatra köl
csönzi, nemcsak bártfai,
de k ülí öldi kereskedők

nek is s pontatlan adó
sain a város útján hajtja
be követeléseit. 1444-ben
megválasztják quinqua
ginta virnek, a város
ötventagú k üls ő tanácsa
tagjának. Utoljára a vá
rosi számadáskönyvek
ben 1455-ben szerepel a
szent Egyed-templom
számára készülő ezüst
kereszttel kapcsolatban :
I tem Casparo aurifabro 20. Szent Borbála vésett képe Gáspár
pro labore magna crucis mester bártfar kelyhéről. XV. század.

fl. 4. (L. Archaeologiai
Í~rtesítő 1915. évf., 161. S köv. ll.) Középkori ötvö-

Divald K. : ~bgyar ipann ű v é szet t ört énete. 7
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seinkről más városainkban is igen sok adat maradt fönn.
Budán, Brassóban s alighanem Nagyváradon is már a
XIV. században, Kassán, Lőcsén, Kolozsvárott, Besz
tercebányán, Trencsénben, Pesten és egyebütt a XV-ben
önálló vagy a festőkével társuló céhbe állnak. Kassán
1382-1400 között a város jegyzőkönyveiben 16 ötvös
neve merül föl; a XV. századból onnan, bár 56 évről

jegyzőkönyvek nem maradtak fönn, névszerint 38 rnes
tert ismerünk. Antoniusz mesteren kívül azonban a sok
névvel ötvösmunkát kapcsolatba hozni nem lehet. Ré
gibb iróink az erdélyi szász kutatóktól közzétett s a
német szakirodalomban is felhasznált tömérdek adat
alapján ötvösségünk főhelyeit a középkorban is Erdély
ben s a német írók utóbbi szász nemzetiségű városaiban
keresték. Az erdélyi önálló fejedelemség koráig a szász
városok ötvössége éppoly provinciálisjellegű, mint némely
részleteit nem tekintve, építészete és szobrászata.

Erdély középkori ötvösségének emlékeit az Iparmű

vészeti Muzeumban 1913-ban rendezett kehelykiállí
tásról nagyobb teljességgel ismerjük, mint a magyar
országiakat. A kelyhek zöme ezen erdélyi szász templo
mokból került ki s a jobb fajta emlékek éppenséggel
nem tükröztettek vissza a magyarországi ötvösmunkák
tól elütő vonásokat, de azok javát sem szárnyalták túl.
A románkori hagyományokat földolgozó XIV. századi
kelyheknek, mint pl. a nagyselypinek, sajátosságot csak
elmaradt provinciálizmusuk kölcsönzött. Utóbbi kehely
kerek talpát egykor translucid zománcos vésett evan
gelista jelképek díszítették. Az architektonikus díszű,

gótikus kápolna alakú gombbal készült XV. századbeli
kelyhekből a vurpodin kezdve erdélyi szász templomok
ban szintén több maradt fönn, valamint a XV-XVI.
századból egész sorozat sodronyzománcos kehely. A leg
szebb ilyfajta emlék a nagyszebeni Bruckenthal-mú
zeum kelyhe. de ennek, igaz, hogy későbbi dedikációs
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feliratán Vajda Mihály neve szerepel s eredetileg is alig
készült szász templom számára. Az aszúbesztercei, szász
ivánfalvai s a nagysinki templomok sodronyzománcos
kelyhei csak primitivségükkel ütnek el az ilyfajta ma
gyarországi emlékektől. Erdélyi, de aligha szász eredetű

a nyitrai székesegyház Bornemisza-kelyhe, amelyet fel
irata szerint Bornemissza Pál veszprémi, majd erdélyi
és nyitrai püspök darabokra törve vásárolt meg (valö
színűleg a tövisi ferenciektől) s állíttatott helyre 1564-bell,
67 éves korában. A kehely színaranybőlkészült s karélyos
talpának tagoltságával, áttört művű gömbalakú (ujabb]
gombjával s cuppakosarával. valamint ezek mezőit és
cikkelyeit elborító sodronyzománcos díszítésével a po
zsonyi ferenciek gyöngyökkel ékes sodronyzománcos
aranykelyhével tart szoros rokonságot. Utóbbi a XVI.
század elejéről való s bizánci rekeszzománcok finom
rajzára emlékeztető, ragyogó színű, többféle virágú,
zománcos indák diszítik. Mint Magyarországon, Erdély
ben is több olyan sodronyzománcos kehely maradt
fönn, amelyek diszítésén a zománcvirágos mezők

filigránnal kitöltött pajzsokkal váltakoznak. Ilyenek
Erdélyben a bogácsi és a muzsnai, Magyarországon az
1450 körül készült Széchy Dénes-féle kehely Eszter
gomban s a garamszentbenedeki apátság kelyhe ugyan·
ott. Nagy számmal maradtak fönn nálunk tisztán
filigrános kelyhek, amilyen technikával a gótika korá
ban csak Magyarországon diszítettek ötvösműveket.

A gömböcskés, régi magyar szóval bőrtűs sodronyos di
szítést Czobor sujtásos filigránnak nevezte el s legszebb
példáival a nyitrai székesegyház, a gyöngyösi ferenciek
s néhány szepességi templom ilyfajta emlékein találko
zunk. Kitűnően fest a sodronyzománcos diszítés oly
kelyheink csészekosarán, amelyek gombját és talpát
akár forgácsszerií, akár öntött naturalisztikus ékítrné
nyek diszítik. A poprádi szerit Egyed-templomnak a

7*
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XVI. század elejéről fönnmaradt, cuppakosarán sodrony
zománcos kelyhét karélyos talpán véges-végig öntött
indadísz borítja, amelynek virágos, leveles galyai közé
szőve ötvösünk parányi alakokkal a templom védőszent

jének legendájában említett vadászatot ábrázolta.
A sodronyzománcos díszítés még legegyszerubb típusú

középkori kelyheink hatását is pompássá s tekintve
motivumai változatosságát, eredetivé teszi. Az ily
fajta kelyhek, mint például a lőcsei, a liptószentmiklósi,
besztercebányai és a barsszentkereszti talpa szintén hat
karélyos s a kehely szárának gombja rendszerint lapos
almaalakot mutat, amelynek áttört művűekkel vagy
lombos díszűekkel váltakozó sima cikkelyeit a XIV.
századi négykarélyos, majd négyzetes rotulusok helyett
vertművű,ötszirmú, gyakran eperszemes virágok diszítik.

Sodronyzománcos kelyheink sorában olyan is akad,
amelyen a virágékítmények közé szintén zománcos
címerek, Krisztus- és Mária-monogrammok vegyülnek.
Ilyen a szepeshelyi székesegyház kelyhe a XVI. század
elejéről, amelyet a barokk-korban újból aranyoztak s a
tűzben kipattogott zománcot ekkor színes gyantás fes
tékkel pótolták. Hasonlóan kipattogott díszű, de helyre
nem állított sodronyzománcos kehely van az eperjesi
Szent Miklós templomban.

A sodronyos zománc, mint feljebb említettük, nem
csak kelyhek és egyéb templomi ötvösművek dísze volt.
A Nemzeti Múzeum 145I-ből való ereklyetartókorongját
domború Corpus Domini képe körül pompás hatású
sodronyzománcos hullámos virágindadísz koszorúzza.
Hasonló stí1ű és díszű kerek viaticumszelence van a
szélesei templomban, Zólyom megyében, amelynek gó
tikus úrmutatóját 1918-ban betörők rabolták el. Hogy
világi célú tárgyakon is korán terjedt el a sodronyos
zománc, erre a drezdai múzeum kardjának ezüsthüvelye
példa, amelyet végig sodronyzománcos indák borítanak.
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A kardot 1425-ben, augusztus I-én, Zsigmond királyunk
Budán ajándékozta Frigyes meisszeni őrgrófnak, amikor
mint német császár szász választófejedelmi rangra
emelte. A zománcok itt vörös, fehér és zöldszínűek.

A régi Magyarország területén ismeretes sodronyzomán
cos emlékek száma a XV-XVL századból több mint
száz. S bizonyos, hogy ezt a technikát nemcsak a Fel
vidéken és Erdélyben művelték, de az Alföld elpusztult
városaiban is, ahol az előbbi két vidék mestereinél még
különb ötvöseink lehettek. Erre az a körülmény vall,
hogy a legtöbb, külföldön letelepedőötvösünk nagyalföldi
magyar ember. Ajtósi Albert, a németek legkiválóbb
festőjének, Dűrer Albertnek apja, Gyuláról indult el
vándorútjára s Németalföldről visszatérőben ott kötött
házassága révén telepedett le véglegesen Nürnbergben.
Gyulai származású volt Miklós mester, aki a XV. század
ban Kölnben telepedett le s mint városi polgár ott Niclas
der Unger néven szerepelt. Vannak adataink, hogy
Szegedről is kivándoroltak ötvösök Németországba,
mint például a XVI. században Georg Seggein Mün
chenbe s hogy mestereink közül nem egy dolgozott
Itálián kívül Lengyel- és Csehországban, Sziléziában,
Ausztriában. A sodronyos zománc ezek révén terjedt el
északi és nyugati szomszédainknál ; de különösen len
gyel ötvösök nálunk is járhattak. A Felvidékről a határ
széli városainkhoz Budánál közelebb eső Krakóban és
Lembergben szepességi, sárosi, zólyomi, honti és más
megyebeli fiúk csapatostul szegődtek el a XV-XVI.
században lengyel ötvösmesterekhez apródnak, inasnak.
A Lengyelországban, Sziléziában és Ausztriában fönn
maradt sodronyzománcos emlékek alapformájukkal s
másnemű díszítésükkel is oly szoros rokonságot mutatnak
hazai emlékeinkkel, hogy bizvást ezek közé sorozhatnók,
bár többnyire odavaló mesterek munkái. A krakói dóm
egyik leltára már 145z-ben sorol föl két sodronyzomán-
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cos kelyhet; fennmaradt két sodronyzománcos szép
kelyhe s az ottani Mária-templomé, már a XV. század
második feléből és a következő elejéről való. A gnezeni
dómban egy sodronyzománcos kehely, a tarnovi székes
egyházban egy a poprádi kehellyel rokon stílben diszített
76 cm. magas ereklyetartófeszület és négy sodrony
zománcos kehely maradt fönn; Boroszlóban a székes
egyházban Thurzó püspök korából (1506-1526) négy
kehely s egy régebbi ereklyetartóherma. Utóbbi szent
Dorottyát ábrázolja bájos fiatal leány képében, liliomos
koronájának abroncsán sodronyzománccal s ma a
boroszlói múzeumban is mint 1425 körül készült budai
ötvösmű szerepel. (L. Archaeologiai Értesítő 1902. évf.,
193. l.).

A lengyelországi sodronyzománcos emlékekről s az
ottani magyar mestesekről Lepszy Lénárd írt érdekes
tanulmányt. (Arch. Értesítő, 1890., 46-59. l.) E szerint
a magyarországi Synai mester 1394-ben a királyi udvar
számára három ivószarun dolgozott. 1413-ban Magyar
Miklós a pénzverde vésnöke Krakóban, ahol a XV. szá
zad második felében és a következő elején számos Czipser
nevű, tehát szepességi mester is szerepel. Staniszlasz
Vencelnek híres krakói ötvösműhelyét a XVI. század
elején mint tanuló nem egy selmeci, bártfai és késmárki
fiú keresi föl. 1542-ben Erdélyi Márton mint udvari
ötvös dolgozik Krakóban s mestereink bevándorlása a
XVI. és a következő században még nagyobb mérvű.

Ugyanazokkal az eszközökkel, mint a kelyheket, diszí
tették ötvöseink a XV-XVI. században egyéb egyházi
és nagyrészt világi rendeltetésű munkáikat is. Ezekből

alig maradt ránk egy-két mutatósabb darab s nyilván
azért nem, mert amíg a kelyheket a XVI. században
rendre protestáns kézre került templomokban tovább
használták s napjainkig megőrizték, addig a ciboriu
mokat, pásztorbotokat, füstölöket. tömjéntartókat. ám-
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polnákat, mint fölösleges holmit beolvasztották vagy
eladták ; nemzeti királyaink és régi kihalt főúri nemzet
ségeink kinestárai pedig mind szerteszóródtak s pár
darab kivételével külföldre, főleg Bécsbe kerültek.
A XV. század második feléből két érdekesebb pásztorbot
maradt fönn. A szepeshelyi gombja gótikus kápolna
alakú s mennyezetes fűlkéiben itt apró szobrok diszítik;
görbületének keretébe a XVII. században a székes
egyház védőszentjének, szent Mártonnak lovas alakját
foglalták s a Madonna-szobrocskát, mely itt állott, ekkor
az új lombos ékítményekkel burkolt görbület tetejére
tűzték. Sokkal pompásabb a hatása Thúz Osváth zágrábi
püspök (1466-1499) pásztorbotjának, amelynek gombja
fölfelé vékonyodó gótikus tornyot utánoz. A sisak helyére
ezen a pásztorbot pazar díszű kampója került, görbüle
tében az angyali üdvözletet ábrázoló szobrocskákkal.
Kutassy János esztergomi érsek pásztorbotja a XVI.
század elejéről az esztergomi székesegyházban még
gótikus stílű. A mohácsi csatában elesett Perényi Ferenc
váradi püspöké a nyitrai székesegyházban, már renais
sance. Külön tanulmányt érdemelne gótikus kelyheink
gombjainak és talpának a fejlődése, amelyek alapformái
és ékítményei másnemű ötvöstárgyakon, főleg ékszereken
unos-untalan, mégis csodálatraméltó változatossággal
ismétlődnek. Besztercei Tamás 1500 körüli erdélyi csók
táblája a Nemzeti Múzeumban naturalisztikus gallyakból
összerótt, lombos díszű szárán a kehelytalpak és aedi
culás gombok ékítményeit egyesíti korongján ; utóbbi
ékköves keretében kidomborodó gótikus hármas fülkében
a Madonna és két szent szobrocskája' áll. A csóktábla
korongjához hasonló szabásúak a morsusok (pluviale
csattok) és a monilék (ereklyetartó korongok.) Hatkarélyos
kehelytalpak mintájára készültek a tenyérnyi mell
boglárok, aminőket Erdélyben a szász asszonyok ma is
viselnek. Ezek gótikus fülkéit rendesen szintén szent
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alakok szobrocskái díszítik, karimájukat néha sodrony
zománcos keret, mint az ilyfajta darabokban gazdag
Nemzeti Múzeum egyik boglárján. (21 kép.)

A románkori ötvösség világi rendeltetésű asztali edé
nyek és díszek előálIításával nem igen foglalkozott s ha
igen, az előkelőbbek serlegeinek alakja alig különbözött
a templomi kelyhekétől.A gótika idején, leülönösen ennek
vége felé a profán ötvösség egyre jelentősebb szerephez
jut; stílusa a XV. században naturalisztikus irányban
világi tárgyakon fejlődik tovább s ezekről hat vissza az
egyházi ötvösmunkákra. Stílusérzék dolgában, értve
ez alatt az anyag természetének megfelelő legalkalmasabb
formai megoldás iránti fogékonyságot, középkori ötvö
seink legelől jártak s nincs az a kései gótikus edénytípus,
amelyre az egyetemes iparművészettörténetnem emlék
anyagunkban találná meg a legjellegzetesebb és legszebb
példákat. Hogy ötvöseink mennyire tisztában voltak az
általuk feldolgozott anyag formai lehetőségeivel. annak
semmi sem élénkebb bizonysága, mint az, hogy többnyire
behatöbb vizsgálat nélkül vagy akár fényképen is rögtön
ráismerünk, hogy gótikus kelyheink és egyébfajta edé
nyeink aranyból, ezüstből vagy rézből készültek-e. Az
ezüst nyujthatóságának, de egyben szívósságának is meg
felelő hólyagos edényformák. amelyeket az ötvösség szőlő

föves poharain s harangvirágserlegein nálunk és Német
országban a XVII. század végéig fölkarolt, a kései gótika
korában keletkeztek s világszerte legszebb példájuk az a
remek fedeles serleg, amelyet Mátyás királyunk I462-ben
a III. Frigyes császárral akkor történt kibékülésének em
lékére s a szent korona visszaszerzésének örömére ajándé
kozott volt ellenségének. (III. melléklet 2. kép.) A páratlan
ötvösművet ma a bécsujhelyi múzeum őrzi. A 80 cm.
magas serleggel legutóbb Genthon István foglalkozott
tüzetesen (Magyar művészek Ausztriában a mohácsi
vészig, 1927.) .Bízonyos, hogy a budai királyi kincstárból
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való darab volt, amelynek számára nemcsak budai, de
mint már Zsigmond király korában, vidéki városaink
mesterei is dolgoztak. Az évenkint esedékes újévi adót
királyaink parancsára városaink nem egyszer a falaik

21. Nagyenycdijmellboglár sodronyzománcos dísszel. XV-XVl. század.
Nemzeti Múzeum.

közt dolgozó mesteremberek műhelyeiből kikerült ezüst
tálakkal és más ötvösmunkákkal rótták le, amiből való
színű, de emlékek is bizonyítják, hogy határszéli vár
megyéinkben is voltak a fővárosban dolgozókhoz fogható
kiváló ötvöseink. holott elsőrangú építészekkel, szobrá-
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szokkal és festőkkel a középkorban állandóan csak
nagyobb városainkban s még Kassán is csak a XV. század
elejétől kezdve találkozunk. Hogy mekkora kincsek vol
tak Mátyás király budai várában, de főuraink és főpap- ,
jaink váraiban és palotáiban is, arról nem egy feljegyzés
maradt fönn a középkorból. Bakócz Tamás esztergomi
érsek hagyatékában 100 mázsánál több arany és ezüst
ötvösmunka volt s ezek sorában szarvasokat, madarakat
ábrázoló asztaldíszek, roppant nagyságú edények. Ezek
egyrésze, mint az arany kálvária, Corvin János révén
Mátyás király kincstárából került a főpap birtokába; de
ő maga szintén sürűn foglalkoztatta ötvöseinket, miként
Estei Hippolit is egri püspök korában, bár ékszereket,
kereszteket Itáliából is szereztek. Olasz munka Bakócz
Tamás zománcos díszű, renaissance stílű remek kis
arany mellkeresztje az esztergomi székesegyház kincs
tárában. Amikor Mátyás király Budán Beatrix-szel
lakodalmát ülte, ebédlőpalotájának asztala előtt ölnyi
magas aranyozott ezüst szőkőkút állott s az ezüst unikor
nisok hátán nyugvó öt rőf széles pohárszék kilenc polcát
szemtanuk följegyzései szerint 560 darab arany- és ezüst
kancsó, serleg és pohár diszítette. Az arany- és ezüstedé
nyek halmozása, mint tőkegyűjtés. országszerte, külö
nösen a török betörések óta harapózott el, amikor a föld
birtoklása bizonytalan lett s a szüntelen háborús világ
ban főuraink körében a XVI-XVII. században is álta
lános maradt. Ez is egyik oka ötvösségünk akkori virág
zásának, amelyhez foghatót a középkorban a német
császárok udvarának műpártolásasem teremtett. A bécsi
udvar csak a XVI. és XVII. században tűnik föl műpár
tolásával, de mükincseit, főleg ötvösmunkáit nóta
pörök révén nagyrészt még akkor is Magyarországról
szerezte. S a bécsi műtörténeti és egyéb osztrák rnúzeu
mokban látható középkori ötvösmunkák sorában nem
egy a magyar munka. Kétségtelenül ilyen a bécsújhelyi
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serleg, amelyet osztrák írók alap nélkül tulajdonítottak
Zolawer vagy Zulinger bécsujhelyi ötvösnek, a kit
Magyarországból odaszakadt ötvöscsalád fiának gon
doltak.

A gazdagon aranyozott, ezüstből készült, vertművű

bécsújhelyi Mátyás-serleg hatkarélyos talpának karimáját
világoskék alapon piros és zöldszínű sodronyzománcos
virágos indadísz borítja. Ezt a karélyok közeiben egy-egy
vertművű bogáncs-Ievélcsomó szakítja meg s a talp
tetején a gömbszelet alakú hat hólyag közeit akarimán
s a szár tövében 6-6 sárkányalak diszíti. A hatszögletes
szárat a talp karimájáéhoz hasonló sodronyos zománc
borítja s felső harmadában egymás alatt két rendben
erőteljesen kiugró lombdiszítmény koszorúzza. A felső

kisebb koszorúra forrasztott gyűrűn áll a serleg teste,
amelyet bordás hálóba foglalt halhólyagok egymással
ellentétes kettős sorának mintájára alakított a mester
úgy, hogy a hosszúkás hólyagok csúcsos vége lenn és
fönn ismét gömbökben végződik. A felső nyolc gömböt
sodronyzománcos virágok borítják sötétkék, kékeszöld
és piros színben; a serleg peremét, fönn, a szélét beszegő
vastag, sodort drótról lenyúló lombok diszítik, amelyek
a zománcos hólyagok közeit töltik ki. A serleg fedeiének
alját a talpéval azonos motívumú sodronyzománcos
virágos szalag borítja, utóbbi fölött bogáncsleveles,
liliomos korona huzódik. A fedél hólyagos tetejének
közepéből hosszú nyél nyúlik fölfelé, középén és végén
lombos díszű gombbal; a felső gomb leveleinek koszorú
jában szívalakú címerpajzsot tartó vitéz öntött alakja
térdepel. A pajzson az 1462. évszám s több későbbi be
karcolt jel van. Mátyás király bécsújhelyi serlegéből

aligha ittak. Azoknak a kitüntetéseknek készült serle
gekből való emlék lehet, amelyeket a nagy király kora
fejedelmeinek, de magyar híveinek is a mai rendjelekhez
hasonlóan adott ajándékba s amelyeket különösen utób-
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biak váraiknak bizonyára legdíszesebb termében külön
fülkében fölállítva vagy a pohárszék díszhelyén őriztek.

Keskeny talpával a serleg mint asztaldísz vagy boros
serleg nem igen szerepelhetett, mert könnyen felborult
volna; utóbbi célra szertelen méretei miatt sem volt
alkalmas, amennyiben űrtartalma több mint három
liter. Ekkora nagyságban még az iszákos XVI-XVII.
század német billikomjai (a német Willkom-ból), ezek a
hengeres formájú s többnyire üvegből készült társas
poharak is alig készültek. Mai szóval élve, valóságos
l'art pour l'art serleggel van itt dolgunk s ez a körülmény
magyarázza meg a serlegnek a gyakorlati használhatósága
rovására is érvényre juttatott felülmulhatatlanul tökéle
tes arányait, lendületes vonalainak remek harmóniáját,
pompás szerkezetét, amelynek érvényesülését, a tagolt
ságának megfelelően ritmikusan elosztott pazar díszítés
távolról sem fojtja el, sőt még inkább emeli. Falke Ottó,
a középkori ötvösség történetének legkiválóbb ismerője,

nem egy osztrák társával szemben határozottan magyar
munkának tartja a bécsújhelyi serleget s valamennyi
ilyfajta európai gótikus emléknek fölébe helyezi. A lüne
burgi két serleg s a goszlári városházán őrzött, szintén
pazar díszű hólyagos nagyezüstkanna I477-ből, csak
méreteivel közelíti meg s művészi forma és helyes arányok
dolgában még Mátyás király fedeles hólyagos ezüst
poharával is alig vetekedhetik. Utóbbi a bécsújhelyi
serleg középsö részének mintájára készült s azzal a
hólyagos foglalat ú bölényszarvval került a mohácsi vész
után királyaink kincstárával Bécsbe, amellyel együtt
ott ma a műtörténeti múzeumban látható.

A bécsújhelyi serleghez fogható nagyméretű és hasonló
stílű ötvösmunka az Esterházy hercegek kincstárával
Iparművészeti Múzeumunkban letétbe tett 77 cm magas
aranyozott ezüstkulacs, amelyet későbbi felirata szerint
Esterházy Miklós nádor, az Esterházyak tekintélyének
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és gazdagságának megalapítója, 1642-ben szerzett meg
és sorozott be drágaságai gyüjteményébe. (L. Csányi
Károly cikkét a Régészeti Társulat Évkönyvében,
1923.) A középen korongformájú kulacs hosszúkás,
hólyagos talpa és nyaka s lombos diszítésének mödja
szintén a bécsújhelyi serleg mesterének minden bizonnyal
budai műhelyére vall. De hogy az ország más városaiban
is készültek ilyfajta ötvösmunkák, erre szintén vannak
adataink és emlékeink. A gótika vége felé mind erőtel

jesebben érvényesülő realisztikus iránynak megfelelően

ötvöseink síma hólyagok helyett már a XV. században
növényi elemeket, gyümölcsöket dombontanak s ezek
ötletes csoportosításával egészen sajátos edényformákat
teremtenek. A legszebb ilyfajta naturalisztikus elemekből

formált gótikus edényeink a két XV. századbeli ámpolna,
amelyet valamikor a nagyváradi székesegyház főpapi

miséin használtak s amely a Jankovich-gyüjteP1énnyel
került a Nemzeti Múzeumba. (22. kép.) Az ámpolnák karé
lyos talpának felső lapját itt hólyagok helyett kocsányos
körték sora diszíti, amelyek közeit itt épp úgy, mint az
edény lapított gömbalakú középső részének két sorban
kidomborodó körtéi között, ráforrasztott vert lombok
töltik ki. Az ámpolnák szárát, szintén szögletes hosszú
nyakát és lombos keresztrózsában végződő fedelét végig
egymást rácsszerűen metsző gömböcskés filigrán borítja;
kiöntőcsövük éppúgy, mint Seolari András zágrábi
kannáján, sárkányfejben végződik. Utóbbi kanna, mint
hólyagos ötvösmunkáink Zsigmond király korabeli pél
dája is érdekes; a hólyagok azonban itt homorűak s
hullámosan dőlnek oldalvást egymásba az edény testén.
Az ezüst feldolgozásában szerzett korlátlan biztonság
ötvöseinket a középkor végén nem egyszer szertelen
ségekre is ragadtatja. Erre a karlócai érseki kincstár
rőzseköteg formájú fedeles pohara példa, amelyet alján
sodronyzománcos szalag díszít.
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A páratlanul finom jóizlés azonban, amely dísztárgyak
nak készült világi ötvösmunkáink javát jellemzi, álta
lában köznapi használatra szánt ezüstpoharak. csészék
és egyéb asztali edények készítésénél szinte sohasem
hagyja cserben ötvöseinket. Ilyen XV-XVl. századi
poharakból, még a hamisítványok újabban történt
kiselejtezése után is, Nemzeti Múzeumunkban oly gazdag
sorozat látható, mint a minővel egyéb európai gyüjte
mények alig dicsekedhetnek. Poharaink többnyire földből

kiásott emlékek, mint az 1928-ban megszerzett fegyver
neki kincs. A poharak alakja alulieszelt tö1csérformát
mutat, befelé hajló fallal; a díszesebbek talpa öntött
állatalakokon nyugszik és a kehely talpakéhoz hasonló
vert vagy öntött s áttört mértani vagy növényi ékít
ményeket mutat, A poharak falán a középen s akarimán
szintén áttört művű, többé-kevésbbé kidomborodó gyűrű

látható. Vannak kerek talpú, félgömbös csészéjű és fedelű

ciborium formájú serlegeink is, amelyeket bordásan
sárkánybőröketutánzó plasztikus motívumok diszítenek,
mint az aradmegyei ópaulisi kincs kisebbik serlegét a
Nemzeti Múzeumban. A sárkány egyébként középkori
diszítő művészetünkben a honfoglalás kora óta egyre
ismétlődő motívum. Mint a bécsújhelyi Mátyás-serleg
talpán, öntött sárkányok diszítik a Nemzeti Múzeum
1500 körül készült hatszögletes, felső részében hólyagos
fedeles poharát, amelyet későbbi vésett címeres felirata
szerint 1596-ban ajándékozott valamelyik református
templomunknak Remetey Literatus Mihály. (23. kép).
A XVI. század elején a hólyagos díszítés kelyheken és
ciboriumokon is szerephez jut. Előbbiekre remek példa
a kassai dóm helyes arányú kis kelyhe 1516-ból, a későbbi

ananász serlegekre, magyarán szőlőfüvespoharakra emlé
keztető, apró szemű hólyagos cuppakosarával.

Az ezüst domborításában való kiváló technikai kész
ségiikM\ önként következik, hogy ötvöseink vertművű
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réz- és ezüsthe r rn ák .
szobrok, dombormű

ves ereklye tar tó k ké
szítésével is foglal
koztak. Ezekről azon
ban a XV. század de
rekától kezdve csak
írott följegyzéseink
vannak. Bretagnei
Anna francia királyné
udvari embe re , aki
Candalei Annát , I l.
Ulászló feleségét Bu 
dái g elkísér te , a szé
kesfehérvári baziliká
ban a királ yn é koro
názásak or ezekkel
feldiszít ett olt árokon
mintegy hatvan ezüst
hermát látott szent
királyok, vértanuk és
püspökök ereklyé ivel.
(Sza mota : R égi ma
gyar utazások. 139.1.)
A mohácsi vész nyo
máb an Budáról Po-

. zsonyb a, majd onnan
Bécsbe hurcolt s be
olvasztot t kin csek so
rában a királyi vár
templom Alamizsn ás
szent J án os káp oln á
ján ak három ezüst
szobra is szerepelt 1 2 ,

8 és 15 má r ka súlyban
22 . Nagyvárad i ezüs t ámpolna . XV . száza d .

Nemzet i l\Iúzcum .
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és szent Kristóf aranyozott vörös rézszobra. (Siklóssy
i. m. 31. 1.) Vidéki templomaink s városi plébániák
ezüstszobrairöl is nem egy adat szól, valamint
nagy, koporsó alakú ereklyetartökről. amelyek mint
Alamizsnás szent Jánosé is Budán, a XV. század második
felében készültek. Szent Benedek és Zoerard ezüst
koporsóját, miután Thurzó Elek 10.000 forintnyi köve
telése fejében nem akarta elfogadni, L Ferdinánd 1530-ban
pénzzé verette.

A középkorban és később az iparművészet nem egy más
technikája produktumainak díszítése is nem egyszer
ötvösök keze alól került ki, akik azonfelül már a XIV
XV. században kezdik a legkülönfélébb anyagból készült
tárgyakat aranyba-ezüstbe foglalni, ami a renaissance és
a barokk világi ötvösségének később szinte káprázatos
változatosságot kölcsönöz. Pénzverőműhelyeink élén a
középkorban ötvösök állottak, akiknek soraiból kerül
tek ki bronzöntőszobrászatunk legkiválóbb mesterei is,
mint pl. a Kolozsvári-testvérek. Jelentős szerep jutott
ötvöseinknek könyvkötésünkben. amennyiben a bársony
és bőrkötések arany-, ezüst- és bronz vereteit ők készítet
ték. Ilyfajta emlék középkori könyvtáraink pusztulásával
csak igen kevés számmal maradt ránk, de így is akad
ezek között európai hírű példa. Ilyen a XV. századbeli
győri antifonale bőrkötésének evangelista jelvényes
bronzkerete s a közepét liliomos díszű gótikus négyes
karélyban kitöltő Madonna-dombormű, valamint hát
lapján a szenteket ábrázoló négy karélyos öntött bronz
sarokdíszek. Ezek egyike szent László királyunkat ábrá
zolja lóháton s bár a viselet a domborművön Mátyás
király korabeli, a ló és a lovas Varjú Elemér megállapítása
szerint csakis a Kolozsvári-testvérek nagyváradi szent
László lovasszobrának a mintájára készülhetett s apró
méreteivel is ennek monumentalitását és drámai hatását
örökítette ránk. (L. Csánki Dezső : Árpád és az Árpadok.)
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Szent László győri hermája s erre Czobor Béla utalt elő

ször, a nagyváradi lovasszobor szent László fejének ere
deti nagyságban utánzott hű másolata. A bársonykötések
érdekes XV. századbeli ötvösművű példája Selmecbánya
jogkönyve, amelynek. tábláját sarkain ezűstforgácsok

ból alakított naturalisztikus lombékítmények, közepén
a város vertművű címere díszít.

Mint feljebb láttuk, Synai mester, ki valószínűleg Bu
dáról került Krakőba, a lengyel királyi udvar számára
már a XIV. század végén készített ivókürtőket. Ezek
alighanem ezüstbe foglalt állati szarvak voltak, mint a
hólyagos ezüst foglalatú bécsi szarv. Ilyen később olaj
tartónak használt ivókürt, helyesebben asztaldísz, az esz
tergomi kincstárban három maradt fönn. Két ilyen bivaly,
helyesebben alighanem bölényszarvat a marienburgi
kincstár készletéből. megtisztítva és újból aranyozva
]ungingeni Konrád, a német lovagrend nagymestere
I408-ban küldött Zsigmond királyunknak ajándékba.
(L. Némethy Lajos cikkét Századok, 1899. 140. l. és
Czobor-Szalay: Magyarország történelmi emlékei. I-II.
k.) Az egyik esztergomi olajtartőszarv, a kehelytalpra
pántolt, ezek köz~l való lehet, de szélesebb végének hó
lyagos foglalata Mlelestül valószínűleg későbbi. A másik
két bölényszarv három lábon nyugszik s az egyik Zsig
mond, a másik Mátyás király korából való.

Az ezüst foglalatú kristályedények egyik euröpaszerte
legérdekesebb XV. századvégi példája szintén az eszter
gomi kincstárban maradt fönn. Ennek alja kerek talpon,
realisztikus felfogással, juhai közt kuporgó pásztort ábrá
zol. Az öntött alak félvállán tartja az ezüstbe foglalt
gömbalakú fedeles kristálycsészét.

Már a középkorban ezüstbe foglaltak cserépedényeket
s különösen messze Keletről Európába szívárgő kínai por
cellánokat is. Ilyen XV: századbeli ezüst foglalatri cse
répedény az Esterházy-kincstárban. IparművészetMú-

Di vald K.: Magyar iparművészet története. 8
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zeumunkban látható. A párisi Nemzet Könyvtárban
egy színes rajzot őriznek, amelynek másolata Iparművé

szeti Múzeumunkban látható s amely ezűstfoglalatban

kínai porcellán vagy keménycserépkannát ábrázol, külön
feltűntetve ötvösművű részleteit. Ezek sorában Nagy
Lajos címere is szerepel s a rajz alighanem olyan fele
más anyagú ötvösmunka terve, amelyet valamelyik lovag
rend szánt nagy királyunknak ajándékba. Elkészült-e s
rendeltetési helyére jutott-e, azt még találgatni is bajos.
A régi budai és visegrádi királyi kincstárakból jóformán
semmi sem maradt Magyarországon. Pedig bármennyit
értékesíthettek ebből Mohács előtt Jagelló-királyaink, a
Róbert Károly korától halomra gyűjtött kincsek sokasága
még a mohácsi vész után is nagy volt. A mohácsi vész
hírére Pozsonyba, majd Bécsbe hurcolt kincsek javát
I. Ferdinánd ritkasággyüjteményébe válogatta ki, a töb
biekből az ékköveket, zománcokat és egyéb díszeket kitö
rette s nemesfémanyagukat beolvasztatta.

Az 1527-ben így nyert és pénzzé vert ezüst 1616 már
kánál nagyobb súlyú volt, tehát mintegy 400 kg-ot nyo
mott, az arany 24 márkát és 9 latot, tehát mintegy
6 kg-ot. De a királyi kincstár egy része Mária királyné
nak jutott, aki ezt bizonyára Németafföldre is magával
vitte.

A budai templomok kincsei Pozsonyban maradtak, ám
1539-ben ezekből is mindössze tíz miseruha kerűlt vissza
a budavári főtemplomba. A Zápolyaiak budai kincseivel
ugyanaz történt. A királyi vártemplom Alamizsnás szent
János kápolnájának tőlűk ajándékozott kincseit 1541-ben
a török megszállás előtt sikerült Eperjesre vitetni. A város
kö1csöne fejében ezek átengedését kérte, de I. Ferdinánd
egy-két darab kivételével ezt a kincset is Bécsbe szállít
tatta.

Régi ötvösműveink elidegenítéséről és pusztulásáról,
amelyet II. József konfiskáló rendeletei tettek teljessé,
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rengeteg adat maradt fönn . A császári zsoldoshadak
kincsrablásairól Takáts Sándor közölt sok j ellemző esetet ,

A budai királyi kin cst ár lelt árait a bécsi múzeumok
évkönyveiben I88s-ben tették közz é, Ezek alapj án írta
meg Siklóssy feljebb idézett könyvét mükincseink
B écsbe vándorlásáról. A leltárak száraz adatai és leírásai
régi ötvöseink sokoldalúságáról s különösen a külföldi
gyüjteményekben is ritka k öz épkori asztaldíszek vá l
tozatosságáról jóval káprázatosabb képet nyujtanak,
mint a neh ány, többnyire külföldön fönnm aradt s a
fönt ebbiekben ismertetett emlék.

23. Hólyagos dísz ű

fedeles pohár. XV
XVI. század. Nem-

zeti Múzeum .

8'



VI. Középkori miseruhák és szötresek.

ADISICS JENŐ megállapítása szerint sehol a vilá
gon annyi középkori miseruha nem maradt
fönn, mint Magyarországon. Külíöldön, kü

lőnösen Németországban és Svájcban a protestantiz
mus terjedésekor a templomok egyházi ruhái kőtya

vetyére kerültek, a nehéz brokátszövetek aranyát ki
olvasztották, a hímzéseket elégették. Nálunk Simpli
cissimus útleírása szerint a protestáns papok még a
XVII. század derekán IS a régi, drága művű miseruhák
ban jelentek meg a templom oltára előtt s az erdélyi
lutheránus szász templomok közül nem egy mindmáig
megőrizte középkori katholikus miseruhái egy részét.
S minthogy a középkori miseruhák nemes anyaga szinte
elpusztíthatatlan és a barokk nálunk elkésve s nem azzal
a pompával terjedt el, amelyet számára külföldön feje
delmek pártfogása biztosított, arannyal, ezüsttel pazarul
hímzett új miseruhákhoz templomaink az ellenreformáció
diadala után sem igen jutottak. A papság így űnnepi

alkalommal egyre csak a régi miseruhákat szedte elő s
hogy hasznukat vehette, sokfelé falusi templomokban is,
napjainkig megőrizte.

Miseruháink alapszövete az Árpádok korában nagy
részt bizánci vagy sziciliai szaracén selyem volt; hímzett
díszítésük azonban mind ekkor, mind vegyesházbeli
királyaink idejében rendszerint itthon készűlt. A dísze
sebb selyemszöveteket a XIII. századtól kezdve Európa
valamennyi katholikus országának Itália szállította s az
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Appenini-félszigeten kívül a gótikus építészet korában
arab-mőrhatás alatt csak Spanyolországban volt számot
tevő selyemszövés.

Amikor a keresztesek 1204-ben Konstantinápolyt elfog
lalják, a bizánci császári udvar állami selyemszövőtelepein
is megszűnik a munka. Bizánci selymek körökkel mustrá
zott s ezekbe foglalt stilizált alakos és ornamentális ele
mekkel egy ideig a régi készletekből alighanem még azután
is forgalomban voltak. A selyemszövés terén ekkor Elő

Ázsia nyomul előtérbe, amellyel az Itáliában sziciliai
szaracén hatás alatt keletkező selyemszövőte1epekcsak
hamar sikeresen versenyeznek.

Perzsia ősi selyemszövése a XIII. században a mongol
hódítás nyomában sok kínai elemet vesz föl s ornamen
tikája naturalisztikus jellegűvé válik. Ezzel rokon jelen
ség a korai gótika naturalizmusa, amelynek ornamen
tikájába Itália selyemszövői keleti hatás alatt kínai
elemeket kevernek. Igy találkozunk XIV. századbeli
olasz selyemszöveteken a khilin nevű szárnyas lóval, a sár
kánnyal és a felhőszalaggal. A bizánci selymek körbe
foglalt motivumainak megkötöttségével szemben az olasz
szöveteken a szabad elrendezés általános s a ritmikusan
ismétlődő szétszórt kínai motivumokhoz hasonlóan a
többi keleti elemek is átalakulnak : a palmettából fa
lesz, az arabeszkek szőlő-, tölgy- és rózsaleveles indákká
válnak s miként már a szaracén selvmeken, a lombos
díszbe 130o-t61 stilizált liliomok és s~sok vegyülnek.

Inkább csak közvetett adatokból valószínű, hogy
Magyarországon az Árpádok korában az előkelők dísz
ruhái, valamint a templomi ruhák a XIII. század dere
káig bizánci és sziciliai szaracén selymekből készültek.
A XIV. században az Anjouk révén a közvetett kínai
hatást mutatő olasz selyemszövetek terjedtek el nálunk.
Ezekből azonban miseruhák vagy akár foszlányok alak
jában semmi sem maradt fönn. Hogy a XIV. századbeli
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olasz selyemszövetek kínai és perzsa motivumaikkal a
magyarságnak nem lehettek idegenek, erre abból lehet
következtetni, hogy ezekkel egyszer még régebbi hazá
jukban már volt médjukban megbarátkozniok. Hon
foglaláskori emlékeink textilis eredetre valló motivumai,
a palmetta és a rózsa, sok rokonságot mutat a régi kínai
selyemszövetek lótuszvirágot és paeoniát ábrázoló ele
meivel. Honfoglaláskori omamentikánk motivumai ro
mánkori építészetünk díszítő művészetében szívősan

élnek tovább. Falke Ottónak a selyemszövésről szóló alap
vető műve (Berlin, 1913) gazdag képanyagával arról
győz meg, hogya XIII-XIV. századbeli kínai és olasz
selymek díszítő motivumai sorában gyakori lótuszvirág
és rózsa nem egyszer éppoly stilizálásban szerepel, mint
népies hímzéseinkben a tulipán, a rózsa s az istenfává
átalakult palmetta. 1420 körül olasz selymek díszítmé
nyeiben a gránátalma válik uralkodóvá, amely szintén
a kínai lótuszvirágból fejlődött s nyilván olasz selyem
és bársonyszövetekről került a XVI-XVII. századból
fönnmaradt vászonhimzéseinkre s lesz ezeknek még a
XVIII. században is továbbélő nemzeti jellegű uralkodó
motivuma.

A közvetett kínai hatás alól Itália selyemszövése, első

sorban Velencében, csak fokozatosan szabadul föl. A szélső

Kelet fantasztikus szörnyeit itt kezdik a háttérbe szorí
tani a vitézi rend vadászatain szereplő négylábúak és
madarak s csak ezek részaránytalan elrendezése emlé
keztet még Kínára. Ez az aszimmetria a XIV. század
ban kissé nyugtalan hatást kölcsönöz a szövetmustrák
nak s ismét Velencének sikerül először, 1400 körül, a szö
vésben az európai ízlésnek megfelelő részarányos oma
mentikát teremtenie, amely a szövés technikájanak is
jobban felel meg s új irányt szab a selyernszövésnek.

Régebben a XIII-XIV. századbeli olasz selyem
szövésről azt hitték, hogy főleg a nyugati muzulmán
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selyemszövés hatása alatt lendült föl. Falke mutatta
ki először meggyőző módon, hogy amit Itália a szövésben
a szaracénusoktöl tanu1hatott, azt már a román stílus
korában átvette. Ugyanekkor bizánci és muzulmán hatás
alatt a mustrás félselyemszövetek gyártása terén Európa
nyugati országai is figyelemreméltó szerepet töltöttek
be. Ilyen selyem- vagy félselyemkárpitokat szőhettek

a mi szövőmestereink, akikről a pannonhalmi templom
s egy XII. századi adat kapcsán feljebb emlékeztünk
meg. A muzulmán szövés megújhodása a középkorban
Egyiptomban a mamelukok uralma idején kezdődött,

de szintén alig nyilvánult egyébben, mint kínai elemek
átvételében.

A XIV. századbeli olasz selyemszöveteket Falke két
csoportra osztja: az egyszínű vörös selyemalapon cip
rusi aranyfonállal mustrázott, kettősszövet jellegű bro
kátokra s a piros alapon zöld-, fehér és aranymustrás szö
vetekre és damaszkokra. A kettősszövet (Hohlgewebe)
két láncfonal- és két vetülékfonalrendszerrel készül
tőmlőszerűen, de többé-kevésbbé sűrűn egymásba is
szőhető. Az így keletkező nehéz szövet nagyon kényel
metlenné tette a miseruhák harangalakú szabását s
azért lesz a gótika korában a kétfelől nyílt, alullekerekí
tett négyszögű'Iapokböl álló kazula általánossá.

Az állati motivumoknak olasz selymek és brokátok
diszítésében qoo-ig nagy a szerepük. Magyarországon
ilyen XIV. századbeli olasz selyemből szabott mise
ruhákat eddigelé nem ismerünk. Amit íróink ebben a
nemben régebben az Anjouk korából valónak tartot
tak, az legkorábban a XV. század elejéről való. Ilyen
a szentlelket galamb képében ábrázoló motivumokkal
diszített miseruha a kassai szent Erzsébet-templomban.
Ezen azonban bársony alapon szintén bolyhos szövéssel
ábrázolták a madaras mustrát. A sima bársony szövését
Itáliában régtől fogva ismerték s a mustrás bársony-
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brokát szövése azonban ott csak a XV. századdal kez
dődik. A bársonybrokáttechnika adiszítés stílj ét is
mődosítja, sőt utóbbi elemeinek alakítására is nagy a
hatása. A bársony lágy, bolyhos, egybeolvadó szövete
lehetetlenné teszi az aprólékos részletezést, amellyel az
előző század mesterei az állatalakok minden szőrszálát

és körmét visszatükröztették.
Az állati motivumok épp azért a XV. században, elő

ször csak a bársonyszövetekről, mindinkább eltünnek
s a bársonyok hatása alatt csakhamar az aranybroká
tokon és a selyemdamaszkszöveteken is nyomuk vész.

A XV. századbeli szövetek diszítésének uralkodó eleme
a gránátalma. Ez - mint említettük - a kínai lótusz
virág átstilizálásából eredt s ennek, különösen kezdet
ben, voltaképpen csak a bársony technikájának meg
felelően mödosulö változata, amely a XV. század folya
mán I táliaszerte általános, úgy hogy a szöveteket a
selyemszövés főhelyei szerint már alig lehet csoportosí
tani, ami pedig a XIV. századbelieknél okkal-méddal
még lehetséges dolog. Utóbbi században az olasz selyem
szövés főhelyei Lucca és Velence. A két városon kívül e
téren még Genua, délen Reggio, Messina és Catanzaro
érvényesülnek. A XV. században Lucca a háttérbe
szorul s Velencén kívül a selyemszövésben Firenze,
Milano, Ferrara és Bologna válik ki. De mindenütt
ugyanaz a stílus, úgy hogy főleg technikai sajátosságok
alapján csak Velence és Firenze néhány szövetfajtáját
lehet tüzetesebben meghatározni.

A XV. századbeli olasz selyemszövés gránátalmás
mustrái három főbb változatot mutatnak. Az első vál
tozat kicsúcsosodó indaoválisok keretében még akinai
lótuszvirágra emlékeztet s a XV. század derekán nyoma
vész, de a XVI. elején ismét divatos lesz és fokozottabb
pompával kel új életre. A diszítés második változatá
ban a gránátalma gótikus rózsák keretében szorosan



V. l ta lia i brokát miseruha domború gyöng y himzéssel
Esz te rgo mban a XV. száza d végéről.
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egymáshoz simulva borítja el a szövetet. A harmadik
változat rézsutos indák sorából áll, amelyeket kisebb
nagyobb gránátalmák és virágok vagy levelek metsze
nek át. Elemeiben, amelyekből a gránátalmát szerkesz
tik, ez a három csoport keretében is rendkívül nagy vál
tozatosságot mutat. Az olasz szövőmesterek többnyire
elsőrangú művészek rajzai nyomán dolgoznak s tech
nikájuk minden lehetőségét kiaknázva, a XV. század
második felében és a következő elején különösen a két
különbőző magasságban, vagyis rétegesen szőtt bár
sonyokkal s a bársony módjára hurkoltan szőtt, de fel
nem metszett aranybrokátokkal káprázatosan szép,
művészi hatást érnek el.

A Magyarországon fönnmaradt miseruhák, pluviálék,
antependiumok és kárpitok tömegében a XV. század
második felének és a következő elejének, csaknem min
den olasz selyem, bársony és brokát fajtájára találunk
példát. Általában Velence és Firenze műhelyeiből került
ki ilyfajta emlékeink zöme, mely utóbbi város a XV.
század második felében különösen aranybrokátjaival
vált ki.

Kevés ország lehetett a két város szövött remekeinek
buzgóbb fogyasztója, mint Magyarország. Kűlföldi

múzeumok, különösen Ausztriában, idevágó anyaguk
jórészét a mult század hetvenes-nyolcvanas éveiben
Magyarországról szerezték be. Mindazonáltal még ma
is alig van középkori eredetű templomunk, amelynek
régi fölszerelésében XV-XVl. századi olasz bársony
vagy selyem s rendszerint hímzett díszű miseruhát nem
találnánk. Esztergomban, Erdély protestáns szász temp
lomaiban, a Szepességen. ilyenekből gazdag és válto
zatos sorozatok láthatók. Lőcsén és Szepesszombatban
pompás XV. századbeli bársony- és aranybrokát ante
dendiumokat őriztek meg. Szép középkori miseruha
sorozatok vannak Iparművészeti Múzeumunkban és
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különösen a Nemzeti Múzeum történeti osztályában,
mely utóbbi pedig a textilis emlékek gyüjtését csak a
háboru éveiben kezdte meg.

Mint az Árpádok idejében bizánci és siciliai szaracé
nus se1ymekből, vegyesházbeli királyaink korában olasz
damaszk- és bársonyszövetekből szabták az előkelők

világi díszruháit. Ilyen vajmi kevés maradt ránk. Az
Esterházy hercegi kincstárban két, arannyal átszőtt,

selyemdolmány van. Az egyik állítólag Mátyás királyé,
a másik keleties virágokkal tarkázott szalagok kereté
ben lotuszformájú gránátalmás díszű ruhadarab a XVI.
század elejéről Oláh Miklósé volt. Legújabban a Nem
zeti Múzeum Máriacellről szerzett két középkori ruhát:
egy zöld selyemdamaszkból a derékkel egybeszabott
női ruhát és egy arany sodronytekercsekkel (bouillon
nal) mustrázott kettős szövetű brokátpalástot. amely a
régi hagyomány szerint valamikor Nagy Lajos kirá
lyunké volt.

A Magyarország területén fönnmaradt XV-XVl.
századbeli olasz selyem és bársony miseruhákon a
gránátalmamotivum fejlődését szinte nyomról-nyomra
követhetjük. Ennek elnevezése voltaképen konvencio
nális, mert az úgynevezett gránátalmamotivum, külö
nösen részleteiben, ugyancsak sűrűn változtatja formáit.
Hol ananászalakú s gerezdesen tagolt magvát és bobi
táját széles bársonykeret fogja körül, hol a gránátalma
körvonalain belül rendkívül változatos alakú apró virá
gokra, rőzsákra, szekfűkre bomlik. Ilyen virágok haj
tanak ki az indákböl, amelyek a brokátokat a XV. század
vége felé s a következő elején egyre nagyobb s gránát
almákkal kitöltött, ilyen kisebb alakú motivumokkal sze
gélyezett mezökre, rézsutos sávokra tagolják. Vannak
emlékeink, amelyek arra vallanak, hogy az olasz selyem
szövés hatása alatt mustrás félselyemszöveteket a mi
takácsaink is szőttek. Ilyen egymást metsző indás díszű
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félselyemszövetbetét van egy XV. századbeli olasz grá
nátalmás vörösbársony miseruhán, amely a Szepesség
ről kerűlt a bártfai múzeumba. Ilyfajta szövet lehetett
az, amelyet a bécsi udvar leltárai a XVI. század elejéről

magyar selyem néven emlegetnek. Hogy takácsaink mily
remekül utánozták az olasz selyem- és bársonybrokát
mustrákat, arról egy Zboróról származó miseruha tanusko
dik a bártfai múzeumban, amelynek betétje XV. század
beli, sűrűen mustrázott, gránátalmás bakacsinszövet,
mely utóbbi szőttes fajtáról alább esik bővebben szó. Való
színű, hogy Mátyás király korában olasz selyemszövők

is letelepedtek nálunk. Beatrix királyné egyik levelében,
I486-ban, Eleonora ferrarai hercegnőt arra kéri, hogy
selyemszövőmestert fogadjon fel számára. I489-ben egy
SimonelIo nevű aranyfonómester tűnik föl Budán. Itáliai
szövetekkel kereskedő olasz kalmárokkal színte minden
valamire való városunkban találkozunk.

Az olasz aranybrokátszövés egyik legkiválóbb remeke
Mátyás király trónuskárpitja, amely Bakócz Tamás
révén kerűlt az Erdődy grófok galgóci várának kincs
tárába. Ez a remek darab a nagy király megrendelésére
Firenzében készűlt s kartonját, mintáját alighanem egy
keleti szőnyeg nyomán, de tiszta renaissance motivu
mokból összeállítva, Falke szerint, valószinűleg Antonio
Pollajuolo, a. firenzei Quattrocento kiváló és sokoldalú
mestere rajzolta.

A kárpit keleti szőnyeg mintájára készűlt, kerete
bőségszarvakból, virágokból és gyűmölcsgerezdekből

sűrűn összerótt szalagot ábrázol. Ezen belűl lenn gyű

mölccsel teli urna, kétfelől virágok fölött bőségszarvat

tartó erőteljes rajzú sasok töltik ki a szőnyeg tükrét;
felső felében pedig gyümölcsgerezdes koszorúban Magyar
ország Mátyás korabeli hollós címere látható, kétfelől a
bőségszarvak alattiakhoz hasonló keleties ízű rózsa
galyakkal. A szövet alapját sodrott aranyfonállal simán,
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a diszítő motivumokat arany- és ezüstfonállal bársony
m6djára bolyhosan szőtték, rajzukat azonfelül sötét
veres bársonyvonalakkal emelték ki.

Mátyás király számára nem egy ilyfajta pompás kárpit
készülhetett. A galg6ci tr6nkárpit párja Boszniába került
s ott a fojnicai ferenciek kolostora számára miseruhát
szabtak ebből, amelyet Ferenc J6zsef királyunk vásárolt
meg s a budavári Nagyboldogasszony-templomnak aján
dékozott. A kárpitot a miseruha szabása közben ter
mészetesen erősen megcsonkították; de megmaradt része
vonásról-vonásra szakasztott mása a galgóci kárpit tükré
nek. Bakócz Tamás érsek a nyilván Corvin János révén
birtokába került trónuskárpitra a saját címerét varratta
föl. A kárpitra Fraknói Vilmos terelte rá először a figyel
met, de csak, amire behatóbb megvizsgálására Buda
pestre hozták s Radisies Jenő lefejtette a kakuk
címert, lett nyilvánvalóvá, hogy az olasz szövésnek ez
a gyönyörű remeke valamikor Mátyás királyé volt.

Hasonló stílű, de valamivel későbbi s egykor alig
hanem szintén kárpitnak használt s körü1szabdalt arany
brokátból készűlt az esztergomi kincstár miseruhája,
amelynek domborúan hímzett keresztje gyöngyösmennye
zetek alatt, távlatosan ábrázolt templomi hátterekkel a
trónoló Madonnát ábrázolja szentekkel. (V. melléklet.)
XV. századbeli a bártfai szent Egyed-templom arany
brokát miseruhája, amelyhez valamikor két, ugyanilyen
síma aranyszálas alapon, bolyhosan szőtt aranyszálakkal
mustrázott firenzei brokátdalmatika s egy hímzett
csuklyával díszített pluviále is tartozott. Egy dalmatika
és a pluviálecsuklya a bártfai múzeumba került, a

, miseruha Nemzeti Múzeumunkban látható. Utóbbinak
arannyal domborúan hímzett renaissance-indákba fog
lalt medaillonjai aranyszálas alapon színes selyemmel
varrva (úgynevezett larurhímzéssel, amelyen az arany
alap a selyemöltéseken átütközik), a kereszt szárán a
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négy evangelista jelképével váltakozva a szent család
menekülését Egyiptomba, a pásztorok imádását, Jézus
körülmetélését s a kereszt ágain az angyali üdvözletet
ábrázolják s mind a szövet, mind a himzés kétségte
lenül firenzei munka, mint a szepeshelyi székesegyház
XV. századbeli, aranyszálalapon hurkolt arannyal töl
tött zöldbársony gránátalmás miseruhájának hímzett
keresztje és mellső oldalának sávja is. Előbbit sodort
aranyfonállal hímzett pompás arabeszkek között két
felől egy-egy derékig ábrázolt imádkozó angyallal a
Megváltó medaillonba foglalt félalakja s alatta szent
István, szent László és szent Imre lazur öltésű mellképe
díszítette. Ezek a hímzések már szinte teljesen tönkre
mentek, miként a mellső betét gyöngyökkel kivarrt,
medaillonokba foglalt három szent mellképe is. Mindakét
miseruha hímzésein az alakok arca színes selyemszálak
kal árnyalt s rávarrt fehér selyemszövetből készült,
de oly kitűnő technikával. hogy a bártfai miseruha egyik
régebbi ismertetője az arcokról azt hitte, hogy ezeket
miniaturák módjára festették a selyemre.

Jóllehet a drága művű olasz kelmékből szabott mise
ruhák alapanyaga magában is pompás és művészi ha
tású, ezek díszítését a középkorban hímzések nélkül
rendszerint nem tartották teljesnek. Amíg középkori
miseruháink szövete szinte kizárólag Itáliából kerűlt

hozzánk, ezek hímzett díszítése az imént ismertetett
bártfai és szepeshelyi miseruhákhoz fogható kevés kivé
tellel, minden bizonnyal Magyarországon készűlt.

A középkori hímzés fejlődése a gótika korában éri
el tetőpontját s a tűfestés azóta sem aratott a csúcs
íves koriakhoz fogható diadalokat. Párisban már a
XIII. században céhbe tömörülnek a hivatásos világi
mesterek, akiknek alkotásaival szemben a kolostori hím
zések jelentősége a háttérbe szorul. A pluviálé hímzések
beosztása a XIII. században félköríves s a körívekkel
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határolt mezőket karélyos keretbe foglalt alakok díszí
tik. A XIV. században három sorban köralakban huzódó
arkaturák keretébe hímezik az alakokat. Az arka
turák oszlopai korai gót ékítményekre bomlanak, a
mennyezetek fölé állatalakokat hímeznek. Az ilyen
arkaturás és négyes karélyokkal tagolt korai gót hím
zések mind Angliából kerülnek ki s opus anglicanum
néven válnak világhírűekké, ami azonban nem jelent
az Európa egyéb részeiben divatostól eltérő hímzőtechni

kát, A XIV. században Itáliában készülnek a legszebb
hímzett antependiumok, amelyeken a tűfestés sikerrel
versenyez az akkori temperaképekkel, mint Jacopo
Campi antipendiumán 1436-ban Firenzében. Berry her
ceg 1378-ban Firenzéből hozatja a chartresi dóm hím
zett antependiumát. Németországban a königsfeldeni
antependium 1357-ből tájékoztat a hivatásos hímző

mesterek technikai és művészi készségéről. Ez az ante
pendium helyes távlattal rajzolt meanyezetek alatt két
Passióképet ábrázol színes selyemmel aranyalapon.
A kolostori apácahímzések Németországban jóval gyön
gébb, dilettáns munkák és selyemfonalon kívül színes
gyapjúfonallal készülnek. Kivételesen művészi munka
a königsfeldeni kolostor antependiuma, szintén a berni
múzeumban, 1335-ből,amely közepén Krisztust a kereszt
fán Mária és szent János közt s gótikus arkaturaívek
alatt, két, virágos hímzett sáv között, három-három szen
tet ábrázol. (L. Archaeológiai Értesítő, 1891. 23. l.)
Ezt az antependiumot a hagyomány szerint Ágnes
királyné, III. Endre királyunk özvegye hímezte. A hím
zés kijavítása alkalmából az alakokat domborúra for
máló pergamentdarabkák összeállításakor kitűnt, hogy
ezek egy része Bajor Lajos császárnak Agnes királnéhoz
intézett 1334 okt. 20-án kelt levelének maradványai,
amelyek a hagyományt igazolják. A magyar koronázási
palástról valószínű, hogy hímzéséből szent István ki-
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rályné neje, Gizella is kivette részét. Középkori király
néinkról és hercegnőinkről későbbi időkből is nem egy adat
maradt fönn, hogy mesterei voltak a tűfestésnek s a híme
zéssel XVI-XVII. századbeli főuraink váraiban is foglal
koztak ezek úrnői és a náluk nevelkedőuri és jobbágy
Iányok. A XIII. századból boldog Margitról, IV. Béla
királyunk szentéletű leányáról azt jegyezte föl a legenda,
hogy «ebéd után kézi munkát teszen vala», Bizonyos, hogy
a legenda magyar fordítója a XVI. század elején ez alatt
ugyanazt értette, amit mi ma, csakhogy a mostani női

kézimunkák aligha közelítik meg azokat, amelyekkel
királyaink udvarának asszonyai és a kolostorokban ne
velkedett főúri nők a középkorban a hivatásos hímző

mesterekkel versenyezve a miseruhákat és antependiumo
kat díszítették.

Királynéink közül Erzsébetről, Róbert Károly nejéről,

krónikáink jegyezték föl, hogy mestere volt a művészi

hímzésnek s egyik krónikásunk sajnálkozva jegyzi meg,
hogy Zách Felicián kardjával épp azokat az ujjakat
vágta le jobbkezéről, amelyekkel oly sok miseruhát
varrt és hímzett.

Az óbudai klarisszák kolostora, amelyet 1334-ben
Erzsébet királyné alapított s amelyben saját szavai
szerint száznál több apácát, mindmegannyi főúri és
nemes leányt helyezett el, az Anjouk korában a művészi

hímzésnek egyik főhelye volt. Itt készülhettek azok a
művészi antependiumok és miseruhák, amelyeket Erzsé
bet királyné 1350-ben, a jubileumi évben, római zarándok
útja alkalmából a szent Péter-templomnak ajándéko
zott s amelyek leírása egy 1361. évi, Fraknói Vilmostól
ismertetett leltárban maradt fönn. E szerint a remekbe
készült ötvösmunkákon és miseruhákon kívül a királyné
ajándékai között volt egy violaszínű dorsale, vagyis
oltár mögé való kárpit, amelyet közepén a Patrona
Hungariae, kétfelől a következő szentek hímzett alakjai
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díszítettek: szent Péter, szent László, a magyar szent
Erzsébet és árpádházi boldog Margit, másfelől szent
Pál, szent István és Imre herceg, valamint szent Lajos,
aki itt mint Nagy Lajos király védőszentje s a királyi
ház rokona jutott szerephez. A szenteket a dorsálén
kettős búzakalászfüzérek választották el egymástól s a
kárpit keretét hímzett szőlőindák és aranyrózsák díszí
tették.

Nagy Lajos korából hivatásos hímzőmestereinkről is
igen érdekes adatok maradtak ránk. Ezeket Pór Antal
esztergomi kanonoknak köszönhetjük (Archeologiai Érte
sítő, 1901) s Hódi István budai hímző- és festőmesterre

vonatkoznak, aki Nagy Lajos király halála után vándo
rolt ki Franciaországba s ott 1384 és 1417 között a bur
gundi hercegek udvarában, mint egyben a francia király,
Berry herceg s az orleánsi herceg festő- és hímzőmestere

és Fülöp burgundi herceg kamarása szerepelt. István
mester, akit a francia feljegyzések Etienne de Hongrie,
Etienne le Hongre de Bievre néven emlegetnek, korá
nak ugyancsak kiváló mestere lehetett, ha az európai
müvészet akkori egyik főhelyén, Burgundban, oly sok
éven át foglalkoztatták s mint Fülöp burgundi herceg
egyik leveléből nyilvánvaló, ugyancsak megbecsülték.
A középkori hímzés a XV. század folyamán a burgundi
udvarban és ettől foglalkoztatva Flandriában éri el
fejlődése tetőpontját. Ilyen a burgundi udvari művé

szet körébe tartozó emlékek az aranygyapjas rend
omátusai Bécsben, amelyek aranyalapon lazur és lapos
öltésekkel hímzett tűfestményei Jan van Eyck, az új
kori északi képírás úttörő mesterének kartonjai nyomán
készültek.

A XIV. századbeli írott adatokkal szemben, amelyek
hímzőművességünk fejlettségére vallanak, emléket alig
tudunk felmutatni. A zágrábi dóm igazgyöngyökkel
hímzett infulája az Anjouk korából inkább ötvösmunka-
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számba megy, amennyiben a gyöngyös alapon rávarrt
drágaköves boglárok és evangelista jelképeket s szen
leket ábrázoló vertművű ezüstlemezek díszítik függé
tyes és haránt sáv alakjában.

A kolostorokon kívül a XV. században is voltak világi
hímzőink, akik nagyobb városokban céhbe állva foly
tatták mesterségüket. A kassai levéltárban Kemény
Lajos adatai szerint (Arch. Értesítő, 1904), a hivatalos
feljegyzések számos gyöngyfűző és aranyhímző nevét
örökítik meg. Valószínű, hogy az erszénygyártók is
foglalkoztak hímzéssel, akiknek céhszabályai Kassán
1435-ből maradtak ránk s akik a XVII. században a
hímvarrókkal közös céhbe olvadtak. A kassai varrók
és erszénygyártók céhének 1692. évi szabályait szintén
Kemény tette közzé, (Történelmi Tár, 1887.) Minthogy
ezek arra is fényt vetnek, hogyekorbeli hímzéseink
mestereinek egy részét hol keressük, azonfelül régibb
céhstatutumok nyomán készültek, a szabályok leg
fontosabb pontját szóról-szóra közöljük :

«Az remek mindenféle úri és papi öltözetré és lóra
alkalmas legyen; címereket is tudjon csinálni. (T. i. a
felszabaduló legény.) Első remek papi ruhához való
süveg legyen skófiummal (arany szállal), arannyal és
ezüsttel (arany- és ezüstfonalIal) ékesen kivarrva. Egy
fertályesztendeig maga csinálja a remeket», Érdekes,
hogy a mesterséggel járó technikai nehézségeknek meg
felelően az inas még akkor is nyolc évre szegődött.

XV-XVI. századbeli miseruháink hímzéseit az olasz
stílűektől és itáliai eredetűektől elkülönítve három cso
portba sorozhatjuk. Ez a csoportosítás nagyjában a
kronológiai sorrendnek is megfelel. Az első csoport
miseruháinak keresztjén a lapos öltésű, színes selyem
mel hímzett képek keret nélkül, XIV. századbeli soro
zatos falképeinkhez hasonlóan olvadnak össze. Ezek
sorában a legrégebbiek azok, amelyeken az alakos kom-

Divald K.: ~Iagyar iparművészet története. 9
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poziciók alapja vörösselyemmel sugarasan letűzött.

csigaalakban felvarrt ciprusi aranyfonál, vagyis aranyo
zott hártyaszalagokkal körülsodort lenfonál. Ilyen ciprusi
aranyfonállal szőtték a XIV. század végéig a simulé
kony olasz brokátokat is. A ciprusi aranyfonállal varrott
s mozaikszerűen sűrűn egymás mellé helyezett csigák
közé az alakokat bolyhos selyemszálakkal, lapos öltések
kel hímezték. Ilyen hímzett kereszt többek közt Bártfa
mellett Rokitón egy koporsótakarónak használt, feke
tére festett vászondarabon maradt fenn, ahová alig
hanem a bártfai szent Egyed-templom egyik kiselej
tezett miseruhájáról került. Ma ez az érdekes, 1400 körül
készült emlék a bártfai múzeumban van. Keresztalak
ban elrendezett, három-három alakos képei Krisztust a
keresztfán ábrázolják Mária és szent János között,
továbbá Krisztust Pilátus előtt, a kereszthordozást és
Krisztus ostorozását. Az alakok nyersek, de mozdulataik
elevenségénél fogva igen beszédesek. Hasonló tárgyú
csigás alapra hímzett kereszt diszíti a szepeshelyi székes
egyháznak a XV. század derekára valló, gránátalma
mustrás, sárga bársonymiseruháját.

Hogy ilyfajta hímzéseink motivumainak eredetét,
amint már erre Radisies Jenő is utalt, csakugyan fal
képeinken kell keresni, erre egy másik bártfai miseruha
a Nemzeti Múzeumban a bizonyosságunk. A hímzett
kereszt ezen a XV. század derekáról való, de a XVIII. szá
zadban új, síma bársonykazulára varrták át s ekkor
meg is csonkították, amire a kereszt ágain a harsonát
fúvó két angyal csonka és felcserélt alakja vall. A kereszt
szárának felső része az angyalokkal együtt epigram
matikus rövidséggel az utolsó ítéletet ábrázolja; Krisz
tust, a világ bíráját, csipkézett vonalban letűzött arany
szálas alapon, zöld- és kékselyemmel hímzett mandorla
alakú (fenn és lenn csúcsíves) hosszúkás keretben,
szivárványon ülve. A Megváltó válláról kékkel árnyalt



VI. KÖZÉPKORI MISERUHÁK 131

sárga palást omlik alá, szájából a jók jutalmát jelképező

zöld pálmaág és a gonoszokat büntető ezüstkard hajt
ki. A mandorla tövében a bűnösökért könyörgő Mária
és Keresztelő szent János térdepel recésen hímzett, tarka
virágos zöld mezőn. Hasonló kompoziciókkal XIV-XV.
századbeli falusi és kisvárosi falképeinken nem egy helyen
találkozunk. A poprádi plébániatemplom diadalívét is
diszíti ilyen falkép. Ennek mestere azonban jóval jelen
téktelenebb volt, mint a bártfai miseruha hírnzöje, aki
nemcsak jobb minta alapján dolgozott, de alakjai helyes
rajzával, harmonikus szinezésével, a technika koriátai
nek megfelelően bátortalan, mégis szívhezszóló kifeje
zésével sok más középkori vándorfestőnkön is túltesz.
Az utolsó ítélet képe alatt a bártfai miseruhán félkör
íves fülkékben szent Péter és Pál s szent István és Lőrinc

vértanu páros alakja áll. Az utóbbi két kép átmenetül
szolgál azokhoz a miseruhahímzésekhez, amelyeken a
több mezőre osztott alakok többé-kevésbbé kidombo
rodó architektonikus keretben láthatók. Az elrendezés
nek ez a módja, úgy látszik, a gótikus szárnyas oltárok
hatása alatt terjedt el, amelyek virágkora a XV. század
második felére és a következő elejére esik. Az alakok
mennyezetes keretének félköríves záródásában nem kell
éppen románkori reminiscenciákat vagy olasz renaissance
hatást keresni. Inkább valószínű, hogy mestereink azért
ragaszkodtak a félköríves formákhoz, mert ezek a merev
csúcsíveseknél jobban feleltek meg a hímzés techniká
jának.

A Nemzeti Múzeum bártfai miseruháinak sorozatában
egyaranyszálas alapon vörösbársony gránátalmákkal
mustrázott velencei brokátkazulát diszít ilyen stílű

hímzett kereszt. Ennek szárán legfelül a Salvator Mundi
mellképét, alatta fantasztikus, Ióheríves oszlopos mennye
zetek keretében, egymásután lefelé haladva, szűz Mária,
szent Péter és szent Pál alakját hímezték ; a kereszt

9*
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két ágára pedig az Angyali üdvözletet. A hímzett ala
kok mennyezetei fölé tornyosuló keleties jellegű kupolák,
mint aminők Esztergomban is több kazulán láthatók,
Velence hatására vallanak s a velencei brokátokkal kész
miseruhahímzések onnan éppúgy kerültek hozzánk, mint
FirenzébőI. Általában azonban miseruhahímzéseinken a
középkor végéig a nyugati hatás a túlnyomó. Rogier
van der Weyden flandriai festő beauni szárnyas oltárá
nak főbb alakjai voltak a mintái a Nemzeti Múzeumban
látható sztropkói miseruhahímzésnek, mely újabb kazu
lára átvarrt keresztjén fönn Krisztust, a világ bíráját,
a keresztágakon a bűnösökért könyörgő, térdeplő Máriát
és Ker. szent Jánost ábrázolja; előbbi mögött a holtak
föltámadása, utóbbi mögött az elkárhozottak láthatók.
A kereszt szárának közepét alul megcsonkítva a kál
váriát ábrázoló drámai mozgalmasságú kép tölti ki,
amelyhez nyilván a régi kazula mellső betétjéről az
angyali üdvözlet hímzett képét toldották. (L. Pogány
Kálmán cikkét. Arch. Ért., 1907.) A szepeshelyi székes
egyház egyik szárnyas oltárának főrésze a beauni Rogier
festmény nyomán szent Mihály arkangyalt ábrázolja s
nyilván ennek Rogier van der Weydent másoló festője

rajzolta a Sztropkóra került kazulahímzés mintáját.
Ezzel rokon stílűek az ábrahámfalvi templom egyik mise
ruhájának hímzései a Szepességen, amelyeket feldarabolva
egy újabb kazulára varrtak. Az egyik hímzés a Vir
dolorumot ábrázolja ruhátlanul, vállán palásttal, tar
tásában is olyformán, mint ahogy a lőcsei Mátyás király
korabeli szárnyas oltár szekrényében fából faragott képe
Mária és Ker. szent János között áll. A másik részlet a
sárkányt ölő szent György vitéz szintén recésen letűzött

aranyalapon s távlatosan rajzolt keresztboltozatos
mennyezettel feje fölött. Mind a sztropkői, mind az
ábrahámfalvi hímzések XV. századbeli tűfestésünk hiva
tásos mesterekre valló kíváló emlékei. A legszebb kazula-
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hímzéseket azonban, a lapos és a domborúan hímzett
emlékek sorában egyaránt azok között a miseruhák
között találjuk, amelyek hímzett keresztjét egyetlen kép
tölti ki. Mestereink komponálo ügyességének az ilyfajta
emlékeink a legszebb példái s ezek többnyire úgy fes
tenek, mintha monumentális festmények kereszt alakú
kivágásai lennének, amelyek tartalmas motivumaikkal
képzeletünket ellenállhatatlanul kiegészítő tevékenységre
sarkalják. úgy hogy a kép keresztalakja épenséggel
nincs ránk zavaró hatással. A legrégibb ilyfajta miseruha
hímzések egyike a kassai dómban maradt fönn a XV. szá
zad derekáról. Villa alakú keresztjét végig Krisztust a
kálvárián, a feszület lábainál Mária és szent János alak
jával ábrázoló kompozició tölti ki, amelyet a kereszt
ágain két gyászoló angyal félalakja egészít ki. Krisztus
és a két egész alak arányai természetesen megnyultak
s a hátteret hullámos lombos indák töltik ki. Kassán
még két ugyanily tárgyú és kompoziciójú, de kevésbbé
művészi hímzett kereszttel diszített XV. századbeli
miseruha maradt fenn.

Mélytávlatú tájképi háttér tárul fel az arannyal át
szőtt violaszín gránátalmás esztergomi selyem mise
ruha hímzett keresztjén, amely Mária mennybemenetelét
ábrázolja egyvégben. Lenn dombos, virágos táj ölén az
apostolok háborognak a szent Szűz üres koporsója körül.
A kereszt közepéri szűz Mária alakja lebeg két angyal
között. Legfelül Mária koronázása látható a főrésztől

hímzett felhőszalaggal elválasztva. Az alakok itt már
domborúak s részben megfelelően kivágott és felvarrott,
applikált szövetdarabokkal készültek. Még domborúbb
az esztergomi kincstár aranyalapon zöld gránátalmás
bársonykazulájának hímzett keresztje, amely a kereszt
ágain az Atyaúristent szent Péter és Pál félalakja között
ábrázolja s a kereszt szárán egységes kompozicióban
Krisztust a keresztfán, utóbbitól két oldalt szűz Mária
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és szent János álló, alattuk szent Magdolna térdeplő

alakjával.
Miseruha hímzéseínk harmadik csoportbelí emlékei

nek, a domború hímzéseknek példái a XV. század utolsó
harmadával kezdenek felmerülni s a következő tizes és
huszas éveiben válnak szertelenekké. A Nemzeti Múzeum
kék pamutszövetből való újabb bártfai kazuláján az erre
varrt régi hímzés a kereszt végein karélyos keretben mi
niszkulás feliratokkal evangelista jelképeket ábrázol.
A kereszt szárát a Corpus Domini és a Madonna alakja
díszíti, aki itt sajátságos alakú, az egykorú északitáliai
festők Madonna-képein látható trónuson ül. A dombo
rúra bélelt hímzések igen kopottak, de szinte bizonyos,
hogy az alakok ruháját és az alapot valamikor igazgyöngy
hímzés borította, mint az esztergomi kincstár három,
szinte végig igazgyönggyel hímzett kazula keresztjét.
A bártfai templom régi leltáraiban is szerepel ilyen s
talán éppen ez a kazula. Ilyen gyöngyhímzésekkel apá
cáink is foglalkoztak. Gyárfás Géza a Batthyaneum
című folyóiratban közöl adatokat egy ilyen drága művű
középkori miseruháról, amely a pécsi apácák kolostorá
ban készült. A túlzásokért, amelyek domborúan hímzett
miseruháinkon a XVI. században egyre fokozódnak,
hivatásos világi mestereink felelősek. A Nemzeti Múzeum
kőszegi kazuláján a szentek négyes karélyokba foglalt
mellképei között ábrázolt Madonna már szinte valóságos
dombormű. Az esztergomi kincstár gazdag miseruha
sorozatában vannak miseruhák, amelyek keresztjén a
lapos domborművű alakok fölé erkélyszerűen kiugró
mennyezetek borulnak. Ilyen a feljebb már említett pom
pás firenzei kelméjű miseruha, amelynek kiugró mennye
zeteit gyöngyhímzés borítja. A Nemzeti Múzeum egyik
bártfai kazulájának hímzett keresztjén a domború alakok
erősen kiugró párkányokon állnak s a mennyezetek ezeken
szabadon álló, oszlop formájú, aranyfonalba burkolt vas-
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rudacskákon nyugosznak. A miseruha úgy fest, mintha
hátát apró szárnyas oltárokkal tüzdelték volna meg. Az
ílyen túlzások nálunk déli német hatás alatt harapóztak el
s a középkori miseruha hímzésének története ilyen bravúr
fitogtatással végződik. Fönnmaradt középkori mise
ruhákkal kapcsolatban jóformán csak a bártfai levéltár
ból ismeretesek régi írott adatok s csúcsíves kori hímzé
sünk itt közölt vázlatos történetét ezek ismertetésével
fejezzük be. Már az eddig felsorolt bártfai miseruhák
között is ilyfajta középkori emlékeink nem egy jelleg
zetes példájával találkoztunk, Ezekkel azonban még távol
ról sem merítettük ki a bártfai szent Egyed-templom
ruhatárát. Az aranypataki templomból, mely valamikor
a bártfai plébánia leányegyháza volt, egy gótikus ró
zsákba foglalt gránátalmás selyemdamaszk miseruha
került a bártfai múzeumba. A Mátyás király korabeli
kazula keresztjét lapos domborművű szentek diszítik
szamárhát alakú (hajlított szárú) csúcsos ívek alatt,
ciprusi arany fonalalapon színes selyemmel árnyalt hím
zéssel. A bártfai templom régi leltáraiban több olyan
miseruha szerepelt, amelyről íróink azt hitték, hogy a
templom restaurálása közben elveszett. Mihalik József
a bártfai múzeum rendezése közben jórészüket a templom
mögötti deszkaszín lomtárában találta meg. Az 1460. évi
leltár kilenc díszes, hat közönséges miseruhát, három
(pár) dalmatikát, azonkívül a Krisztus szent testéről el
nevezett vallásos társulat tulajdonából még három mise
ruhát sorol fel. Az 1479. évi leltár szerint volt a templom
ban öt drága művű, két egyszerű, nyolc nagybőjti kazula
(casulae quadragesimales), továbbá a Sz. Mária Társulat
tulajdonában nyolc kazula s egy új miseruha, amelyet
«György úr» ajándékozott a templomnak; azonkívül
három dalmatika, három cappa «alias kormentel» (plu
viále) s két pár minisztráns fiúknak való palást. 1484-ben
András polgár még egy vörös selyemdamaszk kazulát
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ajándékozott, talán éppen azt, amely Aranypatakról
került vissza a bártfai múzeumba. Bizonyos, hogy tem
plomunk a XVI. században is jutott új miseruhákhoz ; a
domború kápolnás miseruha is csak IS10-IS20 közt
készülhetett. Isos-ben a város Rafoni firenzei olasz kal
márnak 9 aranyforintot fizet miseruhához való szövetért ;
s van följegyzésünk. amelyből bízvást lehet arra követ
keztetni, hogy a firenzei aranybrokát kazulát (eyne
Kazel von Goldstockyn) a bártfai templomnak 1479-ben
Mager (Magyar) Péterné ajándékozta, akinek bőkezűsé
géből épült a templomnak később Serédyről elnevezett
gótikus kápolnája. Hogy mekkora összegeket fordítottak
a XV. században egy-egy díszesebb miseruha megszerzé
sére, erre is maradtak ránk a bártfai levéltárban adatok.
1439-ben Weinrichné Kata asszony IOO aranyforintot
adott a Krisztus szent testének tiszteletére készítendő

miseruhára. Hogy ez mily nagy összeg volt, azt könnyű
elképzelni, ha meggondoljuk, hogy egy élő ökör ára
akkoriban 2 aranyforintnál alig volt több s hogy a firenzei
ricchissimo aranybrokátokért annyi aranyat kellett fizetni,
mint amennyi a súlyuk volt.

A bártfai szent Egyed-templom 170S. évi leltára II ka
zulát sorol föl, amely túlélve a protestantizmus ISO éves
uralmát, nyilván mind a középkorból maradt fönn.
A kazulákon kívül a leltárban egy violaszín pluviále
szerepel aranyvirágokkal és szent Egyed hímzett alakjá
val, továbbá egy zöldselyem pluviálé Mária mennybe
menetelének hímzett képével, végül egy hímzett vörös
selyem és egy vörösatlasz (damaszk) antependium, egy
arannyal átszőtt s a város címerével diszített hordoz
ható mennyezet és több festett antependium. A viola
színű pluviále s egy ezzel azonos kelméjű, arannyal át
szőtt kétrétegű gránátalmás bársony miseruha hímzés
nélkül a templom lomtárából 190s-ben került elő. Ez a
csodaszép szövetű violaszín miseruha lehetett a casulae
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quadragesimales egyike, amelyeket a fent idézett régebbi
leltár említ s amelyek hímzések nélkül készültek. Ugyan
csak rooy-ben a XV. századbeli hímzett bársonybrokát
antependium is előkerült, egy ennél is szebb bártfai hím
zett aranybrokát antependium vízfestésű képe a Mű

emlékek Országos Bizottsága gyüjteményében Mykovszky
Viktor rajzai közt található. A bártfai ferenciek letétje
az ottani múzeumban a zöld gránátalmás bársony mise
ruha, amelynek hímzett keresztje Mária halálát ábrá
zolja sok alakos kompozicióban s amely alighanem a szent
Egyed-templom utolsó leltárában említett s csuklyáján
Mária mennybemenetelét ábrázoló zöld pluviáléval együtt
egyazon .capellához : teljes oltárruha és papi öltözet
készlethez tartozott, amelynek főrészei az antependium,
a miseruha, a dalmatikák és a pluviále voltak.

*
Mint iparművészetűnk nem egy más technikájáról,

emlékeink pusztulása s a kutatás hézagossága miatt a
szövés történetéről sem tudunk összefüggő képet raj
zolni. Jóformán csak egy-egy adat s egy-egyemlékcsoport
vet erre fényt koronként. Feljebb láttuk, hogy már a
XII. században voltak szövőmestereink, akik hol szolga
sorban, hol mint szabad emberek a nekik haszonélvezetre
átengedett vagy örökre odaajándékozott földbirtok és
ennek fölszerelése fejében előkelőink számára minden
bizonnyal díszesebb fajtájú kárpitokat szőttek. Ezek
mivoltáról nem maradtak ránk adatok; csak XI-XII.
századbeli templomleltárainkból következtetjük, hogy
bizánci vagy sziciliai-szaracén hatás alatt készült és
arannyal-ezüsttel is átszőtt selyem- vagy félselyemszö
vetek lehettek, mint aminőket a román építészet korá
ban Nyugateurópában is szőttek.

A gótika korából csak a XV. század elejétől kezdve
vannak ismét a müvésziesebb szövésre vonatkozó ada-



138 VI. KÖZÉPKORI MISERUHÁK

taink. Zsigmond királynak 1416-ban Franciaországból
Budára telepített mesterei sorában, mint feljebb emlí
tettük, szőnyegszövők is voltak, akik később gobelinek
nek elnevezett alakos képeket is szőttek, mint az arraszi
Clays Davion, aki 143z-ben Bertrandon de la Brocquiert
Budán és Pesten kalauzolta. Zsigmond király hazai váro
saink szövése iránt is élénk érdeklődest tanusított.
Egész sor rendelete maradt fönn, amely középkori szövő
mestereink egyik kiváltságos csoportjáról és ezek sajátos
technikájáról szól s amely arra vall, hogyaművésziesebb
mustrás szövésnek már a XIV. században is akadtak
városainkban hivatott művelői. Az egyszerű vászon- és
gyolcsszövés, mint házi ipar, falusi udvarházainkban s
városainkban régtől fogva virágzott, de a XIV. század
tól kezdve céhbeli takácsmestereink is vannak. Utóbbiak
nyilván mustrás abroszokat, törülközőket és kendőket

szőttek, mert vannak városaink, ahol a középkorban
minden házban kattog a szövőszék s a polgárcsaládok
asszonynépe és cselédsége minden ráérő idejét fonással
és szövéssel tölti el. A legtöbb adat a házi iparszerűen

űzött vászon- és gyolcsszövésről Bártfán maradt fönn.
Az 1449-cel kezdődő Registrum Syndonum című szám
adáskönyv szerint minden valamire való s egyéb mester
séget is folytató polgár házában szőttek s a város külő

nösen gyolccsal, nagyszabású kiviteli kereskedelmet foly
tatott, amely Krakón át északra Thornig, Danckáig ter
jedt s Nagyváradon át az Alföldre irányult. Mátyás király
korában olasz selyemszövők is lehettek Budán. Ha előbb

nem, vegyesházbeli királyaink korában a selyemszövés
nálunk akkor honosodott meg, s amint ez Beeheim Ven
delnek a «Magyar műkincsek» címu munka II. köteté
ben közölt adataiból. nyilvánvaló, a magyar selyem Bécs
ben a XVI. század elején udvari körökben is felkarolt
kelme volt.

Az eddig felsorolt adatokkal vajmi kevés szövött emlé-
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ket tudunk kapcsolatba hozni. Az egyedűli szövet
fajta, amelyet középkori oklevelek adataival szembesít
hetünk, a bakacsin. Erről s a barchett-szövésről Zsig
mond királynak 14II-től uralkodása végéig kiadott s
a kassai s bártfai levéltárakban fönnmaradt oklevelei
ben sűrűn esik szó. Ezeket az okleveleket Wenzel Gusztáv
187I-ben megjelent akadémiai értekezésében tette közzé
és ismertette, anélkül, hogy a bakacsin mivoltát meg
határoznia sikerült volna. A levéltári anyag a barchett
és a bakacsin technikájáról olyan részletes adatokat tar
talmaz, mint aminők, az ötvösségen kívül, régi ipar
művészetünk egyetlen ágáról sem maradtak ránk. Mind
azonáltal e sorok írójának is csak boldogult Rejtő Sán
dor műegyetemi tanár technológiai vizsgálatai segít
ségével sikerült megállapítania, hogy azok a többnyire
XV. századbeli szőttes kendők, amelyek a Szepességről,

de főleg Sáros vármegyéből kerűltek közgyűjtemé

nyeinkbe s ezekben általában mint szepességi szőttesek

szerepeltek, nem egyebek, mint a régiek bakacsinszö
vetjei. Hasonló anyagból szőtt és hasonlóan mintázott
olasz emlékekkel való összehasonlításuk után ilyfajta
szöveteink eredetét is sikerűlt tisztázni.

Zsigmond király okleveleiben fustanum és barcha
num nevű szöveteket említ, amelyek a barchanisták
kassai céhének irataiban pokschin és parchant néven
szerepelnek. Barchett, parket néven ma olyan sávolyos
(Köper) kötésű pamutszövetet értünk, amely fonákján
bolyhos, a színén pedig sima vagy színtelenül rnustrá
zott. Minthogy a kassai barchanisták a parchantot szin
tén bolyhosították (wolslachen) s azután fehérítették,
a parchant minden bizonnyal ugyanaz aszövetfajta
volt, mint a mai barchett, Erre vallanak Buda város
törvénykönyvének XIV-XV. századbeli adatai. Ezek
szerint Budán vásárokon barchanumból szabott kész
dolmányokat árusítottak. A barchett ilyformán alig
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lehetett színes fonállal átszőtt kelme, de minden való
színűség szerint fehér vagy színesre festett szövet volt s
olcsóbb is, mint a színes fonalakkal átszőtt bakacsin,
amely a budai törvénykönyvben mint drágább szövet
szerepel. A barchett alsó és felső ruhának használt szö
vet volt; az abroszok, terítők és kárpitok bakacsinszőtte

sek voltak.
Zsigmond királyunknak a kassai barchanisták javára

kiadott első szabadalomlevele 14II-ből való. A német
nyelvű eredetit Bécsből a Nemzeti Múzeum történeti
osztályának 1926-ban sikerült megszereznie. A kassai
levéltárban csak latin átirata van meg, amelyet a jászói
premontrei konvent adott ki még pedig olyformán, hogy
mivel a premontreiek közül senki sem tudott németül,
előbb magyarra fordíttatták. Az 1411. évi szabadalom
levélnél a kassai barchanisták mesterségéről jóval rész
letesebben tájékoztat 1461-ből fönnmaradt céhszabály
zatuk.

«Ha valaki nyolc- vagy hatnyüstös abroszokat készít,
ezek hossza és szélessége harmadfél rőf (180 cm.) legyen,
a vásári abroszoké 2 Y4" (162 cm.) a harmadik fajtáé 7 rőf,

(144 cm.)»
A gyüjteményekben látható barackmagmustrás szőt

teseket éppúgy nyolc nyüsttel szőtték, mint a fönti idé
zetben említett terítőket.

(lA legnagyobb abroszokon legyen ötven menet tizen
hattal metszve, a vásári abroszokon negyven s a kicsiny
kockás abroszokon harminchat». Ezek a szavak a fonal
felvetésére vonatkoznak. Hogy a szövet láncfonalai egy
formán hosszúak legyenek, régen motolára vetették föl
ezeket. Ez Kassán 16 fonállal történt, amely a motola
ötven, negyven és harminchat menete (fordulata) után
ketté vágva 1600, 1280, II42 láncfonalat adott.

A céhszabályok fontosabb rendelkezései még a követ
kezők:
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«Egyetlen mesternek sem legyen háromnál több szövő

széke. Az egyiken vásári abroszokat szőjjön, a másikon
barchetet vagy kettős sávolysorokkal készülő szöve
tet (Zwillich-t.) Vagy pedig két széken barehettet s a
harmadikon, amit tud és ami a céhnek becsületére válik.
Aki kettős sávolysorokkal sző, annak kelméje az első

széken ötnegyed rőf (90 cm.), a másikon egy rőf (72 cm.)
széles legyen. A barchett oly hosszú és széles legyen,
mint a bécsi s fonalainak száma is ugyanannyi legyen ...
A kész munka vizsgálat alá kerül és lebélyegezendő.

Enélkül elkobozzák».
«Ha a segéd lerótta vándorútját s lábitókkal is tud

dolgozni, kettős sávolysorokkal szőhet, barehettet ké
szíthet s mást is, amit tud ... Ha a segéd madaras rnus
trát (gefogletes) akar szőni, hagyják ilyennel is foglal
kozni.» Ez a mondat a díszesebb abroszokra és kendökre
vonatkozik, amelyek sávolyosan szőtt fehér harántsávjai
vászonkötésű alapon kék pamuttal átszőtt alakos mus
trákkal váltakoztak. Ezek motivumaiban a madarak
a leggyakoriabbak, azért a céhszabályokban is madaras
a mustra neve.

A középkori szaracén szövetek mustráira emlékeztető

s páros madarak sorából álló motivumokon kívül a ránk
maradt emlékeken stilizált liliomok, egymással szemben
vagy háttal álló vadállatok, párosával ábrázolt ágaskodó
kecskék és szamarak is előfordulnak. Az Iparművészeti

Múzeum bakacsinszövetein párosával sorakozó saso
kat, pulyka formájú madarakat és félig ülőhelyzet

ben ábrázolt ökröket láthatunk. Vannak kendők, ame
lyeken szögletes arkaturákban stilizált vademberek
sorakoznak. (VI. melléklet.) Egy Zboróról a bártfai
múzeumba került miseruha bakacsinbetétjének gránát
almás mustrája olasz brokát mintájára s nyilván éppoly
szövőszéken készült, mint aminőn a középkori selyem
szövők dolgoztak.
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Bár az ilyfajta emlékek régebben mint szepesi szőtte

sek szerepeltek, a Szepesség templomaiban alig egy-két
ilyfajta régi kendő maradt fönn. Kassán kívül csak
Bártfán került elő nagyobb számmal bakacsin, ez is a
templom lomtárából, ahová a restaurálás előtt a szent
Egyed-templom összes régi oltárkendőit halomra dob
ták s barokk oltártöredékekkel takarták el, úgyhogy
csak a bártfai múzeum rendezésekor találták meg ismét
középkori szövésünk érdekes emlékeit. Az Iparművészeti

Múzeum és a Nemzeti Múzeum bakacsinkendői és terítői

szinte mind Bártfáról valók, amelynek múzeumába
szintén gazdag sorozat jutott ezekből.Kétségtelen, hogy
a bakacsinszövés elsőbben oltárkendők készítésével
foglalkozott s ezek egynémely motivurna és gótbetűs

feliratai innen kerültek profán célú abroszok és kendők

szőttes sávjaira. A középkor későbbi folyamán viszont
ilyen profán kendőket használtak oltárok letakarására.
Eredeti bakacsin oltárkendő csak a lőcsei régi ferenc
rendi, ma gimnáziumi templom lomtárában maradt
fönn s ez ma a Nemzeti Múzeumban látható.

Az oltárt a középkorban templomainkban csak a szent
mise idejére takarták le a ma is használatos hármas vá
szon- vagy gyolcsterítővel. Szentmisén kívül csak felső

lapját takarta mustrásan szőtt kendő s ennek régi leltárak
ban zsolozsmakendő a neve. Ilyen kendő volt a lőcsei,

amelyet a kassai céhszabályzatban előírt 72 cm-nyi
darabban, de abroszokra szánt szövőszéken 144 cm-nyi
szélességben szőttek. A lőcsei kendő fehér sávjai pamut
tal összesodort lenfonalból barackmagmustrásan ké
szültek. Az ezekkel változó mustrás sávokat kék pamut
tal, sárga gyapjúfonallal és ciprusi aranyfonallal szőt

ték át. A legfelső kopott sávokat kék pamuttal átszőtt

minuszkulás feliratok díszítették. a középső széles sávot
csúcsukra állított négyszögek keretében stilizált liliomok.
A kendő legalsó sávján sárga gyapjúfonallal átszőtt



VI. KÖZÉPKORI MISERUHÁK 143

passiójelvények és keresztek sorakoznak helyesen és
visszájáról közéjük szőtt majuszkulás INRI-felíratokka1.
(L. Szepes vármegye művészeti emlékei című munkárn
ban III. k., 57. 1.) A lőcsei oltárkendő főleg azért érde
kes, mert díszítését túlnyomóan nem pamuttal, de
gyapjúfonallal szőtték, ami, úgy látszik, Zsigmond kirá
lyunknak a pamutszövést alig egy-két városunkra kor
látozó rendeleteinek hatására vall. A kassai és bártfai
bakacsinszövetek mustrás sávjain csakis pamutfonalakat
találunk. Az alakos sávok ezeken az abroszokon és ken
dőkőn is feliratos sávokkal váltakoznak. A feliratokon
többnyire Mária és Jézus fölváltva ismétlődő minusz
kulás (kis gótbetűs) neve szerepel. Minél későbbiek ily
fajta szőtteseink, a betűk annál nagyobb mértékben,
gyakran az olvashatatlanságig torzulnak el rajtuk. Amire
a bakacsinszövés a XVI. század vége felé általánosan
elterjedt házi iparrá válik, a régi mintákról értelmetlenül
lemásolt betűknek már csak ornamentális jellegük van.

Amikor I905-ben a felvidéki barchette1 és bakacsinnal
Wenzel Gusztáv értekezése és Rejtő Sándor technológiai
meghatározása alapján a Magyar Iparművészetben elő

ször foglalkoztunk, az olasz L' Arte című folyóiratban,
de ennek egyik későbbi számában Alessandro Belluci
gazdag sorozat hasonló technikájú és stílű s nem egyszer
szinte a mi szőtteseinkéval azonos motivumokkal diszí
tett XIV-XV. századbeli szőttest ismertetett. Ezeket
a kendőket és terítőket Mariano Rocchi másfélszáz
darabból álló perugiai gyűjteményébőlmutatta be Bel
luci s szerinte a szintén barackmagmustrás alapon kék
pamuttal átszőtt kendők és abroszok a perugiai takácsok
egyik különleges csoportjának sajátszerűalkotásai voltak,
aminőkkel Itália egyéb részeiben ma már nem találko
zunk, legfeljebb lakomákat ábrázoló XV. századbeli
képeken lefestve. Belluci szerint ezeken a kendökön <Ja
tessitura é al'occhio di pernice», vagyis a lenfonalas alap-
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szövet barackmagmustrájú, szószerinti fordításban fogoly
madárszemekkel mustrázott. Az alakos sávokat átszövő

kék fonal pamut. A kendők mesterei minden bizonnyal
az Ars Bambacariorum céhébe tartoztak s ez Perugiában
1529-ben a L' Arte della Séta-val, a selyemszövők céhével
egyesült. A perugiai pamutszövők céhiratai nem marad
tak fönn. A Wenzel Gusztáv értekezésében közölt okleve
lek annál részeletesebben tájékoztatnak barchanistáink
ról és bakacsinszövőinkről s arról, hogy milyen kiváló
szabadalmakkal dicsekedtek. Zsigmond király uralkodása
idejében csak nekik volt szabad pamuttal szőni. Adót a
kassai bambacariusok nem fizettek, de hatósági vizsgálat
nélkül portékájukon sem adhattak túl. Ennek díja a leg
jobb fajtájú barchettért és bakacsinért darabonként
3 den ár, a középszerűért 6, a kevésbbé finomért 9 és
12 fillér volt. Tehát minél finomabb volt a munka, annál
kevesebbet fizettek utána a mesterek. Ezt az intézkedést
aligha sugallta fiskális érdek, inkább iparfejlesztő a jel
lege s a modem iparfejlesztés ugyancsak megszívlelhetné.
Zsigmond király többi idevágó rendelete azonban nagy
részt adópolitikáját szolgálta. Az 1414. évi oklevél az
idegen áru behozatalát s a gyapot- és a pamutfonal kivi
telét tiltja és nyilván, hogy hatósági ellenőrzése ered
ményesebb legyen, a pamutszövést Kassán akarja össz
pontosítani. Mestereink azonban, úgy látszik, huzódtak
ettől s azért I49I-ben különbözőkedvezmények kilátásba
helyezésével Buda, Székesfehérvár és Pozsony barcha
nistáit arra szólítja föl, hogy Kassára költözzenek.
I42o-ban Nagyszeben takácsait tiltja el a barchett
szövéstől. Viszont I424-ben nyolc mesternek megengedi,
hogy Bártfán szőhessen barchettet. Nem tudjuk, hogy
volt-e foganata Zsigmond király rendeleteinek. Ám való
szinű, hogya pamuttal átszőtt abroszok és kendők s a
barchett szövése Kassán és Bártfán kívül Zsigmond
király halála után Magyarország egyéb városaiban is
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tovább virágzott s a barchanisták külön céhekbe
állottak.

Az 1461. évi kassai céhszabályzatban ezt olvashatjuk:
«A barchanisták céhébe takácsot nem szabad fölvenni,
akkor sem, ha a kettős sávolysoros vagy más lábitós mun
kában jártas). 148r-ben Kassa város tanácsa az egyszerű

takácsoknak megtiltja, hogy sávolysorokkal szőjjenek és
színes pamuttal mustrázzák kelméiket. Kivételesen azon
ban megengedi, hogy kizárólag törülközőket és keszkenő

ket a takácsok is mustrásan szőjjenek, de pamuttal, úgy
látszik, akkor sem.

A gyapot, amelyet mestereink maguk dolgoztak föl
fonallá, a középkorban főleg Kis-Ázsiából került hoz
zánk. A törökök terjeszkedése, úgy látszik, behozatalát
nagyon megnehezítette s ez a körülmény lehetett a rugója
a pamutszövést korlátozó rendeletek kiadásának. Amikor
Konstantinápoly elfoglalása után a XV. század második
felében Erdély, de különösen Brassó közvetítésével keres
kedelmünk a törökökkel mindinkább fellendült, a kor
látozó intézkedéseknek sem lehetett többé értelmük s a
barchanistáknak a XVI. század elején Kassán és Bártfán
nyomuk vész. Alighanem a takácsokkal egyesültek egy
céhben, akik művészi hagyományaikat is örökölhették.
Erre egész sor XVI. századi emlékünk vall.

A vászonhímzés és a csipke XVII. századbeli fellendü
lésével a bakacsinnak. mint abrosznak, terítőnek és ken
dőnek a jelentősége csökkent; azonfelül különösen bánya
városainkban és a Szepességen a vászondamaszkszövés
virágzik s a festett és nyomtatott vászon is mindenfelé
elterjed. Mindezek a mustrás szőtteseket a háttérbe szorí
tották. Mint házi Ipar azonban a bakacsinszövés nap
jainkig tovább élt s néhány városunkban a takácsok és
a falusi nép Magyarország különböző vidékein velej ében
ma is ugyanazzal a technikával készíti vastag szőtteseit,

mint a bakacsinszövők régen. Csak szőtteseik alapjának

Divald K.: Magyor iparmúvészet történele. 10
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mintája kezdetlegesebb s a fehér sávokkal váltakozó
mustrás sávok díszítése, amely rendszerint kézzel bera
kott kék vagy piros pamuttal készülő csillagokat és
páros madarakat ábrázol. Helyenként még nemrégiben
is igen ízléses ilyfajta szőttesek készültek. Igy Békés
csabán, ahol azonban a technika újabban szintén ki
veszőfélben van. A színes szőttesek készítésének föl
élesztésével és terjesztésével ma országszerte a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége foglalkozik figyelemre
méltó eredménynyel.

Hátra van még, hogya barchett és a bakacsin szavak
eredetét vizsgáljuk, amivel a két szövetfajta eredetére
is világot vethetünk. Dreger az európai szövésről írt
német nyelv ü munkájában egy keleti eredetű bucherane
nevű vászon- vagy pamutszövetfajtát említ, amely nevét
Boccharától nyerte, de Perzsiában, Indiában és Ciprusz
szigetén is gyártották. Ennek a neve franciául bouquerant
volt. A Zsigmond király korabeli latin oklevelekben bar
chanumról és fustanumról van sző, a kassai barcharristák
német nyelv ű irataiban ez parchantot és pokschint jelent.
Hogy az előbbi a mai barchettel egyértelmű, ez, mint
feljebb kifejtettük, több mint valószínű. A fustanum
franciául futain s Hatzfeld és Dermstetter nyelvtörténeti
szótára szerint Kairónak Fostat nevű külvárosa nevéből

ered, ahonnan az ilyen nevű szövetek először kerülte},
Európába. A futaine pedig sávolyosan szőtt bolyhos
szövet, amelynek láncfonala len, vetüléké pamut volt.
Ennek egyik válfaja a boucassin. Ez mint bélésanyag és
terítő Franciaországban a XV. században merül föl, de
hogy honnan eredt, ezt ott nem sikerült eddig megállapí
tani. A boucassin szó minden bizonnyal olasz eredetű,

valamint az ilyfajta szövet is. Az olasz boccasino ismét
a bocca d'asino, szamárszáj szóból ered, de szövetfajtát
meghatározó jelentésében századok folyamán Itáliában
is kiveszett. Szamárszáj formájúnak nevezhették vala-
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mikor a perugiai kendők barackmagmustráit, amelyek
a szamár tátott szájára is emlékeztetnek s amelyek mai
elnevezése az occhio di pernice, fogolyszem. Az így
mustrázott és kék pamuttal átszőtt arab eredetű szövet
fajta ilyen néven kerűlhetett az Anjouk korában Itáliából
Magyarországra s terjedt itt el bakacsin néven. A szó
eredeti értelme idővel feledésbe merült. A falusi nép
nálunk még ma is sokfelé díszes recelepedővel vagy terí
tővel takarja le halottait s ezt nemzedékről-nemzedékre

gondosan őrzi. Régen nálunk erre a célra az úriosztály
is bizonyára legdíszesebb szőttesét használta. A közép
korban ez csak a bakacsin lehetett s ennek neve, amire
a keleti eredetű szőttest a hímzett és csipkés terítők

kiszorították, a halotti takaróval, majd a koporsóra terí
tett fekete posztóval vált egyértelművé s a halottakra
vonatkozó régi, átvitt értelmű kifejezések (pl. bakacsinba
tették) alapján a név végül a fekete szín jelzésére szolgált.
Ilyen értelemben használja Arany János Toldijának
V. énekében:

E1feküdt már a nap túl a nádas-réten,
Nagy vörös palástját künn hagyá az égen,
De az éj erőt vett, csakhamar beronta.
Az eget, a földet bakacsinba vonta.

to*



VII. Agyagművességünk a XV-XVI.
században és későbbi fazekasmunksk,

IIz AGYAGMŰVESSEG Európában csak az iparművé
szet elvilágiasodásával a gótika kései szaká
ban jut keleti hatásra nagyobb művészi jelen

tőséghez. Ennek oka az, hogy a cserépedényeknek az
egyház nem vehette hasznát s a középkor végéig min
den művészi tevékenység főrúgója Isten dicsősége s
templomainak minél pompásabb felszerelése volt. Kolos
torok falainak burkolására, különösen a keresztfolyosó
kon, legelőször a francia cisterciták, már a román építé
szet korában használtak diszítményes cseréplapokat.
Ezeken a bemélyített motivumokat fehér agyaggal töl
tötték ki és sárga ólommázzal borították. A XIII. szá
zadbeli franciaországi burkolólapokat állatok, lovas alakok
diszítik. Burgundban és a Rajna vidékén mázatlan lapos
dombormüvű és mélyített diszítésű cseréplapok általáno
sak. Nálunk a Margitszigeten találtak ilyen mélyített
díszű cseréplapot hátra nyilazó, hegyes süveg ű kún
magyar lovas alakjával. Ennek viselete a XIII. századra
vall. Villard de Honnecourt francia építész, aki e század
derekán járt nálunk, vázlatkönyvében római piskótatég
lákra emlékeztetőcserépmozaik padlót rajzolt le, amelyet
feljegyzése szerint egy magyarországi templomban látott.
Lapos domborművű fantasztikus emberi alakokkal és
állatokkal díszített cseréplapokat Gerecze Péter ásott ki a
pilisszentkereszti cisztercitaapátság keresztfolyosójának
helyén. Ezekből néhány töredék a Nemzeti Múzeumba
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került. A bakonybéli apátság történetéről szóló könyvé
ben Sörös Pongrác mutat be bekarcolt díszű, még román
stílű keresztet és sárkányt ábrázoló mázas cseréplapokat.

A zöld ólommázas alakú domborművű kályhák, az
északeurópai fazekasok legjelentősebb középkori alko
tásai, a XIV. század végén merülnek föl. Mint alább
látni fogjuk, valőszinü, hogya mi mestereink ilyen kály
hák gyártásával szintén nem maradtak el a nyugat
európai fazekasságtól s ugyancsak lépést tartottak
utóbbi fejlődésével.

Ami Európa középkori cserépedényeit illeti, ezek,
mint szinte kizárólag a szegények közhasználati tárgyai,
csaknem teljesen dísztelenek s a római császárság kora
beli provinciális cserépedények helyes alakjához képest
ugyancsak formátlanok. A Nemzeti Múzeum történelmi
osztályában egész sorozat ilyen, kultúrhistőriai szem
pontból érdekes, többnyire XV. századbeli cserépedény
látható. Az európai fazekasság önálló jelentőségű ipar
művészetté csak a Kelet művészi keramikájának hatása
alatt a középkor végén válik s ezt a hatást Szicilián és
Spanyolországon át az arabok közvetítették s Itáliának
már a XV. században kiválóan művészi fazekasai
továbbították az újkorban Európa többi országaiba.

A magyar agyagművesség történetére vonatkozó kér
déseket nálunk Pulszky Károly vetette föl először.

(Archaeologiai Értesítő 1883. 254. 1.) Az azóta ismertté
vált emlékek alapján fejlődésének főbb vonásait többen
próbálták megrajzolni. (L. Wartha Vince tanulmányát
Az Iparművészet könyve II. k.-ben; Pap János keramikai
tanulmányait az Iparosok olvasótára X., XII., XIII.
k.-ben s a Siklóssy László szerkesztette Magyar keramika
történetét, 1917.) Régi fazekasságunkra élénk világot
vetett Mihalik József a kassai fazekascéh 1574. évi
artikulusainak kiadásával. (Múzeumi és Könyvtári Érte
sítő, 1908. 152. 1.) Kassát 1556-ban tűzvész pusztította el
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s ekkor az ottani fazekasok régi, minden bizonnyal
még XV. századbeli céhszabályai is elégtek. Ezek pótlá
sára adta ki Kassa város tanácsa az «akkori idők alkal
matossága szerint való kibővítésekkel és újításokkal
megszerezve» a régi artikulusokat, amelyekből meg
tudjuk, hogyacéhbeli fazekasok a XVI. században és
előbb mivel foglalkoztak. A mesterremekről a második
artikulusban ezt olvassuk: A mesterré avatandó legény
«először egy rög agyagbul három darabból álló fazekat
csináljon, mely háromarasznyi és négyujjnyira magos
legyen. Aztán más darabból ismét egy sefelni korsót;
harmadik darabból egy köblös abarlót vagy raitopot.
Negyedik darabból penig egy igaz meszelyt, mely se
nagyobb, se kisebb ne legyen, csináljon». Az edények
díszítéséről és mázolásáről, mint magától értetődő dolog
ról, itt szó sincsen. Hogy az edényeket díszíteni is kellett,
erre az elkészítésükre kiszabott idő terjedelméből lehet
következte tn ünk. «Ehhez a munkálkodáshoz penig az
időnek alkalmatossága szerint foghat hat vagy hét óra
tájban délelőtt és elvégezze azt 12 óráig délben.» A mázo
lással és égetéssel aznap a remekelő természetesen nem
végezhetett.

Hogy céhbelieken kívül más fazekasaink is voltak,
erről a kassai artikulusok hatodik pontja tájékoztat:
"Ne legyen szabad ez mesterségen levő idegen mesterek
nek vagy másvalakinek hétközben vagy heti vásárokon
semminemű fazekasmívet, akármely névvel nevezendőt,

ide (t. i. a városba) behozni, avagy itten árulni, hanem
minthogy az sokadalom szabad vásár, szabad légyen
akkor még az több városokbeli céhes mestereknek is
mindenféle jó míveket behozni és árulni. De az parasztok
nak avagy az hempléreknek az vörös és fejér míven kívül
semmi egyéb félét ne legyen szabad árulni»,

A parasztfazekas a maihoz hasonló engobos, agyaggal
mázolt vöröscseréppel foglalkozott. A fehéredényes
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himpellér azonban alighanem ónmázas és festett zománcos
díszű edényeket gyártott s nem annyira városokban,
mint inkább főuraink várbirtokán, udvarházaiban dol
gozhatott. Ilyen ónmázas fayencunk ugyan az rőoq-nél

előbbi időkből nem ismeretes eddig, de ebből még nem
következik, hogy ezt a technikát nálunk már a XVI. szá
zadban is nem ismerték. S a fehéredényes himpellérek,
akik szabadkézzel díszítették műveiket, alighanem különb
művészek voltak, mint a céhbeli fazekasok, akik sablon
szerűen díszített tömegáruikat többnyire ólommázakkal
vonták be. Ez a nyolcadik céhartikulusból is kiviláglik:

«Az mázos mívet penig a mester igy csináljon: először

valamennyire égesse azt, azután megmázolja; mert ha
valaki megtapasztaltatik, hogy nyers fazekat mázol,
egy forint büntetése legyen, hasonlóképen, ha nem jól
kiégetett fazekat is, avagy kályhát vásáron vagy piacon
árulgatja is, büntessék».

Főzőedényeken, tálakon. kancsókon és korsókon kívül
fazekasaink leginkább kályhák készítésével és rakásával
foglalkoztak. A kályhának kemence s a kályhafióknak,
vagyis csempének a német Kachel-ból kályha volt a neve.
"Ha a kemence ó kályhából felrakatik, tehát egy formás
kályhától egy pénzt, egy mély kályhától is egy pénzt
vegyenek. Hem egy formás új kályháért négy pénzt, egy
formás új fehér kályháért is három pénzt és egy vörös
új mély formás kályháért hét pénzt fizessenek.»

Formás kályha alakos díszű csempét jelent, mély
kályha tálalakban behorpasztott vagy fél hengeralakú
fülkés csernpét.

«Item, amely legény forintonként formás kályhát
csinál, tehát nyolcszáz formást és ezer mély kályhát
egy forintért csináljon .. Mikoron penig az legény egy
forint ára kályhát megcsinált, szabad legyen ezután a
maga számára is ötvent csinálni, melyeket az mestere
tartozzon nékie megmázolni és ettől harmadik pénz övé
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legyen; hogyha penig csak bekeni az kemencét avagy
ó kályhát csinál be, tehát az italpénz mind az övé legyen.
Hem, ha mely legény kemencét tud rakni, húsz pénz
járjon neki tőle, akár nagy, akár kicsiny legyen.»

Az edények korongolásáért a legényt így díjazták :
«Fazekat penig egy forintért kétezret csináljon, tudni
illik: hatszáz öreget, ezer kétpénzest és négyszáz három
pénzest, de úgy, hogy minden száz között tíz-tíz korsó is
meglegyen»

A hétszámra dolgozó legény fizetése 14-25 pénz
között váltakozott s minden két hétben fürdőpénzt

kapott. A munkaidő reggeli 4 órától esti 7 óráig tartott,
de szombaton d. u. 5 órától s vasárnap szabad volt
és hétfőn csak egy hétre való agyag előkészítésével kellett
foglalkoznia, ezen túl aznap szintén szabad volt.

Iparművészeti szempontból agyagművességünk közép
kori emlékei sorában csak a kályhák érdemelnek nagyobb
figyelmet. Ónmázas, díszes cserépedényekből, amelyekkel
a gyári fayenceokkal együtt alább foglalkozunk, a XVII.
századnál régebbi emlékeink eddig nem ismeretesek.

Középkori váraink fűthető lakószobáinak tűzhelye,

többnyire csak az asszonyok lakosztályában. eredetileg
a kandalló volt. Ezt csak a középkor vége felé szorítja ki,
de ezután sem teljesen a téglából és a esempékből rakott
kemence, mai nevén kályha. Hogy miként Svájcban és
Németországban alakos díszítésű cserépkályhák a XIV.
század végén már Magyarországon is voltak, ez valőszinű.

Zsigmond királyunk Bécsben őrzött nagy breviáriumá
nak az angyali üdvözletet ábrázoló egyik iniciáléja min
den valószinűség szerint a budai királyi várból szoba
részletet örökít meg a sarokban erkélyszerűen kiugró
alakos csernpéjű kemencével, amely szabadon álló pillé
ren nyugodott. (Az 1412-18 között festett breviáriumot
Hevesy André ismertette a miniaturás kódexeket kiadó
francia egyesület 19II. évi Bulletin-jében.)
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A XV. század derekán a cserépkályhák nálunk már
általánosan elterjedtek. Pozsony számadáskönyvében
I442-ből maradtak fönn adatok a városháza mázas cse
répkályháiről s a városi polgárság a XV. század második
felében már mindeníelé többé-kevésbbé díszes s kívül
ről fűtött cserépkemencékkel melegítette lakószobáit.
Középkori kemence, mint pl. Meran vagy Salzburg várá
ban, nálunk egy sem maradt fönn. Csempék és kályha
töredékek annál nagyobb számmal kerültek Magyar
országon napfényre s többnyire véletlenül. Várak tör
melékhalmain kívül régi kályhacsempéink leggyakoribb
lelőhelyei a városi házak udvarai és régi lakóházak bol
tozatainak árkai, amelyeket a XVI-XVII. században.
ezek újonnan való boltozásakor. nem egyszer a gerenda
mennyezetes szobák régi kemencéinek cserepeivel töl
töttek föl. Iparművészeti Múzeumunkban s vidéki
gyüjteményeinkben a legtöbb kályhacsempe és töredék
várakból való. Ilyen emlékeket az Alföldön is találtak
s érdekes alakos cseréptöredékek a XV. század elejéről

láthatók a szentesi múzeumban. Pulszky Károly a szé
csényi várkastély udvarán ásott ki XV. századbeli
csempéket, Majláth Béla Liptőban, a likavai vár romjai
közt talált ilyeneket. Romer Flóris Csejte várából mu
tatott be 13 töredéket. (Archaeologiai Értesítő, 1870.)
Az ilyen várak omladékaiból véletlenül kikotort emlékek
szórványosak s XV-XVl. századbeli agyagművessé

günk fejlödését csak hézagosan tárjánk elénk. Jóval be
szédesebbek ebben a tekintetben városi emlékeink, ame
lyek művészi és technikai szempontból a várakból ki
került esempékkel szoros rokonságot mutatnak s hely
lyel-közzel szinte tömegesen kerültek ki a föld alól.
A nagyszebeni Bruckenthal-múzeum csempesorozatá
nak kiválóbb darabjai lovas vitézeket, a Madonnát s szent
György küzdelmét a sárkánnyal ábrázolják. Vajda
hunyad várából való az Iparművészeti Múzeum XV.
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századbeli kályhacsempéje, amely áttört művű gótikus
mennyezet alatt csatabárddal kezében koronás lovas
vitézt, nyilván szent László királyunkat ábrázolja szí
nes mázakkal borítva. Iparművészeti Múzeumunkban
még két kiváló színesmázú kályhafiók látható. Ezek
r. Ferdinándot és Mária királynét, II. Lajos királyunk
nejét ábrázolják s egy párizsi műkereskedő útján kerül
tek múzeumunkba.

Miként külföldön, a csúcsíveskori kályhafiókok ná
lunk is főleg szenteket vagy bibliai jeleneteket ábrázol
nak. A salzburgi vár gótikus cserépkályhája IS02-ből

oroszlánok hátán nyugszik; alsó négyszögletes részének
csempéit szimbolumok, letompított sarkain tornyos
mennyezetek alatt szentek szobrocskái díszítik. A kályha
felső sokszögletes részének csempéit az alsó sorban
bibliai jelenetek, a felsőkben szentek domborművei

töltik ki s a kemence felfelé keskenyedő végét fialás orom
koronázza.

A pazar díszítés, amellyel régen elhalmozták. meg
felel a kályha jelentős szerepének, amelyet ez valamikor
az emberek életében betöltött. A világtól télnek idején
szinte teljesen elzárt várak és a falakkal kerített váro
sok otthon ülő asszonynépe, valamint az öregek, életük
jórészét a kályha mellett őrölték le, aminthogy faluhe
lyen a bubos kemence padkája télen még ma is az öre
gek és a gyerekek kiváltságos és szinte állandó tanyája.
S alighogy a középkor vége felé a csempés kemence hó
dító útjára indul, a fazekasok nálunk is elhalmozzák
mindazzal a pompával, amelyet a gótikus építészet és
szobrászat teremtett. A művésziesen faragott formákkal
mustrázott esempék motivumai felölelik a középkor
emberének szinte egész fogalomkörét, de különösen ennek
azt a részét, amellyel lelke teljességgel egybeforrt:
Istennek és szeritjeinek világát. A legmüvésziesebb XV.
századbeli kályhafiőkok eddig Beszterecbánván. Bothar
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Samu dr. orvos és numizmatikus 'alsóutcai házának kert
jében kerültek napvilágra földmunkálatok közben. Utób
biak folyamán egy középkori fazekas anyagvermére
akadtak, amelyben temérdek égetett, de még mázatlan
kályhafiókot és töredéket találtak. A korongon formált
s aztán a negativ mintába nyomott öblös esempék hátsó
nyílása kerek, mellső lapjuk négyszögletes s erősen ki
ugró keretben többek közt szent Pétert és Pált, szent
János apostolt, gótikus mennyezetes fülkében szent Ka
talint s közbe egy dudás bohócot ábrázolnak féldombor
műben. (VII. melléklet.) Mindezekbőla Nemzeti Múzeum
ban, IparművészetiMúzeumunkban s a besztercebányai
ban láthatók példányok. A domborművek felfogása és
stílusa szárnyas oltáraink faragványairaemlékeztet s való
színű, hogy a formák valamelyik besztercebányai fafaragó
keze alól kerültek ki. A domború famintát agyagba nyom
ták, utóbbit kiégették s ez lett a esempék negativ formája,
amilyen múzeumainkban is látható. Besztercebányán a
XV. század derekától kezdve kiváló fafaragómesterek
voltak. De ha a kassai fazekasok céhartikulusaiban
erről nem is esik sző, valöszinű, hogy fazekasaink
formák faragásával maguk is éppúgy foglalkoztak,
mint régi bábsütőink és vászonfestőink. Vándorútjukról
természetesen a mi fazekasaink is hoztak haza kül
földi formákat. Hogy azonban kizárólag külföldi min
tákat használtak föl, azt leleteink alapján éppenség
gel képtelen állítás. Hogy mennyire nem szorultak faze
kasaink külföldi mintákra, erre egy másik beszterce
bányai lelet a bizonyságunk, amely 1907-ben az ottani
Ebner-ház átalakításakor a régi boltozatok árkaiból ke
rült elő s szintén a XV. századból, de ennek már valami
vel későbbi idejébői való. A csempéken .a besztercebá
nyai múzeum és Iparművészeti Múzeumunk osztozko
dott s utóbbi érdekes hatású kemencerészletet állított
össze ezekből. A kemence cseréptetőt utánzó, léccel le-
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zárt párkányának frizét legalyazott faág köré csavarodó
lombok díszítik. Az alakos esempék sorában már kevés a
vallásos vonatkozású. Az Ádám és Évát s két prófétát
ábrázoló csempén kívül csupa világi alak és jelenet sze
repel a többi kályhafiókon: Mátyás korabeli viselet
ben, lombos fa tövében enyelgő fiatal pár s ennek pen
dantjaként verekedő házaspár, aztán táncoló pár, lovas
vitéz és férfi mellképek.

A zöldmázas kályhacsempéken kívül az Ébner-ház
boltárkaiban még számos, későbbi kályhatöredéket ta
láltak. Egy tulipános díszű kályhafiók ugyanazt a dí
szítést mutatta, mint a Besztercebányáröl Iparművé

szeti Múzeumunkba került Turchányi-kályha a XVII.
századból. XVI. századbeli, színes mázakkal borított
renaissance stílű kemencepárkányok is vannak a beszter
cebányai múzeumban, amelyek, mint az Iparművészeti

Múzeum XV. századbeli tarkamázas csempéje, azt bi
zonyítják, hogy a gótika és a renaissance korában nem
csak zöldmázas kályhák készültek nálunk. A fehérmá
zas és színes díszű kályhák azonban, aminőket a kassai
céhszabályok is említenek, csak a jobb módúak szobáiba
kerültek. A szerényebb igényű városi polgárok a XVI.
század végéig, sőt azután is beérték a zöldmázas kály
hákkal, amelyek stílusa az egykorú művészet és ipar
művészet stílusának megfelelően módosul. Kassán egy
lakóház udvarán a mult század végén egész sorozat re
naissance stílű zöldmázas csempét ástak ki, amelyeket
a XVI. század második felére valló spanyolos viseletben,
félköríves fülke alakú keretben különböző alakok díszí
tenek. A páncélos vitézt ábrázoló csempén felirat és
évszám is van: Judicium 1579. A esempék egy része
homorú s díszítés nélkül szűkölködik. Ezek nyilván a
kemence alsó részéről valók, amely négyszögletes volt.
A felső, alakos esempékbőlösszerótt keskenyebb rész hat
vagy nyolcszögletes lehetett, mint a gótikus kályhák,
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amelyek lépcsőzetes tagoltsága a Felvidéken, külőnősen

falvakban a XVIII. században is tovább él. Ilyen zöld
mázas, alul négyszegletes, felső részében kerek, virágos
díszű kályha a XVIII. századból a besztercebányai
múzeumban van. A XVI. század végéig a cserépkály
hák alakja és díszítése a délnémetországiakkal tart ro
konságot. A török hódoltság korában, amire a magyarok
a XVI. század vége felé a törökökkel a harcok idején
kívül szinte barátságos szomszédsági viszonyba kerül
nek, iparművészetünk egyéb ágaihoz hasonlóan, fazeka
saink kályháin is szembetűnő a keleti hatás. A beszter
cebányai Turchányi-ház kályhája Iparművészeti Mú
zeumunkban tagolt cseréplábakon áll ; leveles párkányok
közé foglalt alsó harmadrésze valamivel vastagabb,
mint a felső s utóbbinak sarkaiban letompított testén a
felsőmagyarországi renaissance stílű épületekre emlékez
tető fantasztikus párkány apró baluszteres galérián
nyugszik. A csempéket fehér agyagból homorúan fara
gott famintákon formázták s az alap ezeken kobaltkék
mázas, a laposan kidomborodó keleti jellegű tulipános
ékítmények máza fehér. Hasonló alakú és színű a XVII.
századbeli kályha látható a liptónádasdi kastélyból a
Nemzeti Múzeumban. (VIII. melléklet.) Ennek csodaszép
párkányán, amelyről csipkézett szőlőgerezdek csüngnek
alá, az egymás mellett sorakozó ormok páros delfinek közt
egy-egy szirént ábrázolnak derékig. Felvidéki és erdélyi
fehérkék mázas cserépkályháink díszítése amohammedán
keramika XVI-XVII. századbeli tarkamázas fayence
falburkolataira emlékeztet s helyenkint a XVIII. szá
zadban is divatos. A fentebbi két kályhához hasonló, de
zömökebb arányú,kék-fehérmázas kemence van a
krasznahorkai várban. Ennek keskenyebb csempéit
tulipános arabeszkek, a szélesebbeket, baluszteres gyön
gyös díszű arkaturákban, díszes vázákból (régi magyar
nevükön olasz korsókból) növekvő stilizált virágbokré-
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ták díszítik. Az olasz renaissance és a kelet ornamenti
kája igen bájosan ölelkezik ezeken a csempéken, amelyek
valószínűleg még a XVI. századból valók. Erdélyben
szinte a mult század elejéig készűltek ilyen fehér-kékmá
zas kályhák. Itt a fehér engobe-os alapon a kidomborodó
virágokat festették smaltéval : kobaltoxid- és kvarc
por keverékével. Egy igen szép ilyfajta torockói kályha
színes képe látható Malonyay HA magyar nép művé

szete» c. munkájának II. kötetében. A XVII. századbeli
színes csempéink anyaga és mázai jórészt alig különböz
nek az egykorú fayenceedényekéitől. A felkai múzeum
ban, a Szepességen sok ilyen színes mázú kályhacserép
van, amelyet mind Daitsch Ede dr. orvos, a múzeum
igazgatója gyűjtött össze. Egy egész kályhára való esem
péket Lucsivnán egy falusi ház tapasztott tűzhelyébe

ágyazva talált. A XVII. századbeli csempéket a pálosok
címere díszíti: chrómsárga alapon zöld pálmafán ülő

fekete holló, csörében kenyérrel, a fa tövében kétfelől

leselkedő oroszlánok. Valószínü, hogyacsempék a pá
losok késmárki kolostorából kerültek Lucsivnára a
Szakmáry-család révén, amelynek egyik ága a kézsmárki
birtok osztálya után Lucsivnát vásárolta meg. Még
szebb színes kályha kerűlt a felkai múzeumba a szepes
szombati plébániatemplom toronyszobájából, ahol vala
mikor a városi muzsikus tanyázott. Ennek sarokcsem
péjét pompás hatású magyaros, hullámos viráginda dí
szíti gránátalma-, szekfű-, tulipán- és rózsamotivumokkal;
négyzetes csempéit címer szabású csigás keretben a sár
kányölő szent György vitéz domborműve, amely egyben
Szepesszombat - németül Georgenberg, Oppidum Sancti
Georgii - beszélő címere. Szepesszombatban és az ezzel
szomszédos kis városokban hajdanában híres fazekasok
laktak. A Thanhoíer-, Danhauser- és Than-néven ma is
ismert szepességi családok alighanem ide való művész

fazekasok utódai. A felkai múzeum színes mázakkal
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borított csempéi mind a XVII. századból valók. A XVIII.
században kastélyok és városi házakban a gyári fayence
kályhák terjednek el. Ezek a barokk-, rokokő-, copf- és
empirstílus korában nagyjában szekrény vagy oszlop
formájúak s három egy darabban készült részből állanak,
amelyet gyáraink s az ezeket utánzó városi fazekasok
nagy bravurral készítettek. A csempe ekkor egy időre

letűnik a látóhatárról s ahol még gyártják az ilyfajta
kemencéket, ott a kályha alsó rakott részét nem egyszer
egy darabból mintázott figurális díszítés tetőzi be:
pipázó török vagy más exotikus alak. Ilyen törököt ábrá
zoló kemence van a zólyomi Dobronya plébániáján.

Városi fazekasaink a kályhagyártásban nem egy helyen
eredményesen versenyeztek XVIII. századbeli fayence
gyárainkkal. A győri püspöki palota egyik termét eredeti
alakú, pompás hatású, színes és aranyozott rokokó kályha
díszíti. Győri kályhás szállította az egri liceumnak még
ma is tucatjával meglevő szép fehér copfstílű kályháit.
Holics remekbe készült, festett képekkel díszített fayence
kályhái azonban mégis a legszebb ilyfajta emlékek. Ám
nagyon ritkák. Egyet Iparművészeti Múzeumunk őriz,

egyet gróf Ambrózy István malonyai kastélya Bars
vármegyében.

A gyári kályhák divatja általában fazekasaink mun
káinak jelentőséget nagyon csökkentette. A művészi

hagyományok városi fazekasaink körében a mult szá
zadban teljességgel feledésbe merültek. Ami népies
agyagművességünk alkotásain még ma is lebilincsel, az
többnyire rég letűnt korok művészetének egy-egy
halkan felcsendülö. elmosódott, de harmónikus akkordja.
S ez egyformán áll a falusi kályhákra és népies cserép
edényeinkre vonatkozólag, amelyekről, minthogy alább
nem lesz többé erre alkalmunk, röviden szintén ebben a
fejezetben szólunk.

Díszesebb középkori cserépedényt Magyarországról
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eddig nem ismerünk. Az ezüstbe foglalt cserépedény a
XV. század végéről az Esterházy hercegek kincstárában
szintén dísztelen s nyakán félköralakban kidomborodó
bütykök sora övezi gallérmódjára. Hasonló, száján réz
szalagba foglalt, nyakán kidomborodó félgyűrűkkel

gallérszerűen tagolt XV-XVI. századi kőedény látható
a Nemzeti Múzeumban s ez anyagát tekintve valószínű

leg csehországi eredetű. Németországban a középkor
végén csak a dreihauseni kőedények mutatnak számot
tevő díszítést s ezek bama-violás színű falát is főleg

sűrűn benyomott bélyegzőkkel cifrázták. A bakonybéli
burkolólapokon kívül a kassai múzeumba került 1913.
évi stószi éremlelet, Nagy Lajos korabeli zöldmázas
bögréje bizonyítja, hogy fazekasaink a mázolást már a
XIII-XIV. században gyakorolták.

Ha a XV-XVI. századból díszesebb cserépedény
eddig nálunk nem is ismeretes, alig hihető, hogy faze
kasaink, akiknek keze alól annyi dombormüves és színes
mázakkal díszített kályha került ki, remekeiket és egyéb
edényeiket akkoriban szintén nem díszítették volna,
mint pl. különősen a XVI. században a német fazekasok
cserép- és kőedényeiket. aminőkből néhány szép példa
Iparművészeti Múzeumunkban látható. Valószínű, hogy
népies fazekasságunk régi mestereink díszítő technikái és
motivumai közül nem egyet szinte napjainkig megőrzött.

Bármily ügyesen hangolják össze a falusi mesteremberek
formáikat a földolgozott anyaggal, az invenció rend
szerint nem erős oldaluk. S ha újabban akadtak, akik
díszítő művészetünk nemzeti irányú mégújhodásának
módját abban keresték, hogyanépművészethez fordul
tak tanulságokért, erre többé-kevésbbé tudatosan az a
körülmény ösztönözte őket, hogy ott, ahol a falusi mes
terek egy-egy technikához és díszítési módhoz nemzedék
ről-nemzedékre ragaszkodnak, a hagyományok jóval
régibb időbe nyulnak vissza, semmint hogy a legtöbb
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ember gondolná. S csakugyan az a nagy változatosság,
amelyet népművészetünk országszerte mutat, mintha
annak a virágzásnak lenne bizonysága, amelyet emlékei
javarészével elenyészett iparművészetünknek nem egy
ága századokkal előbb elért. Aszerint, amint történel
münk viharai, háborúk, idegen hódoltság különbözö
időben vágta el az ország különböző vidékein az euró
pai kultúra talajából merítő iparművészetűnk gyöke
reit, népművészetünk is különböző korok stílusához és
díszítő motivumaihoz ragaszkodott tovább s örökítette
ezeket ránk egyre elmosódottabb formákban hellyel-közzel
napjainkig. Különösen népies fazekasságunk és hímzé
sünk tanuskodik erről. Béld hontmegyei község ősrégi

fazekasfalu. Az itt készült legrégibb engobeos és ólom
mázakkal borított, bekarcolt díszű cserépkancsók a
túrócszentmártoni múzeumban a XVIII. századból
valók s az edény falának közepét kitöltő körökbe foglalt
mértani motivumokat mutatnak, amelyek az ilyfajta
gótikus ékítményekre emlékeztetnek. Somogyi Béla
ipolysági gyüjteményének 179S-ből való béldi kancsóján
a bekarcolt virágmotivumokat az ónmázas fayenceokra
emlékeztető színes mázak élénkítik. A mult századbeli
béldi kancsókon már csak zöld és barna ólommázak
vannak. A besztercebányai múzeum zólyommegyei régi
ólommázas cserépedényein is találkozunk ilyfajtán szine
zett motivumokkal s hogyavastagon felrakott zománc
szerű máz a díszítés körvonalait túl ne lépje, utóbbiakat
ezeken is bekarcolták. Egy ilyen libetbányai tálat 1724
ből gránátalmamotivum díszíti. Bekarcolt díszítésűek

az erdélyi, ú. n. sgraffitós edények, amelyeken a világos
engobe-bal (agyagpéppel) leöntött cserepet kobaltkék
mázba mártották s ebbe karcolták a díszítést, úgy hogy
égetés után ennek vonalai az alsó réteg fehér színében
látszanak. Ilyen smalte tartalmú, bekarcolt díszű engobeos
edények a nálunk a XVI. században meghonosodott olasz

Divald K.: ~lagY'r iparművészer tőrténere, II
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faldíszítő eljárás: a sgraffitó mintájára a Küküllő vidékén
a mult század derekáig készültek. A XVI. századbeli
díszes német kőedények sőmázasak. Múzeumainkban
nem egy Magyarországon talált ilyfajta edény van, amely
azonban stílusa alapján ítélve németországi munka.
Am nem egy vidékünkön van keményre égethető, jó,
képlékeny agyag s kőedény a mázolásnak ezzel a leg
egyszerűbb nemével nálunk is készülhetett. A Szepessé
gen formába nyomott domború pitykékkel díszített
kancsók láthatók, amelyek a német kőedényekre emlé
keztetnek. A poprádi múzeumban két ilyen régi edényt
a szepesszombati Thanhoffereknek tulajdonítanak.

Régi fazekasságunk hagyományai oly vidékeken,
ahol a XVIII. században fayencegyárak keletkeztek,
ezek hatása alatt teljességgel kivesztek. Igy Holicson,
amelynek környékén nem egy fazekasfalu volt, továbbá
a gömöri Pongyelokon, ahol még ma is sok a fazekas,
akik azonban most már csak tetőcserépgyártással fog
lalkoznak. Híres fazekasfalu a Felvidéken Magasmart,
Újbánya mellett, ahol ma már csak füstölt cserépedények
készülnek s ezek szoros rokonságot tartanak a helyes
formájú mohácsi füstölt cserépedényekkel. Bizonyos,
hogy fazekasaink remekbe vagy más alkalommal a közép
kor végétől kezdve mindig foglalkoztak domborúan
díszített, hólyagosan áttört ólommázas áru előállításával.

Az őnmázas fayenceok divatja azonban a XVII. század
ban ezt háttérbe szorította s csak a következő és a mult
századból vannak ismét nem egyszer nagy bravúrral
készült, domborúan díszített ólommázas emlékeink,
különösen céhkorsők, aminőkból remek sorozatok lát
hatók Néprajzi .Múzeumunkban és vidéki közgyűjtemé

nyeinkben, főleg Veszprémben. Régi reminiscenciákkal
ezeken is sűrűn találkozunk. Tiszafüreden még nemrégi
hen is készültek ember formájú boros cserépkancsök,
aminőkből Nemzeti Múzf>lImunk mentett meg gazdag
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sorozatot. Ilyfajta emberfejes kancsók külföldön a
XVII. században készültek s a Rajna vidékén Bartmann,
Angliában Belarmin néven ismeretesek. A tiszafüredi
korsók emberfejének háromszögletes süvege arra vall,
hogy külföldi mintára a XVIII. században keletkeztek.
A kancsók törzsének kígyós és sujtásos díszítése azonban
ilyfajta ernlékeinknek, amelyek sorában a legkésőbbiek

a mult század hatvanas éveiből valók, igen eredeti jelle
get kölcsönöznek.

Régi fazekasságunk emlékeinek összegyűjtésével a
kutatás nálunk még távolról sem végzett. Különösen
régi váraink romjai közt lappanghat még sok, eddig
ismeretlen idevágó anyag. Váraink rendszeres fölásatására
nálunk még próbaképen sem gondolt senki. A kutatás
hézagossága miatt, könyvünknek nem egy más fejezeté
hez hasonlóan, a keramikánk multjáról szóló is csak
kísérlet.

11*



VIII. Újk.ori ötvösség.

lJ] MOHÁCSI vész végzetes éve, 1526, politikai és mű
velődéstörténetünkben egyaránt éles határkő.

A köztudatban s szakkörökben sokáig az volt a
vélemény, hogy utána kiszáradt művészetűnkfája, amely
főleg Mátyás király korában hajtott szép virágokat és mű
vészettörténetünk érdemes úttörői 1526 utáni emlékeink
kel jóideig érdemesnek sem tartották foglalkozni. Csak az
ismételten rendezett történelmi és régészeti kiállítások
nyomában, főleg XVII. századbeli emlékeink kapcsán,
fordult a figyelem újkori ötvösségünk felé. A XVI. század
azonban ezután is saeculum obscurum maradt. S a rend
szeres kutatás híján még ma is inkább csak írott adatok
ból, mint emlékei alapján tudjuk, hogy középkori mű
vészetünk és iparművészetünk szerves folytatásaként
ebben a viharos században is virágzó kulturális élet
színhelye volt Magyarország. Csak az építészet, szobrá
szat és képírás nem jutott a reformáció elterjedése után
egy ideig a középkoriakhoz fogható monumentális
feladatokhoz. Iparművészetünk azonban szépen tovább
fejlődött s a mind erőteljesebbnémet és a törökök közve
títette keleti hatás ellenére egyre nemzetibb irányban.
A török hódoltság terjedésével művészetünk középkori
íöhelyei rendre elpusztulnak. Központibb fekvésű városa
ink mesterei azonban jórészt a védettebb országrészekbe
költöznek s ezek német városait Felsőmagyarországon

nemcsak megmagyarosítják, de pezsgő elevenséggel teljes
és a középkori l is túlszárnyaló művészi élet színhelyeivé
teszik.
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Buda elestével a magyar királyi udvarnak izlésével
országszerte irányt szabó hatása megszűnik. A török
hódoltság vonalán innen azonban főuraink várai a
kultúrának is mindmegannyi széles vidékekre fényt
és áldást terjesztő tűzhelyei. A Jagellók korabeli
önző, harácsoló, élveket hajhászó, nagyravágyó főúri

típus helyébe a vagyonszerzésben nem kevésbbé szor
gos, de ezt a köz javára fordító főúri rend lép,
amely a maga költségén talpraálIított katonasággal
védi a csonka ország határait, nevel az ország fiatal
ságából hősöket és literatus embereket, miközben
nagyasszonyai a náluk nevelkedő fiatal úri leányok
és a szolgálatukra rendelt jobbágynők számára a
gyakorlati ismeretek és a jóizlés iskoláivá szervezik
udvartartásukat. Takáts Sándor Magyar nagyasszo
nyok című és egyéb újabb könyveiben pompás képe
ket fest arról a magas színvonalú kultúrális életről,

amely főúri várainkban a XVI. században főleg a
Dunántúl s Magyarország északnyugati vármegyéiben
folyt. Erdélyben s a Felvidéknek ezzel szoros kapcso
latban álló keleti részében a gyulafehérvári fejedelmi
udvar jut kultúrális téren irányító szerephez. A Dunán
túl iparművészetébena közeli Bécs hatása érvényesül
egyre erőteljesebben, Erdélyben a keleti befolyás. De
amiként a nyugati, északi és keleti magyarság között
a háborús világ legviharosabb éveiben sem szűnt meg
a szellemi összeköttetés, az értékek kicserélése egyéb
kulturális téren sem maradt el. S bár a Dunántúl
nem egy vidéke még átkutatásra vár, ötvösségünkről

már most is megállapítható, hogy fejlődésének útja
a három darabra szakadt Magyarországon a XVI.
és XVII. században egy irányban haladt s csak a kűlön

böző idegen hatások érvényesültek vidékenként külön
böző mértékben. A XVI. századtól kezdve az ötvös
munkák lebélyegzése céhes helyeken nálunk is álta-
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lános. A város címmerét vagy ennek részletét ábrázoló
s a fém megszabott finomságát bizonyító hitlesítő

bélyeget az ötvös nevének kezdőbetűit vagy egyéb
jelvényt magában foglaló mesterjel kiséri (23. és 24.
kép.] A bélyegeket maguk az ötvösök vésték hegyes
acélponcolök csúcsára, apró, többnyire csak nagyító
üveggel felismerhető alakban, képeinken a jelek több
szörös nagyitásban láthók. A hitelesítő bélyegek és
mesterjelek rendszeres gyüjtésével kutatóink, főleg

Mihalik József, Csányi Károly és Kőszeghy-Winkler

Elemér, csak újabban kezdtek foglalkozni. Amíg ezeket
nem ismerték, régibb íróink szinte minden valamire
való ötvösmunkánkat külföldről származtatták. ide
geneknek tulajdonították. S ebben volt is logika.
Nemzeti Múzeumunk ötvösmunkáinak párját ritkító
gazdag gyüjteményében, főleg a XVII. századból, egy~

aránt szerepelnek külíöldi és hazai ötvösművek.

Az előbbiek is többnyire magyar tulajdonból kerültek
közgyűjteményünkbe. Különösen a vert művű edények
sorában vannak augsburgi, nürnbergi munkák, ame
lyeket ötvöseink oly híven utánoztak. hogy magyar
mesterjel és hitelesítő bélyeg híján ezekkel párhuzamo
san kiállított edényeiket bízvást külföldi munkáknak
tarthatnók. Bár adataink ma már nem igen vannak
arról, hogy ilyfajta külföldi ötvösmunkáink honnan kerül
tek a Nemzeti Múzeumba, több mint valószínű, hogy
zömükben a Dunántúlról valók, amelynek szintén jó ma
gyar érzésű főúri családai a bécsi udvarral állandó össze
köttetésben voltak s ennek ízlése szerint karolták föl
a német és német mintára készült bécsi ötvösműveket,

de főleg ékszereket. Ilyenek Bécsböl, Prágából valöi
beszerzéséről nem egy adatunk van. Nyugati főúri

családainkkal ápolt összeköttetéseik révén a felső

magyarországi és erdélyi úri családok is megbarátkoztak
a német szabású ötvösmunkakkal. S ötvöseink, akik a



24. Besztercebányai
hiteles(tö bélyeg és

Bergmann ötvös
mesterjele.

XVII. század.
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török hódoltság és a reformáció korában mindinkább
elkerülték Itáliát s főleg Európa északi protestáns
országaiban vándoroltak, a magukkal hozott, főleg

Németországban tömegesen sokszorosított rézmetszetű
mintalapok segítségével könnyen utánozhatták a diva
tosakká vált edényformákat és ékszereket. A német kis
mesterek közül, akik a renaissance stílust aprópénzre
váltva, ennek hatását rézmetszeteikkel Európaszerte
terjesztették. nálunk különösen Flötnerj] 1546), Beham
(t 1540 ) , Aldegrewer (t 1553). Solis (t 1563) s a frankfurti
Bry (f 1598) voltak befolyással. De hogy mestereink
középkori ötvösségünk technikai készségének és jó
ízlésének hagyományait is megőrizték,

erre nemcsak a sajátos régi díszítő el
járások továbbfejlődése vall, de az a
körülmény is, hogy a külföldi mintára
rendkívül változatos alakban készülő

fedeles kupák, serlegek, kancsők, tal
pas poharak, kannák, egyéb edények
és asztaldíszek sorában nem egy van,
amely nemcsak méltán állja meg helyét
a külföldi munkák mellett, de nemes
arányaival, díszítésének finomságaival ezeket nem egyszer
felül is mulja. A besztercebányai planétás kupának, XVI.
századbel ötvösségünk egyik legszebb öntött díszű emlé
kének, a Nemzeti Múzeumban, az egykori frankfurti Rot
schild gyüjteményben, a drezdai Harck tulajdonában s a
bécsi múzeumban nem egy rokona van. Valamennyi kupa
hengeres talpú, teste többé-kevésbbé hétoldalúra lapított
s kariatidás füle és csuklóra járó fedele van. Valamennyi
kupa oldalát arkaturákban a hét planéta öntött, vert
vagy vésett alakja díszíti. A bécsi kupa planétakat
jelképező mithológiai alakjai Beham metszetei nyomán
készültek. Az egyik Rotschild-kupa nürnbergi ötvös
munka. A többi a besztercebányaihoz áll közel, de vala-
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mennyi közül utóbbi a legkiválóbb, mind részben zománcos
ékítményeivel. mind pedig domborművű alakjai finomsá
gával. (IX. melléklet,!. kép.) Utóbbiak mintáit nem sike
rűlt kikutatni; a kupa fenekébe foglalt s a Charitast és a
Spest ábrázoló öntött érem Flötner hasonló tárgyú ólom
érmeinek mintájára készűlt; finom formáival, előkelő fel
fogásával azonban ezeket mesterünk szintén túlszárnyalta.
Hogy mestereink, ha idegen metszetek után is, maguk
öntötték a munkáik díszítésére szánt domborművű

alakok mintáit, erre IparművészetiMúzeumunk Körmöc
bányáról való XVI. századbeli rendkívül finoman
cizellált apró bornz domborműve a bizonyságunk, amely
a besztercebányai kupán látható planéták egyikét,
Mars istent ábrázolja a besztercebányaitól elütő, de nem
kevésbbé mesteri fogalmazásban. (IX. melléklet z. kép.)

A középkori technikák egy részével X VI. századbeli
ötvösségünkben a gótikus ékítrnények is szívósan élnek
tovább. Olasz renaissance stílű emlékeinken az új művé

szet hatása csak nagy vonásokban érvényesül, mint pl.
az 15z6-ban Mohácsnál elesett Perényi Ferenc váradi
püspök pásztorbotján Nyitrán, amelyen az aedicula
alakú gomb és gyűrűinek levélékítményei renaissance
szabásúak, de a görbület bordás tagoltsága és lomb
ékítményei még gótikus stílust mutatnak.

Némely íróink csúcsrveskori ötvösségünk naturalisz
tikus lombos és virágos díszítését is renaissancenak vélik.
Ez azonban tévedés, mert eza naturalizmus, fejlődéseelején
és ennek kései szakában, a gótika sajátossága s nem a stili
záló korai renaissance ornamentika hatására vall. Ötvös
ségünk Mátyás korabeli virágzó korszakának nem egy em
lékét őrizhették még XVI. századbeli főúri várainkban,
mely akkor is nagy számmal készülő asztali és díszedények
hez mintául szolgált. S alighanem Mátyás király budavári
pohárszékének kétakós. négyrétű s négyféle bort szol
gáltató ezüsthordója lehetett a mintája Losonczi Antal
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106 cm. magas boroskancsójának az Esterházy hercegi
kincstárban. A hatalmas borosedényt, amelynek arányai
hoz fogható munkával a német renaissance ötvösség
csak a XVI. század végén próbálkozott, 80 cm. átmérőjű
s szintén vertművű kerek tálcájával Losonczi Antal,
I. Ferdinánd király főpohárnokmestereés neje, Báthori
Klára csináltatta 1548-ban, nyilván ezüstlakodalmára.
A fenekére állított hordó alakú díszedény kerek talpból
kiemelkedővázaalakú száron nyugszik, fedelénekmagasba
nyuló csúcsán koronás sas áll. Aldegrewer-modorú indá
kon kívül zománcos arabeszkek. talpán, miként a tálat
is, ovális domborművek díszítik bibliai, ókori jelenetekkel
és allegórikus alakokkal. A hordócska alsó és felső

gyűrűjéhez forrasztott íjjalakú fül és ezzel szemben a
sárkányfejben végződő S alakú kiöntőcső kannaalakot
kölcsönöz a pompás ötvösmunkának, amely XVI. szá
zadbeli iparművészetünk kiválóságának nem kevésbbé
remek példája, mint a XV. századból Mátyás király
bécsújhelyi serlege. A Losonczi-kanna magyar mesteré
nek jele K. F.; de hogy ki volt és hogy hol dolgozott,
azt eddig nem sikerült megállapítani. (L. Csányi K.
cikkét a Régészeti Társulat Évkönyvében, 1923.)

Amely városokban régi virágzó ötvöscéheink jegyző

könyvei fönnmaradtak s rátermett ismertetőkre találtak,
mint pl. Kassán, Brassóban, ott nem egy ötvösünk
munkáját sikerült mesterjele alapján megállapítani.
Ezek azonban nagyrészt mindennapi használatra szánt
s általánosan elterjedt formákat mutató ivóedények,
mérsékelt és szintén szokványos díszítéssel, mely utóbbi
alapján a régiek ezüstedényeiket is elnevezték. Volt
szölőföves pohár, ami voltaképen ananász formájú
hólyagos serleget jelent: verejtékes pohár, amelynek
falát vertművű, cseppalakú ékítmények díszítették ;
cápás vagy cápázott pohár, amelyet poncolókkal sűrűn

bevert pontokkal tettek érdessé, szerecsenydiós pohár:
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kókuszdió ezüstfoglalatban; struccmonyos (strucctojásos),
pogánypénzes : falában antik érmekkel díszített pohár.
Használtak ezeken kívül egymásba járó poharakat,
amelyek fokozatosan kisebbedve néha tucatjával voltak
egymásba tolhatók. A kettős serleg rendszerint augsburgi
mintájú két egyforma serleg, amely szájával úgy illesz
kedett egymásba, hogy a felső az alsónak fedeiéül szolgált.
(26. kép.] Ilyfajta serlegek és poharak rengeteg szám
mal kerültek ki ötvöseink műhelyeiből s a Nemzeti
Múzeum történelmi osztályában páratlanul gazdag soro
zatuk látható.

Gazdagabb s a szokványostól elütő díszítéssel Iegkivá
lóbb mestereink is csak ünnepi alkalommal remekeltek
és templomi használatra készült edényeiken. amelyek
a protestáns korban alapformáikat tekintve alig külön
böznek a profán célú edényektől. Amikor Radvánszky
György zólyomi alispán, a besztercebányaiaknak jóban
rosszban kitartó hű szomszédja másodszor nősül, a város
díszes ezüstpoharat ajándékoz neki. Ezt a lőcsei szüle
tésű besztercebányai ötvösmesterre, Khuen Jánosra
(t 1584) bízzák, aki 1576-ban a 20 cm. magas ezüstpo
harat szinte véges-végig vésett rajzokkal borítja. Alsó
részét német metszetek nyomán vadászjelenetekkel
díszítette. a dedikációs sáv fölé a város címerét tartó
angyalt vésett s egy kedves hatású családi idillt, amely
az új asszonyt ábrázolja az első feleség árván maradt
gyermekeivel.

XVII. századbeli ötvösedényeink közűl a német
ónkupakos kőedények formáját utánzó fedeles kupák és
a kancsók sorában akad a legtöbb díszes és eredeti
hatású emlék. Ilyenek, mint feljebb láttuk, már a XVI.
században is készültek. 1578-ból való a kassai Lippai
János apró domborművekkel pazarul díszített fedeles
kupája a Nemzeti Múzeumban. A XVI. század végétől

kezdve városi levéltárainkban egyre több az adat és
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/6+0

1810

1799

<:<·1800

C~ 1790

írott följegyzés s
egyházak és gyüj
temények birtoká- $u~

ban igen sok az
olyan emlék,
amelynek jelzése
alapján mesterét
is ismerjük. S ha JúD~

a kutatás ország-
szerte oly alapos-
sággal és lelkese-
déssel folyt volna,
mint aminővel JfOllliJrum..
Mihalik Kassán,
Gyárfás Brassó-
ban s szász íróink
Erdélyben ötvös-
ségünk multjára ~O{&o!!J/

világot vetettek,
ennek XVII. szá-
zadbeli virágzásá-
ról olyan össze-
függő és ragyogó SlJprOll
képet rajzolhat-
nánk, mint aminő-

höz foghatót ku
tatéinak rendsze- Sú1<u,
res és állandó mun- {rhirvár
kája ellenére kűl-

földön is csak
kevés országban
sikerűlt. Ám így is 25. Újabb bitelesit6 bélyegek ötvöslllunkákon.
u Köszegby-Winkler E1elllér rajza.
nyilvánvaló, hogy
miként már a középkorban, ötvöseinknek a XVI
XVII. században kiválóságukhoz mérten nagy táro'
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:W . Kettős serleg
a Főrs ter-gyüjte

m ényben. X VII . sz.
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sadalmi megbecsülésben volt 'r észük. A városi polgár
ság körében övék a vezető szerep s mesters ég ük,
mi nt liberali s ars , a legviharosabb századainkba n el
népiesedett építésze tünknél, szobrásza tunknál és kép 
írásunkn ál is nagyobb becsület nek ·örvend . Pecsét jükre
védőszentjü k, szent Eli gius ala kján kívül , mint Kassán

már I 476-ban, a .m ű v é szcimert vésik .
(z7. k ép.) A protestantizmus elter jedé
sével szent E ligius helyére világi ötvö s
mester m űhelyben dolgozó alakja kerül ,
mint pl. a br assói ötvösö k pajz salakú
öntött ezüst céhjelvényé n I556-ból, ma
a Nemzeti M úzeumban . (z8 . k ép.) A
pénzverőházak élén öt vösök állnak; a
cementezők : arany finomítók és egyéb
mest erek it t szintén az ő soraikból ke
rülnek ki. A török elől felvidéki váro
sa inkba menekül ve szerepük itt is han g
ad ó s a ném et lak osság megmagyaroso
elása hatásu k alatt a népesebb helyek en ,
mint Kassán , a XVII. században álta
lános. Hogy felvidéki ötvöse ink már a
X VI. században német nyelvíí följ egy
zéseikben is magyar mest erszavak at
használt ak, erre is van ada tunk. A tö
rökök terjeszkedése egyé bké nt alföldi
vá rosa inkban nem tette valamennv i
ötvösünke t földönfutóvá. Alighanem ' a

török uralom alatt tengődő «paraszt ötvösök» révén tcr
jcdt a keleti ha tás iparmiívészetünk legvirágzóbb ág<i
ba n, a mely k ülönöscn fegyvereink és lószerszámai nk
díszítésén nyilván való, . amivel ötvöscink ugyancsak
rem ekelt ek . Sajnos, többnyire külföldre került és magán 
tu lajdonb an levő régi fegyv erein k sa já tos iparrn ű vé 

szetével tüzetesen még alig foglalkozott val aki, ho lott
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külön díszes könyvet érdemelné nek. Mindazokat a díszítő

eljárásokat , amelyekkel a külföldi ötvösö k dolgoztak,
a mi mest er eink a zom án c sajá tos. sok féle és következe
tes fölhasználásával tet ézt ék. S ízlés, helyes arányok
és technika dolgában XVII. századbeli ki válóbb ötvös
munkáink is vet ek ednek a külföldiekkel , amelyek akkor
főleg katholik us főpapjaink révén kerültek Magyar
országra , mint Forgách Fer enc püspök olasz mest erre
valló pazar díszű, zomán cos ara ny ke lyhe Nyitrán a szá
zad elejéről vagy Pálffy
Mikl ő s szintén zomá ncos
ara ny ser lege, amelye t az
a ls óa uszt r ia i rendek aj án
lottak föl 1598-ban a győri

h ősnek .

A középkori sodronyos
zomá nc, a mely régi , dc szí
nezésében elfaju lt a lak já
ban hellyel-közzel a XV II r.
századig haszn álatos. már a
XVI. század clereká n á t
alakul s 1557-ben a ~Iebre- 27. A kassai ötvös-céh pecsétje,
ceni ötvösök céhszabá ly-
za ta emlékezik meg először az újfajt a zom á ncrő l . a mely
Pulszky Károly szerint nem egyéb, min t. a rek esz
zomá nc és a sodronyos zom ánc "kombiná lása. Először

éksze reken lép föl. Boglárok on a nyu gati beágyazott
zománc d ísz tt éssol vegy esen, felha j to tt szélű vékony
arany leme zeke t sti lizált virágmot ivumok ala kjá ba n
kék , zöld , fek et e vagy fehér zomá ncca l boritunak s
ut óbbi felü let ét aranypettyekkel, néha gyöngyökke l
díszítik. Ez üst ékszereken. mentekötőkün, csa tt okon,
övd íszek cn , tová bbá kardokon. az áttört m űv ű virágok
kék , sá rga , lila t~S fehér sz ínű zom á ncai nak ker et e kiáll ,')
s a zomá ncoka t a Xv l L sz ázad ba u lilá s szinek kcl ere zik .
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felül festik, luminálják. Az aranyozot t ezüstalapon élénk
színpompáva l érvényesülő áttört m űv ű zománcos virá
gok pompás hat ását közéjük szövödő vagy ezek keretéül
szolgáló filigrános indákkal, finom m űv ű sodrony teker
csekkel, kacsokk al növelik s a zománcos virágdísz köze
pébe gyakran drágakövet , igazgyöngyöt vagy kisebb,

szintén zománcos arany
bogIárt ágyaznak. A XVI I.
század végén a felül fes
tett zománcos virágok ke
ret e eltünik, a zománcot
felhajtott karim ájú, meg
fel elően kivágott s gya kran
vörösrézből készülő leme
zekre olvasztják és festett
zomá ncképekkel kombinál
ják , mely alakjában ez a
nyugateurópaival egyforma
festőzománc a XVII I. szá
zad végéig él. A sodronyos
zománct ól XVI-XVII.
sz ázadi zománcfaj tánk főleg

abban k ülönbözik , hogy
csak a díszítő motivurno

28 . A brassai ötvös-céh jelvénye. ka t borít ja zomán c s az
'556-ból. Ezüs t. Nemzeti Múzeum , alap zománcolás nélkül az

ara nyozot t ezüst színében
ragyog. (2g. és 30. kép.) Díszítő motivumai sorában a sod
ronyzománc virágelemei még a XVII . században is felme
rü lnek . Igy pl. a Teleki -féle mesés pomp ájú nyergen a
Nemzeti Múzeurnban. Általában azonba n a virágok stili
zálása s a zománcok komb inálása tiirkizekkel és drága
kövekk el keleti hatást mutat , mint e korbeli hímzéseink
és egyéb díszítő technikáink ékít ményei.

El s ő i smert e t ő i ezt a zom áncfa j t án kat az egri püspök-
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ség 1487-1520. évi lelt árán ak tévesen magyarázo tt
ki fejezése ' a lapján erdélyi zománcnak nevezték el.
A lelt árban csa k erdélyi módon aranyozott ötvösmunká k
ról van szó. Velejében azonban az erdélyi zomán c elne
vezés helyes, mert főleg Erdélyben s az ezzel szoros kul 
tu rál is kap csolatban élő keleti Felvidéken művelték,

ahonnan aztán a nyuga ti Fe lvidékre, sőt messze földön
vándorló ötvöseink révén külföldön is elte rjedt, főleg

Kelet-Európa és a balkán görögkeleti va llású népei-

29 . Erd élyi zománcos meateköt öboglár a Nemzeti Múzeumban . XVII. sz.

nek templomi ötvösmunkáin . (L. Hampel tanulmányát
Az erdély i zománcról. Archaeologiai lÉrtesít ő , · 1895.
289. l.)

Az erdélyi zománc különösen a magyar ruhák , fegy-
. verek és lószerszámok díszít ésén fest ett pompásan s a
m enteköt ök, az övpá ntok , süvegforgók , kardh üvelyek,
buzog ányn yelek aranyozo tt ezüs tpánt ja in és burkola
tán a díszít ett részlet eket végig elborít ja . De fölhasznál
ták női ruh ák füzőpántj ainak , boglára ina k díszítésére ,
ötvö s m űv ű könyvtábl ák , serlegek , kupák és közhasz
nálati tárgyak , pl. koppant ök borítá sara is. A finomabb
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aranyékszereken azonban csak ritkán s akkor is vajmi
halkan jelentkezik. Ezeken, különösen az olasz-német
mintára készült násfákon a beágyazott és a plasztikus
zománcé a főszerep. A Nemzeti Múzeum kincstárában
az ilyen, aranyláncon nyakba akasztva viselt násfáknak
csodás hatású és mesésen gazdag s változatos sorozata
látható. A legtöbbnek fődísze a fülkében ábrázolt, zo
mánccal borított szobrocska, amelynek tüzes színét
a rendkívül változatosan alakított keret ékes foglalatú
drágaköveivel igen hatásosan fokozza. Vannak adataink,
hogy ilyfajta ékszereket különősen dunántúli főuraink

asszonyai Bécsből és Prágából készen hozattak. Viszont
nem egy, a kűlföldiekkel vetekedő násfánk kétségtelenül
hazai ötvös munkája. Ilyen a trónoló Madonnát oszlo
pos fülkében Patrona Hungariae fölirattal ábrázoló,
drágakövektől szikrázó, gyöngycsüngővel és zománcos
díszű áttört művű kerettel ékes násfa a XVI. századból
(31. kép.) s a pogány istennő apró alakját magában foglaló
násfa, amelyre ötvösünk magyarosan írta rá zománcos
hetükkel az alak nevét: Deána. Hasonló stílűeka boglárok,
amelyek szalagra varrva a női ruhát vagy a pártát dí
szítették. A virág alakúak. aranylemezkéik fölhajtott
karimájával s luminált zománcukkal az erdélyi zománc
körébe utalhatók. Az egy vagy több S-alakú motivumok
ból összerótt s régi leltárainkban «esses boglárok» néven
szereplö, fölvarrásra szánt ékszerek öntöttek s fehér és
áttetsző kék-, vörös- vagy zöldzománcosak. A beágyazott
zománc, mely velejében a középkorihoz hasonló, az új
kori ékszerek általános ornamentális dísze s az erdélyi
zománccal együtt nagyobb fajta ötvösmunkáinkon, így
fedeles kupákon és serlegeken is szerepel. Az Esterházyak
kincstárának fedeles aranykupáját csak a fedél belsejé
ben díszíti heágyazott zománcos virágdíszítés. Az edényt
és fedelét hurkoló I gyemántok kal, rubinok kal ésgyöngyiik 
kel tetézett, áttört arabeszkos. kétfejű sasos zománc-



x. J. R ákóczi György aranyserl ege 164o-b öl. Brózer
István m űve . Nem zeti M úzeum.
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dísz is elüt az erdélyi zománcos ékszerek st ílusá tól.
Mégis magyar mest er m ű ve s bán yászt ábrázoló öt vös
jeiének bizonysága szerin t a besztercebányai Bergmann
Erazmusz (t 1647) készít ett e. (L. a 24 . kép mest er 
jeiét ). Erdélyi ötvösségünknek beágyaz ott zom án cot is
használó díszítő m édj ára az a pompás szína ra ny ból
készült, serleg alakú úr
vacsora kehely Nemzeti
M úzeumunkban :-klasz
szikus példa, amelye t I.
Rák óczi Gyö rgy ajá nlott
föl a kolozsv ári refor 
mátus templomnak. (X .
melléklet ) A kehely gó
tikus reminiszcenci ás ka 
rélyos talpát, alsó pere
mén és ettől á ttör t né
gyes kar élyok sorá va l
elvá lasztot t olda llapjain
erdélyi, hatágú gombján
és szárának gy ű r ű in be
ágyazott zománc díszít i.
A kehely cs ész éj ét, a
pogán yp énzes serlegek
min tá jára , zomán cos :lO. ÖVCS:ltt p án tj a erd élyi zom áncca l
foglalatban, végig apró d íszl tv e. XV II. sz. Nc mzet i M Ú1.CU III .

domborm ű vek borítják
Krisztus kínszenvedésének rendkívül finom kivit el ű

jeleneteive!. A remekm ű ki t íí n ő mcst erc szeréuyen
a lesrófolh at ú talpn ak a szárba nyu l ő , lá th a tatlan csa\,
já n így ürükíte t tc meg n ev ét : «Colosv áro t Hroser Ist 
vá n Cziná lta Anno 1(40 »,

Brúzer egy ike volt azokna k a mest ereknek , a kiket
I. R ákocai Gyö rgy fejedelem foglalkoztatott s ak i 1633
han t öbbed m ag ával a gy ula fehérvá ri kincstár ötv ösm uu-

DiV:l ld 1\. .: ~hgY<lr iparm űvésze t t ő rt é uete . 12
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káit leltározza. 1639-ben és 164z-ben a kolozsvári ötvös,
céh második céhmestere s 1660 után halt meg. Egyebet
életéről és működéséről nem igen tudunk. Többi XVII.
századbeli kiváló ötvöseinkről a kassaiakon kívül
nagyobbára szintén csak ilyen hézagos adataink vannak,
de amennyiben munkáik nagyobb számmal ismeretesek,
ezek sajátos jellege alapján alakjuk szinte nem kevésbbé
határozottan merűl föl előttünk a mult homályából,
mint kiváló német kortársaiké. Kecskeméti W. Péter
eddig ismert munkái szerint nem emelkedik ugyan felül
átlagos ötvöseink színvonalán, de Ballagi Aladártól ki
adott Ötvöskönyve (Archaeologiai Értesítő, 1884) s ebből
a róla és nem egy kortársáról kihűvelyezhető életrajzi
adatok alapján XVII. századbeli ötvösségünk legismer
tebb és igen rokonszenves képviselője. Munkái közül
nürnbergi mintára készült szőlőföves pohara (ananász
serleg) a kassai és egy kagylós díszű vertművű ovális
tál a miskolci református templomban ismeretes. (L.
Mihaliknak a kassai ötvösségről írt művében.) Bizonyos,
hogy Kecskeméten született, ahol 1557-ben a török
miatt ideköltözött három szegedi ötvösmester alakít
céhet s ennek szabályait a debreceni ötvöscéhtől köl
csönzi. rőző-ban, bár a törökök támadása miatt a mes
terek jórésze elszéledt, a város az ottmaradt négy ötvös
kérésére újból megerősíti az 1557. évi céhszabályokat
főleg azért, hogy a város gyermekeit továbbra is tanít
hassák mesterségükre. Kecskeméti W. Péter is itt kezd
hette aprődéveit, de csak Váradon, 164I-ben szabadul
föl, ahol négy évig Komor István mesternél szolgált.
Két hónappallegénnyé avatása után indul vándorútjára
s elsőbben Nagyszebenbe megy, hol Schlisser Jakab mes
ter műhelyében dolgozik. Nagyszebennek és Brassónak
XVII. századbeli ötvösségünkben körülbelül olyan sze
repe volt, mint Németországban Nürnbergnek és Augs
hurgnak. A XVII. század derekán huszonhárom nagy-
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szebeni ötvösműhelyről van tudomásunk, ezek közül
hat, közte a Schlisseré is, a Reispergasseban volt. Utóbbi
mestereinek szomszédsági pohara 1675-ből Nemzeti
Múzeumunkban látható. Schlisser 1638-1657 között
dolgozott, de működéséről alig tudunk valamit. Kecs
keméti is csak röviden emlékezik meg róla. Annál na
gyobb részletességgel számol be a brassói Zomer Mihályról,
akinek műhelyében1644-tőlhárom évig legény. Világjáró
ötvöseinknek ez a típikus képviselője 10 évig tartó
vándorútjában megfordult Németországban, Hollandiá
ban, Angliában, Svédországban (itt négy éven át a
svéd király udvari ötvöse volt), továbbá Franciaország
ban és napkelet felé Konstantinápolyban. Hogy felvidéki
mestereink is messzire elvetődtek s becsülettel állták
meg helyüket külíöldön, erre a kassai Kürmesser Péter
esete példa, akinek egy nürnbergi szabású arabeszkes
díszű, vertművű serlege az ottani lutheránus templom
ból a bártfai múzeumba került. Kürmesser 1600 körül
Lyonban nyitott műhelyt s 1608-ban Párisba költözött,
ahol IV. Henrik francia király udvari ötvöse lett. Zomer,
Somrner alias Seybriger Mihály, mint brassai mestere,
Bartesch Igell (t 1646), a vertművű alakos díszítésben
volt kíváló s az Igell-féle Czernicki-kupával való stílus
rokonsága alapján neki tulajdonítható a brassai fekete
templom M. S. jegyű Enyeter-kupája, amelyet falán
csigás keretekben ótestamentomi jelenetek díszítenek.
Kétségtelen, hogy az ezüstdomborításban Kecskeméti
W. Péter Brassóban szerezte a miskolci tálon érvényesülő

technikai készségét. Ám innen tovább vándorolva még
sok mindent tanult s az ötvösség körébe vágó tapasz
talatait gondosan följegyezte. Kecskeméti W. Péter
könyve a korabeli ötvösség technikai eljárásáról oly gaz
dag és változatos anyagot dolgoz föl, hogy iparművészet

történeti szempontból munkája nem kevésbbé értékes,
mint a német Theophilus Presbyter műve, a «Schedula

12*
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diversarum artium», amelyet a Paderborn melletti hel
mershauseni kolostornak tulajdonképen Rogerius nevű

barátja r roo körűl írt. A drágakövekről és ezek kaba
lisztikus tulajdonságairól szóló s az ötvösség legkülön
félébb technikai fogásait ismertető feljegyzései fonalán
magáról és kortársairól közölt adatai azonfelül korabeli
ötvösségünk történetének földerítéséhez szolgálnak hasz
navehető kalauzul. Ö maga Brassóból Gyulafehérváron és
Kolozsváron át Nagyváradra tér vissza. Gyulafehérvárott
az erdélyi fejedelmek ötvösei dolgoztak. Kolozsvárott
már a XV. században virágzó ötvöscéh volt s ennek a
XVI. és XVII. században magyar nyelven írt jegyző

könyvei 1453-tól rőőo-ig négyszáz ötvösmester nevét
örökítik meg, akiknek sorából, mint Brózer, az erdélyi
fejedelmek legkiválóbb mesterei kerültek ki. Kecskeméti
itt Szigeti Tamás műhelyében főleg a zománcolás terén
szerzett értékes tapasztalatokat, aminthogy az erdélyi
szász városok vertművű diszítő eljárásaival szemben,
úgy látszik, a túlnyomóan magyar Kolozsvárott főleg az
erdélyi zománcot művelték. A háborús villongások 1650
körül súlyossá teszik a kolozsvári ötvösök sorsát s Kecs
keméti azért bujdosik tovább Váradra. Itt 1653-ban
mesterré avatják, majd megnősül. de amikor a török
hadak rőőo-ban Váradot körűlzárják. még a kapituláció
előtt Kassára menekül. Kassán ismét legénysorban dol
gozik s csak 1663-ban, miután Rákóczi Györgytől nyert
s futás közben elveszett armálisát és egyéb iratait pó
tolnia sikerűlt, veszik föl a céhbe, amelynek tagjai akkor
Kassán túlnyomóan menekült alföldi és erdélyi magyárok
voltak. Mihalik könyve alapján Kecskeméti W. Péter
élete folyását 167z-ig követhetjük nyomon. Bár a céh
életében nevezetes szerepet nem töltött he, keresett.
jómódú mcster volt és szamos tauítványt nevelt.

A kassai ötvöscéh történetéról írt derék könyvében
:\lihalik j<ízst>faXIV. sz.tzadtt',l a XIX. századig 33"
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ötvösmester ernlékét eleveníti föl. Különösen a XVI
XVII. századbeliekről adatai oly böségesek, hogy ezek
alapján életrajzuk is összeállítható. Működésükröl azon
ban kézzelfogható emlék annál kevesebb maradt ránk s az
újkoriak ezek sorában többnyire egyszerűbb vertművű

munkák, mint Rácz Ambrus német renaissance ékítmé
nyes kupája 1606-ból (Iparművészeti Múzeum), Kállai
Mihály patenája 1649-ből a miskolci és Nonnert Pál
nagy fedeles ezüstkancsója 1662-ből a kassai református
templomban. Emlékek dolgában szerencsésebbek va
gyunk a Szepességen, ahol Lőcse volt az ötvösség főhelye,

amelynek legkiválóbb mesterei azonban, mint a XVI.
században Khuen János Besztercebányán vagy a XVII
ben Hann Sebestyén Nagyszebenben, az ország más
vidékein fejtették ki működésük javát. A Szepesség
XVI-XVII. századbeli ötvösmunkái zömükben véve
szintén augsburgi, nürnbergi mintára készült, vert és
öntött díszű serlegek. Jelentősebb alakos dombormű

vekkel diszített munkákat, mint aminőkkel Hann Sebes
tyén Nagyszebenben remekelt, itt alig találkozunk.

Hann 1644-ben Lőcsén született s nyilván itt is tanult.
1674-ben vándorútjában kerül Nagyszebenbe, ahol egy
elárvult ötvösműhely vezetője lesz s csakhamar feleségül
veszi elődjének özvegyét, akivel a műhely is birtokába
kerül s rövidesen a céh mesterré avatja. Edényeinek a
barokk szellemének megfelelő, bár nem mindig ízléses
magas domborműveivel Erdélyben közfeltűnést kelt s
csakhamar nemcsak Brassó céhének élére kerül, de a
szász városok valamennyi ötvösének fölébe kerekedik.
168<)-ben ifjabb céhmester, 1694-től haláláig (t 1713)
Iőcéhmestcr s mindvégig igen sokat dolgozik. Roth
Viktor (Beitrage zur Kunstgeschichte Siebenbürgens,
Strassburg, 1914) 40 művét sorolja föl. Ebből hét Buda
pesten van. Fedeles kupáinak s egyéb aranyozott ezüst
edényeinek falából domborított képei néhol szinte szobor-
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szerűenkiemelkedőalakjaikkal nem sok leleményről tanus
kodnak. (32. kép.) Többnyire a svájci Matthaus Merian
(t 1593) rézmetszeteinek nyomán készültek. A szinte
szédítő ügyesség azonban, amellyel ügyes távlattal egy
más mögött több síkban kidomborodó alakjait kikala
pálta, nem egyszer csodálatraméltó. Igy a Frank szebeni
királybíró megrendelésére 1697-ben készült, ókori tör
téneti jeleneteket ábrázoló jellegzetes fedeles kupáján
Nemzeti Múzeumunkban.

A Hann Sebestyén művein látható túlzásokra és tech
nikai bravur fitogtatásra felvidéki mestereink sohasem
vetemedtek. Munkáik bár egyszerűbbek, épp azért ízlése
sebbek s így művésziesebbek is. A Nemzeti Múzeum
kincstárában a felvidéki fedeles kancsók, kupák és
poharak egész sora látható XVII. századbeli ötvösségünk
virágzó korából. A legtöbbnek mestere ismeretlen, de
kétségtelenül magyar munka, mint a tékozló fiú törté
netét H. S. Beham metszetei nyomán ábrázoló dombor
műves díszű kupa, amely a Nemzeti Múzeumba a
Dessewffy - nemzetség kincseiből került. Utóbbi grófi
ágának fintai kincstára XVI-XVII. századbeli ötvös
ségünknek egész sor remekével dicsekedett, amelyet oly
féltő gonddal őrizték, hogy szakembereink közül sem
láthatta senki. 1919-ben a vörös katonák és a csehek
harcai közben a kincstárt kirabolták.

Nemes arányok, ízléses tagoltság jellemzik a kötéges
formájú, vert arabeszkekkel diszített kupát, amelyet
címere és felirata szerint I. Rákóczi György ajándékozott
a mádi református templomnak. Nemzeti Múzeumunk
pogánypénzes edényei sorában a selmeci födeles kancsó
1616-ból a legérdekesebb. amelyet falán aranyozott
római ezüstpénzek s fenekén a Prock-család körmöci és
selmeci vonatkozású emlékérme diszít. A kancsó bizo
nyára selmeci mesterének A. K. kezdőbetűit megfejteni
eddig nem sikerült. Körmöcbánya, Besztercebánya és
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3 1. Zománcos és ékköves aranyn ásfa. XV I-XVI I. sz.
Nemzeti l\Iúzeum.

Sehnecbá nya már csak a vidékén bányászott nemes fém
s a körmöci pénzverő révén is mindi g bővelkedett ráter
mett ötvösökben. Ezek k özülnem egye t m unk ái és egy
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korú följegyzések alapján is ismerünk. A legtöbb és leg
művésziesebb ötvösmunka a selmeci Weigl Bertalantól
maradt fönn, aki Iparművészeti Múzeumunkban Játhato
szcnteltvíztartója és fedeles kupája alapján mestere
volt a vertrnűvű alakos és virágos díszítésnek. Egy egy
szerűbb, mesterjelével és selmeci bélyeggel hitelesített
ezüstfedeles karmája a besztercebányai múzeumba
került. Legszebb alkotásai azonban azok, amelyeket a
domborművű vert ékítmények keretében zománcos
képekkel és virágokkal diszített. Ilyen a lőcsei lutheránus
templom Weigl kezdőbetűivel és Selmecbánya bélyegével
hitelesített fedeles kupája, amely címere és felirata szerint
valamikor Ujházy János generális tulajdona volt. A kupa
talpának kidomborodó karimáját vert művű, cherubfejes
és lombékítményes friz s ennek foglalatában bányász
jeleneteket ábrázoló három zománcíestésű kép diszíti,
testén hasonló vert művű, cherubfejes levelek keretében
három nagyobb zornáncíestésű ovális. Utóbbiak négy
négy, parányi allegórikus tárgyú medaillon és virágok
keretében, élénk színezéssel Minervát, Didót és Kleopat
rát ábrázolják. A kupa füle ívalakban remekbe öntött
plasztikus kariatida, fedelét a talp karimáján levőkhöz

hasonló tárgyú zománcfestésű medaillonok, ezek fölött
festett zománcos virágkoszorú diszíti. A fedél gombjának
foglalatában ezüst ércdarab van. A lőcsei kupának méltö
párja s szinte hasonmása a selmecbányai evangélikus
templom 31 cm magas fedeles kupája, amelynek három
zománcíestésű oválisa a hit, remény és szeretet allego
rikus alakját ábrázolja Rubensre emlékeztető Ieridűletes

tartással és élénk színezéssel. A selmeci kupa fedeiének
gombján a föltámadt Krisztus ezüstből öntött szobrocs
kája áll. Weigl Bertalan működése a XVII. század hat
vanas éveitől a század végéig terjedt. Nyilván tanítványa
volt az M. K. monogrammos mester, aki I7I4-ben a
selmecbányai evangélikus templom 34 cm magas vert-
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művű és zománcos képekkel diszített szép kelyhét ké
szítette Weigl stílj ében. Utóbbi körébe sorozható az
osgyáni, alakosan köszörült kristálykupa az Iparművé

szeti Múzeumban. Ezt felirata szerint II. Rákóczi Ferenc
ajándékozta hívének, Luzsénszky Istvánnak S. O. M.
(signum optimi meriti) gyanánt s aranyozott ezüstfog
lalatát talpán és fedelén tarkazománcos virágkoszorú
diszíti.

Pázmány fellépése nyomában a katholikusok számára
visszaszerzett templomok új ötvösművű felszerelése
többnyire Dél-Németországból és Bécsből került hozzánk.
Ilyen külföldi barokk emlékeink sorában nem egy
XVII-XVIII. századbeli kehely akadt, amelyet vert
vagy filigrános keretben zománcfestmények díszítenek.
A festőzománc, mint feljebb láttuk, a XV. században
Észak-Itáliából került Franciaországba s ott a következő

században Limogesben virágzott föl, ahol zománcfestésű
képeivel főleg öt család tagjai: a Pénicaudok, Limousi
nek, Nouailherek, Reymondok és Courteysek művelték,

művészi hatás dolgában akorukbeli olajfestéssel ver
senyre kelve. A chateauduni Jean Toutin kezdett először

r632 körül fehér alapon aquarellszerű miniatür zománc
képeket festeni, amelyeket a XVII. század második
felében főleg Nürnberg és Augsburg mesterei karoltak föl.
Weigl Bertalan zománcos képekkel díszített munkái
és más emlékek bizonyítják, hogy a miniatürképes
zománcolást ekkor már nálunk is ismerték s az ország
más vidékein is utánozták. A szepeshelyi székesegyház
kincstárában a XVII. század végéről egy augsburgi és
('gy bécsi kehely van ilyen miniatür zománcképekkel
díszítve. A bécsit, amely Berzeviczy András kanonok
hagyománya r693-ból, filigrán díszítés borítja. Hasonlóan
díszített, de nyilván ott készült kehely van a lőcsei

evangélikus templomban, amelyet felirata szerint ennek
r693-ban Spilinberger Dávid ajándékozott.
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Nincs kizárva, hogy Weigl Svájcban sajátította el
a zománcfestést, ahol a francia Toutin nyomán az
1691-ig tevékeny genfi Petiot volt a miniatűr zománcos
festés legkiválóbb képviselője. De hogy ezt a technikát
Kassán is művelhették, erre az a körülmény vall, hogy
legjobb XVIII. századbeli zománcfestő ötvösünk. Szilassy
János, itt született és innen költözött 1740 körül Lőcsére,
ahonnan műhelye szinte egész Magyarországot elárasz
totta «tűzben pikturált» képekkel ékes urmutatóival,
ciboriumaival, kelyheivel és oltárkeresztjeivel, amelyeken
kívül ékszerekkel is foglalkozott.

Szilassy János, az 1702-től 1738-ig Kassán tevékeny
ötvösmester, SzilassyGyörgy fia volt s barokk-rokokó
stílű munkáinak vert és öntött díszítését konvencionális
német minták nyomán készítette. Ezek igen sajátos,
többnyire rőttszínű zománcképes és pompás hatású
tarka virágdísze azonban annyira egyéni, hogy a mester
munkáira az első pillanatra rá lehet ismerni. Amíg a
XVII. századbeli ötvösök zománcos képeiken többnyire
csak egy-egy alakot ábrázolnak, Szilassy az ecset hegyé
vel, szinte impresszionista könnyedséggel, kicsiny ová-

-lisain egész kompozíciókat fest s nem egyszer mély
távlatú tájképi vagy építészeti háttérrel. Mintha a közép
kori miniátorok szelleme éledt volna föl lelkében ; fárad
hatatlan mesélő kedve sohasem hagyja cserben. Több
mint félszáz, eddig ismert művénovális képes medaillonjai
nak száma pár százra rúg, ám akkora változatosságot
mutatnak, hogy főleg közvetetlen hatású előadásuknál

fogva nézésükbe sohasem únunk. Apró medaillonjain
kívül, főleg sugaras testű monstranciáit, még nagyobb
méretű mosolygó cheruhfejekkel, áhítattól sugárzó tér
deplő angyalok zománcfestésű alakjaival s legfelül az
Atyaúristen méltóságteljes képével díszíti s az ékköves,
zománcos virágok pazar gazdagságával halmozza el,
amelynek hatása a csigás, kagylós, sugaras aranyozott



VIII. ÚJKORI ÖTVÖSSÉG 187

3:J. Hann-Sebes ty én kupája a t rójai t ű zvészt ábrá zoló domborm ű vel .

XV II. század . Lüdecke-gyüj temén y. Nagyszeben.

ezüst ötvösmunkákon nem egyszer szinte mes éscn
pompás, mint pl. a kassai dóm I m. magas úrmut at óján.

Szilassy János művészctc még egyszer összefoglalja
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mindazt, amiben XV-XVII. századbeli ötvöseink reme
keltek. 174I-hől való úrmutatóját a sárosmegyei Nyárs
ardón az alvó Jessét ábrázoló mesterien vert dombormű
díszíti. A lőcsei gimnáziumi templom feszületének öntött
corpusán s nem egy úrmutatója angyalszobor alakú
szárán mint kiváló szobrász mutatkozik be. Ám zománc
képein elsősorban mint festő remekel s legtöbb művét

úgy jelzi: Pinxit, fecit Joannes Szilassy Leutschoviae.
Budapesten Szilassynak csak Iparművészeti Mú

zeumunkban látható egy-két egyszerűbb műve. A kassai
után legpompásabb úrmutatóját a lőcsei jezsuita- (ma
minorita-) templom számára 1758-ban készítette. 1759-ben
szintén a lőcsei jezsuiták számára készült s talpán az egyik
zománcos képen rendházukat ábrázolja a ciborium, ame
lyet a jezsuitarend eltörlésekor a szinte hozzáférhetetlen
hegyi falu, Porács ruthénjei szereztek meg árverésen
templomuknak.

A porácsi ciborium kitünő technikajával. zománcai
pompájával régi ötvösségünk egyik legkiválóbb emléke.
A talpát ékköves, zománcos virágok között díszítő apró
festmények, a jezsuitakollégium képén kívül, allegorikus
emblemákat ábrázolnak feliratokkal. A csésze kosarán
Krisztust Ernausban. a fiait vérével tápláló pelikán
és templomi szent edényekből összeállított trophaeum
látható; fedelén Isten báránya, a mannahullás képe
s a jeruzsálemi templom oltára. A fedél gombján Áron
főpap ezüstből öntött szobrocskája áll. Porácsra került
a lőcsei jezsuiták kelyhe is, amelynek hat képe Krisztus
kínszenvedésének főbb jeleneteit örökíti meg kevés
alakkal, de igen beszédes kompoziciökban.

Szilassy népszerűségének bizonysága, hogy művci

nyugat felé Trencsénig, dél felé a Dunántúlon is elter
jedtek s hozzá fogható ötvösünk a XVIII. században
nem is volt több.

15z6-hoz fogható sorsdöntő esztendő művelődés-
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történetünkben 17II, a II. Rákóczi Ferenc-féle szabad
ságharc leveretésének és a szatmári békének éve. A bécsi
barokk csak most vonul be igazán diadalmasan Magyar
országra osztrák mestereivel. Szellemi téren a bécsi
befolyás üdvös ellenhatást kelt, mely végezetül nemzeti
irodalmunk újjászületéséhez vezet. Túlnyomóan idegen
mesterei ellenére, nagy magyar pártoIói irányításának
megfelelően,a barokk sem marad nálunk merőben idegen
jellegű üvegházi virág. A bécsi udvartól is pártolt osztrák
mesterek versenyével azonban iparművészetünk nem tud
megbirkózni s különösen ötvöseink száma egyre csökken.

. Régi technikai hagyományait azonban ötvösségünk
mindvégig megőrizte s halálos csapást csak a XIX. szá
zadban a bécsi préselt gyári áru Magyarországra zudított
tömegei mérnek rá. Akadtak kiváló ötvöseink. akik még
az olcsó gyári versennyel is fölvették a küzdelmet,
de abbeli igyekezetük, hogy brilliáns technikájukkal
olyan ötvősműveket alkotnak, aminők elöállítására a
sablonokkal dolgozó gyári ipar képtelen, hozzájuk méltó
és működésűket helyes irányba terelő maecenások híján,
szélsőségekbe sodorta őket. A modori születésű Libay
Sámuel (1782-1869), a «drőtművész», aki Pozsonyban
tanult s 1807-től Besztercebányán dolgozott, filigránból
szobrokat és embernyi nagyságban mellképeket készít,
amelyekre Iparművészeti Múzeumunkban Napoleon
alakja és I. Ferenc király mellszobra nyujt furcsa példát.
Kisebb fajtájú munkáin, mint a besztercebányai Glabits
serlegen, Libay a táblabíró-izlés (biedermejer) kiváló
képviselöjének mutatkozik be, mint a nálánál nagyobb
művész, Szentpétery József (I7RI-Il:lóZ) is. Utóbbi
k imaszombatban született, ahol apja puskaműves volt,
Kassan tanult Vásárhelyi István ötvösnél. JKoK-ban
Pesten telepedett le S egyéb hozzú méltó munka híján
ezüstböl é..; vörösrézből v-rt történeti tárgyú f",sü;i
domborműve-kkel ig~'('kl'zdl érvénvesűlni. Ezek sziut«
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szédítően bravúros technikájával külíöldön is nagy fel
tünést keltett. A bécsi ezüstműves céh r837-ben dísz
oklevéllel tűntette ki, a párisi művészeti akadémia
tagjának választotta meg. Szentpéteryt túlzásai sohasem
sodorták ízléstelenségbe s eredeti kompoziciőival, festői

felfogásával szinte úgy tűnik fel, mint az olasz renaissance
ötvösszobrászainak a nyárspolgárias Pestre tévedt kései
utóda, akit azonban nálunk nem igen méltányoltak
érdeme szerint. A Magyar Tudományos Akadémia
r848-ig nagy jutalmának aranyait ezüstserlegben nyuj
totta át a díj nyerteseinek s a serlegeket többnyire
Szentpéterynél rendelte meg. Ezeken kívül hozzá méltó
közvetlen megbízáshoz a kiváló mester nem igen jutott.
Ezüstbőlvert három domborműveNagy Sándor átkelését
a Granicuson, az arbelai ütközetet s a legszebb Porus
király elfogatását ábrázolja. Három réz domborműve,

egy csattja és kardja Iparművészeti Múzeumunkban,
Attilát, Árpádot és Hunyadi Jánost ábrázoló díszkardja
a Nemzeti Múzeumban látható.



IX. Újkori hímzések és csipkék.

II XVI. SZÁZAD második harmadától kezdve, amikor
, a középkori alakos miseruhahímzésnek a refor-
, máció terjedése hirtelen véget vet, iparművé-

szetünk történetének egyik legérdekesebb fejezete a főúri

várakban, falusi udvarházakban és városi polgári házak
ban készülővászonhímzésekrőlszól, amelyektől technika
és stílus dolgában a hivatásos hímvarrók munkái ugyan
csak különböznek. A hivatásos céhbeli mesterek szinte
kizárólag felsőruhákat, terítőket, nyeregtakarókat s más
nehéz kelméből készülő holmit, a XVII-XVIII. szá
zadban aztán miseruhákat is díszítenek s Európa nyugati
országainak hímzéseit követve dolgoznak. Többnyire
képírólegényektől előrajzolt mustrák nyomán készülö
fehérneműhímzéseink több eredetiséget mutatnak s ha
tározottan nemzeti jellegűek.

Középkori fehérneműhímzéseinkrőlalig tudunk vala
mit. A máriacelli templom kincstárából Nemzeti Mú
zeumunkba kerűlt inget, mely a hagyomány szerint Nagy
Lajos királyé volt, gallérján és ujjai kézelőjén aranycsil
lámos, letűzött aranyfonalas mértani és leveles mustrás
sűrű hímzés díszíti. Közvetett adatok szerint a középkori
fehérneműt nálunk is hol szövött, hol hímzett színes sze
gélyek és betétek díszítették. Ezeket az újkorban a fehér
hímzés, a szálvonással varrott (zsubrikolt) díszítés, majd
a csipke szorítja háttérbe. Utóbbi technikák hódítását
a renaissance plasztikus ízlésén kívül a fejlődő higienikus
igények segítik eJ{). A nehéz hímzéssel vagy tarkán szött
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betétekkel díszített fehérneműt ugyanis a mosás nagyon
megviselte s minél sűrűbb lett a fehérneműváltás, annál
nagyobb mértékben pótolták a színes hímzést a könnyeb
ben mosható lengébb holmival.

A színes hímzés azonban a XVI-XVII. században
sem tűnt el teljesen fehérneműinkrőls népviseletünkben,
amelyben vidékenként többnyire különbözőkorok divatja
örökítődött ránk, ma is él. A magyarság keleti eredetét
meg nem tagadva mindenkor kedvelte a színes pompát s
régi képmások bizonysága szerint XVI-XVII. század
beli úrinőink hímzett ingvállakon ,felimegeken kívül köny
nyen lefejthető, a velencei reticellára emlékeztető arany
csipkegallért és kézelőt is viseltek. A díszesebb asztali és
ágyba való fehérneműt, szinte a XVIII. század derekáig,
talán sehol Európában sem díszítették oly pompás, köny
nyen lefejthető színes selyem-, arany- és ezüsthímzéssel,
mint Magyarországon.

. A világi viseletben a felsőruhát a középkorban nálunk
hímzéssel nem igen díszítették. Erre azért nem volt szük
ség, mert a díszruhák ekkor általában must rás bársony
brokátokból és selyemdamaszkból készültek, mint a mise
ruhák s ezek lendületes rajza, bűbájos színpompája, ék
szerekkel tetézve, feleslegessé tette a hímzést. A XVI. szá
zad vége felé a selyem- és bársonyszövés Nyugat-Európa
szinte valamennyi országában elterjed, de ha kelméi ily
formán olcsóbbak is lettek, a mustrázott selyem jelentő

sége nálunk csökken, mert művészi és anyagi pompa
dolgában a középkori brokátokkal nem versenyezhet.

Az országszerte használt, a templomok, a várak, falusi
udvarházak és városi patriciuscsaládok ruhatárában
nemzedékröl-nemzedékre őrzőt t régi olasz selyemelamaszk
szöveteket, arany-, ezüst- és bársonybrokátokat a magyar
úrirend annyira megkedvelte, hogy a díszes kelmeket még
akkor sem akarta nélkülözni, amikor ezek g~'ártása Itá
liabau II legszü II t. S a ruhát a XVI. század végéig reávarrt
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s többnyire régi ruhákból kiszabott drága m űv ű selyem
és bársonysávokkal díszítik, vagy am int régi írásokban
olvashatjuk, «h ányj ák, vetik». S a XVII. száza dba n a
régi olasz s a szerfölött drága keleti selyem és bársony
pompáját h írnz éssel , majd csipkével póto ljá k. A ruhák at
díszítő s rend szerint céhbe li h ím varr ök keze alól kikerülő
h ímz ések anyaga a csipkéhez hasonlóan ara ny- vagy

:i :l. Női ru hader ék aranyhímzéssel. XVII . század. Ipar rnüv é- '!
szeti M úzeum,

ezüst fonal. Il yen fém fonalas, csipkemintá t ut ánz ó tö bb
soros h ímzés díszíti Bethl en Gábor fejedelem feles ég ének ,
Brandenburgi Katal innak ruháját I parművésze t i Mú
zeumunkban . (33. k ép.) Egyéb világi rendelte tésű selyem
és bársonyhímzéseink domború, nehéz aranyd íszítése szin
tén hivatásos mcsterekkeze alól kerü l ki s XV II -XVII I.
századbeli miseruháink egy részét is ilyen, eredetileg
profán célra készült h ím z ések borítják, mint példáu l a
plav nicai plu vi álét, amelyre báró Palocsai Horvá th

Dival d K.: Magyar i parm űvészet története,



194 IX. ÚJKORI HfMZÉSEK ÉS CSIPKÉK

Györgynek, II. Rákóczi Ferenc generálisának és kuruckori
költőnknek nyeregcafragjáról lefejtett ezüsthimzéseket
varnak föl dísznek. Akifejezetten miseruhák számára
készülő nehéz hímzések is világias jellegűek s rendszerint
külföldi barokk hatást tükröztetnek vissza, mint a végig
plasztikus ezüsthímzéssel borított XVII. századbeli zborói
pluviálé, amelyet Rákóczi Erzsébet megrendelésére való
színűleg kassai hímvarrök díszítettek. Azonban hivatásos
mestereink hímzésein, miseruhahímzéseken is találkozunk
magyaros motivumokkal, még pedig ugyanolyanokkal,
mint aminők vászonhímzéseinket díszítik. Ilyen ma
gyaros gránatalmák és császártulipánok láthatók a pan
nonhalmi kincstár egyik XVIII. századbeli arannyal hím
zett nehéz miseruháján. A többnyire vászonalapon ke
resztöltésekkel letűzött s tarka selyemmel hímzett szét
szórt virágdísz közepén a Madonnát vagy Mária és jézus
monogrammját ábrázoló XVIII. századbeli miseruháink
inkább népies jellegűek. Úri vászonhímzéseinkhez leg
közelebb áll s legpompásabb XVII. századbeli miseruhánk
1633-ból Iparművészeti Múzeumunkban látható. (34.kép.)
Ennek vörös selyembetétjét. erdélyi zománcos emlékeink
hez hasonló kompoziciőban.Ievélindásgránátalmák, rózsák
és szekfűk díszítik. A miseruha kék selyem alapszövetén
ugyanazok az elemek szétszórtan s vázákban szerepelnek.
Szétszőrt magyaros virágmotivuinok díszítik Pázmány
Péter hímzett miseruháját az esztergomi kincstárban.

Színes selyemmel kivarrt XVI-XVII. századbeli
vászonhímzéseinken nemcsak a motivumok rajza, de
ezek színpompája is a régi olasz selyem- és bársony
szövetekre emlékeztet. S újkori hímzéseink nemzeti jel
legű ornamentikájának főforrása minden bizonnyal a
tömérdek XV-XVI. századbeli drága művű olasz mintás
szövet volt, amelynek utánpótlásaként a XVI-XVII.
században a magyar-török érintkezés révén kisebb szám
mal ugyan, de nem kevésbbé pompás s a középkori ola-
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szokkal rokonstílü keleti b ársonyokat is hoztak be hoz
zánk, mint aminők a XVI. századból a csetneki eva n
gélikus templ omban maradtak fönn . Ezek , valamint a
keleti szőnyegek főpiaca a XV. századtól kezdve a XVII.

34. Hlmzett miseruha I633-ból. Iparműv é
szeti M ű zeum,

végéig Brassó volt s az erdélyi és felvidéki templ omokban
fönnmarad t régi keleti szőnyegek nagyrészt ottani keres
kedők közvet ítésével kerü ltek hozzánk. A középkor i és
renaissancekori olasz brokátok és a keleti bársonyok
gráná talmás díszítése vonalaina k lendület es ját ékával ,
ragyogó színpompájá va l, a gráná ta lmá k keretéü l szol-

13*
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gáló rózsa s a leveleiből kihajtó szekíűk, a XVI. század
beli brokátok egymásba fonódó keretes díszítésének
virágai és indái újkori vászonhímzéseinknek csaknem
harmadfélszáz éven át rendkívül nagy változatosságban
ismétlődő, egyre fejlődő s szinte mindvégig friss és üde
hatású motivumai.

A XV-XVI. századbeli selymek és brokátok pompája
lelkesíti asszonyainkat, amikor a szivárvány minden szí
nében ragyogó selyemfonalakból vagy a maguk festette
s még ma is friss hatású gyapjúfonalból válogatnak, azon
kívül arany- és ezüstfonallal «töltik» a színes selyemmel
«varrott» virág- és levélékítményeket, amelyek új mintái
vándorló képírólegények keze alól kikerülő «Írás» után
készülnek. A ház asszonyának - írja Radvánszky Béla
báró (Régi magyar családi élet és háztartás) - az udvarló
leányok, vagyis a nála nevelkedő úrileányok segítenek s
nyilván az ugyesebb jobbágyasszonyok és leányok is.
Egy-egy idősebb úri asszonytól tanulják a kézimunka
elemeit, a hímzés öltéseinek különböző nemeit. Tömér
dek tündérujj dolgozik a családban az eladóleány kelen
gyéjének varrásán és díszítésén s tanul, hogy majdan
másokat tanítson. A reánk maradt s Radvánszky könyvé
ben közölt kelengyelajstromok szerint egy-egy előkelőbb

úrileány több hímzett és recés lepedőt, ágymennyezetről

lecsüngő hímzett superlátot, párnahajat. abroszt, asztal
kerületet (abroszhoz tűzött s az asztalról lecsüngő hím
zést), kendőkeszkenőt (asztalfutót) , asztali és kézikész
kenőt (szalvétát és zsebkendőt) s más ilyfajta holmit
visz ura házába, mint amennyit nagyrészt szét szab
dalva múzeumainkban láthatunk. Radvánszky könyvé
nek kalauzolása alapján a többnyire templomokból
gyüjteményeinkbe került hímzésekrőlés recékről könnyií
kimutatni, hogy kevés kivétellel lepedőkről, párnahajak
ról s asztali fehérneműkről valók. Kézikeszkenőket régi
arcképeken és ravatalképeken sűrűn örökítettek meg
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XVI-XVII. századbeli festőink. Ilyen keszkenőt tart
kezében az r648-ban elhunyt Illésházi Gáspár, akinek
és öccsének ravatalképe a Nemzeti Múzeum történeti
osztályában látható. Múzeumainkban s főleg protestáns
templomokban az ilyen keszkenők a leggyakoribb hím
zések. Az 50-60 cm-nyi, négyzetalakban kiszabott vá
szon, vagy gyolcskendők protestáns templomainkban
mint úrvacsorakendőkszerepelnek s csipkés vagy szőttes

szegélyük van; a kendők sarkát egy-egy színes selyem
mel vagy arannyal varrott virág tölti ki. A sarokkitöltések
között néha kisebb szélvirágok s a kendő közepén koszorú
ban felirat is látható; utóbbi különösen olyan úrvacsora
kendökön. amelyek a keszkenők mintájára templomi
használatra készültek. Az uralkodó elem ezeken a pompás
rajzú és üde színű selyem- és aranyhímzéseken az asszo
nyaink keze alatt virággá stilizált gránátalma, amely
hímzéseinken a XVIII. század végéig él és fejlődik.

XVII. századbeli hímzéseink mindjobban bokrosodó
virágmotivumainak sorában a gránátalmán kívül a tuli
pán, a szekfű és rózsa is gyakori s a tüzes színű selyem
és aranyhímzés gyakran keleti öltésnemeket mutat, ami
a törökkel való mind sűrűbb érintkezésre vall. Rad
vánszky könyvének leltáraiban nem egyszer van szó
török árusoktól készen vett keszkenőkről is; így az
1579-ben elhunyt Horváth Gáspár hagyatéki leltárában.
Sőt, amint ezt Takáts Sándor könyveiben olvashatjuk,
főúri asszonyaink váraiban török rabnők, «búlyák» is
varrtak és hímeztek.

A XVIII. századbeli keszkenők sarokkitöltései általá
ban az előző század elemei ből összerótt, de egy-egy közép
ponti motivum körül köralakban csoportosított virágok
ból állanak. Keszkenőink korát, hacsak évszám nincs
rajtuk, annyiban bajos pontosan megállapítani, amennyi
hen a szebb mintákat úriasszonvaink néha nemzedékek
során át másolták. Legszebb XÚ. századi jellegű, a sar-
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kokban egyetlen virágmotivummal kitöltött, keleti öltés
nemekkel hímzett keszkenőink közé tartozik iparművé

szeti muzeumunk két besztercebányai úrvacsorakendője.

(XI. melléklet.) Az egyiket gránátalmaszerű tulipán, a
másikat gránátalma keretébe foglalt pompás rajzú tuli
pán és rózsainda díszíti tűzes vörös selyemfonalas ala
pon arannyal töltött ragyogó színezéssel. Vidéki közgyüj
teményekben Bártfán és Besztercebányán láthatók igen
szép ilyfajta hímzések. Utóbbi helyen egy XVII. század
beli úrvacsorakendőn a sarokkitöltések között szélvirá
gok helyett remekül stilizált ágaskodó oroszlánokat hí
meztek. A besztercebányai múzeumban a garamszegi
evangélikus templomból egy igen érdekes XVI. század
beli terítőszegély van, amely fantasztikusan átstilizált
olasz renaissance ékítmények közé iktatva szent György
legendáját ábrázolja színes selyemhímzéssel. Ugyanez a
mustra látható elnépiesedett alakban a Nemzeti Múzeum
magyar feliratos recehímzésén rőőo-ből. (XII. melléklet.)

A keszkenőkről Apor «Metamorphosis Transylvaniae»
című könyvében is ír s divatj uk úri körökben a XVIII. szá
zad derekán ért véget. A nép azonban az ország külön
böző részeiben tovább foglalkozott ilyfajta négyszögle
tes kendők hímzésével. Ám a népies munkák a régiek
nek csak primitív másolatai s nagyobbára vörös és kék
pamuttal készültek. Népünk maradi ízlésére nézve jel
lemző, hogy a régi keszkenők motivumai csenevész
formában sokfelé ma is élnek, még pedig alföldi szűr

hímzéseken és felvidéki tót ruhahímzéseken egyaránt.
A XVI-XVII. századi keszkenők sarokkitöltései fri

zekké és füzérekké csoportosítva rendre ismétlődnek az
egykorú asztali fehérnemű s a párnahéjak és ágysuper
látok hímzésein, amelyek az ízlés változásával a profán
használatból kivonva, többnyire templomokban mint
oltárterítők, kendők és antependiumok díszei, sőt mint
miseruhabetétek is előfordulnak. Az ilyen, eredetileg
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fehérneműhímzésekből összevarrt oltárterítők és ante
pendiumok sorában nem egy remek darab akad. Ilyen
a gáboltói templomból a bártfai múzeumba került két
antependium, amelyet különböző korú és rendeltetésű

hímzésekből varrtak össze. Az egyik középsé sávja hím
zett rece (hálómunka), mely valamikor asztali abrosz
dísze volt s véges-végig virágokat és madarakat ábrá
zoló színpompás hímzés borítja. A másik alsó sávja leg
szebb gyapjúhímzéseink egyike s renaissance ízlésben
ritmikusan ismétlődő indákon tulipánokat és rózsákat
ábrázol. (L. Sárosmegye szövött emlékei. Magyar Ipar
művészet, 1905.) Ilyen díszes abroszok XVI-XVII. szá
zadbeli kelengyelajstromokban sűrűn szerepelnek s a
gáboltói antependiumok hímzései valószínűleg a Rákó
cziak zborói kastélyából kerültek ki. Károlyi Kata
1595. évi kelengyelajstromában az egyik abrosz köze
pén három rendben varrott rece vonul végig. Más tábla
alakú recebetétes abroszait sasok, oroszlánok, rózsák és
egyéb virágok díszítették. Thököly Mária 1643-ban
100 abroszt és ugyanannyi kendőkeszkenőtkapott. Ezek
kőzűl 10-IQ recekötéses s ugyanannyi a hímzett díszű.

A nagyobbára XVII-XVIII. századbeli lepedővégek
ből és abroszbetétekből összevarrt antependiumokon és
oltárterítőkön kívül templomainkban egész sor veIum
alakú, de nem ennek használt oltárkendő maradt fönn,
amely két végén hímzett díszítésével régi leltáraink
kendőkeszkenőire (asztalfutókra) emlékeztet. Az ezek
hez hasonló szabású kendők Magyarország némely vidé
kén a népviseletnek még ma is elmaradhatatlan kiegé
szítő részei. A kecskeméti nagytemplomban egykor nyil
ván viseletdarabnak használt ilyfajta, XVIII. század
beli kendőt közepéri színes pamuttal sűrűn hímzett
virágbokor díszít. Sáros vármegyében a tót asszony
nép hasonló nagyságú és alakú, de ma csupán vörös
pamuttal átszőtt és nem hímzett kelmedarabot össze-
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hajtogatva ünnepkor hóna alatt hordoz s imádságos
könyvét burkolja be ezzel. A szepességi Magura tót
asszonyai hasonló szabású, sávosan fehér pamutcsilla
gokkal hímzett csalánszövetet viselnek vasárnapon
ként, hátukon átvetve. Ezt újabban csehországi gyá
rak csipkefüggönynek való Bobbinet-kelméik terjesz
tésével szorítják ki, amelyeket azonban a Szepességen
a parasztasszonyok nem kisebb méltósággal viselnek,
mint régen a kézzel hímzett általvetőket. A magurai
tótok ezt a kendőt Reintuchnak nevezik, ami arra vall,
hogy a szepességi németektől vették át, akik kultúrális
téren a magyarsággal mindig egy úton haladtak. Való
színü. hogy mint hasonló szabású XVIII. századi oltár
kendőink,a szepességi Reintuch valamikor szintén kendő

keszkenő volt s minthogy eredetileg az abrosz tisztasá
gának megóvására szolgált, innen német neve. Hogy
a nép naív ízlése mi mindent kebelez be ruhatárába,
erre épp a mai Reintuch a Szepességen érdekes példa,
amelyről néhány emberöltő mulva alig fogja valaki el
hinni, hogy gyártói tulajdonképen ablakfüggönynek szán
ták. A hímzett, zsubrikolt és csipkés díszű ilyfajta ken
dők divatja s általában a nők ruhájának s az asztali
és ágyneműkészletek hímzett díszítése 1848-tól kezdve
az ország legtöbb vidékén a nép körében is megszünik,
jeléül annak, hogy nem tekintve néhány kivételt, népünk
is csak addig foglalkozott művészi kézimunkával, amíg
úri asszonyaink s amíg a jobbágyság eltörléséig erre
a magyar földesurak asszonyai rászorították.

Már a színes hímzések ismertetése kapcsán is láttuk,
hogy az asztali terítőket s a lepedőket színesen hímzett
recékkel is díszítették. Ilyenekre Iparművészeti Múzeu
munkban találunk példákat. Az alakos díszű recék (hím
zett hálómunkák) divatja Lefeburenek a csipkeről és
rokon technikairól szőló könyve szerint Franciaország
han a XVL századhan kap lábra, dc Itáliában már <l
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XV. században művelték. Hogy Magyarországon ágy
superlátók. lepedők, abroszok, asztalkerületek és elő

kötők (kötények) díszítésére az akkor többnyire színe
sen hímzett recét már a XVI. században széltében hasz
nálták, erről az egykorú kelengyelajstromok tanuskod
nak. Károlyi Kata I595. évi kelengyelajstromában temér
dek hímzett lepedőnkívül II recés lepedő szerepel.
Utóbbiak közül nem egynek a leírása teljesen ráillik
a többnyire XVII-XVIII. századbeli s kizárólag fehér
vagy fehérítetlen nyersfonallal hímzett recékre, amelye
ket templomainkban, múzeumainkban és magángyüjte
ményekben sokfelé láthatunk s amelyeket hellyel-közzel
népünk halotti lepelnek vagy szüléskor ágykárpitnak
még ma is használ. Károlyi Kata kelengyelajstromában
egy lepedő leírása a következő: «egy vékony gyolcs
lepedő az Ábrahám históriájával varrott recével, két
felől arannyal töltött mesterke mellette.» XVII-XVIII.
századbeli fehér recehímzéseink sorában ugyancsak gya
kori az olyan, amely Ábrahám históriájának egyetlen
könnyen felismerhető mozzanatát, Izsák feláldozását
tárja elénk szimmetrikusan megismételve úgy, hogy az
egyazon motivum egymással szemben felirataival (Ábra
hám - Izsák) hol színéről, hol fonákjáról látható, mintha
az egyik a másiknak tükörképe lenne. Károlyi Kata
egy másik lepedőjének leírása ez : olasz korsóval varrott
recés, gallos (díszlepedő). Az olasz korsó kétfülű virágos
vázát jelent s ilyen motivumokkal váltakozó táncoló
párok díszítik a szepeshelyi székesegyház egyik rece
antependiumát, amely valamikor szintén lepedő sze
gélye volt: Az alakok viselete ezen arra vall, hogy a rece
XVI. századbeli francia mintára, de jóval később ké
szült. Régi följegyzések szerint a recekötés és varrás
a magyar úri asszonyok egyik legkedvesebb kézimunkája
volt. Recekötőtűk nem egy kelengyelajstromhan és ha
gyatéki Jeltárhan szerepelnek. Esterházy Ilona hagyatc-
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kában r6sr-ben «egy papiros (vagyis egész sorozat)
recekötövas» fordul elő, aminőnek előálIításával céh
szabályaik szerint tűgyártómesterembereink foglalkoztak.

Károlyi Kata recelepedői sorában volt még kígyós
hímmel varrott, széles virágos hímmel varrott, kes
keny hímmel, leányos (vagyis leányokat ábrázoló), nagy
szemű virágos és széles virággal varrott recelepedő. Volt
a felsoroltakon kívül egy gallos lepedő, pommagranátos
(gránátalmás) recével varrott, egy szőlőföves (szőlőge

rezdes) és egy tőkés (szőlőindás) hímmel varrott gallos
lepedő. Mind a három lepedőnek recéjén «szálvonat
mesterke, kétfelől mellette», vagyis zsubrikolt díszítésű

szegély. A recék hímzése a XVI. századbeli lepedőkön,

de néha a XVII. századbelieken is, színpompás selyem
s a régi motivumokat fehér vagy nyersfonallal hímezve
a XVIII. század végéig únos-úntalan ismételték, úgy
hogy a későbbi recelepedők sorában a Károlyi Kata
kelengyelajstromában felsorolt szinte valamennyi moti
vumra találunk példákat.

XVII-XVIII. századbeli recéink egy része Itáliának
XVI. századbeli vörös selyemhímzéseinek motivumait
másolja. Több mint valószínű, hogy a legelőbb emlí
tett Ábrahám históriájával varrott rece mintája, mint
a kereszténység vértelen szentmiseáldozatának jelképe,
a középkorban hímzett vagy szőtt oltárkendők és ante
pendiumok dísze lehetett. Csányi Károly a brüsszeli
múzeumban a pásztorok imádását ábrázoló XVII. szá
zadbeli magyar feliratos recét talált. Más vallásos tárgyú
motivumok is előfordulnak recelepedőinken s ezek fel
fogása és előadásmódja középkori eredetre vall. E moti
vumok azonos volta az ország legkülönbözőbb vidékein
arról tanuskodik, hogy miként a középkorban, ipar
művészetünk az újkorban is egyazon forrásból merített.
Egy sóvári rece a bártfai múzeumban öt négyzetalakú
mezőben a megváltás történetét tárja elénk a közép-
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kori szimbolikát jellemző lapidáris előadással: a bűnbe

esést, az angyali üdvözletet, Krisztust a keresztfán,
a föltámadást jelképező húsvéti bárányt és az örök élet
jelképeként a szárnyas griffektől őrzött életfát. A rece
csakis középkori antependium hímzésének másolata lehet.
Az alakok primitívek, ám kompoziciójukban nem a
másoló, de a középkori művészet naív felfogása érvénye
sül. Az angyalok például, akik a Kálvária-képen a ke
reszt tövéből sarjadzó szőlőtőke gerezdjeiből bort szorí
tanak ki kezükkel, a középkori szimbolika édes gyer
mekei. Még érdekesebb, hogya recén csak magyar fel
iratok vannak s hogy ugyanilyen recék kisebb mérték
ben eltorzított feliratokkal a Dunántúl is előfordulnak.

A feliratok ilyfajta felvidéki recéinken hibásak: Köszönt
lek Mária helyett Köszöntes Mária, jézus Üdvözítőhelyett
jezus Idvezétő szerepel, bizonyságul annak, hogy népies
munkák. Ám a ma nagyrészt már csak faluhelyen talál
ható recék zöme nem falusi parasztasszonyok kezemun
kája, de mint divatját multa kimustrált holmi kasté
lyokból, városi úri házakból került a nép birtokába.
A Szepességen Toporcon és a környékbeli német falvak
ban maradtak fönn a legszebb és legmagyarosabb recék.
Ezeket nem egyszer motivumaik felhasználásával kép
írólegény mustrájára készült vert csipkeszegélyek díszí
tik. (XIII. melléklet.) Kétségtelen, hogy ezek mind
XVII-XVIII. századbeli úri női kézimunkák, aminőket
a nép csak primitivebb formában készített.

XVI-XVII. századbeli hímzéseinkről a kutatás mai
állásában a következőket állapíthatjuk meg: vászon
hímzéseink kevés kivétellel (mint aminők a török kesz
kenők) házilag készült női kézimunkák, amelyek stílusa
és technikája elüt a külfölddel szorosabb kapcsolatban
álló, de nem egyszer a női kézimunkákból is merítő céh
beli mesterek hímzéseitől. Női kézmunkáink azonban
szintén lépést tartanak a külföldi hímzés fejlődésével s
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ennek importált mintáiből is merítenek, ám a kölcsönzött
motivumokat sok eredetiséggel használják föl. Népies
hímzésünk nagyrészt még ma is régi női kézimunkaink
formakészletébőltáplálkozik. Csak így lehet megmagya
rázni, hogy stílusa és technikái az ország legkülönbőzöbb

részeiben s a különböző nemzetiségeknél. kivéve a bal
káni eredetűeket, nagyjában egyformák. Ahol a régi
magyar kultúrát elsöpörte a török hódoltság s ennek
megszünése után többnyire idegenek kezén merő nagy
birtok keletkezett, amelyen a földesúr és jobbágynépe
között a régi magyar patriarkális viszony nem állt helyre,
ott, így a nagy Alföld ma éppen legrnagyarabb vidékein,
a hímzésnek, rnint népművészetnek alig találjuk nyomát.
Ami régi ilyfajta emlék ott akad, azt is felvidéki tót tele
pesek vitték át, mint például Békés megye községeibe.
Az erdélyi oláhok és a délvidéki szerbek, akik nagyrészt
a török hódoltság folyamán és ennek utána telepedtek
le Magyarországon, népművészetüket régi hazájukból
hozták s ebben régi bizánci és újabb török hagyományok
kereszteződnek.

A kuruc világ bukása után hímvarrócéheinknek nyoma
vész. A felsőruhák diszítésében most a paszományos és
gombkötőcéhek jutnak kizárólagos szerephez, amelyek
már a XVII. században a városainkban háziiparszerűen

készült csipkét is forgalomba hozták. A zsinórozásnak
és a sujtásnak természetesen csak a középosztály magya
ros viseletében s a katonaruhákon jut szerep s utóbbiak
révén a huszársággal együtt Eurőpa-szerteMagyarország
ról terjed el. Előkelőink viseletében a bécsi divat a hang
adó s az Ausztriában gyártott selymekkel együtt mind
a női ruhákon, mind a készen behozott miseruhákkal
bécsi hírnzések terjednek el nálunk.

Mária Terézia királyunk nagyon szívén viselte osztrák
tartományai fonö-szövó-hímzöiparának fejlesztését s
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példaadás okáért leányaival együtt maga is hímzett. Alig
van jelentősebb templomunk, ahol Mária Terézia aján
dékából, sőt mint saját kezemunkáját, hímzett miseruhát
nem mutogatnának. A koronázáskor viselt aranyhímzésű

ruhájából szabták a pozsonyi dóm egyik miseruháját.
A többi, Mária Teréziának tulajdonított hímzett kazulát
végig laposöltésű tarka selyemmel kivarrt s szivárványos
színű szalagok közé fonodó naturalisztikus virágok borít
ják. A szebb példányok minden bizonnyal bécsi hímző

műhelyekből kerültek ki, mint a női díszruhákat elborító
franciás ízlésű rokokó-, copf- és empirehfmzések, amelye
ken a színes selymen kívül a legkülönfélébb anyagoknak
jut szerep; így a csavaralakban sodort fémszálaknak, a
drágakőutánzatoknak, aranyo, ezüstcsillámnak (a régi
leltárakban már a XVII. században is szereplő islógnak),
a bolyhos zseniliának s a zsett-nek, (csöves üveggyön
gyöknek.) A menyasszonyi ruhákból főúri asszonyaink
már Mária Terézia előtt is varrattak miseruhákat. Ilyen
a Bezerédy Imre és neje címerével ékes kazula a köszegi
plébániatemplomban. A leggyakoribb dísz azonban a
XVIII. századbeli miseruhákon az arany vagy ezüst
fonalas vertcsipke, amelynek elöállításával, azaz inkább
forgalombahozatalával, mint említettük, gombkötőinkés
paszomántszövő mestereink foglalkoznak.

A ruhát diszítő technikák fejlődésében a csipke az
utolsó láncszem, amelynek két főfaja, a varrott és a vert
csipke egyaránt, akár mint betét, akár mint szegély
merőben díszítő jellegű s a szövés tökéletesedésével a
szövetek elhatárolására, foszlásuk megakadályozására
szolgált hímzés, rojtozás és bogozás helyére lép. Tekto
nikus szerepe az utóbbi technikákkal szemben a csipké
nek alig van. Díszítő hatása lenge szövetével, áttört
alapon plasztikusan érvényesülő rajzával annál mesésebb.
Simulékonyságánál fogva, amely a legkülönbözőbb faj
tájú kelmék díszítésére alkalmassá teszi, lengesége dle-
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nére tartós szövedékével, amely kellő bánásmód esetén
használhatóságát nemzedékről-nemzedékre biztosítja, a
valódi csipke a renaissance plasztikus felfogásának
köszönhető keletkezése óta napjainkig szivősan dacol
az idők változásával, a divat szeszélyeivel s különösen
a nők ruháinak mindmáig a legelőkelőbb hatású ékes
sége, ruhatáraiknak leginkább megbecsült kincse, ame
lyet a XVII-XVIII. században egyébként, különösen
Nyugat-Európában férfiak is viseltek.

Mint az európai iparművészet nem egy más technikája,
a csipke is a kelet ajándéka s legősibb formája az ókori
Egyiptomban már ismert, úgynevezett fonott munka
volt, amely két léc közé kifeszített láncfonalak kézzel
való változatos, laza összefonásával (ad vocem hajfonat)
készült. Ezt a technikát Horvátország és Dalmácia
némely vidékein s nálunk Hontban még a mult század
ban is művelték s nyilván fonott munka volt az a csipke
szedi foszlány, amelyet III. Béla királyunk feleségének
sírjában találtak. A varrott csipke a fehérhímzésból.
jelesül a szálvonással varrott fehérnemű szegélyekből

keletkezett, aminők már a középkorban is készültek.
Ezeknek két főnemét különböztetjük meg. A tulajdon
képeni szálvonással varrott munka a szövet fonalainak
egyirányban való részleges kihúzásában nyilvánul s a
megmaradt fonalak mustrás összefoglalásában (Punto
tirato.) Ha ilymódon a fonalak egy részét haránt irány
ban is kimetszik, vagdalásos a kézimunka neve (Punto
tagliato.) Minél ritkább a szálvonással varrott és fehér
hirnzéssel kitöltött fonalháló az alapszöveten, annál
inkább közeledik ez a technika a varrott csipkéhez.
Utóbbi keletkezésének az volt a rugója, hogy a szál
vonással varrott munka a szövetfonalak kockás alapjá
nak megfelelően csak a mértani jellegű vagy a szöglete
sen stilizált diszítést tette lehetővé. Ep azért Itáliában
már a XV. században az áttört diszítésnek szánt helyen
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a szövetet egészen kivágták s ezt tetszésszerinti hímzett
motívumokkal töltötték ki. Vagy ha szegélyt varrtak
csipkésen, a minta vázául szolgáló fonalakat kartonlapra
tűzték Ie s ezeket hímezték körűl. Kezdetben a csipke
varrók még szigorúan ragaszkodtak a szálas alaphoz s
a mértani mustrás reticellacsipke, amelynek motivumai
a gotika köcsipkéire emlékeztetnek, ilyen varrott hálós
alapon készült.

A XVI. század második felében azonban a barokk
hódításával a hullámvonalas indák és virágok mind dia
dalmasabban törik át a kockás háló korlátait s a moti
vumaival részaránytalanul elrendezett s kocsányokkal
vagy változatos formájú hálófonadékkal összekötött
csipke olasz neve «punto in aria» lesz, aminthogy tech
nikája velejében nem egyéb, mint hímzés a levegőben,

vagyis alap nélkül, amelyet munka közben papirlap pótol.
A varrott csipke hazája kétségtelenül Itália, jelesül

Velence, ahol az a keletről tömegesen behozott és régtől

fogva utánzott áttört hímzések példájára keletkezett.
A vert csipkével rokon technikák, mint aminő a fona

lak bogozása (macramé) vagy a már említett s háló
szerűen egymásba fonodó szálakból álló fonott munka,
szintén a keletre utalnak s az ókorig nyulnak vissza.
A csipkeverést azonban a varrott csipke utánzásának
köszönhetjük. Technikája a középkor végén a paszo
mántosok műhelyeiből indul ki hódító útjára. s a XVI.
század folyamán Itáliából, majd Flandriából szétterjedve
mint házi ipar Európaszerte gyökeret ver.

A varrott és a vert csipke fejlődése mindenkor és min
den országban azon mult, hogy ezek művészi erői és gaz
dasági tényezői mily mértékben karolták föl művelőinek
munkáit. Itáliában már a XVI. században a festők és
rajzolók egész sora foglalkozik csipkeminták tervezésé
vel és mintakönyvek kiadásával, amelyek a csipke tör
ténetére és meghatározására vonatkozólag mindmáig
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legfontosabb forrásaink. A varrott és vertcsipke tech
nikája azonban, főleg Velencében, sokáig inkább csak
időtöltésnek szolgáló női kézimunka, amelyet a hárem
szerű elzárkózásban élő velencei patriciusnők s az egy
szerű halászok és hajósok asszonyai a ház férfirészének
gyakori távolléte alatt egyazon kedvvel' művelnek.
A szintén hajós Flandriában a csipkekészítés hasonló
okokból ugyancsak korán honosodott meg s a csipke
veréssel, mely technika eredetét a kutatók egyrésze itt
keresi, a flammandok alighanem Itáliát is megelőzték.

A valódi csipke művészi föllendülése akkor kezdődik,

amikor a fényűzés szolgálatába hajtja s az igénytelen
női kézimunka közgazdasági szempontból is fontos keres
kedelmi cikk lesz, mint a XVII. században Itáliában
s olasz példára Franciaországban és Flandriában.

A XVI. századbeli csipkediszítésének rendszere a reticella
mintájára egymás mellé sorozott s még mindig mértani ere
detre valló motívumok ismétléséből áll, amelyet a XVII.
században szabadabb ritmusával a barokk-inda szorít a
háttérbe. Ennek legdíszesebb alakjával, adomborúan ki
varrt, pompás hatású, nehéz velencei rózsacsipkén találko
zunk, amelyet a külföld arannyal mér föl, míglen Colbert
geniális intézkedéseivel Alenconban meg nem honosítja
a csipkekészítést s kiváló mesterektől rajzolt minták
segítségével a francia csipkét nemcsak versenyre képessé
teszi, de művészi rajzával és tökéletes kivitelével a
velenceinek is fölébe emeli. Alenconban 166s-ben harminc
velencei csipkevarró leány honosítja meg a technikát,
de rózsacsipke csak Argentanban készült hosszabb időn

át. Leheletszerűenfinom szövedékével, szétszórt mustrái
val az alenconi, majd a valenciennesi csipke a XVIII.
század elején már Európa-szerte ízlést diktál. A francia
csipkét a párnán gömböstűkkelletűzött rajzon, fonalait
orsókkal, verőkékkel átvető s mustráit egymásba kötött
fonatokból alakíto vertcsipketechnikával Flandria és
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Brabant népszerűsíti s a két tartománynak ezen a téren
legkiválóbb városaiban, Mechelnben és Brüsszelben kelt
ismét új életre a mult században a varrott és a vert
csipke készítése, amely a francia forradalom nyomában
Nyugat-Európában szinte teljességgel megszűnt. Német
országban IS60 körül a szász érchegységben Uttmann
Borbála honosítja meg a csipkeverést s ez innen terjed
át Csehországba, amely a tömegáru előállításában ma is
első helyen áll. Magyarországon a csipkeverésre vonat
kozó legrégibb írott adat IS60-ból maradt fönn. Demkó
Kálmán szerint (Felsőmagyarországi városok élete,
1890) «Selmecbánya hatósága Is60-ban kimondta, hogy
felnőtt leányoknak ne engedtessék meg a csipkeverés,
mert a könnyű munka mellett csak paráználkodnak,
hanem kényszeríttessenek becsületes embereknél szol
gálatba állani.» Mintegy száz év mulva (I676-ban)
Körmöcbányán szedik ráncba a szolgálni nem akaró
könnyelmű csipkeverő leányokat. A selmecbányai adat
arra vall, hogy bányavárosainkban a csipkeverést már
jó egynéhány éve művelték, amire a város szociális és
erkölcsi szempontból korlátozására szánta magát. XVIII.
századbeli adatok szerint városi kisemberek asszonyainak
és leányainak egyebütt is a csipkeverés a főfoglalkozásuk.

Az eperjesi szűletésű Korabinszky német nyelvű föld
rajzi lexikonjában (1786) Eperjes kapcsán ezt írja:
«A paszomántosok, akik Eperjesen, Bártfán és Kis
szebenben laktak, régebben jelentős keresetet juttattak
az ottani polgárleányoknak csipkeveréssel. A változó
divat azonban idővel egyre nagyobb mértékben vetett
véget ennek a foglalkozásnak». Egyéb adatokból is
nyilvánvaló, hogy a csipkeverés szinte három évszázadon
át felvidéki városainkbim nemcsak virágzó házi ipar volt,
de a csipkével főleg vásározó gombkötőink országszerte
jelentős kereskedést is folytattak.

Amikor a XVIII. században városaink elszegényedése
Divald l\.: Magyar iparművészet története. 14
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miatt a csipkeviselet divatját multa, a csipkekészítést
régi városi főhelyeinek környékén a falusi nép asszonyai
karolták fel és művelték változó szerencsével szinte
napjainkig tovább. Az orvosok és természetvizsgálók
1847. évi vándorgyűlése alkalmával Eperjesen kiállítást
rendeztek, amelyen a várossal szomszédos Sóbánya
asszonyainak vertcsipkéi általános feltűnést keltettek.
Ezek ismertetésével kapcsolatban a vándorgyűlés év
könyve ugyancsak kifakad az eperjesi paszományosok
és gombkötők céhének szűkkeblűsége ellen, amiért a
csipkét a város piacán nem engedi árúsítani.

A XVIII. században Sáros, Szepes és Gömör vármegyé
ből az Alföldre is sok csipkét szállítottak, ahol főleg

templomokban ilyen felvidéki eredetű csipketerítőkkel

és kendőkkel elvétve még ma is találkozhatunk. A kassai
Rákóczi-Múzeumnak rora-ben Békéscsabáról egész ládára
való csipkét ajánlottak megvételre. amelyről bebizonyult,
hogy legtöbb darabja a Szepességen és Gömör megyében
készült.

Hogyacsipkeverést Felsőmagyarországonmindenütt
művelték, annak semmi sem élénkebb bizonysága, mint
az, hogy Bereg, Zemplén vármegyén kezdve le Borsodig
s nyugat felé Trencsén és Pozsony vármegyéig mindenütt
akadnak községek, ahol a technika, csenevész állapotban
ugyan, ma is él. S ezek sorában magyar falvak is vannak,
mint- Nyitra megyében Ghimes, amelynek tótok közé
ékelt színmagyar népe mindmáig megőrizte ősi faji
sajátosságait. A faluban szinte minden házban vannak
cifrára faragott csipkeverő szerszámok s a csipkeverést
ott kötésnek nevezik. A házi használatra készülő ghimesi
csipke azonban, mint általában ilyfajta népies munkáink,
alig egyéb, mint laza szövedékes paszománt. Hont vár
megye északkeleti részeiben is igen elterjedt a csipke
verés. Itt azonban falvanként csak egy-két asszony
foglalkozik ezzel hivatásszerűen s látja el a nők visele-
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tének csipkeszükségletét. A Sóóvárral egybeépült Sóbá
nyán (Sáros m.) készülő főkötőcsipkét még ma is három
vármegye asszonynépe viseli. A Szepességen, Lócsén és
Szepesbéla környékén készül primitív vertcsipke, Liptó
ban a három Szlécsen. A Felvidék északnyugati vár
megyéiben is sok a csipkeverő asszony s a technika
művelésének számos nyomával Erdélyben, emlékeivel
a Dunántúlon szintén találkozhatunk. Hagyományoknak
tehát ugyancsak bővében vagyunk. Népi csipkéink
azonban iparművészeti szempontból jelentéktelenek.
A városi csipkének viszont, amelynek virágzásáról
számos adat szól, nem sok emlékét ismerjük s ezek korát
és származását nem kevésbbé nehéz meghatározni,
mint a legtöbb külföldi csipkéét. Hogy a varrott csipke
technikája sem volt nálunk ismeretlen, erre idevágó
népies emlékeinken kívül szintén vannak adataink.
Úri asszonyaink XVI. századbeli kelengyelajstromaiban,
abroszok és lepedők leírásával kapcsolatban, sűrűn talál
kozunk ilyen és ehhez hasonló kifejezésekkel: «szál
vonással varrott mesterke, kétfelől mellette». Bizonyos,
hogy ez zsubrikolt szegélyt jelent s a mesterke nálunk
valamikor alighanem egyértelmű volt a csipkével.

A XVII. század első feléből ránk maradt festményeken
úri asszonyaink gallérjait a velencei recitellához hasonló
felálló aranycsipke diszíti. Ünneplő viseletük színes
pompájának megfelelően, a ruhájukat diszítő csipke
ezután is túlnyomóan arany- és ezüstfonalból készül
s vertcsipke. Az egyszerűbb városi mesteremberek
leányai s bányavidékünkön a bányászleányok és asszonyok
háziiparszerűen főleg ilyen arany- és ezüstcsipke készí
tésével foglalkoztak, de fémszálas fonalból csipketerí
tőket és kendőket is készítettek. A selmecbányai evan
gélikus templomban a XVII. századból két ilyen igen
szép ezüstfonalas vertcsipkekendő maradt fönn. Ezek
hosszúkás négyszög alakú tükrét apró rózsák keretében

'4"
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S-alakú akantuszinda díszíti; vászonkötésű, de szintén
a csipkeverőpárnán készűlt szélét hasonló rózsás kerethez
fűzött s egymásba fonódó indákat ábrázoló csipke szegé
lyezi. (L. Archeologiai Értesítő, 1910. 401. l.)

A XVIII. században elharapózó nemzetközi divattal
úriasszonyaink ruháin a külföldi, jelesül a brabanti
és a francia csipke terjed el. S a külíöldi divat vet véget
városaink csipkeiparának. A népviseleten kívül a hazai
s többnyire már csak mint női kézimunka házilag készülő

csipke a XVIII. században kizárólag abroszok és lepedők

diszítésére szolgál, a színtén nagymultú recével szemben
azonban szerepe itt is egyre alárendeltebb. Természetes,
hogy amikor századok viharai közben nagyszabású
építészeti alkotásaink százával tűntek el nyom nélkül,
fonö-szövoművességűnkleglengébb emlékei még nagyobb
mértékben kallódtak el; legfőképpen azért, mert ezek
fölkutatásával és gyűjtésével, külföldi régiségkercske
dőkön kívül századunkig alig törődött valaki. A gépi
csipke térhódítása óta a mai nemzedék jóformán már
nem is ismeri a különbséget utóbbi és a valódi csipke
között. Ennek a körülménynek is nagy része van abban,
hogy ilyfajta emlékeink még templomainkban is sűrűn

pusztulnak el s ma már csak olyan vidékeken találhatók,
ahol a csipkeverés elcsenevészedett állapotban ugyan
ma is él és ahol a régi úri házakból kimustrált csipkét
a népszokás, mint halotti terítőt vagy ágykárpitot
mindmáig megőrizte.Az Országos IparművészetiTársulat
gyüjteményébe s innen újabban Iparművészeti Múzeu
munkba a Szepességről sok ilyen régi fehérneműcsipke

került. Nem egy vall ezek sorában arra, hogy régi váro
sainkban és falusi udvarházainkban festők, vándorló
képírólegények szintén rajzoltak vert csipkéhez való
művészi mintákat. Egy ilyen talán még XVII. század
beli csipketerítőnek recebetétjét Toporcról szarvaso
kat, tulipánokat, szőlőgerezdeket és rózsákat ábrázoló
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hímzések diszítik. Ugyanezek a növényi motivumok
ismétlődnek a terítő finomul körűlhálózott s apró rózsák
sorába foglalt széles vert csipke szegélyén. (XIII. mel
léklet.) Régi fehérneműt diszítő cérnacsipkéink minden
kor a vert csipke stílusát tükröztetik vissza s körűl

hálózott vagy kocsányosan összekötött motivumaikat
gyakran vászonkötésűgalandok alakítják. Népi csipkéink
egy részét is ezek jellemzik, de a régi diszítő motivumo
kat ezeken rendesen a felismerhetetlenségig eltorzítot
ták, úgy hogya legtöbb parasztcsipke úgy fest, mint
valami lazán szőtt paszománt. Fémfonalas parasztcsip
kéink, mint a sóóvári főkötőcsipke eltorzult mustráinak
mintái, valamikor varrott recitellaszerűcsipkék lehettek.

A varrott csipke multjáról Magyarországon ma még
nem sokat tudunk. Egy-két XVIII. századbeli minta
kendőn kívül, mint aminőt Iparművészeti Főiskolánk

gyűjteménye őriz, csak a csipkevarrás kezdetlegesebb
technikáinak emlékei vallanak arra, hogy valamikor
nálunk is akadtak művelői.Felsőmagyarországon,Erdély
ben, a Dunántúl és Horvát-Szlavonországban még ma
is vannak a nép birtokában lepedők és kendők, amelyek
áttört betétjét és szegélyét szálvonással varrott vagy
vagdalásos csipke diszíti s különösen ez utóbbinak a
gótikus templomok kőcsipkés kerek ablakaira emlékez
tető motivumai jóformán már alig különböznek a punto
in aria-modorban varrt régi olasz reticellacsipkétől.

Ezt a rendkívül fáradságos technikát Felsőmagyar

országon ma már csak Zólyom megyében s egy-két
északnyugati vármegyében művelik igen leegyszerűsí

tett formában, színes pamuthímzéssel kapcsolatban,
mely utóbbi rikító hatásánál fogva az ilyfajta kivarrás
stilisztikailag is közelebb áll a hímzéshez, mint a csip
kéhez.

Amikor a mult század nyolcvanas éveiben a magyar
kereskedelmi miniszterium különböző iparművészeti tech-
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nikák meghonosítását vagy felujítását határozta el,
Rejtő Sándor műegyetemi tanár, akkori iparfelügyelő

javaslatára az az elv lett irányadó, hogy a csipkeverés
regenerálását ott kell kezdeni, ahol ez régen is virág
zott. Igy keletkezett a körmöcbányai csipkeverőiskola,

amely különösen Angyal Béla reáliskolai rajztanár veze
tésével a régi hagyományokból kiindulva igen szép ered
ményeket ért el. A sárosmegyei Sóbányán is történtek
kísérletek a csipkeverés hanyatlásnak indult technikájá
nak felfrissítésére. Mindkét helyen azonban a csipke
verés fejlesztése és tanítása inkább csak népművelési

szempontból bizonyult hálásnak. A tömegesen készülö,
tetszetős külföldi gyári áruval a vertcsipke képtelen
versenyezni. A Dékáni Árpád által életre keltett s kűl
földön is nagy sikert aratott halasi varrott csipke divatja
hasonló oknál fogva szintén rövidéletü volt. A háború
óta az endrédi csipke vált ismertté, de hogy állandó
virágzáshoz jusson, erősebb művészi közszellem re s a
maiak átlagánál a csipkekészítők szerényebb életigényeire
lenne szükség. A csipkeverés ugyanis nagy gondosságot
és szorgalmat igénylő munka, amelynél azonfelül a kapá
lás is jobban fizet. A megváltozott szociális viszonyok
közepette már alig mehet könnyű keresetszámba, ami
miatt bányavárosainkban régen a csipkeverő leányok
munkáját korlátozni jónak látták.



x. üveg, fayence, porcelIán.

PARMÜVÉSZETÜ~K történetének nem egy fejezete
van, amelynek földolgozására nálunk még jó
formán kísérlet is alig történt. Ilyen újkori

bútorművességünk,amelynek méltatását az nehezíti meg,
hogy különösen a mult század utolsó negyedében re
staurált templomainkból a félreértett stílszerűség erőlte

tése kedvéért a nem gótikus bútorokat mind kidobták
s többnyire eltüzelték. Múzeumaink is alig egy-két
darabot méltattak még akkor arra, hogy gyüjtemé
nyeikbe sorozzák.

Ilyen a sül1yedése miatt a mult század végén lebon
tott körmöci plébániatemplom renaissance stílű szen
tély stallumsora r6zo-ból s főoltárának egyik csavart
törzsű oszlopa Iparművészeti Múzeumunkban, amelyen
kívül a templom pazar s magántulajdonba került töre
dékei alapján ítélve ugyancsak művészi barokk beren
dezéséből minden megsemmisült. Mint az építészetben,
a templomok berendezésében is, a XVII. század végéig
túlnyomóan protestáns felvidéki városaink elzárkóznak
a barokk-stíl elől s mint Kolmitz Kristóf, a lőcsei sző

szék mestere, német renaissance stílusban dolgoznak
tovább. Ilyen stílű templomi székek a XVII. századból
az eperjesi szent Miklós-templomon kívül ma már alig
egv-két helyen láthatók. Szép barokk-faragványes padok
vannak a szepeshelyi székesegyházban. Régibb keletű

protestáns templomainkban annál gyakoribb a XVII
XVIII. századbeli festett bútor és famennyezet, amely-
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nek virágos diszítése iparművészetünk e korbeli egyéb
technikáinak ékítményeivel tart szoros rokonságot s a
XVIII. században fokról-fokra a mai tulipános ládák
színvonaláig elnépiesedik. (L. Eber tanulmányát: Az
iparművészet könyve II. k.-ben.)
Iparművészetünk egy másik ágának, üveggyártásunk

történetének felderítéséhez a kutatás nálunk szinte csak
századunk elején fogott, de akkor sem rendszeresen s
régi üvegedényeinknek specialistája voltaképen mind
máig sem akadt. Egy-egy felmerülő emlék kapcsán
szakirodalmunk még nemrégiben külföldön kereste
ennek mesterét s beérte annak hangoztatásával, hogy
az üveggyártás Magyarországon honosodott meg a leg
későbben s hogy nem igen vittük sokra ezen a téren.
Pedig virágzó arany- és ezüstbányászatunkkal kapcsolat
ban kohóink mellett üveghuták már a XIV. században
is voltak és Velence közvetlen hatása üveggyártásunkra
szinte szakadatlanul érvényesült; még pedig oly mélyre
hatóan, hogy a világ országutaitól távoleső helyeken,
ahol a haladástól elmaradt üveghuták a helyi fogyasz
tást ellátva még nemrégiben is működtek, a velencei
hatás szinte napjainkig érvényesült. Példa erre a veszp
rémi múzeum XVIII. századbeli üvegesillára az úrkúti
templomból. Hatalmas erdőségeit tekintve kevés ország
ban voltak kedvezőbb előfeltételek az üveggyártáshoz,
mint Magyarországon. S az Árpádok koráig visszanyúló
kohászatunkkal kapcsolatban üveggyártásunk is ugyan
csak nagy multtal dicsekedik. Erről írott adataink
szólnak.

Takáts Sándor (Századok, 1907) a magyar üveg
gyártásról szóló cikkében azt írja, hogy Krabath György,
Il. Lajos királyunk feleségének, Máriának titkára,
1550-ben I. Ferdinánd királynak megvételre ajánlta a
Körmöc- és Sehnecbánya kőzött fekvő teplici házát, meleg
fürdőjét és üveghutáját, mely utóbbi akkor már kétszáz év
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óta szolgáltata a két város kohóinak az arany elválasz
tásához szükséges üveget. Teplic, minden bizonnyal a
mai Szkleno (ami tótul üveget jelent), Hont- és Bars
megyék határán, ahol meleg források vannak s ahol a
selmeci Schreiner-család birtokában az üveghuta még
a mult század elején is virágzott. Hogy régi bányáink
szomszédságában egyebütt is voltak üveghuták, erről

szintén vannak régi feljegyzéseink. Az üvegedények korai
használatáról szóló adatainkra vonatkozólag Hyppolit
esztergomi érsek számadásait idézzük, amelyekben 1489
ből két kupa alakú üvegpohárról esik szó.

II, Lajos királyunk számadáskönyvei szerint szintén
használt üvegpoharakat SIS25-ben 40-50 den árt fizet
ilyenekért darabonkint. Hogy milyen poharak voltak
ezek, ezt persze nem tudjuk. De hogy Velence üveg
remekeit már a XV. században is használták nálunk,
ezt a zománcos díszü üvegserleg bizonyítja, amelyet
Somogyváron ástak ki s amely gróf Széchenyi Imre
gyüjteményébe került. Ehhez hasonló stílü a boroszlói
múzeum 22'S cm magas velencei üvegpohara. amelyet
a Mátyás király korabeli magyar címer s másik oldalán
a cseh oroszlános címer diszít. Hogy királyaink és fő

uraink számára címerükkel ékes üvegpoharakat gyártot
tak Velencében, amelynek üvegtechnikája a XV. szá
zadban még versenytárs nélkül állt, az bizonyos, de
hogy városi polgárságunk pusztán fényűzésből rendelt
volna ott címeres üvegserlegeket, az nem igen valószínü.
A bártfai városházán éppen fél tucat ilyen velencei stílű

kehely alakú üvegserleg maradt fönn a XVI. század elejé
ről, valamennyi az üveganyagba szórt aranyszemcsékkel
és a talpas edények színtelen falán a város címerével di
szítve. (XIV. melléklet.) Ebből a páratlan üvegedény
sorozatból egy a kassai, öt a bártfai múzeumba került.
Bártfának a szomszédos Hervartóban akkor már szin
tén lehetett üveghutája s több mint valószínű, hogy a
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városnak mindenkor körültekintő, józan és takarékos
vezetői nem pusztán a tanácskozásaikat berekesztő áldo
másokhoz hozattak ilyen drága művű poharakat, de
hogy üveggyártóiknak mintául szolgáljanak. Hogy Bárt
fán a XVI. században voltak üveggyártók, erre Sartor
Benedek varannói bíró 1576 február ro-én kelt magyar
levele bizonyságunk, amelyben arra kéri az akkor már
teljesen protestáns Bártfa urait, hogyavárosukban
dolgozó Pál üveggyártó második házassága ellen ne
gördítsenek akadályokat, mert első felesége ura távol
létekor egy katonával megszökött s a mester minden
nemű drága marháit (pénzét és ezüstneműjét) is magá
val vitte.

Velencében színtelen üveget ritkán díszítettek zomán
cos címerekkel vagy képekkel, míg viszont Németország
ban a XVI. században rendszerint színtelen vagy zöldes
színű, teljesen átlátszó üvegedényekre festettek címere
ket és egyéb zománcos díszt. A besztercebányai múzeum
ban van egy kéküvegből fúvott 13 cm magas, kupa alakú
füles pohár 1695-ből, egyik oldalán a városainkban akkor
nálunk is divatos spanyolos viseletű jegyes pár és fuvo
lás zománcos képével, másik oldalán ugyanennek a pár
nak lakodalmi áldomását ábrázoló jelenettel. A két kép
között gótbetűs német felirat van. A pohárról valószínű,

hogy valamelyik bányavárosi üveghutánkban készült
lakodalmi pohárnak.

Takáts Sándor szerint a háborús világ 1600 körül sok
üveghutánk működését bénítja meg s a kűlföldi üveg
behozatala csak innentől kezdve nagyobb mérvű. De a
XVII. században egyre-másra új huták is keletkeznek
s harmincadosok jelentései szerint az üveg behozatala
csakhamar ismét csökken. Pállív Pál kamarai elnök
r635-ben azt írja Bécsbe, hogy Magyarországon sok úr
nak van hutája s a bányavárosok környékén is több a
huta; ugyanez évben ő maga is alapít hutát nem űzér-
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kedés céljából, de a saját gyönyörűségére.A XVII. szá
zad elején alapított porumbáki .hutának a fogarasi ura
dalomban 1649-ből teljes leltárát ismerjük. 1637-ben
Fogarason három üveggyártó mester dolgozott. Innen
kerültek ki a hosszú nyakú kortyogós üvegek, amelyek
ből Apor Metamorphosis-a szerint Erdélyben ebéd után
meggyes bort ittak. A Rákócziak makovicai uradalmá
ban 163s-ben táblaüveg is készült. 1641-ben a régi helyén
új hu tát építettek ott : «az üvegcsűr avagy huta újonnan
erigáltatott» s ebben három kemence volt és hutások
bérelték. A makovicai üveghutából, amely a mai Szteb
nikhután, Zboró mellett volt, nem egy emléket ismerünk.
Itt készült a bártfai múzeum alsóvízközi velencei stílű

üvegcsillára, még pedig ugyanabból a fehér, zöldes, sárga
és kék üveganyagból, mint a makovicai uradalom job
bágypénzei. Utóbbiak mellső lapján Aspremont grófné,
Rákóczi Julia kezdőbetűi, hátsó lapjain kézi és igás
napszámot jelentő sarló vagy kerék domború képe lát
ható. Az üvegpénzekkel a robot lerovásának igazolásául
az uradalom a jobbágyakat fizette ki. Velencei ízlésű, de
természetesen primitiv üvegcsillárok a XVII-XVIII.
századból a Felvidék nem egy falusi templomában ma
radtak fönn s mint feljebb láttuk, a Dunántúlon is.
Velencei modorban fogóval mintázott, színes fonal és
virágbetétes szenteltvíztartók, a nép konzervativ ízlé
sének megfelelően, a rudnói hutában, Barsban, dunán
túli rendelésre még közvetlenül a háború előtt is
készültek.

:\. XVII. század elején a bevitel növekedéséve1 a német
üveg hatása is elterjedt Magyarországon. Erre vallanak
zománcos díszű színtelen üvegedényeink, mint az Ipar
művészeti Múzeum XVII. századbeli pohara magyar és
török lovas párbaját ábrázoló díszítésével. A Nemzeti
Múzeum négyszögletes ónkupakos borospalackját 1696
ból magyaros virágbokréták s az Andrássyak címere
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díszíti. Színtelen üvegből zománcfestésű alakos díszítéssel
kisebb-nagyobb négyszegletes palackok a falusi nép
használátára nálunk a XVIII. század végéig nagy szám
mal készültek.

A XVII. század derekáig városainkban az ónedények
használata általános s XVI-XVII. századi üveghutaink
ablaküvegen kívül nagyobb számmal csak virágvíznek
való palackokat és kotyogós üvegeket készítettek. A ma
kovicai üveghuta leltára I64I-ből«üvegpoharakat, víznek
való és kotyogós üvegeket mixtum ötszázat» említ. Hogy
hutásaink alkalomszerűen díszesebb munkákkal is fog
lalkoztak, arra a bártfai múzeum kelyhe Feketekútról,
I636-ból példa. Ennek csészéjét szent Péter és Pál zomán
cos festésű alakja díszíti ugyanolyen színekkel, mint a
aminők XVII. századbeli ónmázas fayence edényeink
díszítésén általánosak.

Főuraink a XVIII. században is sok érdeklődessel

foglalkoztak üveghutáikkal, igazgatták ezeket nem
egyszer maguk, mint Károlyi Sándor gróf I722-ben
alapított száldobágyi üveghutáját, amelynek vezető

mestere Farkas István volt, akinek főúri gazdája nem
egy levelében ad érdekes utasításokat. «Mikor legtőbb

kristálymateria leszen - olvassuk a gróf egy ilyen
levelében - három vagy négy függőlámpást, hat, kilenc,
legfeljebb tizenkét gyertyára valót tiszta fejéren csinál
tasson kigyelmed. Rubint-szín festőcüküt s egyebeket
csinálhat, de én azt inkább szeretem talpas poharaknak
az lábain való gombjában. Próbálja meg kroátmázból is
pincetokban való palackokat csináltatrii . .. rubin-szín
és violaszín poharakat is csináltasson.»

A festőcükü színtelen üvegbe ágyazott vörös vagy
egyéb színű betétet jelent s emlékeinken csavarodó fonal,
levél vagy virág alakjában fordul elő. Károlyi gróf jó
izlésére vall, hogya csillárokba nem akar cüküt rakatni,
nyilván, nehogy ezek egyenletes fehér fényét zavarja.
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A száldobágyi hutát más főuraink is felkeresték meg
rendelésekkel. 172s-ben Hallerné Erdélybe 300 nagy
üvegkarikát, ámpolnákat, lábas poharakat karafinástul
és üveggombokat visz magával innen mustrának. Hogy
mi minden került ki a hutából, erről a Károlyi Sándornak
1726.ban küldött tárgyak lajstroma tanuskodik, amely
ben a következő dolgok szerepelnek: postasípok, csont
kupák és csontkancsók (vagyis tejüvegedények), golyó
bisos poharak, kakas-, lovaspoharak, tejüvegtányérok,
lopók, rózsaecetnek való babaforrna üvegek, asszony
embernek való metszett poharak, teknősbékaformaüveg,
dugós kristálykorsó, dupla és szimpla hólyagos üveg,láncos
kupa, üveg kalamáris, olajos béka, postasípos és rózsás
pohár, huszárpohár, oltárravaló virágtartó, kristályfindzsa,
kristályharang, tréfás vexirpohár, oláh kehely patenás
tul, cukortartó tejüvegből. A száldobágyi huta közel
negyedszázadig volt üzemben s nyilván, mivel határában
elfogyott az erdő, 1747-ben a Károlyiak az erdődi ura
dalomban új hutát építenek. Mária Terézia korában az
osztrák politika ugyancsak igyekezett elfojtani Magyar
országon minden ipari vállakozást, de mivel erdőnk bőven
volt, még a XVIII. század végén is harminckilenc üveg
hutánk működik, Kossuth Lajos az első magyar iparmű

kiállításról szóló 1842. évi jelentésében közel hatvan üveg
hutáról tud, de ezek közül a kiállításon csak kevés szere
pelt; ezek azonban remekbe köszörült üvegedényeikkel
még szinte mind sikeresen versenyeztek az országot mind
inkább elárasztó cseh áruval, amelyet, hogy versenyezni
tudjanak, nekik is utánozniok kellett. Legkiválóbb üveg
gyáraink akkor is a gömör-, hont, barsmegyei bánya
vidéken voltak s a kiállításon elsősorban bravuros holmi
val kerestek elismerést: A Kuhinka-testvérek, akiknek
birtokában, Sziklán, Óantafalván, Katalinvölgyben
három huta van, legutóbbiból IlO és fél fontot nyomó
óriási serlege t állítanak ki, amely csak kilencedik kfsér-
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letre sikerült s köszörült díszítésével négy mester négy
hónapon át foglalkozott.

A serleg elkallódott, de méreteiből és gazdag díszí
téséből nyilvánvaló, hogy mint iparművészetünk nem
egy más régi technikája, a táblabíróvilág korában az
idegen versennyel viaskodó üveggyártásunk ereje szin
tén technikai bravurokban merült ki. Üveghutákon kívül
a mult század első felében az ország különböző részei
ben olyan mestereink is voltak, akik városi műhelyükben
kész üvegedényeket díszítettek köszörült domborművek
kel. Mintha Szentpétery József ötvössel akart volna
versenyre kelni, a kassai Oppitz József poharait magyar
történelmi tárgyú domborművekkeldíszíti. r84z-ben ké
szült s Iparművészeti Múzeumunkban őrzött üveg
serlegén Zrínyi kirohanását ábrázolta. Oppitz érdekes
rajzoskönyve és négy köszörült díszű pohara, a mester
unokájának, Oppitz Sándor nagymihályi plébánosnak
birtokában van.

A középkorban a gazdag emberek főzőedényei rézből,

asztali edényeik ezüstből készültek. A középosztály szá
mára cserépedényben főztek s ónedényekben tálaltak.
A szegényember főző- és asztali edénye faluhelyen mind
máig a közönséges cserép. A művészi keramika Európá
ban utóbbiból fejlődött. Spanyol-mőr hatás alatt kelet
kezett az olasz fayenceművesség, amely művésziesen fes
tett ónmázas edényeivel a XV-XVI. században pompás
virágzást ért el. Európa többi országában a XVI. század
ban a keményre égetett s a kemencébe dobott só bomlási
termékeinek lecsapódásával mázolt domborműves díszíí
kőcserép volt a keramikai díszedények anyaga. Az olasz
fayence- vagy majolikaedényeken azonban ezek sohasem
tettek túl. S a XVI. század folyamán az 2gyagművesség

szinte mindenfelé az olasz fayence hatása alá kerül. Ily
irányú fejlődésétőlcsak a kínai porcellan téríti el. A XVIII.
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században ennek utánzása lesz az európai keramika
törekvéseinek netovábbja. A külsőségeiben a kínai por
cellánt legjobban utánzó delfti fayence a minta. Csak
Németország némely vidékén, mint a bajor Kreussenben,
virágzik tovább a kőcserép. Az olasz fayence hagyomá
nyai azonban mindinkább kivesznek; csak Ausztriának
többnyire Itáliával szomszédos vidékén s Cseh-, Morva
országban és Magyarországon élnek tovább. A delfti
fayence és utánzatai nálunk is elterjedtek, de azért az
ónmázas fayence készítése Magyarország egy-két helyén a
porcellán általános elterjedése után mindmáig sem veszett
ki s emlékei a XVII. századtól kezdve az ország legkülön
bözőbb részeiben még napjainkig is sokfelé találhatók.

Az ónmázas fayenceedények nálunk a XVIII. század
tól kezdve azonban alig tekinthetők egyebeknek, mint
népművészeti tárgyaknak, amelyek diszítése az ekorbeli
gyári fayenceokhoz és porcellánokhoz képest ugyancsak
primitív. A dicső ősre valló technika azokban s az edé
nyek fényes fehér mázába olvadó zománcos festés már
a mult században számos régiségkutatónk figyeimét kel
tette fel. S iparművészetünknek az ötvösségen kívül alig
van ága, amely gazdagabb irodalommal dicsekednék,
mint az ónmázas fayence és története. A Pasteiner Gyulá
tól a mult század nyolcvanas-kilencvenes éveiben szer
kesztett «Művészi Ipar» című folyóirat csaknem vala
mennyi évfolyamában találkozunk idevágó cikkekkel
Petrik Lajos, Szendrey János, Diner József és Pap János
tollából. Tanulmányaik eredményét Wartha Vince fog
lalta össze {(Az iparművészet könyve» II. kötetében. Azóta
az Ethnographiában s a «Nemzeti Múzeum Néprajzi Osz
tályának Értesítőjéll-ben jelentek meg becses adalékok.
1927-ben Layer Károly adott ki Haban-keramika címmel
német szöveggel kísért díszes képes könyvet, Budapesten
őrzött ilyfajta emlékeinkről.

Régibb íróink nagyrészt csak északnyugati vár-
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megyéinkből ismertek ónmázas fayenceedényeket s Er
délyből, mely utóbbi emlékei a felvidékiekkel azonos
technikájúak és stílűek. S ónmázas fayenceainkat kizáró
lag azoknak az anabaptista mesterembereknek tulajdo
nították, akik nálunk Morvaországból való kiűzésükután
a XVI. és XVII. században Trencsén, Nyitra és Pozsony
megyék néhány községében telepedtek le s akiknek egyik
csoportja rőzr-ben Erdélybe vándorolt tovább. A nálunk
is sokszor üldözött német anabaptistákat, a házközössé
güket jelentő Haushaben szó után nevezték el habane
reknek, habánoknak s tény, hogy ügyes fazekasok is
voltak köztük. Telepeik vidékén az ónmázas fayence
edényeket régen újkeresztény-edényeknek nevezték s
magukat a habán fazekasokat újkeresztény fazekasok
nak. Ám bizonyára nem azért, mintha ezt a technikát
ők honosították volna meg nálunk vagy pedig kizárólag
ők lettek volna itt ennek művelői.

A habán anabaptisták történetével Szendreyn kívül
Áldássy Antal foglalkozott tüzetesen (Katholikus Szemle,
1893) s évkönyveik alapján részletesen tárgyalta eredetü
ket, házközösségen alapuló szervezetüket és sorsukat
Magyarországon. Szerinte a habánok anabaptista feleke
zete Svájcban, a Limnat partján, Zürich kantonban ke
letkezett s a Zwingli tanaival elégedetlenkedőkalapítot
ták, akiket épp azért csakhamar kiűztek innen. A Duna
és az Inn mentén vándorolva Salzburgv-Steyr és Linz
lesz ideig-óráig állomásuk. Végül 15z5-ben a morva
Nikolsburgban telepednek le. Itt rőze-ig maradt fönn
nyomuk.

Folytonos üldöztetésük miatt a földmívelő habánok
idővel kézművesek lettek. Morvaországban üldözésük
1534-től 1548-ig egyre megújul s azért egy csoportjuk
1546-ban Szobotistére, a Nyáriak Berencs várához tar
tozó községbe költözik, majd újabb csapataik Holicsra,
Sasvárra (Sasin), Alsódiósra, Kutiba és Brockóra. Talán



XV. 6 nmázas fayence-palack az Iparművészeti
Mú zeu mban. K obaltkék alapon tarka d íszít éssel. 1653.
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mert prozelitákat is toboroznak, üldözésük itt is gyakori.
Szobotistén ISS9-ben hetven új hívőt fogadnak be maguk
közé. Is8I-ben Nyári István a szobotisti habánokat el
fogatja s egy részüket Berencs várába zárja. Innen és
Brockóról kiűzött társaik Nagylévárdon keresnek mene
déket, ahová Is88-ban Morvaországból is átköltözik
néhány család. IS9I-ben két, 16zz-ben huszonnégy
morva községbőlűzik ki őket. Ez az újabb raj Szobotistén
és Lévárdon kívül Vitencen, Csejtén, Kosztolnán, Farkas
hidán, Máriatölgyesen (Dubnic) és Szoblahón talál me
nedéket; egy kisebb csapat Erdélybe vándorol s Alvincen

. telepedik le. Bocskai és Bethlen hadaitól a német habá-
nok sokat szenvednek. Csejtéről L Rákóczi György erő

szakkal Sárospatakra telepíti az ügyes mesteremberek
hírében álló habánokat, akik akkor különösen mint vas
művesek, kitűnő sarlóikról híresek. 1688-ban Kolonics
Lévárdon vallásuk miatt bánik szigorúan ahabánokkal,
ők azonban Felsőmagyarországoncsak a XVIII. század
közepén katholizálnak, miközben lassan eltótosodnak.

Bizonyos, hogy ottani letelepedésük nem azt jelenti,
hogy a fölsorolt falvak is elhabánosodtak. Sőt elsősor

ban mesteremberek lévén, egy-egy faluban tömegesen
meg sem élhettek volna. A habánudvar elnevezés, amely
a község habánoklakta házcsoportját jelenti, szintén
arra vall, hogy egy-egy faluban csak több-kevesebb csa
lád keresett menedéket s ezek is különböző mesterséget
folytattak. Lehetetlenség, hogy egész Magyarországot a
habánok árasztották el azokkal az ónmázas íayence
edényekkel, amelyekkel a falusi nép házaiban még ma is
szinte mindenütt találkozunk, ahol tűzvész, árvíz nem
pusztított. Felsőmagyarország, a Dunántúl. Erdély, sőt

helyenként az Alföld is tele van régi ónmázas íayence
edényekkel, holott a gyüjtők, de főleg külföldi régiség
kereskedők osztrák, morva és cseh múzeumok számára
ezrével vittek ki tőlünk ilyfajta edényeket.

Divald K.: Magyar iparművészet története.
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Évszámmal jelölt ónmázas fayenceaink sorozatával
közgyüjteményekben rőoo-tól a mult század derekáig
találkozunk. Hogy a díszes olasz fayenceok nálunk már
a XV. században is elterjedtek, erre Mátyás király For
liban 1480 körül készült fayencetálja a londoni Albert
és Viktória (South Kensington) múzeumban vall, amely
nek másolata Iparművészeti Múzeumunkban látható.
Egy másik fayencetál Mátyás címerével a párisi Man
heim-gyüjteménybe került. A kassai fazekasok céhsza
bálya, mint feljebb a középkori agyagművességgel kap
csolatban láttuk, már I574-ben említ fehér cserepet
készítő fazekasokat, ami alatt ónmázas fayencenál egye
bet alig érthetünk. Régibb íróink habán majolikának az
1666-rSzo között készűltemlékeket nevezték el (35. kép.)
ám vannak I666-nál régibb ónmázas fayenceaink is s ezek
iparművészeti szempontból értékesebbek, mint a későb

biek s ma már tudjuk, hogy mindazok, mind ezek nemcsak
északnyugati vármegyéinkből valók, de Felsőmagyar

országon, Erdélyben és a Dunántúl mindenfelé készül
tek, aminek az edényeinkre festett címerek és feliratok
is bizonyságaink. A habánokról szóló XVI. századbeli föl
jegyzések többnyire mint földmívelésre irtványokat vá
sárló, malmokat bérlő emberekről emlékeznek meg róluk,

A XVII. század első feléből fönnmaradt ónmázas
fayenceedényeink alakja ezüst- és ónedényeket utánoz
s diszítésükön még olasz hatás érvényesül. Ugyanez áll
a Felsőausztriában készült gmundeni ónmázas fayenceok
ról. (L. A. Walcher v. Wolthein cikkét a Kunst und Kunst
handwerk Ig07. évf.-ban.) Gmundenben nem jártak ha
bánok. Az ottani fayenceok szintén kézművesés nem nép
művészeti emlékek s fejlődésük a mult század derekáig
csaknem ugyanolyan, mint nálunk s a gmundeni emlékek
és a magyarok közt különösen a XVII. században sok a
rokon vonás. Walcher a legrégibb gmundeni emlékeken
szintén olasz hatást lát s szerinte ezekhez a későbbi cseh-,
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morva fay enceok nak semm i k özük. S alighanem ugyan az
áll a mi emlékeinkre vona tkozólag is, amelyek, amíg az úri
osztá ly az ónmázas fayenceokat nálunk felkarolta, ipa r
művészet i j elen tőségű munkák . Az ónmázas fay enceok ak-

35 . Onmázas Ieyence-t ál a műegyetem gy ű j tem é ny é ben . XVIII. század.

kor e lsősorban k özhaszn álati. még pedig asztali edénye k .
Ónrn ázuk hószínfe hér , dísz ítés ük mé rsék elt s vékonv
rét egben lett ráfestve ; moti vurnaik egy korú iparrn űvé 
szet ünk egyéb ágai nak ékítménye ivel, k ülönösen a hím
zésekkel ta rta na k szoro s rokonságo t. (XV. melléklet. )
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Ide tartoznak az ónedények mintájára készült ónkupakos
szögletes palackok, víztartóedények; zömök arányú, hasas,
fedeles kancsók és kupák; továbbá a cikkelyesen tagolt
ovális tálak; a kerek, sima tálak és tányérok, szélükön vagy
a középen többnyire a megrendelő monogrammos címeré
vel, majd nevéveL Közhasználatra az ónmázas fayence
meleg ételtől vagy italtól könnyen repedező máza miatt
nem bizonyult alkalmasnak s azért az úri rend nálunk
csakhamar elejtette s visszatért az ezüsthöz, a polgárság
az ónedényekhez, itt-ott a delfti fayence a használatnak
jobban ellentálló kettős mázával is kapós lett. Az ón
mázas fayence ilyformán már a XVII. század második
felében inkább a kisemberek díszedénye vagy csak ott
karolják föl, ahol pusztán alkalmilag kerül használatba,
mint a céhek lakomáin. A falusi nép még ma is sokfelé
tiszta szobájának falán fogaspolcra akasztva dísznek
használja régi, ónmázas fayencetálait és kancsóit, külö
nösen protestáns házakban, amelyekben szentképeket
nem akasztanak a falra. Onmázas fayenceink diszítésé
ben a XVII. században fehér alapon a kékszínű virágok
az uralkodók. Vannak kobaltkék alapon fehér-, sárga-,
zöld- és barnatulipános és szegfűvirágokkal diszített
fayenceaink, amelyek a perzsa burkolólapok hatására val
lanak. Ezt a keleti hatást azonban képtelenség a francia
Neversből származtatni, mint némelyek teszik, amikor
török közvetítéssel első kézből jutottunk keleti íayencetár
gyakhoz s ezek stíljében fali burkolatokat török fazekasok
nálunk is gyárthattak, amire a váci múzeum, ha nem is
kékalapú, de díszes fayencelap töredékei vallanak.

A XVII. század vége felé fehérmázas fayenceaink
díszítő motivumain a kék szin helyett a sárga zománc
lép előtérbe, amelyet fazekasaink oly vastagon raknak
fel, hogy a díszítés szinte domborművé válik s a Iayence
tálak és tányérok ezzel is azt fejezik ki, hogy nem asztali
edények többé, de dísztárgyak.
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Több mint valószínű,hogy a XVII. században fazekasa
ink mind fog alkoztak ónmázas fayenceedények készí
tésével S természetesen a habánok is, akik tömegáruikkal,
pl. a virágkarókra tűzött s úri kertjeinkben igen kedvelt
színes mázas fayence cserépgombokkal. messze földön
kereskedtek. A XVIII. századtól kezdve a mult század
derekáig szinte nyomról-nyomra követhetjük, mint
parlagiasodik el ónmázas fayenceink díszítése, válik a
technika merőben népművészetté, falusi vagy a falusi
nép s alkalmilag céheink és polgáraink számárj is dolgozó
városi gölöncsérek munkájává, amelyből itt-ott protestáns
templomainkba is jut egy-egy cifra boroskancsó, mint
pl. a rimaszombati református templom pelikános díszű

. hatalmas kancsója, ma az ottani múzeumban. Ugyanott
ennek méltó párjaként ugráló állatokat ábrázoló primitiv
díszítéssel egy másik rimaszombati kancsó látható fel
irattal: "Csizmadia ché korsója».

Az úri osztályt a XVIII. század derekától kezdve
s a következő első felében már fayencegyáraink látják el
asztali edényekkel és díszekkel. Az ónmázas fayence
technikát művelő városi fazekasaink is ezeket utánozzák.
A főuraink birtokain itt-ott még a XVIII. században is
dolgozó habán utódok külföldi mintára, gazdáik ízlése
szerint készítenek fayenceedényeket Máriatölgyesen
(Dubnic) az Illésházyak egykori kastélyában egész kész
letek maradtak fönn a XVIII. század derekára valló
alakos díszű, delfti modorú fayenceokból. Egy ilyen
tányér innen a veszprémi múzeumba került.

Díszítésük alapján régebbi kutatóink XVIII-XIX.
századbeli ónmázas fayenceainkat az addig ismert emlé
kek alapján több csoportba osztották s tótizlésű habán,
német és magyar típusú erdélyi és székely edényekről

beszéltek, holott a magyar típusú erdélyi kancsókkal
vagy székely bokályokkal azonos stilű edények Sáros,
Szepes. Liptó és Zólyom megyékben is gyakoriak s még
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ugyanazokkal a motivumokkal, virágokkal, nyúl, szarvas
és madarak alakj aival is találkozunk díszítésükben,
mint ott. A nyugatmagyarországi, úgynevezett habán
fayenceok stilizált magyaros virágaival, olaszkorsós
bokrétáival Sáros és Szepes vármegyében, sőt a Dunántúl
is találkozunk. A tótízlésű habán kancsók szentek
alakjával vagy épületekkel velejükben alig különböznek
a hasonló díszű ónmázas erdélyi fayencekancsóktól.
Sőt még a speciálisan erdélyi engobeos-smaltés bekarcolt
díszű sgraffitóedények technikájára is találunk a Fel
vidéken analógiákat. Ilyenek a középkori agyagműves

ségünkkel kapcsolatban említett s a XIX. században
már tisztán ólommázas béldi cserepek.

Az a körülmény, hogy keramikánk népies emlékei az
ország legkülönbözőbb vidékein is egymással feltünő

rokonságot mutatnak, ismét arra vall, hogy agyag
művességünk virágzó korszakaiban egyazon ízlés hatása
alatt állott s miként a török hódoltság vonalán innen
az ország sorsát, ezt is a magyarság irányította. A ma
gyarság ízlésével számolnia kellet _ a felvidéki német és
erdélyi szász városok mesterembereinek is, akik külön
ben Felsőmagyarországszerte a XVI. századtól kezdve
mindinkább megmagyarosodnak. Ahol ezt a magyaros
ízlést a XVIII. században nemzetiségi vidékeken a nép
művészetben nem találjuk meg, ott ez a körülmény csak
azt jelenti, hogy, mint népies ónmázas fayencekeramikánk
ban, a technika degenerálódott s művelői és felkarelói
már csak a falusi nép soraiban akadtak.

Nagyobbára ugyanez áll a későbbi gyári fayencera
vonatkozólag is, amelynek virágzása Magyarországon
a holicsi gyárral kezdődik.

Holicsot Lotharingiai Ferenc, Mária Terézia királyunk
férje, a későbbi német császár.Yzjő-ban vásárolta meg
az ősi muItú magyar Czobor-család utolsó sarjától, a
szertelen pazarlásairól hirhedt Czobor Józseftől, aki egy
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olasz marchesevel ruha dolgában vetélkedve fogadását
azzal nyerte meg, hogy eredeti Ráfael-festménnyel
béleltette kabátját. A fayencegyár itt szerény keretek
ben 1743-ban kezdte meg működését s első munkásai
odavaló s nyilván habán eredetű német fazekasok voltak.
1745-ben tünnek föl az első francia munkások Holicson,
akik a herceg régi birtokáról, Lotharingiából költöztek
ide s a holicsi fazekasokkal együtt hol strassburgi, hol
a Lotharingiáért a hercegnek cserébe juttatott Toscana,
jelesül Castelli fayenceedényei nyomán dolgoznak.
A francia mintára készült edények rokokó stílűek s szét
szórt festett rózsákkal díszítettek. A Castelli-rnodorúak
alakos olasz jellegű tájakat ábrázolnak s többnyire
szolgai másolatok, mint az Iparművészeti Múzeum két
ilyfajta tányérja. Korszakalkotó eredetiségre a holicsi
gyár ezután sem törekedett. Ám a régiek nem ismerték
a modern művészet és iparművészet eredetieskedését,
amely ma nem egy jóravaló, de nem irányadásra termett
tehetséget sodor ízléstelenségekbe. Holics mesterei 1750
után sorra utánozták Rouen, Moustieres, Montpellier
fayenceait, majd eredeti minták nyomán Kína, továbbá
Meissen és Bécs porcellánjainak díszítő stílusát, végül
az angol keménycserepet. amire főleg külföldi megren
delőinek izlése késztette. Mégis elsősorban technikai
sajátosságai, főleg a fehér mázon melegen keresztül
ütköző cserépanyagának vörhenyes színe alapján a
holicsi fayencet egyéb ilyfajta emlékektől könnyű meg
különböztetni s a francia Germain Miklós vezetése alatt,
aki 1750 után kerűl a gyár élére s holicsi fazekasleányt
vett feleségül, a díszítés finomságaiban is nem egy eredeti
vonást mutat. A naturalisztikus edénvformák művelését

a gyár az ötvenes évek elején kezd( el. Az articsókát,
dinnvét, citromot, spárgaköteget ábrázoló szelencék
és fedeles tálak egyre nagyobb népszerűséget arat
nak. Alakos sótartók is készülnek, de főleg remekbe
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mintázott s pompásan színezett alakos asztaldíszek és
szobrocskák, amelyek ma gyüjtők körében igen meg
becsült ritkaságok. Közben nagy számmal készülnek
a franciás modorú s kínai hatás alatt zománcszerűen

ragyogó festéssel díszített, virágokkal, madarakkal, lep
kékkel teleszórt tálak és tányérok, aminőkkel minden
bizonnyal már 1750 előtt is kísérleteztek.

Amikor 1747-ben a gyártelepet kibővítették. első

sorban csak festményekkel díszítve és csak nagyurak
számára kályhák is készülnek. Ilyen franciás rokokó
jelenetekkel díszített kis kályhával Iparművészeti Mú
zeumunkban találkozunk. Egy hasonló stílű, festmények
kel díszített kályha gróf Ambrózy István malonyai
kastélyába (Bars megye) került. Copfstilű, tiszta fehér
és domború díszű kályhákat 1788-ban a gyár már hir
lapokban is hirdet. Egy ilyen virágfüzéres holicsi kályha
Erdélyből került Iparművészeti Múzeumunkba s fel
vidéki kastélyokban régi plasztikus díszű fehér holicsi
kályhákat néhol, mint Osztrolukán, Zólyom megyében,
még ma is használnak. 1749-ben a meisseni porcellán
gyár egyik legrégibb és leghíresebb festőművésze, Heinzl
György János működik Holicson, Melhorn János Gotlieb
nevű társával együtt.

A holicsi gyár virágkora Germain nyugdíjazásáig,
1774-ig tart, aki mellett egy ideig Cuny Domokos is
vezető szerephez jutott A gyár forgalma kizárólag ón
mázas fayenceaival 176s-ben 50,000 frtra rúg. 1787-ben,
amikor angol keménycserepet is kezdenek gyártani,
a forgalom 14.000 frtra csappan; az ónmázas cserép
elejtésével párévi növekedés után még inkább csökken
olyannyira, hogy 18z7-ben a gyárat beszüntetik. A szinte
szédítő változatosságot, amelyet a holicsi gyárból 1750
é; 1774, azaz 1786 . között kikerült fayencetárgyak
mutatnak, legjobban Bubics Zsigmond püspöknek 1891
ben Iparművészeti Múzeumunknak ajándékozott holicsi
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fayencegyüjteményében tanulmányozhatjuk, amelynek
alapítólevelében kiváló gyüjtőnk negyvenötféle díszítési
módot különböztet meg. Az emlékek technikai kivitele
és díszítése távolról sem egyforma értékű. Ennek oka az,
hogy Holics virágzása idején a gyár működésénekjórésze
tömegáruk előállítására irányult s finomabb eredeti
darabok csak a bécsi udvar számára és kivált magyar
főúri családok megrendelésére készültek. Hogy mekkora
a különbség az egyazon stílű tárgyak művészi kivitelé
ben, erre a kínai jelenetekkel díszített sárgamázas
fayenceok nyujtanak szembetünő példákat, amelyek
Garnier szerint (Dictionnaire de la Ceramique] mont
pelieri fayenceok hatása alatt készültek. Iparművészeti

Múzeumunk ily stílű asztali készletén az alakok rajza
és színezése sommás, konvencionális. Gróf Andrássy
Géza hasonló stílű s az Iparművészet Könyvében színes
képen bemutatott holicsi tálcája kínai életképet ábrázol
ugyancsak kiválóbb művészettel. (36. kép.) Ugyanez áll a
roueni és moustieri mintára 1756-1760 közt készült egy
színű és tarkán díszített edényekről. mely utóbbiakon
Strassburg hatása is érvényesül olyannyira, hogy nem
egyszer strassburgi edények másolatainak látszanak.

Holics festett díszű edényeinél gyüjtők körében jóval
keresettebbek, de nem mindig művésziesebbek a plasz
tikus dísztárgyak és szobrocskák. Ezek stílusa jórészt
a meisseni porceliángyár nagyhírű mesterének, Kándler
János Joachimnak hatására vallanak, akinek működése

a holicsi gyár alapításának korába esik. Holicson 1754-től

készűltek szobrocskák. Azonban állandó szobrásza a
gyárnak ezután sincsen s a finomabb munkák megmintá
zására esetről-esetre többnyire bécsi mestereknek ad
megbízást. Az így készült szobormintákról idővel egész
gyűjtemény keletkezett s ennek darabjait különbözőévek
ben szükség szerint használták föl. Az ilyfajta emlékek
korát épp azért nem lehet pontosan meghatározni. A leg-
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szebb plasztikus díszű holicsi fayenceok a bécsi udvar
használatára készültek. Ilyen alakos asztaldíszekből

pompás sorozatot küldött Ferenc József királyunk
1896-ban ezredéves kiállításunkra. Az ezekhez hason
lóan rokokó stílű kagylós edényekhez fűzött alakokon
kívül, 1898-ban egész sor naturalisztikus asztaldísz került
a holicsi kastélyból a bécsi műtörténeti múzeumba.
Iparművészeti Múzeumunkban is van ilyen naturalisz
tikus asztaldísz s ez körtefa alatt négy tagú társasá
got ábrázol. A kagylót tartó tritonok azonban itt is
kíválóbb emlékek s finom formáik és leheletszerű színe
zésüknél fogva leginkább közelitik meg az egykorú por
cellángyárak ilyfajta színes alkotásait. A fayenceszobrocs
kák közül első sorban 'az antik mithoszi alakok válnak
ki, amelyek művészi hatását nem kis mértékben fokozza
a fayence alapanyagának a mázon halaványan átszűrődő

vörhenyes színe. Mars, Szaturnusz, a delfines Amíitrite,
Vulkán és Vénusz a leggyakoribb ezek sorában. 178S-től

gránátosokat. vágtató huszárokat ábrázoló s más tarka
ruhás alakok is készülnek, de már tucatszámra. A só- és
borstartó alakok s a szenteltvíztartós lebegő Veronika
szobrocskák meg épenséggel tömegárúk, mint a szent
szobrok, kálvária csoportozatok és feszületek is. Utób
biak sorában a legművésziesebbek a koponyás keresztek
és kálváriák, amelyeken a feszület talapzatául natura
lisztikusan megmintázott. finoman színezett kígyós
koponya, Ádám koponyája szolgál. Alkalomszerűen
egészen bizarr tárgyak is kikerültek a holicsi égető

kemencékből. Iparművészeti Múzeumunkban egy ko
ponya alakú söröskupa látható. Nemesváralján. Osztro
luczky Géza kastélyában a XVIII. század hatvanas évei
ből egy tarkavirágos, hófehér mázas, bölcső maradt f(Jnn
holicsi fayencebőJ. Valóságos állatsereglet telnék ki a
madarakból, hűllökből. halakból és négylábúakból,
amelyek Holicson hol dísztárgyaknak, hol fedeles szelencé-
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nek, pa lacknak kiilönöse n 1756-1760 között töm egesen
készültek. A növényvilágot a már em lített · gy ümölcs
alakú szelencék és fedeles edényeken kívül Holics forma
készlet ében levelek és v irágok ala kjában mintázott tál 
cák , tányérok és apró csészék képviselik . Készítettek
kosárfonatot ut án zó, ú. n . Oziér-edé ny eket is, amelyek

3 6. Holicsi disztál Andrássy Géza gró f gy üj tcményébcn.
X VII r. század.

falából domború színes virágok hajtan ak ki. Ez ek szolgá l
nak á t rnenet ű l a holicsi gyá r legdí szesebb edé ny fajt ái
hoz , a potpourri edénye khez, ame lye k meisseni min tára ,
de a íayence any agá na k megfelelíicn egyszer ű bb kivi tel
ben , hol füstölőknek , ho l tulipántartóvázáknak készültek
s ame lyek falán a natur al isztikus virágok nem cgysze r
a hasonló porcellánokkal vet ek edve domb orodnak ki
nagy merészségge !. Ez t a szintc szé dítően ga zdag és v ál-
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tozatos formaapparátust Holicson 1786 után is tovább
használják, de újabb formákkal, egy-két kuriozumon
kívül, a század végéig nem gyarapítják. Csak amire a
gyár az ólommázas keménycserépre tért át, gondoskod
tak ismét új mintákról, amelyek többnyire angol kemény
cserép és empire szabású porcellántárgyakat utánoznak.

Londonban állítólag egy magyar fazekas már a XVII.
században gyártott porcellánszerűkemény cserépedénye
ket. (L. Békey István cikkét a Művészi Ipar II. évf-ban,
13. szám). A kvarcporral összegyúrt fehéragyagból égetett
ólommázas kemény cserepet 172o-ban az angol Atsbury
találta föl s alig egy emberöltővel azután, hogy Sadler
1750-ben az ilyfajta edényeket falaikra nyomott réz
metszetű képekkel kezdte díszíteni, az ónmázas íayence
gyárak fölött megkondult a lélekharang. Gyakorlati'
célokra az angol keménycserép a fayencenál jobban
felelt meg s rányomott díszítésénél fogva tetemesen
olcsóbb is volt. S negyvenéves fönnállása után Holics
is megérzi a keménycserép veszedelmes versenyét.
A gyár II. József császár parancsára 1774-ben kezd
keménycseréppel kísérletezni s 1786-ban kerülnek for
galomba rézbélyegzővel benyomott Hollitsch-jelzéssel
első ilyfajta edényei. Minthogy a vidéken megfelelő agyag
nem volt, először Stomfáról, majd a Selmecbányával
szomszédos Béld melletti Berencsfaluról hozatnak ilyet,
közben selmeci pipaagyaggal is kísérleteznek. Az edé
nyek díszítéséhez a rézmetszeteket a bécsi Mansfeld
szállítja, de 1789-től a szintén bécsi Schmalhofer Lipót
vési, aki később a gyár rézmetsző- és festőigazgatója

lett. Mintának a gyár Bécsből kap angol keménycserép
edényeket. A holicsi keménycserépnek gyüjtők körében
jóval kevesebb rajongója akadt, mint a színpompás
fayenceoknak s azért emlékeit is kevésbbé ismerjük.
Az eredetiség a holicsi keménycserépnek sem volt erős

oldala, de előkelő megrendelők számára ebben a nemben
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is kiváló dolgokat produkált a gyár. Ám a nyersan yag
beszerzésének költ séges volta, a Magyarország különböző

városaib an keletkezett kisebb keménycserépgyárak
versenye, tűzvész, a fran ciák betörése, főleg azonban
a gyár vezet ésében érvényesülő illetéktelen befolyások.

3i . Erdélyi ká lyhafiók. X VII I. század . I parrnű v é 

szeti l\Iúzeum .

min dinkább lejtőre sodorták s minthogy a bécsi udvar
végül ráfizet ett m űköd é s é re , a gyár 18z7-ben megszűnt .

A holicsi fayenceról C. Schirek Írt nagyobb mun kát. (Die
K. K. Majolika Geschirr fabrik in Holitsch. Brünn, 1905.)
Magyarországi emlékanyagá t bőséges illusztrációk kal a
Siklóssy László szerkesztésében megjelent kön yv : A ma
gyar keramik a története (Buda pest , 1917) mutatj a be,
ahol a holicsi gyá r kisebb verseny társairól is részlet esen
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esik szó. Ezek sorában a tatai volt a legkíválóbb, melyet
Esterházy József gróf tiszttartója, Balogh Ferenc, 1J56
körül alapított. Első munkásai a gróftól idetelepített
elzászlotharingiai fehéredényesek közül kerültek ki,
akik szürkés-íehér mázzal rokokószegélyes edényeket
készítettek. A gyár virágzása Schlögel János György
nevéhez fűződik, aki alatt IJ80-tól holicsi modorú, festett
díszű edényeken kívül a Palissy-tálak mintájára rákok
kal, csigákkal és gyümölccsel domborúan díszített edé
nyek készültek. Schlögel halála után (f 18II) a gyárat
veje, Pasteiner József, Pasteiner Gyula műtörténetírónk

nagyapja vette át, akitől a mult század huszas éveinek
végén a tatai Fischer-család kezére került. A gyár ekkor
tért át a keménycserépre. de az olcsó cseh porcellánnal
nem tudott versenyezni s végül Hardmuth bécsi kályha
gyáros vette át, aki 1913-ban beszüntette.

Már Tatában is dolgoztak holicsi fazekasok; a stomfai
híres fayenceműhely alapítója, Putz József, azonban
nem Holicsról került ki, mint régebben hitték, de oda
való régi fazekas habán-család ivadéka volt. 18Io-től

kezdve a népies íayenceedények holicsi mintára való
nemesbítésével aratott sikereket. Hasonló edények készül
tek a Nagyszombattal szomszédos Bolerácon és Szobo tis
ten. A holicsi Cuny fia volt Kuny Domokos, aki a tatai
gyárból került Budára s itt IJ84-ben a ma is meglevő

Krisztina-körúti III. számú házban alapít holicsi hatás
alatt dolgozó fayencegyárat, amely 18IO-ig virágzott.
,L. Siklóssy László: Kuny Domokos 19IJ. c. gazdagon
illusztrált szép könyvét.) Kuny a napoleoni háborúk ide
jén hozzáférhetetlen ón és ólom pótlására antimonnal
kísérletezett s újfajta mázat talált föl ezzel, amellyel
azonban a hivatalos körök akadékoskodásamiatt nem
tudott boldogulni s ez lett pályája tragikus végének oka.

Alighogy Holics a keménycserépgyártásra tért át,
az ország legkülönbözőbb vidékein hasonló kisebb gyá-
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rak keletkeztek. Igy 18oo-ban Körmöcbányán, rSoz-ben
Pápán, ahol 1838 körül porcelánnal is kísérleteztek,
majd 1804-ben Kassán , továbbá Kőszegen, Városlődön,

Nagymartonban, Murányban, Rozsnyón, Apátfalván,
Iglón, Gácson, Girálton, Eperjesen, Miskolcon, Görgény
szentimrén, Parajdon, Brassóban, Besztercén és Batizon.
Iparművészeti szempontból ezek közül a gyárak közül
önálló jelentőségre egy sem emelkedett s egy-kettőnek

kivételével a cseh porcellán versenye miatt 1848 után
megszüntek. A megmaradtak pedig parasztdíszedények
és közhasználati tárgyak tömeges gyártására tértek át,
mint a körmöcbányai s a hollóházai fayenoegyár, mely
utóbbi a telkibányai gyár folytatása volt, ahol a mult
század második negyedében porcellán is készült Regécz
jelzéssel. (L. Mérnök és Építészegylet Közlönye 1913.
évf., 3. sz.) A regéci porcellánt Bretzenheirn Ferdinánd
herceg, a sárospataki uradalom magyarérzésű birtokosa
művészkedő ha·jlamainak köszönhetjük s emlékei az
1838-1848 közötti évekből ismeretesek. Technológiai
szempontból ezek voltaképen nem igazi porcellánok.
Anyaguk nem gránit, de trachit máladékából keletkezett
kaolin, úgynevezett riolit-kaolin, amelyet Sárospatak
határában még ma is bányásznak. Művészi formájukat
és virágokat, tájképeket. emberi alakokat ábrázoló fes
tett díszítésüket tekintve azonban a regéci porcellánok
kiválóbb példái oly hatással vannak ránk, mintha a
bécsi porcellángyár 18z7-ig tartó virágzása ezeken folyt a
tódnék s kelne ideig-óráig új lendületre. Táblabírö
ízlésben elrendezett naturalisztikus virágcsendéletei, sá
rospataki motivumokat megörökítő tájképei, d szőlő

és gyümölcsgerezdek többnyire kerekfedeles szelencé
ken és elegáns formájú mustos kancsókon, nincsenek min
den eredetiség híján s művészi kivitel dolgában kifogásta
lanok. A legszebb regéci porcellánok Windischgraetz Lajos
herceg sárospataki várkastélyában láthatók.
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A regéci porcellánoknál jóval híresebbek, bár nem
eredetis égüknél fogva, a herendi porcellángyár emlékei.
Ezt a gyárat , a Stingl-féle fazekasműhelyt megvásárolva,
Fischer Mór 1839-ben alapította, aki főurak régi por
cellánkészleteinek kiegészítésére készült mesteri után
zataival az 1846. évi bécsi műiparkiállításon tűnt fel s
18S1-ben a londoni világkiállításon vált híressé. A gyár
nak különösen Kina régi porcellánremekeinek és Meissen
utánzása volt speciálitása s ilyfajta munkákra a mult
század ötvenes-hatvanas éveiben még Amerikából is
kapott nagyarányú megrendeléseket.

A gyár tulajdonosának m űvészi és technikai törek
véseivel azonban nem állott arányban gazdasági érzéke
s utódai alatt, akik az ellenkező végletbe estek . és a cseh
porcellánnal versenyző tömegáruval kisérleteztek, a gyár
tönkrement. Csak 1884 óta lendült fel ismét állami
támogatással s különösen Farkasházy Jenő tulajdoná
ban virágzott fel napjainkban régi hagyományainak
gyakorlatibb irányú ápolásával. Farkasházy halála után
(t 1925) a gyár vezetését részvénytársaság vette át.
(L. Radisich: Aporcellán és története 1910 s Layer:
A herendi porcellán.) Keramikánk fejlődésének csúcs
pontján Zsolnay Miklós áll, akinek pécsi gyárának törté
nete modern iparművészetiinknek legragyogóbb fejezete.



XI. Sokszorosító müvészet és könyv
kötés.

KIRÁLYI magyar egyetemi nyomda történetében,
amelyet Czakó Elemér szerkesztett Iványi Béla
és Gárdonyi Albert kőzreműködésével, olvassuk

a következőket:

«Régi magyar kultúránknak nem utolsó dicsősége,

hogy anémet birodalom határain kívül, a mi országunk
az elsők egyike, ahol a könyvnyomtatás meghonosodik.
E téren néhány olasz város s Bázel és Párizs csak alig
egy-két évvel előzik meg Budát; Belgium, Hollandia,
Anglia, Spanyolország, Cseh-Morvaország, Lengyelország,
Svédország, Dánia és Ausztria pedig mind később ismer
kedik meg a nyomdászat szabad művészetével, mint
Magyarország.

Nálunk a könyv szeretetét szélesebb rétegekben az a
közművelődési áradat ébreszti fel, mely Mátyás alatt
torkol olasz földről a magyar medencébe. Művészet és
tudomány nyer hazát a magyarok közt, akik gazdagab
bak e korban a franciáknál és többen vannak számbeli
leg, mint az angolok. Maga a fejedelem és előkelőségei

büszke bőkezűséggel áldoznak a humanista törekvések
nek és az irodalomnak. Kódexeket iratnak és festetnek.
Könyvtárakat állítanak.

Egyikük, Karai László budai prépost és Mátyás király
alkancellárja, 1470 őszén Rómában járva saját szemei
vel látja, miként készül az odavándorolt német legények
kezén a nyomtatott könyv. Ez annyira megkapta kultúr-

Divald 1\. : Magyar iparművészet törté Ilete. 16
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vágyakozását, hogy az egyik nyomdászt, Hess Andrást,
mindjárt magával is hozza Budára a megfelelő felszere
léssel egyetemben.

Hess budai műhelyéből csak két latin nyelvű nyom
tatványt ismerünk, ezek közt a jelentős Chronica Hun
garorumot is 1473-ból. Hogy a mohácsi vész előtt

készült-e több könyv Magyarországon vagy hogy a
Karai bőkezűségébőllétrejöttnyomdánk termelt-e mást
is, arról vajmi keveset tudunk.

A könyv sorsa igen veszendő. Háborús viszontag
ságaink s az ezeket követő új települések következménye
kép az ingó és ingatlan emlékek ezrei tűntek el nyom
talanul. Sivárabb területet alig lehet elképzelni a több
ször megcsonkított és felszabdalt Magyarországnál.
Részben elpusztul, részben elvándorol innen minden
műtárgy. A töröktől felvert lakosság szekéren vagy háti
batyuval menekül. A podgyászban legutóljára alighanem
a könyveknek jut hely. A Régi Magyar Könyvtár igen
sok egyetlen példányt (unikumot) tart nyilván. Bizo
nyára lehetett olyan könyv is, amiből ma már egyetlen
példány sem kerül szemünk elé.

Nehéz tehát megmagyarázni, ha Hess András csak
maga dolgozik vagy az ő nyomdája is csak kérészéletű,

honnan rajzik az a sok magyar nyomdászmester ez idő

tájt külföldre. A XV. század végéről tudjuk, hogy
Szebeni Tamás Mantuában és Modenában (1472-1481),
Feketehalmi Holló András Velencében (1476-1486),
Erdélyi Bernát Páduában (I478), Feketehalmi Márton
(148I) és Garai Simon (149I) Velencében, továbbá Magyar
Péter Lyonban (1482), Masay Cremonában (1494) nyom
tat könyveket, többnyire saját műhelyében.»

A könyvnyomdászattai párhuzamosan virágzik fel a
réz- és a fametszés s viszi a legszegényebb jobbágy kuny
hójába is a művészetet, amely addig csak Isten házának
s a gazdagok palotáinak díszét szolgálta. A nagy pusz-
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tulás miatt, amely Moháccsal egész kultúránkat érte,
a képeket sokszorosító művészet XV-XVl. századbeli
szerepéről Magyarországon szinte semmit sem tudunk.
Csak az bizonyos, hogy voltak mestereink, akik a fémek
vésésében semmivel sem álltak mögötte a külföld réz
metszőinek. Gáspár mester bártfai kelyhének ezüstre
vésett szent alakjairól éppúgy készíthetnénk levonatokat,
mint a rézmetszetű lemezekről s a levonatok ugyancsak
előkelő helyre kerülnének a XV. század derekán készült
rézmetszetek sorában.

Ha nem is maradt ránk a XV. századból magyar réz
vagy fametszőről adat, ez a körűlmény még nem zárja
ki annak a lehetőségét, hogy nálunk is készültek réz- és
fametszetek. Magyar munka lehet Árpád-házi szent Mar
git általánosan ismert szinezett fametszete a XV. szá
zadból az esztergomi primási gyűjteményben. Knauz
Nándor egy esztergomi missale bekötési táblájára
ragasztva 1871-ben olyan fametszetet talált, amelyet
felirata szerint Fr. Richardus Atzél vésett. Középkori
kötése ink belső oldalára előzékpapirosnak nem egyszer
ragasztottak be egykorú fametszeteket, amelyek közül
bizonyára még nem egy magyarországi mester műve.

Viszont az is áll, hogy már a XV. században sűrűn kerül
tek hozzánk németalföldi, német és olasz metszetek,
amelyeket különösen vidéki fafaragóink és festőink határ
széli német városainkban szárnyas oltáraikon sűrűn

másoltak.
Az egyre fenyegetőbb török veszedelem ugyancsak

bénító hatással volt minden vállalkozó kedvre. De ha a
budai könyvkereskedők a nagyobb nyomdai apparátust
igénylő egyházi mise- és szerkönyveket külföldön, jelesül
Velencében nyomtatták is, kisebb könyvnyomtatőműhe

lyek Buda törökkézre jutása előtt Magyarországon épp
úgy, mint Erdélyben, nem egy helyen lehettek. Nagy
szebenben már 1529-ben volt nyomda, Brassóban 1534

16*
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körül keletkezett ilyen műhely. A könyvnyomtatást
elsősorban a Mohács után rohamosan terjedő protestan
tizmus használja föl propagandaeszköznek. Abádi Bene
dek prédikátor Krakóban tanulja meg a könyvnyom
tatást s patrónusa, Nádasdi Tamás újszigeti birtokán,
Sárvár mellett nyit nyomdát; Kolozsvárott Isso-ben
Heltai Gáspár, Debrecenben Is6r-ben Huszár Gál
alapít protestáns nyomdát. Ezeken kívül egész sor
vándornyomda keletkezik, amelyek tulajdonosai, pro
testáns prédikátorok és tanítók, egyik helyről a másikra
utazgatnak s rendszerint a maguk munkáit maguk
szedik, nyomtatják, kötik, sőt árusítják is vásárokon.
Primitiv eszközökkel dolgozva s a képeket elvből

mellőzve, nyomtatványaikkal nem igen törekednek
művészi hatásra. A fő a könnyen olvasható betű s a
mentül kevesebb sajtóhiba. XVI. századbeli nyomtat
ványaink ilyformán primitiv kiállítású, dilettáns ízű

munkák, amelyek könyvdíszei sorában csak egy-egy
ötvösünk jóvoltából találunk művészi szempontból el
fogadható s erősen magyaros jellegű példákat, mint pl.
Heltai Gáspár könyveiben, aki ilyen könyvdíszeket fába
ötvösök mintái nyomán, úgy látszik, maga is vésett.
Honter János, aki 1530-ban Krakóban lett a szépmű

vészetek magistere, négy évvel később Bazeiből telepít
Brassóba nyomdát s címlapjait, térképeit szintén maga
metszi; előbbieket német mintára és figyelemreméltó
ügyességgel.

Ötvöseink a pecsétvéséssel kapcsolatban mindenkor
művelték a rézmetszést is. A kassai ötvösök céhszabály
zatában, amelyet 1639-ben másoltak le a céh regeszt
rumába, olvassuk: «Ate tiszted az is leszen, hogy rezeket
faragsz, lyukas tizenkét darabot, hogy mikor szabadon
akarod mondatni magadat, azokat te tűled a becsületes
céh elé kérik, mert másképen szabadon nem mondanak;
ezekhez tartsd magad». A «példa» metszés fölszabaduló
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ötvöslegényeinknek még a mult század elején is köteles
sége. Iparművészeti Múzeumunk egész sorozat levonatot
őriz ilyfajta rézmetszetekről.

Kisebb nyomdáinkat nemcsak ötvösök segítették ki
könyvdíszekkel, de ilyeneket különösen főiskoláink szék
helyein, így Debrecenben és Eperjesen, diákok, sőt tanárok
is véstek. Ezek sorában is találkozunk ízléses és nagy
technikaikészűltségrevallóem1ékekkel. Általában azonban
könyvnyomdászatunk a XVII. században európai szín
vonalra csak az egyetemi nyomdával és minden idők leg
híresebb magyar nyomdászával, Tóthfalusi Kis Miklóssal
jutott. Utóbbi rövid szereplése epizódszerű; viszont az
·egyetemi nyomda 350 éves történetében sokszorosító mű

vészetünk fejlődése is híven tükröződik vissza. Az alsó
misztótfalusi, szatmármegyei születésűKis Miklós (1650
1702) Amsterdamban tanulta a betűmetszést és a könyv
nyomtatást. Előbbi téren akkora művészi készségre tett
szert, hogy európai hímevet és nagy vagyont szerzett
ezzel. Még Amsterdamban a maga költségén adta ki az
ó- és az újszövetségi Szentírást s két kiadásban a Zsol
tárokat. 1690-ben Kolozsvárra költözött, ahol a refor
mátus kollégium nyomdáját vette át s szervezte újjá.
Református papi körök azonban nem nézték jószemmel
a bibliafordítás nyelvén és helyesírásán tett változtatásait
s emiatt összeütközésbe került velük, aminek tragikus
bukás lett a vége. Tóthfalusi Kis Miklőst 1698-ban a védel
mére írt művek visszavonására és megsemmisítésére ítél
ték, amit meg is tett, de élete és működése azóta haláláig
kínos tespedés lett. Közel száz könyve betűinek művészi

formájával, kitünő metszésével s a szedés lendületes
rithmusával tipografiai szempontból mintaszerű s a jó
ízlés fejlesztése terén is főleg Erdélyben nagy szolgálatokat
tett. (L. Dézsi Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a
XVIII. században, 1899.) i\lagyarország nyugati felében
ezt a szerepet a katholikus egyetemi nyomda töltötte be
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Nagyszombatban Telegdi Miklós nagyszombati plébános,
kanonok, nagyprépost, pécsi püspök, végül esztergomi
érseki helynök alapítása, aki 1577-ben veszi meg a bécsi
jezsuita nyomda felszerelését s hűséges társa, Pécsi Lu
kács káptalani ügyész segítségével csakhamar Magyar
ország legéletrevalóbb vállalkozásává fejleszti. A betű

típusok arra vallanak, hogy a bécsi jezsuiták ezeket
Franciaországból szerezték s a nyomda ezt az anyagot
ideiglenes pozsonyi szerepléséig használja. Minthogy azon
ban fametszetű iniciálékon kívül könyvdíszeket a bécsi
jezsuitáktól alig szereztek, ezek előállításáról vezetőinek

Nagyszombatban maguknak kellett gondoskodni s a leg
többnek mintáját alighanem Pécsi Lukács rajzolta, aki
nyilván a nyomda foglalkoztatása kedvéért maga könyve
ket is írt.

Az 1579. évi nagyszombati kalendárium hónapokat
ábrázoló fejlécei éppoly dilettáns munkák, mint a Pécsi
Lukács «Keresztény szűzeknek tisztesség koszorúja» c.
művének illusztrációi. (38. és 39. kép.) Mindezek rajza
kezdetleges, kivitelük sem vall hivatásos fametszőres való
színűleg bábsütő faragó kése alól kerültek ki. Ám előadás

módjuk elbájoló naivitása ugyancsak lebilincsel s Pécsi
Lukács jóízlése révén dekoratív hatásuk is figyelmet érde
mel. Telegdi Miklős, aki «Evangéliomoknak magyarázatja»
c. munkája második kötetén kezdve (1578) itt nyomatja
könyveit, 1586-ban meghalt s 1607-ig Pécsi Lukács egy
magában vezeti a nyomdát, amelyet alapítója halála után
az a veszély fenyegetett, hogy ismét Bécsbe viszik. Fő

papjaink hathatós közbelépésére azonban sikerült az
egyetlen magyar katholikus nyomda elidegenítését meg
akadályozni. Pázmány Péter első munkáit Nagyszem
batban nyomják. 1603-ban jelenik meg a «Felelet Ma
gyary Istvánnak», 1609-ben «Az nagy Calvinus Jánosnak
hiszek egy Istene».

Amikor Forgách Ferenc 1609-ben Pozsonyban alapít
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szombatiaknál élesebb és modernebb betűtípusokhozis jut
s könyvdíszeit hivatásos rézmetszökkel véseti, akik később

a nagyszombati nyomda számára is dolgoznak, ahová
Pázmány Péter egyetemének alapítása után az érseki
nyomda dúckészlete és egyéb felszerelése- is vissza-
kerül. -

Az 16z1-1640 közötti időből a nagyszombati nyomda
működésérőlnincsenek adataink. Ez időre esik a pozsonyi
nyomda virágzása, mely zömében 1639-ben költözik vissza
Nagyszombatba. Hogy azonban utóbbi helyen a nyomda
valószínű szünetelése idején s már az egyetem alapítása
előtt is akadtak a rézmetszésnek hivatott művelői, arra is
vannak adataink. Valószínű, hogy mint később a debre
ceni kollégium diákjai, a nagyszombati gimnázium, majd
az egyetem tanulói is foglalkoztak rézmetszéssel. Páz
mány Péter legjobb képmását Szelepcsényi György, a ké
sőbbi esztergomi érsek vést e rézbe nagyszombati diák
korában s ezt a metszetet sokszorosíttatta jóval később,

mint a római Collegium Germanicum Hungaricum
növendéke, 1634-ben kiadott doktori értekezése cím
lapján. (L. Czakó: Az egyetemi nyomda története.
z8. 1.)

S 164o-ben, Pázmány Péter egyetemével kapcsolatban
és ennek jezsuita professzorai irányításával kezdődik

az egyetemi nyomda első virágkora, amely az európai
színvonalú könyvek nagy tömegét termelve 1773-ig, a
jezsuitarend eltörléséig tart. Különösen a XVII. század
második és a következő első felében készültek itt rendkivül
finom kivitelű rézmetszetekkel illusztrált munkák, ami
nőkhöz foghatók Magyarországon ez időben sehol sem jelen
tek meg. A külföldi hivatásos mesterekkel összemérhető

rézmetszők egyéb városainkban csak itt-ott merülnek föl.
Ilyen volt Eperjesen Hiebner Izrael «matematikus», aki
a város tudós főbírájának, Weber Sámuel gyógyszerész
nek «[anus Biírons» c. könyvét illusztrálta. Weber még



XI. SOKSZOROsíTÓ MŰVÉSZET 249

Tu T EJ: K OSZORO ' A.

P s A'L: CV II I.

Va//ajl ~cf!{CC a" prJlacl1eg-
hetetlentIl aia~imban. .

EJ rok.iz~nac !\pf!{epette fIS'
eberem uttet.
:l!J . Az egyetem i nyomda jelvénye Pécsi Luk ács fak tor

sága ala tt. 1591.
J

nem egy r é zrnc t sz ő t foglalk ozt atott. Igy ] ohannes Cro
nernst (Brassa i?) s a kör möci Roth Kereszt ély t, aki talán
azonos a hasonló nev ű é remvés ővel . \Veber Lőcsén a



250 XI. SOKSZOROSÍTÓ MŰVÉSZET

Brewer-nyomdában nyomatta műveit, amelynek egyéb
kiadványaiban a fametszetű képek és könyvdíszek vajmi
primitivek.

A nagyszombati nyomda számára székhelyén, továbbá
Pozsonyban és Bécsben egész csapat kiváló rézmetsző

dolgozott. Ezeken kívül az egyetem jezsuita tanárai még
nem egy rajzolót foglalkoztattak, akinek illusztrációit
nagyszombati mesterek vésték rézbe. Ilyen rajzoló volt
az 1697 óta Linzben dolgozó Wolfgang J oseph Kadoriza,
akit a német műtörténelem csak mint festőt ismer s aki
Vitézi Meteorológiáját illusztrálta rendkívül finom, alle
gorikus élű képekkel. Ezeket aztán Wolfgang, Müller,
Hurbeck és Krausen Sibilla vésték rézbe. Nagyszombat
ban dolgozott Landgraff. a németalföldi Ther Porten
Daniel, aki az 1662. évi latin kalendárium címlapján
I. Rákóczi Ferencet örökítette meg. A XVIII. században
Prokes Márton, a pozsonyi Bidenharter Tóbiás, Rugendas
Jeremiás (1710-1772), a híres csataképfestő Rugendas
fia nevével találkozunk a nagyszombati nyomda könyvei
nek rézmetszetű illusztrációin. Az 1746-ban pompázatos
kiállításban megjelenő Corpus Juris magyar királyokat
ábrázoló rézmetszeteit és könyvdíszeit részben bécsi mes
terek, így Schmittner vésik. Nyomdánk egy másik pom
pás kiadványa Kéri B. Ferenc nagy latin műve a kelet
császárairól 1744-ből, amelynek képeit Rugendas met
szette.

Az egyetemi nyomda XVII-XVIII. századbeli réz
metszetű képei általában az akkori reprodukáló és illusz
tráló sokszorosító müvészet színvonalán állanak s nemzet
közi jellegűek. Annál több magyaros vonást látunk a
könyvek egyéb díszein : a fejléceken. záróékítményeken
és címképeken, amelyek dúcait a nyomda betűöntöjének

egyéb anyagával együtt országszerte, ele különösen Felső

magyarországon és a Dunántúlon minden számottevő

nyomda megszerezte. (40. kép.) Ez a körülmény kölcsönöz
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barokk- és részben rokokókori könyvnyomtatásunk
nak magyaros jelleget, hozza rokonságba ékítményeit
iparművészetünk e korbeli egyéb ágainak díszítő stílu
sával.

A nagyszombati egyetemi nyomdát 1777-ben Budára
helyezik át, ahol 1800 körül 1848-ig tartó másodvirág
zásra kél. Ennek irányító lelke a nagyműveltségű és
finom ízlésű Sághy Ferenc, aki a kiváló tipografusok és
sokszorosító művészek egész sorát foglalkoztatja. Előb

biek közül a régi székely családból származó Bikfalvi
Falka Sámuel (1766-1826) méltó megemlékezésünkre,
aki ugyan saját találmányú tömöröntési eljárásával
(stereotipia) főleg a bécsi rendőrség bizalmatlansága
miatt nem tudott érvényesülni, de remekbe metszett
betűivel és címlapjaival egy emberöltőn át ízlést diktált
s elegáns betűivel hasonló hivatást töltött be, mint
Karacs Ferenc, aki az egyetemi nyomda kiadásában
megjelent különböző nyelvű, rézmctszetű klasszikus írás
mintáival a táblabíróvilág korában nemcsak Magyar
országon, de déli szomszédainknál is a szépírásban két
nemzedéknek tanítómestere volt. A mult század első

felében az egyetemi nyomda nemcsak Magyarországon
töltött be vezetőszerepet a könyvnyomtatás és könyv
kiadás terén, de az akkor önállóságra vergődő Románia
és Szerbia könyvnyomtatása, sőt irodalma is, istápolásá
val kelt életre. Izlés, technikai kivitel dolgában az egye
temi nyomdát a szintén magyarországi származású
Trattner sem szárnyalta túl, a bécsi udvari nyomda
alapítója, aki Pesten kívül a vidéken is nyitott nyom
dákat.

Nagyrészt az egyetemi nyomda foglalkoztatja a mult
század első felében réz- és fametszőinket. karolja fel az
új sokszorosító technikákat: az acélmetszetet és a lit ho
grafiát.

Kiválóbb rézmetszőink Budán: Binder János Fülöp,
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az orosházi Czetter Sámuel, aki Bécsen kívül Orosz
országban is dolgozott; Pesten Blaschke János, a Kis
faludyak illusztrátora. A lithografiának Barabás Miklós
ad lendületet finoman kidolgozott rajzaival. Általában
azonban a táblabíró ízlésű sokszorosító művészet jelen
tősége önállóság és művészi lendület dolgában csekély
s 1848-49 katasztrófája mind ennek, mind nyomdásza
tunk virágzásának is jóidőre véget vet.

*
Sokfelé még ma is azt hiszik, hogy a magyarság és a

könyv sohasem voltak jóbarátok. Pedig a díszes kötések
nek már az Árpádok korában is nagy kelete volt nálunk.
Háborúk, elemi csapások már a XI. századtól kezdve
ilyfajta emlékeinket sűrűn semmisítették meg. Drága
művű középkori köteteinkből alig néhány maradt ránk;
ám jellemző, hogy kűlföldi műtörténetírök írásban és kép
ben nem egyszer ezekből mutatnak be fejtegetéseiket
illusztráló példákat. Az Árpádok korában a misekönyvek
kötését és egyéb díszes codexeket zománcos lapokkal,
e1efántcsontfaragványokkal, az Anjouk korában vert
művű ezüstlemezekkel borították. A nyitrai evangelista
rium a XIV. században evangéliumos könyv kötésének
táblája volt, amelyet csak jóval később alakítottak át
ereklyés táblává, úgy hogy Krisztust a kálvárián ábrá
zoló domborművén a kereszt szárát alján partikulás ket
tős kereszttel toldották meg. Az ötvös művű és zománcos
kötések divatja egyébként nálunk szinte a mult század
derekáig általános s ilyen pompás könyvkötőtáblákból,

főleg a XVII. századból, a Nemzeti Múzeumban és az
Iparművészeti Múzeumban egész sorozatot láthatunk.
Mindezek ötvösök munkái. Ám már a középkorban s kü
lőnösen püspöki városainkban és Budán is voltak könyv
kötőink, akik bőrkötéseikena maguk egyszerű eszközeik
kel is számottevő és eredeti művészi hatást értek el.
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Első könyvkötőink papok és szerzetesek. Henrik
csukárdi plébános a gyulafehérvári Batthyány-könyv
tárba kerűlt esztergomi missaléját 1377-ben maga má
solta, festette és kötötte; mintegy száz évvel később a
codexet új miniaturákkal bővítették. A XV. században
is találkozunk egyházi rendű könyvkötőkkel. Mátyás
Corvinájának sajátságos stílű kötései azonban, bár adat
róluk nem maradt ránk , alighanem budai hivatásos
könyvkötők remekei. Régibb kötéseinket a középkorból
vaknyomás s gazdag hatású bronzveretek diszítik.
A metszett bőrdiszítés gótikus ékítményeivel a XV. szá
zadban terjed el. A vaknyomású bőrkötések bélyegzőit

rendszerint ötvösök vésték, diszítésükön német és olasz
hatás keveredik. A préselt díszű, bronzveretes kötések
szép példája a besztercebányai Langhanss-féle mise
könyv, amelyet liliomosvégű félkörives friz keretében
egymást átlósan keresztező bogáncsindás szalag diszít.
A keleti hatásra valló, Ú. n. Medici-kötés stílusa Vitéz
János érsek könyvein érvényesül először. Igya Tertul
Iianus-codexen, amelyet 1455-ben Polánkai Bereck vá
radi pap másolt s alighanem kötött is. Igen eredeti kö
tések készűltek a XV. században Lőcsén, amelyeknek
a besztercebányaihoz hasonló keretében a vaknyomású
diszítés naturalisztikus virágokból és bokrétákból áll.
Ilyen virágdísszel a Corvin.. bőrkötésein is találkozunk,
amelyeknek azonkívül a kézi aranyozásnak nagyobb
mérvű alkalmazása kölcsönöz ebben a korban sajátos
jelleget. Ráth György (Magyar Könyvszemle, 1897) a
Corvina bőrkötéseit a Medici-kötésekből származtatja.
Ám díszítésükben akkora a változatosság s ennek el
rendezésében oly közvetlenül érvényesül a keleti sző

nyegek hatása, hogy anagy király olasz minták nyomán
dolgozó könyvkötőitől nem tagadhatjuk meg az erede
tiséget s az önálló ízlést sem. (XVI. melléklet.)

A könyvkötés szélesebb körükben voltaképen csak a
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könyvnyomtatás elterjedése után lendül föl. Céhbeli
könyvkötőkről nálunk is csak ezután, a XVI. századtól
kezdve van tudomásunk. Kiválóbb könyvkőtőműhelyek

csak virágzó nyomdáinkkal kapcsolatban vagy ezek
városaiban keletkeztek. A dúcokkal való préselés és a
görgetők elterjedése az újabbkori könyvtáblák diszítését
ugyan sematikussá teszi, de készülnek bélyegzős díszű

és kézi aranyozású kötések is, amelyek sok magyaros
vonást tükröztetnek vissza. Újköri könyvkötésünk leg
régibb főhelye már a Telegdi-nyomda alapítása előtt

Nagyszombat lehetett, ahol a XVI. század végén és a
következő elején jelentős számú protestáns lakosság is
volt s ahol a Felvidék többi protestáns városaiból is
nem egy könyvkötő inaskodott. Steinhübel Györgyöt, a
németprónai szűletésű könyvkötőt, 16S3-ban, négyévi
inaskodás után Nagyszombatban Senker János ottani
könyvkötő szabadítja föl s a Nemzeti Múzeum Széchenyi
könyvtárában őrzött naplója szerint onnan Körmöc
bányára, majd Lőcsére vándorol, ahol a Brewer-nyomda
könyvkötőlegénye. rőőo-ban kezdi meg voltaképeni
vándorútját s Hamburgig, Brémáig keresztül-kasul
járja be Németországot. Danckán át visszatérve 1664
ben avatják mesterré Lőcsén, ahol önálló műhelyt nyit.
Naplója kopott kötésén kívül más művét nem ismerjük,
de Németországból visszatérve is alighanem a nagy
szombati kötések mintájára dolgozott. Ezek részben dúc
cal préselt s osztrák mintára valló tucatmunkák, mint pl.
a tömegesen készülő kalendáriumok kötései. De a ma
gánosok megrendelésére készült préselt és aranyozott
könyvtáblák mind művésziesek s a XVII. században
határozottan helyi jellegűek. A görgetőkkel benyomott
csipkés keret s a bélyegzőkkel készült legyező alakú sarok
és rózsa formájú középékítrnények többnyire színes, sőt

néha többszínű bőralapon ekorbeli iparművészetünk

egyéb technikáiban is gyakori magyarosan stilizált virá-
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gokkal ékesek és mind színpompájukkal, mind motívu
maik elrendezésével a keleti szőnyegek hatására emlé
keztetnek.

Ugyanez áll a kolozsvári kötésekről. amelyek virág
zása a XVII. század hetvenes-nyolcvanas éveire, Apaffi
Mihály fejedelem korára esik. A XVIII. században
könyvkötésünk általában hanyatlásnak indul s egyre
erősebb bécsi befolyás alá kerül. Kivételt csak a debre
ceni kötések mutatnak. Debrecenben a lengyel Hofhalter
Rafael 1564-ben alapított nyomdát s ugyanez időtájt a
könyvkötés is meghonosodik itt. Már a német eredetű

dúcokkal préselt XVI. századbeli debreceni borjúbőr

kötéseken is feltűnő az élénk színpompa. Később a fes
tett hártyakötéseket karolják föl, amelyekből a debre
ceni kollégium könyvtárában a XVIII. század dereká
tól kezdve páratlanul gazdag sorozat maradt fönn. Ezt
a kollégium annak köszönheti, hogy 1750-től kezdve a
debreceni könyvkötőcéh mestersorba kerülő legényei
a nagy könyvtár egy-egy könyvét kötötték be díszesen
remek gyanánt. A debreceni hártyakötések diszítésének
mintája szintén a keleti, jelesül a kisázsiai szőnyeg, az
ékítő elemek azonban magyaros szekfű, tulipán és egyéb
virágok. A legrégibb festett hártyakötés Debrecenben
Varjú Elemér szerint (Magyar Bibliofil Szemle, 1924.
r. sz.) 1735-ből maradt fönn, az utolsó 1835-ből. A XVIII.
században egyébként Kolozsvárott, Pozsonyban és Nagy
szombatban is készültek színes hártyakötések.

Általában azonban Bécs diktál ízlést s ezt a század
végén, különösen a Trattner János Tamás nyomdája s
az ezzel kapcsolatos kilenc vidéki könyvkereskedés ter
jeszti. A bécsi copf-empirekötéseket a táblán keskeny,
préselt keret diszíti. A XIX. század elején a könyvtáblák
már rendszerint símák s minden dísz a könyvhátakra
zsúfolódik, amelyek aranynyomású bélyegzős ékítményei
régi könyvtárakban még ma is jelentős dekoratív hatást
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mutatnak. A m üv észi könyvkötésnek a mu lt század de
rekán az olcsó vászon- és a papírkötés vet véget. Nap 
jainkban a könyvkötésben, egy-két , bibliofilek számára
dolgozó mest ert nem tekintve, a tömegáruival dominá ló
gyári munka kerekedett felül, amelynek azonban m ű 

vészi terv és ízléses k ivitel eset én szintén lehet ipar
m űv észeti j elentősége.

-10. Az eg ye temi nyomda könyvdísze. XVII-XVII I. sz ázad.



X VI. Corvin-codex kötése a bécsi á lla mi könyvt árban.





XII. Korunk iparmüvészete.

IIMI SZÁZADOK viszontagságai után és az egyre
súlyosabb osztrák verseny mellett régi ipar
művészetünkből a mult század első felében meg

maradt, arról Kossuth Lajos az első pesti iparműkiállí

tásról 184z-ben írt jelentésében rajzol plasztikus képet.
Kétségtelen, hogy a rendszeresen tervezett iparműkiálli

tások s a Védegylet működése nagyot lendített volna
még mindig életképes iparművészetünkön, ha közbe nem
jön 1848-49 s utána az elnyomatás, amelynek folya
mán a nemzet passzív ellenállása csak politikai téren
érvényesült. Az osztrák gyáripar ezalatt akadálytala
nul hódított s ami a császári fegyvereknek és önkény
uralomnak kevésbbé sikerült, olcsó, de silány, tömeg
árúival teljesen leigázta az országot. Régi iparművészeti

vállalataink s becsületes és izléses munkát végző mester
embereink lába alól ekkor síklik ki a talaj. Az abszolu
tizmus korának vége felé s a kiegyezés után, amikor
építészetünk új lendületnek indul, tervező mestereink
nek, mint pl. Ybl Miklósnak, maguknak kell asztálo
sokat, diszítő szobrászokat és festőket nevelniök, hogy
monumentális palotáikat illően fölszereljék. A kényel
mesebbek külíöldröl hozatnak «iparművészeket», akik-

.nek többé-kevésbbé huzamos vendégszereplése épenség
gel nem lendített művészeti kultúránkon.

Ybl iparművészeti tervező működésének emlékei a
Magyar Tudományos Akadémia belső diszítése, ülés
termeinek finoman tagolt faburkolata és ajtói mahagóni

Divald 1\.: ~Iagyar iparművészcttörténete. 17
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fából, amelyet a palota építésének hírére egy oda sza
kadt lelkes magyar Mexikóból küldött az Akadémiának
ajándékba. A női kézimunka Bécs befolyása alá került
akkori stílusának is van Akadémiankban hatalmas mé
retű emléke, az óriási szőnyeg, amelyet kockánként ma
gyar urinők hímeztek kanevászra s amely ünnepi ülé
seken mindmáig a nagy terem diszéül szolgál.

A mult század harmadik negyedében fölkapott törté
nelmi stílusokban tervezett interieurök remeke Ybl re
naissance izlésű Széchenyi-terme a Nemzeti Múzeum
palotájában. Középkori templomaink restaurálásával
kapcsolatban ezek «stílszerű» új berendezésének terve
zését építészeink többnyire sablonok után dolgozó segéd
erőkre bízták. S korunk iparművészettörténetének leg
sivárabb fejezetét képviselik azok a «stílszerű» fából
faragott gótikus oltárok, bútorok és egyéb tárgyak,
amelyekkel nagyrészt tiroli és egyéb német gyárak
árasztották el templomainkat s még századunk első két
tizedében is, amikor már csapatostól állottak rendelke
zésünkre rátermett tervezők és mesterek, akik ily körül
mények között persze csak igen szűk téren érvényesül
hettek.

A történelmi stílusok divatja idején iparművészetünk

elsősorban kiváló régészeink. Ipolyi és Rómer ösztön
zésére, az ötvösség terén kel új életre. Régi ötvösségünk
hagyományainak fölélesztését nagyban elősegítette a ki
egyezés táján az addigiaknál jóval szélesebb körökben
felkarolt magyar díszruha divatja. Régi technikák mes
teri utánzásával s történelmi stílben, de gyakran ötletes,
újszerű alkalmazásával különösen az Egger-testvérek
váltak ki. A régi zománcos, ékköves, keleties ízlésű ék
szerek és egyéb munkák utánzásával azonban ötvössé
günk hova-hamar gépies gyári üzembe merült, amelyből

az Országos Magyar Iparművészeti Társulat megala
kulása után is még jóideig nem tudott kiszabadulni.
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Az Iparművészeti Társulat megalakulása előtt, amely
nek több mint negyvenéves irányító működése alatt
bontotta ki szárnyát külföldön is elismert virágzó mo
dem iparművészetünk,kiváló erők egyéni kezdeménye
zése több technikában jóval jelentősebb müvészi ered
ményeket ért el, mint a mult század második felében
ötvösségünk. S ebben a tekintetben az első hely illeti meg
Zsolnay Vilmost (1:828-1900), aki már túl harmincéves
korán, addig szülei kedvéért elfojtott művészi hajla
mait követve vette át rokona szerény pécsi tégla
vetőjét s ezt páratlan agilitásával a földkerekség egyik,
művészi szempontból is elsőrangú, legnagyobb szabású
keramikai gyárává fejlesztette. Zsolnay vállalatának
anyagi alapját elsősorban célszerű technikai újításaival
vetette meg, de ezen a reális talajon aztán, főleg a gyár
művészi vezetésében részt vevő leányai közreműködésével
a művészetnek rendkívül változatos, szép és friss hatású
virágai nyiltak. Népművészetünk régi motivumainak
íölfrissítésén kezdve a Zsolnay-gyár fayence-, saját ta
Iálmányú porcellánfayence-, keramit-, keménycserép-,
majd porcellántárgyain, elsősorban a keleti perzsa és
a kinai keramika hatása alatt a különböző anyagoknak
legjobban megfelelő stílű diszítő médokkal kölcsönöz
világszerte höditö csodás varázst alkotásainak, amelyek
festett és plasztikus mintái hova-hamar elsőrangú mű

vészek keze alól kerülnek ki, mint pl. a legutóbbi évek
ben készült felülmulhatatlanul finom és nemes formájú
porcellánszobrocskák. A kilencvenes években találja
föl újra Zsolnay a fémfényű lüszteres mázat, még pedig
Wartha Vincesegitségével, aki ennek titkára, egy a Spitzer
gyüjteményből Iparművészeti Múzeumunkba került gub
biői fayencetál elemzése alapján jött rá. Az első fém
fényű máz, amellyel kísérleteztek, vörös színű volt s a
görög hajnal szó alapján a föltalálők eozinnek nevezték
el. Ezen a néven indultak aztán világhódító út jukra

17*
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Zsolnay fémfényű, ragyogó színekben pompázó dísz
edényei, amelyek formái és díszítés mödjai 'szinte ki
meríthetetlen változatosságot mutatnak.

A régi magyar vasművesség jó hagyományait szintén
még az Iparművészeti Társulat megalakulása előtt a
pesti Jungfer Gyula keltette új életre. A művészi vas
munkák kitünő mestere nagyarányú ipartelepe igazi
felsőiskolája lett lakatosmestereinknek s amint ez
különösen az Andrássy-út és a Józsefváros palotáin
észlelhető, Budapestet világszerte elismerten a legszebb
kovácsolt vasrácsozatok és kapuk városává tette.

Thék Endre volt első bútorgyárosunk, aki nem ugyan
gótikus stilusban, de magyar művészekkel (Faragó Ödön,
Horti, Rippl-Rönai) terveztette egyre nagyobbodó mű

helyének bútorait. A terveket nem szolgai módon hasz
nálta föl, de sok önállósággal, úgy, hogy különösen a
secessió kilengései idején egyik-másik tervező alig ismert
rá Théktől átdolgozott ötleteire. Ilyen volt modem stílű,

pompás ebédlője, amellyel az Iparművészeti Társulat
kiállításán nagy aranyérmet nyert.

A Társulat kiállításait a nyolcvanas-kilencvenes évek
ben az Andrássy-úti régi Műcsamok mély földszinti
helyiségeiben rendezte, ahol ideiglenesen a hetvenes
években alapított Iparművészeti Múzeum is elhelyezést
nyert. Művészeinknek huz6dozása miatt iparművészeti

mozgalmainktól, főleg Munkácsy tüneményes sikerei
nek hatása alatt, amikor minden piktor és szobrász
csakis óriási vásznak festéséről és monumentális szob
rokról ábrándozott, első iparművészeti tárlatainkon az
imént említett három nagy mesteren kívül számottevő

alkotásokkal alig szerepelt más. Az Iparművészeti Tár
sulat a Pasteiner Gyula szerkesztésében kiadott Mű

vészi Ipar, majd 1896 után a Fittler Kamill és Györgyi
Kálmán szerkesztésében megjelent Magyar Iparművé

szet című folyóirattal igyekezett művészeink és a kö-



XIII. KORUNK IPARMŰVÉSZETE 261

zönség érdeklődését törekvései iránt állandóan ébren
tartani. A két folyóirat, de különösen a ma is virágzó
Magyar Iparművészet, hű tükre újabb iparművészeti

mozgalmaink történetének. Ezek folyamán jelentős fOI
dulő pont a millenium éve, amikor mind az Iparművé

szeti Múzeum, mind a Társulat Lechner Ödön Üllői-úti

palotájával új nagyszabású helyiségekhez jut. A palota
stíljével is programmot hirdetett, amellyel azonban a
Társulat nem mindenben azonosította magát. S a hibás
kiinduló pontból fejlesztett új magyar stílus kritikája
ép a Magyar Iparművészet hasábjain szőlal meg először.

Veleje az volt, hogy fonnyadt, száraz virágokból nem
lehet menyasszonyi bokrétát kötni s népművészetünk

elkorcsosult, torz motivumaiból csakugyan nem is fej
lődött életre való nemzeti stílus, bármint pártolták az
akkori hivatalos körök s propagalják helyenkint még
ma is iskoláink. Jóval több eredménnyel járt az a moz
galom, amely helyenkint elkorcsosult állapotban tovább
élő régi technikák, különösen a hímzés és a csipke fel
frissitésére törekedett régi jó minták szem előtt tartá
sával. E téren elsősorban az Izabella főhercegnő irányí
tásával és védősége alatt működő pozsonyi Háziipar
Egyesület aratott nagy sikereket. Bécsi hatás .alatt el
satnyult női kézimunkaink regenerálása terén a legtöbb
eredménnyel az Állami Nőipariskola működött.

Művészeinknek iparművészeti mozgalmainkkal szem
ben tanusított akkori közönyére nézve jellemző, hogy az
Iparművészeti Társulat ugyancsak nagy diadalként köny
velte el, amikor még régi hajlékában, Szent Lászlót áb
rázoló archaizáló érme tervezésére Szárnovszky Ferenc
szobrászt megnyernie sikerült. Ráth György elnök szivós
és kitartó munkájának azonban mégis egyre több művészi

erőt sikerült iparművészetiink szolgálatába állitani. Fitt
ler Kamill igazgatása alatt IparművészeteiIskolánk nö
vendékei sem kerestek többé hivatalokban vagy a grande
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art terén elhelyezkedést s ha nem egy kiváló szobrá
szunk és festőnk innen került is ki, iparművészeti fel
adatok megoldásától ezek már nem fáztak többé. S az
1900. évi párisi világkiállításon iparművészetünknek nagy
nemzetközi világsikere volt, amiben rqoa-ben Turinban,
I904-ben St.-Louisban, I906-ban Milanóban még foko
zottabb mértékben lett része.

A st.-lousi világkiállítás magyar csoportját Horti Pál
rendezte; a jeles és sokoldalú művészember iparművé

szeink sorában egyike az elsőknek, aki már nemcsak
tervezett, de sokoldalúsága ellenére munkái technikai
kivitelével is maga foglalkozott. Különösen keramikai
tárgyaival és mint Turinban Tarján Oszkár, modern
stí1ű zománcos ékszereivel tűnt föl. Horti Pál St-Louisböl
visszatérőben Mexikóban sárgalázba esett s hazautazása
közben Bombayban érte utól a halál.

A kézimunka megbecsülését Ruskin szellemében, de
ennek túlzásai nélkül, kitünő festönk. Körösfői-Kriesch

Aladár és hűséges társa, Nagy Sándor juttatta a legtöbb
következetességgel érvényre, a gödöllői művésztelep

alapítói. Az új mechanikai sokszorosító eljárásoknak
megfelelő szövegillusztráciők, a dekoratív falkép. a
szőnyeg és a gobelin s nem egy más technikában ők voltak
modern iparművészetünk első nagyobb hatásu úttörői.

Példájukon kívül főleg a Radisies Jenő kezdeményezé
sére az angolországi ipariskolák pályadíjnyertes munkái
ból rendezett kiállítás serkentette hivatalos tényezőinket

ipariskoláink újjászervezésére, amelyek közül különösen
a budapesti székesfővárosiiparrajziskola nevelt az utóbbi
két évtizedben iparművészetünkneks az állami felsőipar

iskola Edvi Illés Aladár vezetésével fémművességünknek

kiváló erőket. A vezető szerep azonban a legkülönfélébb
technikák mestereinek nevelésében iparművészeti isko
lánké maradt, amelynek átszervezése gyakorlatiasabb ala
pon CzakóElemér igazgatása alatt történt. Akkoriban oda-
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kerűlt új tanít6mesterei közül ki kell emelnünk a svájci
Zutt R. A. professzort, a félreértett «stílszerűség», ma
gyarán a régi stílusokat gépiesen utánzó mesteremberek
ellen megindult küzdelem elszánt harcosát, akinek hatása
alatt főleg ötvösségünk lendült föl új, modern s nem
kis mértékben magyaros irányban. Zuttra népművésze

tünk temérdek emléke szemmelláthatóan nagy hatással
volt. Ám nem ezek elszikkadt motivumait utánozta,
de a kompozicióikban és formáikban nyilvánuló anyag
szerűség ragadta meg figyelmét s az ezekben primitív
ségük ellenére nagy közvetetlenséggel érvényesülő naiv
bensőség. S alighanem magyarországi élményeinek tulaj
doníthatjuk azokat a sikereket, amelyeket a háború óta
a Zutt irányítása mellett Kelet-Németországban működő
iparművészeti műhelyek, főleg a modem vallásos ipar
művészet, de különösen a kis plasztika terén elértek.

A történelmi stílusok utánzása korunkban az egyházi
művészetben tartott legtovább, sőt tart sokfelé még
most is. Olyan merész, napjaink új építőanyagának meg
felelő architektonikus koncepciókra, mint Németország
ban, építészeink még ma is alig mernek gondolni. S még
ahol újszerű térhatásokkal s a régi megszokott templo
mokétól elütő merészebb fény- és árnyékelosztással talál
kozunk, a falak tagoltságában és díszítésében még ott is
többnyire a régi stílusok visszhangja tükröződik. Még a
régi hagyományokból kiinduló beuroni bencések iránya
sem igen volt egyházi iparművészetünkre hatással s
utóbbi terjesztői mindmáig, különösen vidéki templo
mokban, a megszokott gyári összeköttetésekhez ragasz
kodó egyházi műkereskedők.Ezeknek és egyházi köreink
nek figyeimét a modern iparmüvészetre fölkelteni Ipar
művészeti Társulatunk I9IO-ben a Műcsarnokban ren
dezett nagy egyházművészeti kiállításán kísérelte meg.
A kiállításnak, amelyben kiváló mestereink egész sora
nagyrészt modern ízlésű munkákkal vett részt, nagy
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erkölcsi sikere volt, várt hatása azonban m űvészi életünk
ben elmaradt. Ennek okai nagyrészt csak anyagiak voltak.
amennyiben az Isten házának disz ítésére ma is szívesen
áldozó hív ek buzgóságával nem áll arányban anyagi ere
jük s a tucatizl és ű gyárimunka mindenkor olcsóbb . De
azonfelül modern mestereink izlése erősen egyéni s nem
felel meg mindenkinek. Iparm ű vészet ü nk ma világi téren
is csak egyesek vagy egyes, felfogás, izl és és rn űvelts ég dol
gában homogén társadalmi rétegek, általában a jobbmó
dúak sorában is csak sz ű kebb körök állandó érdeklődésére

számíthat . Kozma Lajos, Thoroczkai-Wiegand Ede inte
rieurm űvészete , Jaschik Álmos erősen egyéni illusztrációi
nem igen számítanak a töm eg tapsaira. Egységes, modern
nemzeti stílus ma sem m űv észetűnkben, sem iparm ű v é 

szetünkben nincs. Ennek föltétele, ha nem is anyagi téren ;
de a m űveltség dolgában a társadalom kűlönböz ő rétegeit
elválasztó m ély árkok kitöltése, az egyazon műveltségben

gyökerező egyazon világnézet s a társad almat osztály
különbség nélkül átható nemzeti érzés.

.p . K önyvdísz Nagy Sándor tól.
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régészeti bizottsága, az Országos Magyar IparművészetiMúzeum,
az Iparművészeti Társulat és az Egyetemi Nyomda szlvességének
köszönhetjük; a mellékletek három dúcát s a többinek fényképeit
a Nemzeti Múzeum Történeti Osztályának.)

t. Szövegképek.
Oldal

t. Honfoglaláskori tarsolylemez Tarcalról a Nemzeti
Múzeumban. X. század t 5

2. A magyar szent korona --- t9
3. Rekeszzománcos és filigrános ékszertöredékek Székes-

fehérvárról. XII. század. Nemzeti Múzeum -._ 27
4. Szent István és Szent Imre miniatürkepének vázlatos

rajza a bázeli diptychonról. XIlI. század 29
5. Szent László és magyarországi Szent Erzsébet miniatür-

képének vázlatos rajza a berni diptychonról. XIII. század 3t

6. A zsámbéki bronzzabla orrpánt]a. XIII. század. Nemzeti
Múzeum 41

7. Elefántcsontnyereg. XV. század. Nemzeti Múzeum 49
8. A Szentháromság. Mikó János üvegfestménye Bécsújhely-

ben. XV. század... 55
8. Pad vésett díszű oldala a bártfai Szent Egyed-templom-

ban. XV-XVl. század 57
10. A bártfai könyvszekrény vésett és salnézert frize, XV.

század. Részlet. Nemzeti Múzeum .-- 59
Il. Gótikus szekrény a segesvári templom sekrestyejéből.

XV-XVl. század 60
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73

61

97

77

8~
I

175

174

Oldal
12. Corona lucida a bánfai Szent Egyed-templomból. Ková-

csoltvas munka. XV. század
I~. Fali gyertyatartó a bártfai Sxent Egyed-templomban.

Kovácsoltvas munka. XV. század
14. A gölnicbányai csizmadiacéh ónkancsója. 1526.
15. Szent György vitéz. Vésett kép a gölnicbányai céh

kancsóról. Nemzeti Múzeum
16. Nagy Lajos zománcos ezüst címere Aachenben. XIV.

század ___

17. Sodronyzománcos dísztrés a bécsújhelyi Mátyás-serleg
ről. 1461

IS. Sodronyzománcos diszltés a bécsújhelyi Mátyás-serleg
ről. 1641

19. Sodronyzománcos mustrák a cserépfalvi kehelyről.

XV-XVI. század
20. Szent Borbála vésett képe Gáspár mester bártfai kely

héről. XV. század
21. Nagyenyedi mellboglár sodronyzománcos disszel. XV-

XVI. század. Nemzeti Múzeum 105
22. Nagyváradi ezüst ámpolna. XV. század. Nemz. Múz. I II

23. Hólyagos díszű fedeles pohár. XV-XVI. század. Nem
zeti Múzeum .._

24. Besztercebányai hitelesítő bélyeg és Bergmann Ötvös
mesterjele. XVII. század _._

25. Újabb hirelesítö bélyegek őtvősrnunkákon. Kőszeghy-

Winkler Elemér rajza
26. Kettős serleg a Förster-gyűjteményben. XVII. század
27. A kassai ötvös-céh pecsétje
2S. A brassai ötvös-céh jelvénye 1556-ból. Ezüst. Nemzeti

Múzeum
29. Erdélyi zománcos mentekötöboglár a Nemzeti Múzeum

ban. XVII. század
,o. Övesau pántja erdélyi zománccal díszítve. XVII. szá

zad. Nemzeli Múzeum



KÉPEK LAJSTROMA 267

247

227

249
XVII-XVIIJ. század 256

264

Oldal
31. Zománcos és ékköves aranynásfa. XVI-XVII. század.

Nemzeti Múseum
p. Hann Sebestyén kupája a trójai tűzvészt ábrázoló dom

borrnüvel. XVII. sz. Lüdecke-gyüjremény, Nagyszeben 187
33. Női ruhaderék aranyhímzéssel. XVII. század. Iparművé-

szeti Múzeum 193
34. Hímeert miseruha 16n-ból. Iparművészeti Múzeum _.. 195
35. Ónmázas fayencetál a müegyeeern gyüjteményében.

XVIII. század .-- .__ .--
36. Holicsi dísztál Andrássy Géza gróf gyűjteményében.

XVIII. század.._. --- .. - ... 235
37. Erdélyi kályhafiók. XVIII. század. Iparrnüv. Múzeum 237
38. Pécsi Lukács: Szűzeknek tisztesség koszorúja címü rnüvé

nek belső címképe. 1592.---
39. Ar. egyetemi nyomda jelvénye Pécsi Lukács faktorsága

alatt. 1591 _
40. Az egyetemi nyomda könyvdísze.
41. Könyvdísz Nagy Sándortól

ll. Mellékletek.
J. Részletek Konstantinos Monomachos rekeszzománcos

aranykoronájából. Nemzeti Múzeuru. XI. század 24
II. Az iglói pacificale felső része. XIV. század 72

III. I. A kőszegi Úrrnutató, XV. század. 2. Mátyás király
bécsújhelyi serlege. 1461 88

IV. Suky Benedek kelyhe az esztergomi székesegyház kincs-
tárában. Készült 1450 előtt ._. 96

V. Itáliai brokát miseruha domború gyöngyhímzéssel
Esztergomban a XV. század végéröl ._. 120

VI. Bakacsin-kendő a Nemzeti Mázeumban. XV. század.
Részlet 136

VII. Besztercebányai kályhafiókok a Nemzeti Múzeumban.
XV. század 152
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Oldal
VIII. Liptónádasdi kályha a Nemzeti Múzeumban. XVII.

század r60
IX. r. A besztercebányai planétás kupa. XVI. század. 2. Mars

isten. Örvösmcster bronzmintája Körmőcbányáról az
Iparművészeti Múzeumban. 1600 körül 168

X. 1. Rákóczi Györgyaranyserlege r640-ből. Brózer István
műve, Nemzeti Múzeum 176

XI. Besztercebányai hímzések az Iparművészeti Múzeum-
ban. XVII. század ... 192

XII. Hímzett rece Szent György vitézzel. 1660. Nemzeti
Múzeurn .__ 200

XIII. Toporci recebetétes terítő vert csipkeszegéllyel. XVII.
század. Részlet. Iparművészeti Társulat 208

XIV. Üvegserleg a város címerével a bártfai múzeumban.
XVI. század 216

XV. Ónm:\.zas fayence-palack az Iparművészeti Múzeurn-
ban. Kobaltkék alapon tarka díszítéssel. r653 .-- 224

XVI. Corvin-codex kötése a bécsi állami könyvtárban 256
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