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A perzsa acélmûvesség

Fémmûvesség és kézmûvesség
Iránban

a XVI–XIX. században

A Chester Beatty Könyvtár idõszakos
kiállítása (Dublin, 2004. június 2 –

szeptember 15.)

A kiállítás a könyvtár dublini megnyitásának
ötvenedik évfordulójára szervezett  rendezvény-
sorozat része. Alcíme: A mirror of life in Iran –
Iráni életképek, mondhatnánk, avagy Irán a hét-
köznapok tükrében. Szervezõje James Allan pro-
fesszor, az oxfordi Ashmolean Múzeum Keleti
Szépmûvészeti Gyûjteményének részlegvezetõ-
je, valamint az Oxfordi Egyetem Archeológiai
Kutatólaboratóriumának munkatársa, dr. Brian

Gilmour.
Valamivel több mint kétszázötven mesterien

megmunkált acél mûtárgy látható a tárlókban. A
fémtárgyak alkalmazását, megmunkálását, helyét
és használatát a korabeli társadalomban, élethely-
zetekben a Chester Beatty gyûjtemény kéziratos
kódexanyaga és miniatúrák sora mutatja be. Az
acélnak, illetve az acélmûvességnek láthatóan
integráns szerepe volt a társadalom egészét te-
kintve a XVI–XIX. századi Iránban, a Szafanida-
és a Qajar-dinasztia uralkodása alatt.

Igényes és kifinomult volt a gyártási techno-
lógia is. A hideg acélgyártás egyik különleges
formája honosodott meg és vált világhírûvé, a
damaszkuszihoz hasonlóan. A tégelyacélt ková-
csolással, hûtéssel és hevítéssel alakították vég-
sõ formájára, keménnyé e hõkezelési eljárások
teszik, a közbensõ, savas maratásokkal pedig tisz-
ta, finom struktúrájú felület érhetõ el, ami igen
alkalmas a finom megmunkálásra. Ennek illuszt-
rálására nagy felbontóképességû nagyítón is
megnézhetõ egy kardpenge szép felülete, amit
tehát ún. „kovácsforrasztással” alakítottak ki.

Hosszú volt az út a vastól az acélötvözet tech-
nológiájának megtalálásáig. Errõl tanúskodik az
egész kiállítás, már a laikusnak is szembetûnõ-

en. Az elsõ tárlócskában két, vasból készült karpe-
rec látható (Kr. e. X–VIII. sz.), és már a második
tárlónál – ahol dervisek kolduló edényeit és egyéb
szakrális tárgyait mutatják be Sa’di Bulistanja kéz-
iratának egyik szép miniatúrája társaságában (1649)
– észrevehetõ a felület és a megmunkáltság válto-
zása. A táncoló és éneklõ dervis arab elnevezése,
a „szufi” eredetileg gyapjút jelent. A derviseket a
finomítatlan gyapjú köntösrõl nevezték szufiknak,
ami a világi hívságok elutasítását jelképezte. A
szufizmus misztikus vallásossága az iszlámon
belül is páratlan, szép költõi életmûveket ihletett
Perzsiában. Öltözékük és gazdagon díszített fém-
tárgyaik mintha ellentmondani látszanának legen-
dás szegénységüknek.

A harmadik tárlóban gyönyörû írószerszámok,
különös formájú és kiképzésû ollók, papírvágó
kések, tollak, tintatartók és -adagolók mellett egy
1563-ból származó levélminta-gyûjtemény enged
bepillantást a korabeli írástudók és kalligrafusok
teljesítményébe (Divani-gyûjtemény).

Külön csoportot képeznek a bemutatott ritka-
ságok között a mesteremberek szerszámai, a
földmérõ eszközök és a hajózást segítõ alkalma-
tosságok, a bõrdíszmûvesek és a könyvkötõk
szerszámai, az ide illesztett „életképek”, Nizami

Khamsájának (1492) egyik jelenete, és a Prófé-

ták és Királyok Könyvébõl való kép (1469–70),
amely Dzsamsid királyt ábrázolja udvari fém-
mûvesei társaságában, amint a fémmûves mes-
terségek elsajátításán fáradoznak.
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Az ez utáni tárlóban a birkózók testi ékszerei,
csukló- és karperecei szintén különlegességet
kínálnak, csakúgy, mint a különlegesen díszes
és furfangos lakatok, zárak, rejtett kulcslyukkal
és titkos nyitási kombinációkkal, cilinderekkel.

A mindennapokban használatos kozmetikai
eszközök (késecskék, csipeszek stb.) a különle-
gesen díszített borbélyszerszámokkal kerültek
össze két, kivételesen gyönyörûen megmunkált
XV. századi tükör társaságában. Az érvágók,
borotvák, sebészollók és kések mellett itt talál-
hatók a célszerûen kialakított fogászati eszkö-

zök és a körülmetéléshez használatos késkészle-
tek is. Minden használati tárgy, rendeltetésétõl
függetlenül, gazdagon díszített, célszerû és rend-
kívül esztétikus.

A háztartásokban általánosan használt rízs-
tálaló kanalak mellé teás- és kávéscsészék (XVI.
sz., Iszfahan) kerültek. Ezek is – csakúgy, mint
a fegyverek vagy a tûzszerszámok, tûzcsiholók
– gyakorta Korán-idézetekkel díszítettek. A leg-
szebb tûzszerszámok állatformákat mintáznak
vagy sárkányfejesek, így például két sárkány
harcából születik a szikra egy XV. századi tûz-
szerszám-pár használatakor. A XV. századig
költséges rézötvözetbõl készültek ezek a kis esz-
közök, amelyekbe kovakövet, késõbb egyéb szik-
rázó anyagot erõsítettek, acélfoglalatban. A kiál-
lítás legrégibb darabja egy XI. századi, harang
formájú tûzcsiholó. Az én kedvencem a hattyú-
párt formázó, hihetetlenül kecses „célszerszám”.

Érdekességként még említsük meg a cukor-
tömbök feldarabolásához használatos kis, külön-
leges alakú „bárdocskákat” (tabarzad), némelyik
igen pikáns pózban segíti az édesítõszerhez-jutást.

Persze jelentõs szerepet – több tárlónyi he-
lyet – kaptak a fegyverek, lovasszerszámok, il-
letve a harcászati és vadászati eszközök és fegy-
verzetek. Mind lélegzetelállító díszítési techni-
kával kápráztatja el a látogatót. Így például a
solymászok és a vadászok díszített szerszámai
gyönyörû kéziratos illusztrációk között állnak –
Nizami öt költeménye és a Sahname (Királyok
Könyve) 1480-ból származó kódexei –, mesteri-
en megmunkált kések, szuronyok, dárdák, bár-
dok és kardok láthatók. A csatajelenet a
Szafanida-dinasztia történetét összefoglaló kódex-
bõl való, egész oldalas illusztrációja a különbö-
zõ fegyverek és fegyvernemek rendeltetésszerû
használatát is bemutatja.

Hihetetlen tudással és érzékkel kialakított kü-
lönbözõ mérlegek és súlyok zárják a tárlók sorát,
szakrális hentesszerszámok társaságában. Csakúgy,
mint az övcsatokon, a fegyverek, kéz-, láb- és
mellvédek kínálkozó felületein is Korán-idézetek
olvashatók, érzékeltetvén a perzsák erõs, síita kö-
tõdését Allahhoz.

A fémmegmunkálási és -díszítési technikákat
ügyes magyarázó szövegek ismertetik meg a
látogatókkal, és persze hasznos segédeszköz a
három nyelvû (angol, francia és perzsa), színes
képekkel díszített katalógus, ami szintén James
Allan professzor munkája.
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A kiállított mûtárgyanyag korábban már meg-
tekinthetõ volt az Institut du Monde Arabe nevû
intézetben, Párizsban, valamint a londoni Brunei
Galériában. A Tanavoli-gyûjtemény mellé a
Chester Beatty Könyvtár hozzájárulásaként a

kéziratos anyag és a miniatúrák kerültek még a
dublini kiállításra, amelyek a fémek alkalmazá-
sát, megmunkálását magyarázzák, és a bemuta-
tott mestermunkák, díszítõelemek megértését
segítik és illusztrálják. (Bobok Beáta)


