
E R D É L Y M Ű K I N C S E I 
(Erdély régi művészetének kiállítása az Iparművészeti Múzeumban.) 

a E r d é 1 у nevét említjük, büszke 
önérzet és szívbe markoló f á jda -
lom tölt clbennünket. Erdély — 
amint tudjuk — eleitől kezdve 
nagy szerepet vitt az ország 
történetében. Ez volt hazánk 
keleti védőbástyája. Védelmi 
jellege kifejezésre jutott építé-
szeti emlékein is : a városokat 

körülvevő falakon, bástyákon és az Erdélyben 
gyakori templomerődökön. 

Erdély, különösen a török hódoltság korában, 
nemcsak a magyar kultúra, hanem a magyar nyelv 
és a művészetek otthona. Kiváló fejedelmi csalá-
dok, a Báthoryak, Bethlenek, Bocskayak, Rákó-
czyak uralma alatt szerte az országban élénk művé-
szeti tevékenységet találunk. 

Az Iparművészeti Múzeumban, a Művészeti 
Múzeumok Barátainak lobogója alatt rendezett 
kiállítás, bárha csak a csonka ország gyűjtőinek és 
múzeumainak tulajdonából mutathat be műtár-
gyakat, mégis kellőképpen illusztrálja a sajátos, a 
kelet és nyugat hatása alatt keletkezett és mégis 
nemzeti jellegű művészeti termékeket. 

Az é p í t é s z e t i a l k o t á s o k a t természet-
szerűleg csak képben (fényképekben) mutathattuk 
be a kiállításon a Műemlékek Orsz. Bizottsága gaz-
dag gyűjteményéből. Tanulságos szép példákat 
nyújt a freskó-másolatok erdélyi sorozata. 

A b ú t o r i p a r t néhány példa képviseli. 
Művészeti szempontból kiváló Frank Bálint király-
bíró gazdag faragott díszű kabinett-szekréuye a 
XVII. század második feléből. Inkább történelmi ér-
tékű Teleki Mihály népies díszű karosszéke. A meny-
asszonyi ládák egyik szép példája Bethlen Kata címe-
rével ékes; homloklapján 1695. évszám olvasható. 

A leggazdagabb az ö t v ö s s é g . Erdély a közép-
és az újkorban állandóan szolgáltatott ezüstöt és 
a ranyat ; ami lehetővé tette az ötvösség felvirág-
zását. Különösen Kolozsvár, Brassó és Nagyszeben 
voltak már a középkorban is az ötvösség főhelyei. 
А XVII. században az ötvösség újabb fénykora 
következik. A városok előkelő személyeknek, feje-
delmeknek és az udvar tagjainak kedveskedtek 
ötvösművekkel, vagy a külföldre, a szultánhoz, a 
bécsi udvarhoz induló követek is ilyen tárgyakat 
visznek ajándékba. Az előbbi korban a sodrony-
zománc, az utóbbiban az erdélyi zománc néven 
ismert díszítő technika használatos. Az elsőnek 
legszebb példája az Esztergomi főszékesegyház 
kincstárának büszkesége : Suky Benedek gót stílusú 
kelyhe, a másodikra az Iparművészeti Múzeum gaz-
dag díszű kelyhe 1735-ből. 

A renaissanee idejében a világi rendeltetésű 
ötvöstárgyak: korsók, kupák, serlegek, poharak 
készülnek nagyobb számban. Ezeken inkább a tre-
belt dísz szerepel. Nagyjclentőségűek e korban az 
é k s z e r e k . Kiállításunk is szép sorát mutatja 
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be a pompás öveknek, mentekötőknek, násfáknak, 
kalpagforgóknak, mcllboglároknak, hajdíszeknek, 
rezgőtűknek, boglároknak, kapcsoknak és gombok-
nak. Anyaguk nem egyszer arany; díszítésül 
drágaköveket és zománcdíszt alkalmaztak raj tuk. 
Kiváló példákat láthatunk e nemben Bethlen 
Istvánné grófné, Apor István báró, Andrássy Géza 
gróf, Herzog Mór Lipót báró, Hirschler Henrik, a 
Magyar Nemzeti, az Iparművészeti Múzem és mások 
tulajdonából. 

Az ötvöstárgyak közt kedvelt forma a kókuszdió-
serleg és a talpas pohár. Ez utóbbiak főleg Brassó-
ban és Nagyszebenben készültek. Különleges disz 
egynémelyikén a verejték ábrázolása, amely Krisz-
tus vércseppjeire emlékeztet. Az egyszerű poharak 
felületét poncololással, ez az ű. n. cápáspohár, vagy 
vésetten is — ez az ú. n. gyapjas pohár — díszí-
tették. Szinte elmaradhatatlan rajtuk a vésett 
koszorúba foglalt családi címer. A különböző nagy-
ságban készült poharakat megszámozták (I—VI— 
XVIII. számmal) és egymásba rakták, ez volt a 
régi leltárak «egymásbajáró pohara». Legteljesebb 
példáját, a Kornis-család címerével, Herzog Mór 
báró állította ki. 

А XVII. század második felének legkiválóbb 
mestere Hann Sebestyén Nagyszebenben. 1644-ben 
született Lőcsén. Itt is tanulta az ötvösséget. Ván-
dorút ján, 1675-ben, eljutott Nagyszebenbe és ott 
egy ötvösmester özvegyét vette feleségül. A kor 
szokása szerint az özvegyre maradt műhelyben 
mesterként folytathatta működését. Tekintélye 
úgy pályatársai, valamint megrendelői körében is 
egyre nőtt. 1689-ben ifjabb céhmester, 1694-ben 
pedig első céhmester lett; 1700-ban a városi tanács 
tagja. Népszerűségének kétségtelen bizonysága, 
hogy ezt a tisztséget 1704 és 1712 közt ismételten 
viselte. 1713-ban halt meg. Jeles munkái közül 
18 darab látható a kiállításon. 

Hann Sebestyén a trébelés nagymestere. Mun-
káin az ezüst nyujthatóságát használja fel első-
sorban, a háttérből erősen kidomborodó jelenetei-
vel és díszeivel. He azért a zománeozásban is jára-
tos volt, miként azt az Iparművészeti Múzeum gyűj-
teményében levő pompás, drágaköves és zománcos 
mellboglárja bizonyítja (331. sz.). Műveit nem 
egyszer több rokonpéldányban is elkészítette. Külö-
nösen diadalmenettel díszített födeles kupáját 
ismerjük néhány példányban. (A kiállításban a 78. 
sz. a Nemzeti Múzeum, a 79. sz. Schiffer Miksa, 
80. sz. Tószeghy Richárd és a 81. sz. Ernszt Vilmos 
gyűjteményéből.) 

Az erdélyi ötvösség tárgyainak sokaságán be-
igazolta a mesterség szeretetét, az anyag tulajdon-
ságainak ismeretét és tisztelctbcntartását; az alak 
és forma jellemző megválasztása és az alkalmazott 
díszek festői kezelése révén, viszont, ha egyébként bele 
is illeszkedett az európai stílusáramlatokba, mégis 
helyi, a többiektől eltérő zamatot adott alkotásainak. 



A bemutatott f e g y v e r e k kis csoportján külö-
nösen a török hatás érezhető. A díszbuzogányokat 
Erdélyben különösen kedvelték és az öntött és tré-
belt díszen kívül az erdélyi zománcot is alkalmazták. 
(Ilyen gróf Teleki Tibor 418. sz. buzogánya.) 

Az erdélyi é r m e k közt megtaláljuk Báthori 
István, Boeskai István, Bethlen Gábor, Branden-
burgi Katalin, II. Rákóczi György és Apafi Mihály 
egy-egy aranyát, a nevezettek élethű mellképével. 

A f é m t á r g y a k közt az ónkupák szerepelnek 
nagyobb számban. Keletkezési helyük legtöbbször 
Nagyszeben, Segesvár, Brassó, Kolozsvár és Maros-
vásárhely ; készítésük ideje а XVI— XVIII. század. 
Ügyes kovácsmester kezére vall a 454. számú 
ajtókopogtató 1534-ből. 

Az a g y a g i p a r t mindössze néhány XVIII. 
századi figurális díszű és ónfedeles alvinei-fajánsz-
korsó képviseli. 

Az erdélyi iparművészet legeredetibb ága az ú r i 
h í m z é s . Lepedőszélek, párnavégek, ágykész-
letek, asztalterítők, kendővégek gazdag sorát hozták 
létre a századok folyamán. Fennmaradt emlékekben 
azonban leggazdagabb а XVII—XVIII. század. 
Itt a magyar fantázia úgy színben, valamint rajz-
ban utolérhetetlent, egyedülállót és eredetit alko-
tott. Kastélyok, paloták, udvarházak úrnői öltö-
gették a finom színes selyem szálat és az aranyskó-
fiumot egymás mellé, hogy leányaik kelengyéje 
minél szebb és minél gazdagabb legyen. Néha még 
saját nevüket is megörökíttették egy-egy darabon, 
így az 512. számú lepedőrészleten ezt olvassuk: 
«Bánffi Kata, Istennek szolgálója». A főúri női 
ruha szép példája Brandenburgi Katalin arany-
ezüst hímzésű, kék, mustrás bársony szoknyája és 

dereka. Ilyen kincsekkel töltötték meg a kelengye-
ládákat egy-egy előkelő menyasszony esküvője 
alkalmából. 

A kiállításon bemutatott szőnyegek török ere-
detűek és így Inkább csak dísz gyanánt szerepel-
nek. Erdélyhez mégis annyi közük van, hogy a 
XVI—XVII. században, brassói kereskedők révén, 
nagyszámban kerültek Erdélybe és ott ma is, nem 
egy templom padjait és mellvédjeit díszítik. Egyet-
len kivétel van köztük. Ez az 546. számú gyapjúból 
csomózott szőnyeg. Kék tükrében az erdélyi kereszt-
szemes hímzésekről ismert stilizált virágcsokrok, 
keretében pedig az ú. n. Erdélyi-szőnyegek mintá-
jára készült csillagos és medaillonos díszt lát-
hatunk. Ez a szőnyeg feliratának tanúsága szerint, 
Erdélyben 1723-ban készült és így egyetlen példája 
az erdélyi szőnyegcsomózásnak. 

A k ö n y v e k e t nem annyira belső tartalmuk, 
mint inkább művészi kötésük miatt muta t juk be. 
Leghíresebbek és művészi szempontból is a legkivá-
lóbbak a kolozsvári kötések. Ezek vagy bőrből vagy 
pergamenből készültek. Verbőczy Istvánnak Kolozs-
várt 1577-ben készült Tripartitumát vaknyomással 
díszített bőrkötés borít ja, Vér Judit (Teleki Mihály 
hitvesének) bibliája ezüstpántos és aranynyomású 
bőrkötésben díszeleg. A színes pergamen-kötésnek 
nálunk különösen a debreceni kötések révén ismert 
példája Kolozsvárott is készült а XVIII. sza-
zádban. 

Ez a vázlatos ismertetés, de még maga a kiállítás 
is, csak halvány képet — inkább csak kóstolót — 
nyúj that arról a gazdag művészeti tevékenységről, 
amely Erdély bércei közt az évszázadok folyamán 
otthonos volt. 

CSÄNYI KAROLY 

• K I Á L L Í T Á S O K » 

KIS RIPORT A NEMZETKÖZI VÄSÄR KÜLSŐ 
KÉPÉRŐL. Bár terjedelemben fejlődést nem 

tett a vásár az idén, mégis újra, fokozottabb mér-
tékben megmutatkozott, egy új, a mainál sokkal 
alkalmasabb vásárterületnek és speciális csarnok-
nak szükségessége. A vásár külső képe ugyanis, 
a minden elismerést megérdemlő erőfeszítések 
ellenérc, évről-évre kaotikusabbá — és a rendhez, 
rendszerhez szokott szemnek valósággal kínzóvá 
válik. 

Ebben a zűrzavarban, amely a joggal megenge-
dett « v á s á r i » kereteket is mindenképpen messze 
túllépi, az az oktalan licitálás a főtényező, amely a 
köztudatba oly sok harccal bevitt ú. n. : «m ű-
v é s z i s z e m p o n t o k » teljesen ferde értelme-
zését muta t ja és azok csődjéhez fog rövidesen 
vezetni. Talán paradoxonszerűen fog hangzani, ha 
azt mondom, hogy túlsók « m ű v é s z e t e t » akar-
nak a dolgokba belevinni a kiállítók és az installá-
ciós mesterek. «Művészetet», persze a maguk 
képére teremtve és értelmezve. Forma, szín, fel-
irat, de főleg toronyhalmozással akarnak eleget 
tenni szép, de kártékony — (önmaguknak is !) — 
ambícióiknak. Főleg a torony vagy legalább ls tor-

nyoeska a «nagy divat», — elől vagy hátul mindegy, 
de mindég négyszögesen és lehetőleg egy falra fel-
ragasztva, félig a levegőben lebegve és értelmetlen, 
vízszintes lécekkel korszerűsítve. 

Amióta buzgó álapostolok és ambiciózus fiatal-
emberek közreműködése folytán a «modern mű-
vészi törekvések» felől ls tudomást szerzett már 
minden cérnakirály, azóta különösen nagy bajok 
vannak. Amikor még építették a «vásárvárost», 
úgy olvastam az egyik újságban, hogy aszongya : 
— gyönyörű és művészi (alább nem adják 1) 
pavillonok sora emelkedik röpke napok alatt a 
meglepett néző és az iparcsarnok előtt és van 
itten mindenféle «stylű» (így !), a modernek között 
vannak egyszerűbb és «díszesebb» ( ! ) « B a u h a u s 
s t y l ű e k » . — í m e itt van az eredmény I Olyan 
dologhoz ne nyúljon az ember, amihez nem ért. 
Aki nem ért b a u—h a u—s nyelven, az ne beszél-
jen bauhausul! Hogy ez a bizonyos «Bauhaus» 
milyen bajokat okoz az utóbbi időkben mindenütt, 
az rémes 2 Valósággal napjaink bábeli tornya lesz 
előbb-utóbb belőle. Mindenki vele van megakadva 
és beszél róla, pedig legtöbbnek sejtelme sincsen 
arról, hogy miféle fogalmat jelent. 

Azt a bizonyos «modernet» senki arról az olda-
láról nem akar j a nézni, amely felől annak értékei 
mutatkoznak, hanem elveszejti magát az ideig-

95 




