
S legalább tanuja lehet olyan technikai bútorosság-
nak, mely kísérletez, javul, csinosodik, ha nein is 
érkezett még el funkcionális feladatai teljességéhez. 

S körülbelül ugyanezt mondhatjuk az iparnak 
valamennyi határterületéről, amely az iparművé-
szettel érintkezik. Őra, ékszer, üveg, kerámia, keret, 
szőnyeg, fémmunka, játék — mind a javuló, tisztuló 
formák útjain halad előre, de talán valamennyin 
érezni azt a sajátos magyar betegséget, hogy a kis 
és nagyobb műhely — iparművész-tervező nélkül 
dolgozik. Egy kicsit ellesni az idegenből, egy kicsit 

lemásolni a versenytárséból, hozzáadni valamit 
a régi unottból, mindez nem vezet jó arányokhoz, 
még kevésbbé eredeti mintadarabokhoz. 

A magyar ipar képe az árumintavásárok tükré-
ben azt muta t ja , hogy technikai s nagyipari beállí-
tottságunk elsőrendű és főleg a textiliparban az 
ízléses, olcsó áru területein, szinte már felülmúlja 
kvalitás-értékekben a külföldet is. Közép- és kis-
iparunk pedig a gazdasági válság közepette is fejlő-
dik, bár lendítő erejét nagyban fokozná a tervező-
művészek erősebb igénybevétele. 

NÁDAI PÁL 

A R Á K Ó C Z I - K O R M Ű K I N C S E I 

Areánk maradt kuruckori gyér emlékek elég-
telensége miatt műtörténetünk e fejezetét a 

kutatások még nem világították meg kielégítőleg, 
mert a köztudat ezt az időszakot, midőn Esze 
Tamás mezítlábas seregei és Rákóczi rongyos kuru-
cai harcoltak a szabadság tépett zászlai alatt, művé-
szeti fejlődésre alkalmatlannak s nagyobb művészi 
tevékenységek kifejtésére kedvezőtlennek véli. Pedig 
hadi és politikai ragyogó jelentőségén kívül a kuruc-
kor a magyar művészettörténetnek is fontos sza-
kasza. Ha ugyanis a magyar történelemnek ezen 
forgandó szerencsével kísért korszakához behatóbb 
vizsgálattal közeledünk, akkor a művészetszeretet 
és müpártolás olyan kétségbevonhatatlan jelen-
ségeire bukkanunk, melyek a magyar műtörténe-
lemnek ezen sivárnak vélt fejezetét is pezsdülő 
életűnek és igen jelentősnek muta t ják . 

A hadi, politikai és gazdasági eseményekhez 
hasonlólag, a Rákóczi-kor művészeti tevékeny-
ségének fókuszában is a nagy Fejedelem alakja áll. 
Rákóczi egyeneságú leszármazottja a Zrínyiek, a 
Nádasdyak, a Frangepánok, a Lorántffyak, a Bátho-
riaknak, vagyis jóformán mindazoknak, akik a 
XVI. és XVII. századi magyar történelem leg-
nagyobbszabású hősei. Ezek katonai és politikai 
erényei a Nagy Fejedelemben fokozott művészet-
kedveléssel együtt egyesült. Művészeti haj lamai 
már fiatalon kiütköztek, hosszabb itáliai utazgatás 
alatt tizenhét éves korában megismerkedik az olasz 
művészet remekeivel. Az adatok hosszú sora bizo-
nyít ja, hogy a művészeti emlékek iránti vonzódás 
egész életén át végigkísérte a fejedelmet. Hadako-
zásai során katonáinak feltűnt, hogy a hadjáratok 
út jába eső templomokat mily nagy figyelemmel és 
műszeretettel vette vizsgálat alá. Sokan zokon is 
vették, hogy a templom belsejében való imádkozás 
és elmélyedő áhítat helyett a fejedelem inkább az 
egyházak építészeti forma megoldásaiban és külső 
díszítéseiben gyönyörködött. Bákóczi e ténykedései 
tisztán esztétikai okokkal, nem pedig vallási közöm-
bösséggel magyarázhatók, hiszen hitbuzgalmi 
szempontból tekintve őt, jóformán "hiperkatolikus"-
nak nevezhetnők. 

Művészetszeretete sohasem hagyta el őt. Ez a 
bécsújhelyi börtönből való sikeres szökése és halálra-
ítéltetése utáni időkben sem lohadt soha. Az ország 

leggazdagabb ura volt s a kétségbevonhatatlan 
adatok nagy sokasága bizonyítja, hogy szédületes 
fényűzéssel élt. Felvidéki váraiban a francia etiket 
alapján szervezett udvart tartott . Tudunk arról is, 
hogy franciákból álló testőrsége is volt. Ó maga és 
udvarának tagjai ragyogó öltözeteket hordtak, 
melyek mind, az egykori gazdasági feljegyzések 
bizonyságai szerint, a legfinomabb külföldi szöve-
tekből készültek. 1707-től kezdve fennmaradtak a 
fejedelmi ti tkárok naplói, melyekből minden lépé-
sét ellenőrizhetjük. Ezek részletesen megemlítik, 
hogy az egyes városokban milyen sorrendbe vonul-
tak be csapatai és kísérete; milyen katonák, milyen 
egyenruhában kísérték a nagy Fejedelmet. Kitűnik 
ezekből, hogy Rákóczi udvartartásával és fény-
űzésével is tudatosan kopizálta az akkori világ 
fejét, XIV. Lajos francia királyt. 

A Napkirály szellemi testvére volt Rákóczi; egy 
Keleten ragyogó második nap, melynek bágyadtabb 
sugarait pótolta az, hogy Rákóczi egy építő nap 
volt. A Fejedelem tulajdonképen XIV. Lajos és 
Colbert vegyüléke volt együtt, mert nem csak csil-
logni és pompát kifejteni tudott, hanem alkotni is. 
Tragikuma, hogy míg körülötte mindenki ragyo-
gott, dolgozni egyedül csak ő dolgozott. Egy magyar 
Colbert volt, hiszen ő volt az első tudatos iparosító 
hazánkban. Hadseregének önellátási alapokat igye-
kezett biztosítani s ezért a feladatok egész tömegé-
vel kellett küzködnie. Nincs olyan téma és munka-
kör, melyhez hozzá nem szólt volna s melynek meg-
oldását nem szorgalmazta volna. A bányaművelés-
től kezdve az útépítésig, a vízszabályozástól a pos-
táig terjedő dolgokba mint jelentős alkotásokat 
végzett. Mercurius Veridicus-nak nevezett hadi 
újságja révén még a magyar hírlaptörténet kez-
detei is hozzá fűződnek. Szervezőképességével és 
alkotásaival messze felülmúlja Bethlen Gábort is. 
A drótkészítés iparágának meghonosítása is az ő 
érdeme. Kalap, szűcs, takács, szőnyeg, kárpitos, 
paszományos, gombkötő, zsinór- és szuronykészítő 
műhelyeket foglalkoztatott. Tudjuk, hogy rendes 
tábori sátorműhelyei is voltak. 

Rákóczi nem maradt meg ezek felső irányítása 
mellett; a legnagyobb érdeklődéssel kísérte a leg-
kisebb munkavégrehajtásokat is. Feljegyezték, hogy 
udvari festőjének, Mányoki Ádám vázlataiba bele-
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javított s kivitelezés előtt még a puskákra tervezett 
díszítések rajzait is felülvizsgálta. Rákóczi maga is 
jeles rajzkészséggel rendelkezett. Rodostói bujdo-
sásában sokat rajzolt, miként azt megörökítették: 
naponta több órát is. 

0 alakítja ki azt a ruhaviseletet is, amely a mai 
díszmagyar alapja. A vármegyék hadait is ő öltöz-
tette először a megyék színeiből összeállított ruhá-
zatba s ezzel a mai hajdúk ruhaviseletének eredete 
is ő hozzá gyökeredzik. A mentekötő eredete is ő 
hozzá fut vissza. Rákóczi ezt egy francia lovagrend 
láncából alakította. Ennek legrégibb példányát 
Mányokinak a fejedelemről festett azon portréján 
láthatjuk, melyet a szász királyi képtárból a világ-
háború után szerzett vissza Nemes Marcel. A szeren-
csétlen történeti viszonyok miatt Rákóczi egyetlen 
ékszere sem maradt reánk; egyik gyémántos mente-
kötő részletét állítólag az egyik londoni múzeum 
őrzi. 

Rákóczi művészettörténeti jelentőségét az szabja 
meg, hogy az erdélyi fejedelmek kispénzű udvar-
tartása és szerény művészetpártolása mellett ő 
sokkal nagyobb anyagi feltételekkel tudott udvart 
tartani. Felesége hesszeni uralkodó fejedelmi sarj, 
udvartartásának fénye és légköre ezzel is nyugatibbá 
vált. Európaibb rangú és gazdag levegőjű környe-
zetével ilykép II. Lajos után ő él először — és saj-
nos, történetünk szerencsétlen további alakulása 
folytán sorban utolsó — nemzeti udvari életet. Ó 
volt a szellemi összekötő kapocs a költő Zrínyi és 
Széchenyi között. 

Rákóczi fényűzése és műszeretete nem állt 
elszigetelten az országban. Különösen Bercsényi 

Buday György fametszete. 

követte a fejedelem mintáját , б is hatalmas vagyonú, 
kincsekkel és műtárgyakkal rendelkező magyar úr. 
Midőn vagyonát elkobozták, a képek és metszetek 
százai kerültek a kapzsi kezekbe. Bercsényi fény-
űzésének ragyogó megértője és kedvelője volt a 
felesége. Minthogy Rákóczi felesége nem élt hazánk-
ban, ilykép Bercsényiné volt az ország első asszonya. 
A becsvágyó és pompakedvelő asszony boldog szív-
vel és műszeretettel teljesítette nemes feladatát. 

A vezérek udvarai mellett a nemesek is ragyogó 
pompában éltek, aminek egyik jellemző írásos 
emléke a szabadságharc elejéről maradt reánk. 
A császáriak és a kurucok között akkor az angolok 
és a hollandok közvetítettek s a kuruc tiszteknek 
a holland követ azt mondta: Mit panaszkodtok? 
Ha leszednétek a ruháitok ékszeres gombját, annyi 
pénzetek lenne, hogy nem kellene rézpénzt veret-
netek. 

A kuruckori műkincsek tárgyi emlékei tömegei-
nek csak elenyésző része maradt reánk. Éppen ezért 
műtörténeti becsét meghaladó, sokszorozott érték-
kel bír az a fedeles kupa, mely tizenkét oldalra kö-
szörült olyan üvegtesttel bír, melyen metszett virá-
gok, galambok és szívek díszlenek. E kupa aranyo-
zott ezüst fedelének és foglalatának legfőbb díszét a 
virágokból álló erdélyi festettzománcos ékítmény 
teszi. А XVII. sz. végén készült mű a fedelének 
belső lapjára vésett feürata szerint kétségkívül a 
fejedelem kincstárából származik. A régi hagyo-
mány szerint a báró Luzensky-család egyik tagja 
kapta II . Rákóczi Ferenctől. A háború előtt Crömör-
ből került Pestre; jelenleg Ernst Lajos budapesti 
gyűjteményében van. 

A Rákóczi-ereklyék jelentős darabja az 
a magyar szabású ezüst szablya is, melyet 
az ónodi országgyűlés alkalmából XIV. 
Lajos 1707-ben küldött szövetségesének. 
Hüvelyvereteit virágok díszítik. Pengéjén: 
„Ne me tire pas sans Raison ne me Reinet-
te point sans Honneur" felirattal bír. 1708 
elején Rákóczi a kardot Beéri Balogh 
Ádám hű emberének ajándékozta. Jelenleg 
a szekszárdi múzeumban őrzik. 

Rákóczi egyik ingét Cherrel Antal tö-
mördi birtokos őrzi. A fehér vászonból 
készült ing nyak- és ujjszegélyezésénél 
aranyhímzésű virágtövek díszlenek, az 
u j jak szélét pedig aranycsipke szegi. 

Rákóczi környezetének műszeretetét ra-
gyogóan példázza az a süvegforgó, mely 
jelenleg gróf Károlyi László birtokában 
van Fóton. Az 1700. körül készült mű a 
régi magyar kalapforgók csodálatos gazdag 
sorozatának talán legszebb példánya. Az 
aranyból készült forgó rúdjának végein 
zománcos és rubinokkal kirakott címer 
igazolja, hogy a magyar ötvösség e remeke 
eredetileg gróf Károlyi Sándor süvegét 
díszítette. A forgó testét festett zománcos 
galamb képezi, melynek szárnyain rubinok 
ékeskednek. A szárnyakból kinövő tollak 
zománcfiligránnal is díszítettek. 

II. Rákóczi Ferenc szétágazó diplomá-
ciája révén a kuruckori művészet rengeteg 
kincse és alkotása szóródott szét a nagy-
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világba. Ezek felkutatása a magyar műtör-
ténet még megoldandó sürgős feledatai 
körébe tartozik. Értékükre, művészeti 
szépségükre csupán azon műremek révén 
következtethetünk, melyeket a Rákócziak 
ajándékoztak a különböző magyar egy-
házaknak s melyek korunkra szerencsésen 
fenn is maradtak. 

E műremekek egyike az ónodi reformá-
tus egyház fedeles és talpas serlege. Az 
aranyozott ezüstből készült mű trébelt 
liólyagokkal van díszítve s annak a hólya-
gos serlegek típusának legkésőbbi magyar-
országi példánya, mely Hunyadi Mátyás 
idejében állott közkedveltségnek. А XVI. 
sz. végén s а XVII. sz. elején felújul a 
gótikus formák iránti szeretet s az ötvösök 
gyakran alkalmaznak ismét csúcsíveskori 
díszítőelemeket. E neogótikus irányzat kü-
lönösen Hans Petzold nürnbergi mester 
művészetében csúcsosodik ki. Az ónodi 
református egyház hólyagos serlege is ezen 
irányzat egyenes eredője. А XVII. századi 
magyar mű I. Rákóczi György ajándéka-
képpen került az ónodi református egy-
házba. 1880-ig ott őrizték; ekkor gróf 
Andrássy Manó az ónodi református egyház 
Rákóczi György egy másik serlegével 
együtt megvásárolta. A megvett műtár-
gyak 1880-ban készült másolatai még ma-
napság is az ottani egyház birtokában 
vannak. Az eredeti Rákóczi-serlegek azon-
ban vándorútra indultak. Andrássy Manó gróftól 
csakhamar elkerültek. A hólyagos díszítésűt később 
az egyik Rotschild vásárolta meg s az ő ú t ján 
azután jelenlegi őrzési helyükre, a párizsi Cluny-
múzeumba jutottak. 

I. Rákóczi György ajándékozta a kolozsvári refor-
mátus egyház azon egykori úrvacsorakelyhét is, 
mely jelenleg a Magyar Történeti Múzeum történeti 
osztályában van. Az arany úrvacsoraserleget 
Brozer István kolozsvári ötvös 1640-ben készítette 
s a magyar műtörténetnek sokszor ismertetett s a 
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legmagasabban márkázott értéke. Hasonlólag azon 
fedeles kupához, melyet II . Rákóczi György aján-
dékozott a mádi református egyháznak s mely jelen-
leg ugyancsak a Magyar Történeti Múzeum birto-
kában van. 

A Rákóczi-család és a kuruckor gyérszámú 
művészeti emléke a magyar művészet ragyogó 
jelessége. Éppen ezért műtörténetünknek fokozot-
tabban kellene ezen kor emlékanyagát kutatni s 
őket a magyar művészettörténet számára a végleges 
elkallódás elől megmenteni. 

MIHALIK SÁNDOR 

EGY H Í R E S MAGYAR LOVASSZOBOR* 
A Victoria és Albert Museum becses értéktárgyai 

között az egyik Szent György lovag lovas-
szobrának a természetesnél valamivel kisebb formájú 
másolata. A szobor alatt a következő felírás van : 
„Szent György és a sárkány. — Az eredetit bronzból 
készítették Kolozsvári Márton és György (Martin 
and George of Kolozsvár [Klausenburg]), a Hradzsin-
palota udvarán van Prágában, Csehországban. 
Magyar (Hungárián). A. D. 1373 (1864—113)." 

Utoljára ezt a szobrot és felírást a világháború 
előtt láttam. Bár Kolozsvár többé nem tartozik a 
mai megcsonkított Magyarországhoz, a felírást 

* Angol nyelven megjelent az „Apollo" 1935. évi 
áprilisi számában. 

nem változtatták meg. Abban az időben, mikor 
Márton és György testvérek éltek és dolgoztak, 
Kolozsvár Magyarországhoz tartozott és semmiféle 
idő, még az azóta eltelt 561 esztendő sem változ-
tatta meg nemzetségüket. A cseh-szlovák köztár-
saság teljes mértékben elismeri az alkotók értékét 
és csodálattal adózik a szobornak, melyet Márton 
és György testvérek hagytak számukra. 1928-ban, 
mikor függetlenségük tízéves fordulóját ünnepelték, 
egy 60 láb magas obeliszket helyeztek el a Hradzsin 
palota udvarán. Mielőtt az obeliszket felállították 
volna, a Szent György szobrot levették а XVII. 
századból származó barokk talapzatáról és egy 
jóval magasabb hasábalakú talapzatra helyezték. 
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