
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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A kőből faragott vízmedencét is lebontották a 
szobor elől, de a szobor ismét egy kút központjába 
került. Meghagyták a sziklás alapból kiemelkedő 
és a ló lába előtt elhelyezett torzfsárkányfejet , 
mely vizet okád az alatta lévő medencébe. 

Eredetileg pedig a Szent György szobor nem egy 
kútnak a közepén volt elhelyezve. Felállítása után 
mintegy 200 esztendővel majdnem tűz martalékává 
lett. Ez а XVI. században történt vele. Ennek a 
századnak a második felében egy mozgalmas lovagi 
tornajáték alkalmával majdnem összetörték azok, 
akik reákapaszkodtak. Egyidejű feljegyzések 
szerint egyszerű puskaművesek javították ki a 
megsérült szobrot és munkájukért csupán csak 
néhány garast kaptak. Az errevonatkozó adatokra 
W. Zaloziecky és J. Morávek a prágai várpalota 
levéltárában bukkantak rá.1 Ezek fontos adatok, 
mert némely műtörténész még mindig vallja azt 
a téves felfogást, hogy a Szent György-szobrot a 
XVI. században újraöntötték. Először ezt Dlabacz2 

állította 1797-ben, de Nagler3 állítását megcáfolta 
azzal a kijelentéssel, hogy a szobor а XIV. századból 
származik. А XVI. században a szobrot egy kút 
közepére helyezték, miközben több sárkányfejet 
adtak hozzá, amelyek nem feleltek meg az eredeti 
mű stílusának. Feljegyezték, hogy a kútmedence 
eleinte fából volt, melyet tízévenként váltogattak 
mindaddig, míg a szobor meg nem kapta barokk-
talapzatát és kőből való víztartóját. így maradt 
meg végül а XVI. századbeli sárkányfejek közül 
egyetlenegy. De ez is elég ahhoz, hogy a szobrot 
eltorzítsa. Csak sajnálkozhatunk, hogy a szobor 
utolsó restaurálása alkalmával ezt a szörnyfejet 
nem távolították el róla. 

A Szent György-szobor nagyon megérdemli mind-
azok figyelmét, akik a művészetet becsülni tudják ; 
nemcsak azért, mert alakjának szenvedélyt kifejező 
mozdulata, vagy lovának természetesen ábrázolt és 
a lovas lelkével benső összhangban lévő finom és 
meglepő alakja utolérhetetlen, hanem azért, amiért 
ezt a bronzszobrot a maga idejében készítették. 
Ilyen kiváló tulajdonságokkal rendelkező lovas-
szobrokat máshol is lehet találni, de azok mind 
nem ebből a korszakból származnak. A nagyobb 
méretű bronzszobrászat а XIV. században csak 
Olaszországban virágzott, de lovasszobrokat ott 
sem csináltak. Nyugat-Európában, pl. Németország-
ban csak kisméretű bronzszobrokat készítettek. 
Ezt különösen hangsúlyozzuk azért, mivel a német 
szerzők, mint Springer,4 Pinder6 " é s Lili8 Márton 

1 Jahrbuch der Kunsliist. Samml. des allerhöchst. 
Kaiserhauses Wien Bd. 12. 

2 G. J. Dlabacz : Abhandlungen v. d. Schicksalen 
der Künste in Böhmen Prag 1797 S. 13. 

3 G. K. Nagler: Neuestes allg. Künstler-Lexicon 
München Bd. II. 1835 S. 5 6 5 ; Bd. III. 1836 S. 15. 

4 A. Springer : Handbuch d. Kunstgeschichte Stutt-
gart. Bd. II. S. 446. 1921. 

6 W. Pinders Die deutsche Plastik vom ausgehenden 
Mittelalter bis zum Ende der Renaissance. I. Wild-
Park-Potsdam 1924. S. 88—92. 

6 W. Pinder: Die deutsche Plastik des vierzehnten 
Jahrhunderts. München 1925. S. 67—70. 

' W. Pinder : Der hl. Georg am Prager Hradschin. 
Sudeten deutseh. Jahrb. IV. Kassel, 1928. S. 67—73. 

8 G. Li l l : Deutsche Plastik. Berlin 1925. S. 76. 

és György testvéreket németeknek tekintették. 
Springer is említi, hogy a két szobrász milyen ked-
veltségnek örvendett Nagy Lajos király udvarában. 
Springer különben a szobrot tévesen ábrázolja ; 
képe szerint Szent György balkezével szúrja dárdáját 
a sárkány torkába (Springer, II . kötet, 455. 1.). 

Mióta a szobrot ú j talapzatára állították, téves 
közlemények láttak napvilágot. 1929 november 22-én 
cseh-német újságok írtak a szoborról és azt állítot-
ták, hogy Márton és György testvérek a német 
művészet képviselői. Állításuk igazolására felhoz-
zák, hogy a középkorban sok német telepedett le 
Erdélyben és ezek között többen foglalkoztak ötvös-
séggel. Ez annyiban nem felel meg a valóságnak, 
hogy a magyaroknak már jóval a szászok bevándor-
lása előtt igen fejlett ötvösművészete volt. Nem 
csoda tehát, hogy cseh-szlovák szakírók, mint Stecli® 
és Wirth10 a cseh művészetnek szeretnék tulajdo-
nítani ezen alkotást, azt mondván, hogy cseh 
szobrászok öntötték újjá. Ezt azonban megcáfolta 
a német Pinder5 6 7 és a magyar szakírók közül 
Lázár Béla.11 Egyébként a lovon javítások nyomai 
láthatók, amelyek а XVI. századból származnak ; 
így a ló nyakán látható egy meglehetősen széles 
betoldás, valamint több kisebb méretű repedés és 
sérülés. De azért Wirth szerint annak ellenére, 
hogy a lovasalak és a szobor sziklás talapzata 
középkori stílusra mutat, úgy a lovat, mint a sárkány 
alakját egy renaissance-korabeli szobrász újból 
átformálta. Ha azonban összehasonlítjuk a Kolozs-
vári Testvérek lovát a renaissance-szobrászok 
lovaival, tekintetünk a ló sörényén tüstént meg-
akad. A Kolozsvári Testvérek szobrán ugyanis a 
sörény szabályos hullámokban omlik alá. Ezt a 
stílust a naturalista renaissance-szobrászok már 
nem alkalmazták. Cáfolja annak lehetőségét, hogy 
ezt a szobrot renaissance-szobrászok készíthették 
volna még az is, hogy a ló testét szabályos karikák 
borítják, amivel a Kolozsvári Testvérek középkori 
felfogással lovuk almásszürke színét akar ják ki-
fejezni. Persze Wirth ezt mind számításon kívül 
hagyta. 6 az élethű ábrázolást meglepőnek tar t ja , 
bár ez jól megmagyarázható azzal, hogy a Kolozs-
vári Testvérek éppen egy bizonyos erdélyi lófajtát 
mintáztak meg, amely erdélyi lószakértők szerint 
megegyezik a békási fajjal. Ez a fajta még máig is 
megvan. 

Űgy a cseh, mint a német műtörténészek egy 
része hajlandó kételkedni a szobor eredeti-
ségében azért, mert lehetetlenségnek tar t ják, hogy 
ilyen tökéletes bronzszobrot készíthettek volna már 
1373-ban, oly sok idővel a renaissance nagy müvei 
előtt. Kételkedtek, a helyett, hogy ezt a mester-
művet eléggé tanulmányozták volna. Ez a szobormű 
összhangzatos képviselője а XIV. sz. ama művésze-
tének, amely átmenet a gótika és renaissance között. 

9 V. V. Steeh-Zdenek Wirth : Statue de Saint Geor-
ges au cbäteau royal de Prague. Zdenek Wirth—Jan 
Stenc: La richesse d'art de la Boheme. Tome I. 
Prague 1913. P . 7—9. 

10 Zdenek W i r t h : Die cechoslovakische Kunst 
Prag 1926. No. 88. S. 31. 

11 B. Lázár: Kolozsvári Márton és György művé-
szete. Archaeologiai Értesítő Ű. F. Budapest 1916, 
36, 63—107. 
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A londoni Art iu Industry kiállításról. Fent: Fejdísz és nyaklánc. CatherineCockerell művei. Lent: íróasztalfelszerelés. 
Sigmund Politzer tervei. Von der Ausstellung' „Art in Industry" in London. Oben: Kopfschmuck und Halskette. 
Arbeiten von C. ('ockereil. Unten: Schreibtischgarnitur. Entwurf von S. Politzer. From the London Exhibition 
of „Art in Industry". Above : Head dress and neck laee. Works of ('. Coekerell. Below : Set for writing desk. 

Designs of S. Politzer. 
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A Budapesti Nemzetközi Áruminta vásárról. Fent : Kanics Miklós, lent : Falus Elek tervei után készült pavil-
lonok. Von der Budapester Internationalen Mustermesse. Pavillons erbaut nach den Plänen von N. Kanics 
(oiien), und von E. Falus (unten). — From tlie International Sample Fair in Budapest. Pavillons bullt according 

plans of N. Kanics (above) and of E. Falus (below). 
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A Budapesti Nemzetközi Árumintavásárról. Fent balra : Turi Polgár István, fent jobbra : Nemes György, lent 
Ivanies Miklós tervei után készült pavillonok. — Von der Budapester Internationalen Mustermesse. Pavillons 
erbaut nach den Plänen von St. Turi Polgár (oben links), von G. Nemes (oben rechts) und von N. Kanics | unten). 
From the International Sample Fair in Budapest. Pavilions built according plans of St. Turi Polgár (above to the 

left), of G. Nemes (above to the right) and ot N. Kanics (below). 
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Л Savoy-kávéház belső berendezése. Tervezték Какое Pál és Beutbum Arthur. Innere Einrichtung des Café Savoy. 
Entworfen von P. Rákos und A. Beuthum. Inner furnishing of the Savoy Coffee-Rooms. Designed by P. Bákós 

and A. Bciitliuiii. 

132 



A Savoy-kávéház belső berendezése. Tervezték Rákos Pál és Beutbum Arthur. Innere Einrichtung des Cafe 
Savoy. Entworfen von P. Rákos und A. Heutlium. Inner furnishing of the Savoy Coffee-Rooms. Designed 

by P. Rákos and A. Beuthum. 
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Zilzer Hajnalka kerámiái. Keramiken von H. Zilzer. — Cerainics of H. Zilzer, 



Zilzer Hajnalka kerámiái. Keramiken von II. Zilzer. C'eramics of II. Zilzei1. 
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Helbing Ferenc üvegablaktervei a Pálosok gellérthegyi klastromáhan. A középsőt kivitelezte Falka József, 
a két szélsőt Johann Hugó. Glasfensterentwürfe für das Kloster der Paulaner-Brüder am Gellérthegy. 
Entworfen von Prof. F. Helbing. Das Mittelstark wurde von J. Palka. ausgeführt die übrigen von H. Johann. 
Glass windows, designed by Prof. F. Helbing for the monastery of the St. Paul Brothers on the Gellért-mountain. 

The piece in the Middle carried out by J. Palka, the other pieces by H. Johann. 
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Azok az előzmények, amelyek ennek a mester-
műnek keletkezéséhez vezettek, elég tisztán lát-
szanak, de sem cseh, sem német művészetben nem 
gyökereznek. Abban az időben, mikor Márton és 
György testvérek megteremtették mesterművüket, 
Magyarország szoros kapcsolatban volt az olasz 
kultúrával, mivel akkor Magyarországon az Anjou-
család egyik tagja uralkodott. A művészetek fej-
lődésére nagy hatással volt ez a szoros kapcsolat. 
De Márton és György szobrászok itthon, Magyar-
országon is találtak elég ösztönzést hatalmas 
mesterművük kialakítására. A magyar templomok 
falfestményein gyakran láthatták Szent György 
lovasalakját. Ezen festmények töredékei még ma 
is láthatók a jáki és pécsi templomokban. Szent 
György alakja szerepelt a „Szent György-lovagok" 
pecsétjén is. Említésreméltó, hogy Márton és György 
atyja, Miklós mester festő volt, aki bizonyára korá-
nak legjobb művészeihez adta fiait tanulásra. 
A testvérek művészete magyar földből sarjadt. 
Űgy mintázták meg Szent Györgyöt, mint a magyar 
király lovagját. A hajviselet, a ruházat, az alacsony 
nyereg, a gazdagon díszített nyeregtakaró és a 
lószerszám bronzmása úgy az Anjou-korabeli 
magyar felszerelésnek, mint a Kolozsvári Testvérek 
teremtőerejének maradandó bizonyítéka. Részle-
tesen és meggyőzően bizonyítják mindezt a magyar 
művészeti írók közül Czakó Elemér12 és Pósta 

12 E. Czakó: Kolozsvári Márton és György 14. 
századi szobrászok. Budapest 1904. 

E. Czakó : Kolozsvári Márton és György művészete. 
Művészet Budapest 1905, 4, 871. 

Béla.13 Utóbbi e kérdést a háború előtt világította 
meg és tanulmányának eredményét 1908-ban tette 
közzé. A dr. Balogh Jolán14 által végrehajtott leg-
újabb kutatások ezekkel összhangzásban vannak. 

Hogyan került ez a szobor Prágába? Senki sem 
tudja . Csak az bizonyos, hogy a Kolozsvárról való 
Márton és György készítették 1873-ban. A szent 
bal kezében lévő pajzson kisbetűs gót írásjegyekkel 
volt ez latin nyelven bizonyítva. Ez a pajzs eltűnt 
а XVIII. században. Alkottak azonban 1390-ben 
a Kolozsvári Testvérek még egy sokkal tökéletesebb 
szobrot Szent László magyar királyról, mely Nagy-
váradon volt felállítva. Ez a szobor a török hódoltság 
idején, а XVII. század végén tűnt el (tán a törökök 
ágyút öntöttek belőle), de történetírók leírták szép-
ségét, sőt rajzok is maradtak róla számunkra. 

A prágai Szent György-szobor tehát nem az 
egyetlen mesterműve a kolozsvári művészeknek. 
Nagy vesztesége a magyar szobrászatnak és saj-
nálatos, hogy még a Szent György-szobornál 
különb szobrok is nyomtalanul eltűnhettek. Sze-
rencse, hogy a fenti szobor dacolt századok viharai-
val és tanúsága lehet a régi magyar szobrászat 
magas színvonalának. 

MESTERHÁZY JENÓ 

13 B. Pósta: Kolozsvári Márton és György Szent 
György szobra. Erdélyi Múzeum Egyesület 4. vándor-
gyűlésének emlékkönyve. Kolozsvár 1908, 61—73. 

' 1 4 Dr. Jolán Balogh : Márton és György kolozsvári 
szobrászok. Erdélyi Múzeum, Cluj-Kolozsvár 1934, 
39, 108—136 ; 273—340. 
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