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A múzeumalapító Haáz Rezső
néprajzos munkássága

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum megfogalmazott szándéka, 
hogy – a Kálvin-év tiszteletére – köz-
kinccsé tegye a szászkézdi származású 
Umling család fennmaradt tárgyi hagya-

1
tékát.  A szóban forgó asztalosmesterek 
kéznyomát viselő faberendezések mind-
máig ismeretlenek Székelyföldön, 
ugyanis ezek az elmúlt két évszázad 
folyamán csupán eredeti közegükben – a 
kalotaszegi református templomokban – 
voltak szemrevételezhetőek. A tárlat 

előzményének a budapesti Állami Mű-
emlékhelyreállítási és Restaurálási Köz-
pont, valamint a kolozsvári Transsylva-
nia Trust által 1997–2007 között szerve-
zett felmérőprogram tekinthető. A több 
helyszínes vándorkiállítás főként Mihály 
Ferenc kutatási eredményeire  alapozva 
jött létre, s betekintést nyújt az egyete-
mes egyházi relikviákként számon tartott 
Umling-munkák világába.

Mai ismereteink szerint az Umling-
műhely negyvennégy településen dolgo-

zott. Alkotásaik között egyaránt találunk 
festett kazettás mennyezetet, szószékko-
ronát, szószékkosarat, úrasztalát, éneklő-
széket, papi padot, ajtónyílót, karzat- és 
padmellvédet, egy esetben (Bádokon) 
pedig falfestést is. Jelenleg harminchat 
templomban találjuk meg alkotásaikat, 
két templom töredékes festett faberen-
dezését a budapesti Néprajzi Múzeum 
őrzi, míg a bodonkúti mennyezet az 
Erdélyi Kárpát Egyesület gyűjteményé-
ből a kolozsvári Néprajzi Múzeumba ke-
rült. További nyolc templomban egyko-
ron létező műveikről korabeli források, 
későbbi feljegyzések révén szerezhet-
tünk tudomást. A fennmaradt művek 
alapján az Umlingok bátran nevezhetők a 
Kárpát-medence legtermékenyebb is-
mert festő-asztalos családjának.

A családnak feltáratlan szász előzmé-
nyei vannak. A kutatóknak csupán a ko-
lozsvári megtelepedésüket követő idő-
szakra vonatkozóan sikerült jelentősebb 
információk birtokába jutni. A szászkéz-
di születésű, evangélikus hitvallású id. 
Umling Lőrincet 1742-ben iktatták a ko-
lozsvári asztalos céh lajstromába. 
Mintakincse, festőstílusa az erdélyi XVI-
XVII. századi reneszánsz ornamentiká-
ban gyökerezik. Díszítésein felismerhető 
a Segesvár környéki XVI. századi stallu-
mok, faragványok hatása, ám legjelentő-
sebb előzményként talán mégis a Röss-
ler-műhely tevékenységét említhetjük. 
Az idős Umling Lőrinc a nagyobb számú 
megrendelések reményében döntött a ko-
lozsvári megtelepedés mellett. Kihasz-
nálta azon kedvező történelmi pillanatot, 
amikor Mária Terézia engedélyezte a 
protestáns felekezetek számára a temp-
lomok kijavítását. Minőségi munka ré-
vén kezdetben egymaga, később pedig 

Az Umling festő-asztalos
család hagyatéka

Az Umling festő-asztalos család mívesen virágozott faberendezésekkel 
gazdagította Kalotaszeg, részben pedig a Mezőség református templomait. A 
festő-asztalos mesterek – idősebb Umling Lőrinc és fiai, ifjabb Umling Lőrinc 
és János – az 1740-es évektől az 1790-es évek közepéig meghatározó szerepet 
játszottak a kalotaszegi templombelsők díszes kialakításában, s munkásságuk 
kihatott a következő századokra is. A reneszánszban gyökerező, majd fokozato-
san elnépiesedő díszítményeik a magyar népművészetbe olvadva éltek tovább.

A kalotadámosi református templom
szószékkosarának részlete (id. Umling
Lőrinc munkája).

Festett mennyezetkazetta a bánffyhu-
nyadi református templomból
(ifj. Umling Lőrinc és János munkája)

A magyarkiskapusi református
 templom nyugati karzata 

(id. Umling Lőrinc munkája)
Fotók: Mihály Ferenc
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fiai társaságában valóságos monopol-
helyzetet tudtak kialakítani, s fél évszá-
zadon keresztül virágozták a térség 
templomait. 

Az Umlingok tevékenységét megelő-
zően, a XVII. század végén, XVIII. szá-
zad első évtizedeiben két nagyobb mű-
hely tevékenykedett Kalotaszegen. Gya-
lui Asztalos János munkái mindmáig fél-
tucatnyi templomban maradtak fenn, 
míg Felvinci mester festése napjainkban 
három templomban azonosítható. Az 
első bizonyítható kalotaszegi Umling al-
kotás 1742-ben készült a magyarkiska-
pusi református templomban. Az idősebb 
mester nevével fémjelzett első munkák 
között a nyugati karzat tíz kazettás mell-
védjét, és a hajó nyolcvan kazettából álló 
mennyezetét említhetjük. A Segesváron 

elsajátított tengely- vagy középpont-
szimmetriába rendezett ornamentikái kö-
zül felismerhető az aprólékos kidolgo-
zású reneszánsz olaszkoszorú és külön-
féle virágkompozíciók. Ugyanakkor 
megjelennek a barokkosabb elemek is. A 
következő munkáin egyre inkább észlel-
hetők az újabb hatások nyomai, hiszen 
Kolozsvárra kerülve Umling Lőrinc 
megismerkedett a térség festő-asztalo-
sainak díszítési technikáival. A környék-
beli festő-asztalosok, kőszobrászok te-
vékenységének minden bizonnyal egyik 
alapvető és hosszú ideig meghatározó 
ihletforrása a Farkas utcai református 
templom szószékegyüttese volt, mely-
nek mintakincse mesterünkre is hatással 
lehetett. 

Az első két évtized, az 1740–1750-es 
évek munkáit az idősebb Umling Lőrinc 
szignálta. 1758-tól pedig már nagyobb 
fia, Lőrinc is (Gyerőmonostoron) bekap-
csolódott az alkotó munkába, s bár még 
sokáig az idősebb mester kapott megbí-
zást a faberendezések elkészítésére, el-
különíthetők a fiatalabb Lőrinc által fes-
tett motívumok. 1763-ban az ifjú mestert 
a város polgáraként és az asztalos céh tel-
jes jogú tagjaként iktatták, s nem vélet-
lenszerű, hogy a következő években a 
megrendelések is megsokasodtak. Tudo-
másunk van arról, hogy ebben az idő-
szakban a mai Máramaros megye terüle-
tén is megbízást kaptak: Nagysomkúton 
és Nagybányán a Teleki-kastély renová-
lásán dolgoztak. Az 1769-1770-es évek 
újabb mérföldkövet jelentettek a festő-
asztalos család életben. A jelzett években 
a nagypetri templom renoválására került 
sor, s ugyanebből az időszakból rendel-
kezünk az első adattal, hogy munkába 
állt a család legfiatalabb tagja, János is.

Az idősebb Umling Lőrinc gondosan 
megszerkesztett reneszánsz kompozíci-

ói, aprólékos, kissé merev rajzai fokoza-
tosan fellazultak fiai ecsetvonásaiban. 
Díszítményei nagyvonalú, barokkos gir-
landokká, plasztikusságot érzékeltető fi-
nom vonalhálói festői foltokká alakultak 
át. Az Umling-műhely korábbi díszítmé-
nyei sem voltak időtállóak az újabb 
irányzatok hatásai előtt. Nem egy eset-
ben bizonyítható, hogy valamely temp-
lomban végzett renoválás alkalmával a 
fiúk apjuk korábbi munkáit saját ízlésük 
szerint átfestették. Mintakincsük legvál-
tozatosabb és apjukétól leginkább külön-
böző csoportját azonban az alakos ábrá-
zolások alkotják. A figurális ábrázolások 
legnépesebb családját az emblémaszerű, 

A magyarvalkói református templom
festett kazettás mennyezetének részlete

(ifj. Umling Lőrinc munkája)

A magyarókereki református templom
szószékkosara (Umling János
munkája) és szószékkoronája
(id. Umling Lőrinc munkája)

A gyerőmonostori református
templom papi padja

(ifj. Umling Lőrinc munkája)
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Umling-műhely bizonyult. A bemutatott 
templomi faberendezések mellett meny-
asszonyi ládák, saroktékák és állószekré-
nyek alkotásáról is vannak információ-
ink. A világi miliőbe készített bútorzatok 
intenzív használatnak, erőteljesebb ko-
pásnak voltak kitéve, így csupán kis lét-
számban, múzeumi körülmények köze-
pette őrződtek meg.

Összességében tekintve, a festő-
asztalos család meghatározó és nagy 
népszerűségnek örvendő alkotásokat 
hagyott hátra. Körösfőn már a XIX. szá-
zad első felében másolták tábláikat. Mo-
tívumaik, formaviláguk sok átfestés ese-
tében irányadó maradt az új mester szá-
mára. A másolatok készítése a XX. szá-
zadban újabb fellendülésnek örvendett.

Mihály Ferenc – Miklós Zoltán

A kastély a Nagy-Küküllő völgyében 
fekvő, ma Székelykeresztúr részét képező 
Fiatfalva nyugati felén épült, egy, már a 
16. században meglévő udvarház helyén. 
Ennek a korai udvarháznak lakói a Fiat-
falván birtokos Geréb család tagjai, akik 
közül elsőként Geréb Györgynek a neve 
tűnik fel, amikor 1588-ban 300 forintot 
érő, nagyobb mennyiségű fát vágat ki és 
szállíttat Fiatfalvára, valószínűleg az ud-
varház vagy a hozzátartozó gazdaság épí-
tése, bővítése céljából. Egy 1590-ben le-
folyt perről szóló oklevél tanúsága szerint 
Geréb Györgyöt „fazék és kemence csiná-
lással” jobbágyként szolgálta a mázas 
technikát is jól ismerő és alkalmazó ke-
resztúri Fazakas Lukács. 1590-ben gaz-
dája, Geréb György éppen azért fogta őt 
perbe, mert nem akart tovább a szolgála-
tában maradni.

1602-ben, amikor Básta György Ru-
dolf császár és király hűségére feleskette a 
székelységet, Fiatfalván egyedüli nemes-
ként Geréb Andrást említik, aki később – 
mint Bethlen Gábor megbecsült vitéze és 
testőrségének kapitánya –, 1625-ben a le-
omlott udvarházat kőből, vár alakjában 
újraépítette. Amikor Geréb András – utó-
dot nem hagyva maga után – meghalt, a 
birtok a kincstárra szállt, ám Fiatfalva a 
hozzátartozó kastéllyal együtt hamarosan 
új adományozás alá került. 1628-ban 
Bethlen Gábor siménfalvi ifjabb Székely 
Mózes étekfogó mesternek, a fejedelem, 
Székely Mózes fiának adományozta a bir-
tokot, amely Brandenburgi Katalin, majd 
I. Rákóczy György adományozásai foly-
tán újabb részjószágokkal bővült.

1635-ben Székely Mózes hűtlensége 
miatt a kastély ismét a kincstárra szállott, 
I. Rákóczy György azonban újból magán-
kézbe adta, főlovászmesterének és taná-
csosának, Marosszék kapitányának, 
Brenhidai Huszár Mátyásnak, akinek apja 
a Dunántúlról származott Erdélybe.

Huszár Mátyás megjelenésével a kas-
tély sorsa egy időre megállapodott, de az 
elkövetkezendő évszázadokban számos 
családi perlekedésnek lett tárgya.

Huszár Mátyás két leánya (Margit és 

Borbála) közül Huszár Borbála Torma 
Görgyné örökölte a kastélyt. Ennek máso-
dik férje Hidvégi Nemes János, Három-
szék főkapitánya, híres diplomata és nap-
lóíró, akivel 1676 februárjában a fiatfalvi 
kastélyban tartották lakodalmukat. Az 
1679-ben elhunyt Nemes János fiai, Má-
tyás és Dénes örökölték a kastélyt, anyjuk 
után Torma ágról származó féltestvéreik-
kel közösen.

A 17. század második feléből nincs 
adatunk arra, hogy a kastélyon építkeztek 
volna. Huszár Borbála halála után, a Tor-
ma és Nemes örökösök perlekedései mi-
att, a sok gazda közt csak romlott a kastély 
állapota.

Hermányi Dienes József, a híres nagy-
enyedi pap és emlékíró 1718 tavaszán 
Fiatfalván tett látogatást. Ő említi, hogy a 
kastélyt nagyon romladozott állapotban 
találta. Helyreállításán azonban már dol-
gozhattak, mert az egykori udvari temp-
lomnak ma is meglévő stukkós boltozatán 
láthatóak az építtető Nemes Domokos év-
számos (1714) névbetűi.

Az öröklődést Nemes Domokos test-
vérének, Nemes Mátyásnak ágán követ-
hetjük tovább.

A kastély Mátyás egyik lányának, Ne-
mes Klára gróf Bethlen Sámuelné 
(1719–1800) tulajdonába került, miután a 

Torma-rokonoktól és a testvérektől is 
megvásárolta a részükre jutottakat. Ami-
kor az örökség Nemes Klára egyetlen lá-
nyára, báró Wesselényi Farkasné Bethlen 
Juliannára (1751–1804) szállt, tisztázott 
volt a kastély és a hozzá tartozó birtok jog-
állása. Ám Julianna Wesselényivel kötött, 
első házasságából származó gyermekei és 
második férje, Haller Antal újabb peres-
kedést szakasztanak az örökségre Julian-
na halála után. A birtokmegosztás ered-
ményeképpen a fiatfalvi kastélyt Wesse-
lényi Orsolya Mikó Istvánné kapta. Róza 
nevű lánya gróf Mikó Miklósné lett. A ma 
is álló épületet 1817 körül Mikó Miklós 
építtette, a fiatfalvi emlékezet szerint: „a 

egy állatot bemutató kazetták képezik, 
melyeken legtöbb esetben az állat nevét 
is feltüntették. Sok esetben a Biblia vala-
mely részéhez kapcsolódva a keresztény 
értékrend jó és rossz elemeinek, erényei-
nek és bűneinek ábrázatát ölti a kiválasz-
tott állat, ezáltal megbélyegezve pozitív, 
illetve negatív tulajdonságokkal. Az áb-
rázolások képi megfogalmazásában nö-
vény- és állattani, gyógyászati munkák 
illusztrált kiadásai, a nagy népszerűség-
nek örvendő emblémás könyvek, jós-
könyvek vagy különböző kiadványok, 
kisgrafikák segíthettek. Az Umling-mű-
hely fennmaradt alakos ábrázolásainak 
előképeként Bánffyhunyadon, Magyar-
bikalon és Magyarókerekén bizonyítható 
egyértelműen négy metszet felhasználá-
sa az 1745-ben Nagyszebenben megje-
lent Liliomok völgye… című könyvecske 
tíz illusztrációja közül. A figurális képek 
sora számos állatfaj megfestésével bő-
vült: bagoly, gólya, páva, szarvas, mó-
kus, vaddisznó, teve, tigris, nyúl, elefánt. 
A képzeletbeli állatalakok közül a trom-
bitát fújó sárkány, a griff és a szirén tűnik 
fel több festett mennyezettáblán. 

Az Umling-műhely mesterei tempera 
technikával díszítették a berendezési tár-
gyakat, melyek alapanyagául majd min-
den esetben fenyőfát használtak, farag-
ványaikat pedig hársfából készítették el. 
A temperafesték kötőanyaga állati enyv, 
tojás vagy kazein volt. Színeiket termé-
szetes ásványi pigmentekből, mestersé-
gesen előállított pigmentekből és szerves 
színezékekből keverték. A festett felület 
matt maradt, lakk vagy védőbevonat nél-

kül. A felhasznált ásványi pigmentek és 
szerves színezékek között számos, fény-
re érzékeny pigmentet, színezéket is talá-
lunk, melyek idővel megváltoztak, kifa-
kultak, elszíneződtek. Festett faberende-
zési tárgyainkon ezért a jelenlegi állapot 
csak részben tükrözi az eredeti üzenetet, 
hangulatot, színvilága korántsem olyan 
gazdag, élénk és árnyalt, mint hajdan. 
Fénytől védett tanúfoltok bizonyítják, 
hogy a jelenleg látható fehér, fekete, vö-
rös mellett korábban sárgák, narancs-
sárgák, zöldek, kékek gazdag árnyalatai 
ékeskedtek. 

Az Umling festő-asztalosokkal azo-
nos időben Erdély más részein is tevé-
kenykedtek hasonló minőségű alkotáso-
kat és mintakincset hátrahagyó műhe-
lyek, ám a fennmaradt emlékek alapján 
legtermékenyebbnek mindezek közül az 

1. A kiállítás az Erdélyi Református Egyház-
kerület és a Kalotaszegi Református Egyház-
megye eszmei támogatása révén valósulhatott 
meg. Továbbá a farnasi, kalotadámosi, körös-
fői, magyargyerőmonostori és nyárszói refor-
mátus egyházközségek, a Székely Nemzeti 
Múzeum, valamint Pálffy Zoltán magángyűjtő 
által birtokolt tárgyak felhasználásával készült 
el. Ezúton is köszönjük együttműködésüket.
A kiállítás június 13-a és augusztus 23-a között 
látogatható (hétköznap 8–16 óra, szombaton 
és vasárnap 9–13 óra között).

A farnasi református templom nyugati
karzata és padmellvédei (ifj. Umling
Lőrinc és János munkája)

A magyarbikali református templom
keleti karzata

(Umling János munkája)

A fiatfalvi kastély gazdái
Építés- és birtoklástörténet

A fiatfalvi – legutolsó tulajdonosa után – Ugron-kastélyként emlegetett 
épületről nem sok adat áll rendelkezésünkre. Kelemen Lajosnak a Pásztortűz-
ben megjelent tanulmányán (1925), valamint dr. Benkő Elek helyszíni régé-
szeti kutatásain kívül más alig foglalkozott a kastéllyal. Az elmúlt évtizedekben 
publikált erdélyi urbáriumok, inventáriumok, conscriptiók között is hiába ke-
ressük. Történeti források, elsősorban a Székely Oklevéltár nyújtotta adatok 
alapján rajzolódik ki a kastély építés- és birtoklástörténete.

Ábrahámfalvi Ugron János 
(1817–1882),

Udvarhelyszék királybírája

Távlati kép a XX. század elejéről
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