
Bár a művészet egyetemes története a festészetnél és a szobrászatnál aránylag 
kevesebb figyelmet szentel az ötvösművészet remekeinek, azok a többi 

műalkotáshoz hasonlóan hiteles dokumentumai a kornak, amiben készítették 
és viselték őket. Komplett történeteket mesélnek el azok az ékszerek, amik 

egy-egy uralkodócsalád, például a Romanovok tulajdonát képezték.

Szuda Barna

A VILÁG LEGDRÁGÁBB 
GOLYÓÁLLÓ MELLÉNYE

Nicolas Lemaindre: Virágkompozícióval díszített zsebóra, Blois, 1620–40-es évek, 
rézötvözetek, arany, acél, ezüst, zománc, átmérő: 5,6 cm, vastagság: 2,7 cm

© State Hermitage Museum, Szentpétervár
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A  délafrikai  Blombosbarlangban  
1997ben  egy  körülbelül  hetvenezer  
éves leletet tártak fel: közel azonos mé
retű és azonos helyen átfúrt folyami 
kagylóhéjak csoportját. A mikroszko
pikus vizsgálatok során olyan ko pás
nyomokat találtak a kagylókon, amik  
ből következtetni lehet arra, hogy azo  
kat felfűzve hordták. Ez a kagylólánc 
tehát a ma ismert első ékszerek egyike, 
feltételezéseink szerint régebbi annál, 
mint  hogy  beszélni  kezdtünk  volna  
az evolúció során. Az ötvösművészet, 
miután saját gyerekkorán túljutott, al   
kalmassá vált az önkifejezésre, a köz
vetítésre, fejlődésében az európai di
nasztiák jelenléte felbecsülhetetlen fon
tosságú volt. A fényűző életet kedvelő, 
hóbortjairól híres Marie Antoinetteet 
olyan gőgös és felelőtlen uralkodóként 
tartja számon az emlékezet, aki szinte 
egy személyben felelős Franciaország 
pénzügyi válságáért. Az ellene felho
zott vádakat enyhítheti, hogy az oszt
rák főhercegnő mindössze tizennégy 
évesen kötött házasságot Lajos Ágos
tonnal, majd 1774ben, tizennyolc éves 

korában lett Franciaország királynéja. 
Mit tenne bármelyik kamaszlány a ki
rályi nevelés ellenére, ha az otthoná
tól távol, „zsebében” egy nagyhatalom 
vagyonával kellene kedvét lelnie? Ha 
nem a ruhák, a cipők és az ékszerek 
halmozása jelentette volna a szórako
zást  Marie  Antoinette  és  elődei  szá
mára, akkor nem vagy nem ennyire 
gyorsan fejlődött volna ki a korabeli 
francia divatipar, aminek lélegzetelál
lító produktumait többek között a gaz
daságilag hirtelen megerősödött orosz 
cári udvar is megirigyelte. Az általá nos 
vélekedés szerint az oroszok különö
sen kedvelik a túldíszítettséget, min
dennemű megalomániára fogékonyak. 
Felmerül a kérdés, hogy Szentpétervár, 
ami viszonylag későn és történelmi 
léptékben pillanatok alatt épült fel, mi 
egyébbel tűnhetett volna ki a kontinens 
nagyvárosai közül, hacsak nem azzal, 
hogy ötvözte azok összes büszkeségét? 
Ez a folyamat a művészet különbö ző 
területein különböző kvalitású ered
ményekhez, de az ötvösművészet ben 
olyan  különlegességekhez  vezetett,  

amik közül több ezret őriz gyűjtemé
nye részeként a szentpétervári Ermi
tázs. A múzeum amszterdami épüle
tében most háromszázat tekinthetünk 
meg, melyekből néhány valójában nem 
Oroszországból érkezett.

Vendégségben otthon

A most az Ermitázs amszterdami fiók
épületeként működő múzeum 1682
ben kórházként nyitotta meg kapuit, 
és működött egészen az 1990es évekig. 
Az épületet a teljes, történelmileg hite
les felújítást követően, éppen tíz éve 
vette bérbe a szentpétervári Ermitázs 
a várostól, majd ide költöztette gyűjte
ménye egy részét,  világhírű ékszerkol
lekciójából is válogatva. Egy, a Roma
novház történetét bemutató állandó 
kiállítás is helyet kapott a múzeum
ban, de a tematikus, időszaki kiállí  
tások kedvéért rendszeresen utaztat  nak   
műkincseket Szentpétervárról Amsz  
terdamba.  Egyesek  szerint  mindez  
csak a felszín, a múzeum politikai érde  
keket szolgál, sőt merész összeesküvés

Louis Caravaque: I. Erzsébet cárnő portréja,  
1720-as évek, olaj, vászon, 78 x 63 cm

© State Hermitage Museum, Szentpétervár

Ivan Nyikolajevics Kramszkoj:  
Marija Fjodorovna cárné portréja,  

1881, olaj, vászon, 109 x 74 cm
© State Hermitage Museum, Szentpétervár

43 Ékszer



elméletek keringenek arról, hogy az 
Ermitázs amszterdami intézményén 
keresztül juttat ki Oroszországból mű
tárgyakat.
Mindenesetre az egyszerűen csak Ju -
welen!  (Ékszerek!) címre keresztelt ki 
állítás korhű ruhákkal és a tárgyak ere
deti tulajdonosairól készült portrékkal 
kiegészülve teszi teljesebbé a betekin
tést az orosz cárok és a szentpétervá ri 

felsőbb  rétegek  elmúlt  háromszáz  
évébe. Több stílust is tetten érhetünk, 
a rokokótól  az empireon keresztül 
egészen az art nouveauig. A kiállított 
darabok  között  találjuk  I.  Erzsébet  
(1709–1762) brossát,  azt a drágakövek
ből készített virágcsokrot, amihez több 
mint kilencszáz gyémántot, valamint 
kék és sárga zafírokat, rubinokat, topá
zokat és smaragdokat használtak fel.  

A kitűző szépségével vetekszik II. (Nagy) 
Katalin (1729–1796) háromkilós éksze
resdoboza, amit közel négyszáz színes 
drágakő díszít. Anna Pavlovna (1795–
1865) nagyhercegnő, későbbi holland 
királynő hozományát és a Romanovok 
mellett néhány befolyásos orosz arisz
tokrata, így a Juszupovok ékszereit is 
bemutatja  a  tárlat.  Tekintettel  arra,   
hogy érzékeltetni szeretné a századok 

Ékszertartó doboz titkos rekesszel ellátva, Augsburg, Németország, 1680 k.,  
arany, ezüst, rubin, smaragd, achát, hegyikristály, peridot, almandin, pirop, citrin, 

ametiszt, türkiz, jácint, topáz, zománc, 14,5 x 24,5 x 22,5 cm
© State Hermitage Museum, Szentpétervár

Jérémie Pauzié udvari ékszerész által készített virágcsokor kitűző, 1740-es évek,  
arany, ezüst, gyémánt, színes drágakövek, üveg, textil, 14 x 12,5 cm

© State Hermitage Museum, Szentpétervár
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alatt bekövetkezett változások folyto
nosságát, a kiállítás kronológia szerint 
rendszerezi az alkotásokat, az idősza
kokon belül pedig további szekciókra 
osztja a gyűjteményt. A kurátorok kü 
lön állították ki az alkalmi és a hétköz
napi darabokat, külön terembe kerültek 
a gyászékszerek és a szerelmiek, ame
lyek néha titkos üzenetek kézbesítésére 
is alkalmasak voltak.

Ízlések és pofonok

Maurice Paléologue (1859–1944) fran
cia nagykövet Oroszországban tett lá   
togatását követően azt írta: „Nincs az 
orosz cári udvarhoz hasonló uralkodó-
ház! Nincs, amelyik versenyezhetne vele!” 
A ruhák és az ékszerek részletgazdag
sága, a bútorok kifinomultsága, a fény
űzés és persze a pazarlás lenyűgözte 
a nyugati látogatót. A fenséges, min
den képzeletet felülmúló orosz pom  
pát még a kegyetlenkedéseiről hí   res 
Anna cárnő teremtette meg 1730–40
ig tartó uralkodása alatt. Amint az az 

általa bevezetett reformokkal össze
függő megszorítások után lehetővé vált, 
vásárlásba kezdett és nemcsak éksze
rekkel,  hanem a palota berendezését 
nagymértékben meghatározó tányér 
és  porcelángyűjteménnyel  alapozta  
meg a kollekciót, valamint az olyan, tu   
lajdonképpen máig élő hagyományt te
remtő bizarr tárgyakkal, mint a tö mör 
arany toalettcsésze.
Anna cárnőt Nagy Péter lánya, Erzsé
bet (1709–1762) követte, aki tovább bő   
vítette az ékszergyűjteményt. Az új tár
gyak között számos Keletről és Nyugat
ról érkezett diplomáciai ajándék volt, 
de az uralkodónő előszeretettel vásá
rolt és készíttetett saját ízlésének meg
felelő ékszereket. Beszerzőkörútjairól  
a ritka parfümösüvegek mellett rend  
szeresen férfiaknak készült kiegészí
tőkkel tért haza, drágakövekkel díszí
tett arany zsebórákkal, sétapálcák  kal, 
szivartartó dobozokkal és ezekkel aján  
dékozta meg szeretőit. A dobozokat 
nem kizárólag dohány tárolására, in
kább a szerelmes levelek továbbítására 

használta.  A  rejtekhelyek,  a  titkos  
fedelek  kinyitásához  ismerni  kellett  
a  tárgyak  trükkös  mechanizmusát.  
Erzsébet  idején a  színes  drágakövek 
használata volt divatban; a színes csil
logásért rajongó cárnő Jérémie Pauzié 
udvari ékszerészt bízta meg kedvenc 
ékszerei, például a képünkön is látható 
virágcsokor elkészítésével. Az ő szakér
telmét dicséri Erzsébet messze földön 
híres talárja is, amit szó szerint drága
kövekkel hímeztek ki.  Erzsébet rende
letbe foglaltatta a luxust. Az 1753ban 
kiadott jogszabály kimondja, hogy az 
udvar  méltóságainak  öltözetét  csak  
valódi ékszerek díszíthetik, féldrága
kövek  és  üvegdíszek  nem.  Ugyanak
kor nem akarta, hogy bárki versenyre 
kelhessen vele, ezért a női divat min
den új találmányának esetében fenn
tartotta magának az elsőbbség jogát. 
Brokát  és  bársonyruháit  általában  
arany és ezüstszálakkal, selyemmel 
kombinálták. Tilos volt,  hogy rajta kí 
vül bárki a homlokánál magasabban 
viseljen ékszert – legyen az virág vagy 

Hattyút ábrázoló medál, Hollandia, 1590 k., 
arany, rubin, gyémánt, gyöngy, zománc, 9,2 x 5,9 cm

© State Hermitage Museum, Szentpétervár

Női gyűrű, Németország, 1620 k.,  
arany, gyémánt, rubin, zománc, 1,7 x 1,5 cm

© State Hermitage Museum, Szentpétervár
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hajtű. Ezzel szemben az ő hajkoroná
jába gyémántokat fontak. A Voltaire 
által „Oroszország Pompadourjá”nak 
nevezett Erzsébet birodalomszerte be   
tiltotta a nők arccsonkítással járó kín
vallatását – ezzel is kifejezve elkötele
zettségét a szépség iránt.
A felvilágosodás eszméit hirdető, ma 
gát trónuson ülő filozófusként emle
gető  II.  (Nagy)  Katalin  (1729–1796)  
eltörölte  a  legtöbb  rendeletet,  amit  
Erzsébet hozott. Az udvar előkelősé
gei  végre  akaratuk szerint  öltözköd
hettek és díszíthették magukat. Az új 
cárnő ízlése eltért elődjétől. Persze ő 
sem vetette meg a zafírt és rubint, de 

azok a 18. század utolsó negyedében 
már ódivatúnak számítottak. A színes 
ékkövek után a monokróm hatás jött 
divatba, vagyis a gyémántok és a gyön
gyök domináltak. Az új ízlés közvetlen 
kapcsolatot mutatott az akkoriban fel
tárt régészeti leletekkel, melyek hatá
sára megélénkült az ókori Görögország 
és Róma művészete iránti érdeklődés. 
Minthogy a cárnő rajongott a kámeá
kért, ez az antik műfaj újra népszerű
 vé vált.  Az apró portrékat féldrágakö
vekből, gyöngyházból vagy bármiféle 
achátból  faragták  ki,  és  kitűzőként,  
me  dálként, fülbevalóként egyaránt 
viselték.  Katalin  cárnő  hálótermét  

Gyémántszobává alakították át, amit 
olyan értékes tárgyakkal dekoráltak, 
mint a budoárja asztalán álló tükör, 
amit kifejezetten a Juwelen! kiállításra 
restauráltak.
A 19. század első évtizede volt az átme
net, az átalakulás időszaka, mert bár 
az  antikvitás  szeretete  még  mindig  
alapvetés volt,  Lord Byron és Sir Wal
ter Scott írásművei a gótika felé terelték 
az érdeklődést, így beköszöntött a vas 
ból készült ékszerek rövid reneszán   
sza. A vasból cizellált, áttört minták
kal dí  szített darabokat még az addig 
ki  zárólag drága ékszereket preferáló 
Zi naida Juszupova hercegnő is szíve

Emlékmedál I. Sándor cár monogramjával és hajtincsével.  
Az ékszertípus később, a viktoriánus korban vált igazán népszerűvé.  

Miers, London, 1825 k., arany, zománc, haj, papír, 5,2 x 4,4 cm
© State Hermitage Museum, Szentpétervár
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sen viselte. I. Miklós cár feleségének, 
Ho henzollern Alekszandra Fjodorov
nának (1798–1860) készültek először 
olyan, természet ihlette, realisztikus, 
nagy műgonddal kivitelezett brossok, 
amelyek olyanok, mintha virágaikat 
épp most, frissen szedték volna a kert
ben. A hozzájuk illő aranypillangókat 
és zománcozott bogarakat a legjobb 
minőségű, kifejezetten Brazíliából ren   
delt drágakövekkel variálták. Ez a ter
mészetelvű formavilág a század során 
keveset, színeiben annál többet válto
zott. A 19. század végén megjelenő új 
stílus,  a  szecesszió  esz  tétikáját  lágy  
hullámvonalak, pasztell  színek, ugyan
akkor szokatlan, mégis elegáns szín
kombinációk jellemezték. A korstílust 
már az új cárné, Hesseni Alekszandra 
Fjodorovna (1872–1918) ismertette meg  
az orosz udvarral, akárcsak egy gene
rációval korábban a brit Viktória ki
rálynő azokat a hajtincseket maguk
ban foglaló fogadalmi ékszereket, amit 
melltűként az utolsó cárné is elősze
retettel hordott. A francia Cartier ház 
1907ben rendezte meg első kiállítá
sát Oroszországban. Rögtön ezután  

II. Mik  lós cár hivatalos udvari szállí
tóvá nevezte ki őket, de az orosz arisz
tokrácia által leginkább kedvelt ékszer
tervező  az  ugyancsak  francia  René   
La   lique maradt. Lalique kígyókat áb
rázoló medálját a cári család is nagy
 ra értékelte, de kötelezően a nemesség 
ízlése fölé emelkedve, uralkodásuk alatt  
jellemzően a Cartier vagy az orosz Fa
bergé ékszerei közül válogattak.

Nyomtalanul

Az első világháború előestéjén, mintha 
csak megérezték volna a közelgő tragé
diát, a Romanovok egy még a korábbi
aknál is fényűzőbb bált tartottak, ami
ről a sajtókommentárok megjegyezték, 
hogy  az  előző  évek  során  Oroszor
szágban nem volt ehhez hasonló, a szó 
szoros értelmében ragyogó összejöve
tel – minthogy ezen kötelező volt az 
összes báli ruha gombjait drágakövekre 
cserélni. A Romanovház legtöbb tagja 
nem élte túl az első világháború és az 
azt követő vörös terror szörnyűségeit. 
Néhányuknak sikerült elmenekülniük 
az országból, főként Nyugatra, ahová 

ékszereiket  is  magukkal  vitték,  ami
ket végül kénytelenek voltak áruba bo   
csátani. Így azok az ékszerek, amik va
laha a Téli Palota estélyein ragyogtak, 
szétszóródtak Európa és ÉszakAme
rikaszerte.  Később sikerült közülük 
egyegy darabot fellelni, de legtöbbjük 
a korszakkal együtt örökre elveszett.  
A sors fintora, hogy amikor 1918ban 
II. Miklós cárt és családját kivégezték, 
a hercegnők testéről, illetve a ruháik  
ba rejtett  ékszerekről  és  drágakövek 
ről visszapattantak a lövedékek. Ezért 
többen  máig  úgy  gondolják,  hogy  
Anasztázia nagyhercegnő életben ma 
radt, de valószínűbb, hogy még a világ 
legdrágább „golyóálló mellénye” sem 
mentette meg az életét.

  
Juwelen! Schitteren aan het  
Russische hof, Hermitage 
Amsterdam, Amszterdam,  
2020. március 15-ig
  

II. (Nagy) Katalin orosz cári jelképekkel díszített tükrét kifejezetten a Juwelen! kiállításra restaurálták,  
1738–39, aranyozott ezüst, zománc, tükör, 82 x 51 cm

© State Hermitage Museum, Szentpétervár
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a tér ambivalenciája iii | the ambivalence of space iii, 2011
olaj, vászon | oil on canvas, 190 × 139 cm
a várfok galéria jóvoltából | courtesy of várfok gallery

felülről minden más iii | everything is different from above iii, 2011
olaj, vászon | oil on canvas, 180 × 150 cm

a várfok galéria jóvoltából | courtesy of várfok gallery


