
MÛVÉSZET

Pompás kötetet adott  a vizuális élménye-
ket kedvelô olvasók kezébe a Scolar Kiadó,
s a pompa ezúttal a szó szoros értelmében
társítható a könyv tartalmához. 

A fémmegmunkálásban az emberiség
történetének kezdetétôl összekapcsoló-
dott a mindennapi eszközhasználat prakti-
kuma és az esztétikum utáni vágy: a díszí-
tés már az elsô fémtárgyakon is megjele-
nik, hogy aztán csodás idôbeli ívet alkot-
hasson az egyszerû motívumoktól a leg-
bonyolultabb rokokó cirkalmakig. Már a
kezdet kezdetén milyen pazar nyomokat
hagyott maga után az emberi kéz! – ámul-
hat el a kötetet lapozgatva az olvasó az ar-
chaikus ornamentikán, amelyek stílusa,
meghökkentô módon, a legmodernebb
trendekkel ér össze az ékszer- vagy ipar-
mûvészetben.

Az Ötvösmûvészet címû album – saját cí-
mén jóval túlmutatva – nem csupán ötvös-
mûvészeti kalauz. Szerzôje, Ötvös Nagy Fe-
renc a hazai zománcmûvesség egyik legje-
lentôsebb alkotója, szûk értelemben vett
szakterületén kívül áttekinti azokat a mûvé-
szettörténeti állomásokat a népvándorlás
korától a 20. század ötvösmûvészetéig,
amelyeket érintve a népek és fémek kapcso-
latából lenyûgözô változatosságú egyházi és
világi használati tárgyak születtek. Mint elô-
szavában kifejti: a kötet sem tud választ ad-
ni arra a rejtélyes történeti
kérdésre, miként lett az ember
életének része a fémmegmun-
kálás? Hogyan fedezte fel és ne-
vezte el a különféle fémeket és
ötvözeteket, a bronzot, a rezet,
az ónt, és hogyan találkozott az
arannyal? Hogyan jött rá olvaszt-
hatóságukra, és hogyan határozta
meg az ötvözethez szükséges ará-
nyokat? S egyáltalán: milyen eszközö-
ket használhatott ehhez, amikor az
adott korban még a szükséges szer-
számok „ôsei” sem álltak rendelkezé-
sére? A ránk maradt tárgyak az ötvös-
ség e nagy titkának ôrzôi, s ez teszi kü-
lönösen izgalmassá az elsô évszázado-
kat feltáró fejezeteket.

Ötvös Nagy Ferenc azon-
ban nem elszigetelten keze-
li tárgya históriáját: meg-
rajzolja pontos történeti
hátterét az egyes népek
vándorlásának, a korabeli

birodalmi, területi, majdan országhatá-
rok alakulásának, de a nyelvek és kul-
túrák forrásának, érintkezésének,
családfájának is. Szubjektív val-
lomáshoz kell itt kitérôt ten-
nem: elôször vált összefüggé-
seiben világossá számomra a
szétszabdalt szemléletû, rész-
letekben elmerülô történe-
lemkönyvekbôl soha össze
nem álló látkép a népvándorlás
koráról, a görög, etruszk, római
és bizánci (és még tovább, akár
a jelenkorig) kapcsolatok föld-
rajzi alakulásáról és kölcsön-
hatásáról. Ötvös Nagy Ferenc
lényegretörôen vezet végig
az európai és ázsiai helyszí-
neken, miközben mindig az
okokra keresi a választ: mi indí-
totta el a nagy népvándorlást; miért kapta
a kissé pejoratív árnyalatú román („Rómá-
ra hajazó”) stílus az elnevezését; miért a 12.
században alakultak ki lassan a késôbb az
abszolút monarchiákhoz vezetô erôs köz-
ponti hatalmak – és még sorolhatnánk. Kö-
tete nyugodt szívvel ajánlható történelem-
könyvnek is, de legalább segédkönyvnek a
történelemtanuláshoz. 

S a látvány maga a fémesen csillogó cso-
da… Végighaladva a fejezetek kronológiá-

ján világossá válnak az
egyes korok stílusjegyei,
és az imént dicsért
„összefüggés-szemlélet-
nek” köszönhetôen azok
oksági háttere is. A ma-

gyarországi Egyeden talált
római bronzkancsólelet és

díszítése például a Pannóni-
ában elterjedt egyiptomi Isis-

és Osiris-tisztelet emlékei s az e
korból származó, kézmosásra
használt edények a testi-lelki meg-
tisztulást kifejezô rituálék fontossá-
gáról adnak hírt. 

A bájosan funkciótlan barokk tár-
gyak a kor milliôjében elhelyezve

rögtön értelmet nyernek: „a
vallási fanatizmus felszaba-
dította a szenvedélyeket”,
a tobzódó ornamentika a
reneszánsz fegyelme-

zettséggel szemben ma-
gát az élet habzsolását jele-

nítette meg. Josephine csá-
szárné asztali készletét el-
nézve a kor barokk enteri-
ôrjében a tekintet és az

érzékek egy pillanat-
ra sem nyugodhat-
tak meg, annyi látni-
és tapintanivaló bu-

jaság kínálkozott
akár egy terített aszta-

lon is. Az egyházi
kegytárgyak, a szent-

ségtartók, úrasztali kely-
hek, monstranciák és úr-
mutatók lenyûgözô szín-

és motívumáradattal
sokszorozták a felületük-

rôl visszaverôdô fényessé-
get a korabeli hívôk elkáp-

ráztatására. 
A modernebb mûvészetet kedvelôknek A

technicista ötvösség címû fejezet igazi vizuá-
lis csemege: csábítóan ötletes dizájnnal buk-
kannak fel a századforduló teáskannái, asztali
készletei vagy ékszerei – a modern olvasót
rögtön hatalmába keríti a birtoklási vágy. 

És meglelhetôk a kötetben azok a híres
„sztártárgyak” és történeteik is, mint a
Fabergé-tojások, vagy a nagyszentmik-
lósi kancsó...

A kötet gazdagon illusztrált fejezeteit fotó-
mellékletek egészítik ki, ahol az adott korból
származó ötvösmûvészeti tárgyak bôséges
válogatásával szolgál a szerzô. A szintén il-
lusztrált kötetvégi idôrendi táblázat kiváló
összefoglalója a fejezetekben részletesen
taglalt fémmegmunkálási díszítési techni-
kák és stílusok fejlôdésének, a szómagyará-
zat pedig a szakmai eligazodáshoz segít.

S arról se feledkezzünk meg, hogy az egy-
szerre albumként, tankönyvként, szak-
könyvként, mûvészettörténeti munkaként
forgatható kötet nem utolsósorban maga is
remek ajándéktárgy: felér egy ékszerrel.
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