
Simor János bíboros 1884-ben jelentős műtárgy-
együttest vásárolt meg gyűjteménye számára Alexan-
der Schnütgen kölni kanonoktól. Az egyházi régiségek
kiválasztásával és a vásárlás lebonyolításával Czobor
Bélát bízta meg, aki az Egyházművészeti Lapban rész-
letesen beszámolt az 1883 őszén tett Rajna menti ta-
nulmányútról, továbbá bemutatta a híres kölni gyűj-
teményt.1 A következő évben ismertette a „Kölnből
tényleg megérkezett” műtárgyakat.2 A „vegyes anyagú
tárgyak” között két ládikát említ, az egyik „egy pompás
keleti, XII-XIII. századi, áttört csontlemezekkel ékített
szekrény,3 melyben valaha ereklyéket őriztek. Úgy-
szintén egy hasonló, de kisebb és elefántcsontból ké-
szült szekrényke,4 a XIII. század közepéről. Mindkettő
becsületére válnék bármely múzeumnak.”5 Ez utóbbi
kis szekrénykéről Magyarország műemléki topográfi-
ája esztergomi kötetében a következő olvasható: „Do-
boz festett állatokkal és három bronzverettel. Arab
munka a XIII. századból. Elefántcsont, 5,8x11,7x7,5
cm. A kölni Schnütgen-gyűjteményből Simor prímás
vásárolta, 1884.”6

A kutatásunk tárgyát képező kisméretű elefántcsont
doboz formáját tekintve egyszerű, tulajdonképpen
sima, téglatest alakú kazetta, viszont jellegzetes vere-
tei és festett díszítése felhívják a figyelmet. Tetejét két,
tollhegy-formában végződő, a megfelelő helyen de-
rékszögben megtörő, sarnírral mozgatható bronz ve-
ret kapcsolja a testhez. A zárszerkezetet is ugyanilyen
elem alkotja. Egykor gazdag kifestése mára erősen le-
kopott. Tetején a három veret között három, az előol-
dalon a zár két oldalán egy-egy medaillon látható,
bennük és körülöttük csak foltok utalnak az egykori dí-
szítésre. A sarkokban szív alakú palmetták maradvá-
nya ismerhető fel (1. kép). A keskeny oldalakon kettős
vonalkeretelésű medaillonban oldalnézetben ábrázolt

négylábú, minden bizonnyal oroszlán látható. A hát-
oldal közepén lévő medaillonban legyező alakú forma
maradt meg, amely valószínűleg egy pávaszerű madár
maradványa (2. kép). Ahol több maradt meg a festett
díszből, könnyed, lendületes vonalvezetés tapasztal-
ható (3. kép). Egykori bélése hiányzik, így megismer-
hető a korra jellemző egyszerű készítési technika. A vé-
kony, mintegy 2 mm vastagságú elefántcsont lapokat
élbe illesztették, összeragasztották, majd átfúrták és
hengeres elefántcsont csapokkal összefogatták. Kis
méretének köszönhetően szilárdságot biztosító fa-
magra nem volt szükség. A veretek rögzítése ugyan-
csak egyszerű megoldást mutat.

A szintén a Schnütgen-gyűjteményből vásárolt, át-
tört csontlapokkal borított láda esetében a biztos kölni
származás fontos kiindulópontot nyújtott a készítés
helyének meghatározásához. A motívumok, a stílus-
jegyek és a készítéstechnika a Rajna vidékre, minde-
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Elefántcsontból készült szicíliai-arab doboz az esztergomi
Keresztény Múzeumban

1. kép. Szicíliai-arab doboz, előoldal. Esztergom, Keresz-
tény Múzeum. Elefántcsont, festett. 5,8 x 11 x 7,5 cm. XII.

század. Fotó: Mudrák Attila

3. kép. Szicíliai-arab doboz, részlet. Esztergom, Keresz-
tény Múzeum. Elefántcsont, festett. 5,8 x 11 x 7,5 cm. XII.

század. Fotó: Mudrák Attila

2. kép. Szicíliai arab-doboz, hátoldal. Esztergom, Keresz-
tény Múzeum. Elefántcsont, festett. 5,8 x 11 x 7,5 cm. XII.

század. Fotó: Mudrák Attila
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nek előtt Kölnre mutatnak, ahol az ilyen csontborítású
ládák előállításának központját feltételezi a kutatás.7

Ezzel szemben dobozunknál a gazdag tradícióval
bíró keleti szövetekről jól ismert, medaillonba foglalt
lépő oroszlán(?)-motívum és a XIII. századi arab mun-
kaként való meghatározás adhat támpontot a műhely
lokalizálásához, a töredékes kifestés motívumkincsé-
nek esetleges rekonstrukciós kísérletéhez.8

A legfontosabb elefántcsont feldolgozó központok a
Mediterraneum partvidékén, vagyis Szíriában és
Egyiptomban, Észak-Afrikában, Hispániában, Szicíli-
ában és Dél-Itáliában voltak. Fésűk, sakkfigurák és
más játékok, kürtök és különböző formájú ládikák,
tehát kisméretű luxustárgyak készültek ezekben a mű-
helyekben, olykor nyugati megrendelők számára is.
Így dobozunk a Kelettel fennálló kereskedelmi kap-
csolatok révén is kerülhetett Európába, vagy — ami va-
lószínűbb — készülhetett az arab uralom alatt álló eu-
rópai területek egyikén, Hispániában vagy Szicíliá-
ban.

Az iszlám kultúra európai jelenlétének vizsgálata
eredményre vezetőnek tűnik, de a történelmi háttér, az
arab hódítások, az iszlám birodalom központi részének
és az érintett európai területeknek alakulása ismerte-
tésétől terjedelmi okokból el kell tekinteni.9

Az elefántcsont-faragás Andalúziában már a cordo-
bai Omajjádok (reg. 756–1031) uralkodásának ko-
rábbi időszakában igen magas színvonalat ért el.10

Számos tárgy, főként henger vagy téglatest alakú do-
boz maradt fenn ebből a korból. Felületüket teljesen
beborítja a gazdag ornamentális díszítmény, amely
arabeszkek, palmetta levelek sűrű mintázatába szövött
madarakból és állatokból áll. Ismertek medaillonokba
foglalt figurákkal, állatokkal és olykor bonyolult udvari
vagy vadászjelenetek sorával díszített darabok is. A raj-
tuk található kufi-írásszalag rendszerint tartalmazza a
megrendelő nevét és a készítés időpontját és egyes
esetekben a művész nevét is. Ezekben a kisméretű
szelencékben ékszereket, illatszereket és balzsamot
tartottak, a legfényűzőbb és legbőkezűbb ajándékok
között szerepeltek. A megrendelők főleg a kalifa és
családja, az udvarukban élő nők és magasrangú tiszt-
viselők voltak. A 960 utánra datálható darabok nagy-
részt II. al-Hakam és közvetlen utódai korában ké-
szültek.11 A későbbi időszakból is számos datált, a XI.
század első felében készült darabot ismerünk.12 Ezek
nagy része drága és nemes anyaguk, valamint magas
művészi kvalitásuk végett a nyugati katedrálisok és
apátságok kincstáraiba kerültek. Többek között egy
ilyen 1004-ben készült ékszerdobozt őriztek a pamp-
lónai székesegyház kincstárában, mely ma a Museo de
Navarra-ban látható.13 A medaillonba foglalt lépő ál-
lat motívuma ezeken a gazdagon faragott dobozokon
szintén megtalálható, viszont ennek a műfajnak itt
festett példányai nem ismertek.

Az arab uralom alatt álló másik európai terület, Szi-
cília az egyiptomi Fátimida birodalom része volt 1060-
ig, a normannok megjelenéséig, akik hosszú ideig tartó
harcban 1091-re elfoglalták a teljes szigetet.14 Az

Észak-Afrikával, Hispániával és ennek arab uralom
alatt álló részével fennálló kapcsolatok, a normann
korszakban sem szakadtak meg, ellenkezőleg, a kirá-
lyi udvar intenzívebbé tette ezeket. A magas színvo-
nalon működő, jól szervezett közigazgatási rendszert
átvették, gyakorlatát a II. Roger (reg.:1130-1152) ural-
kodása idején létrehozott Curia Regis-ban is alkal-
mazták.15 A művészetre gyakorolt arab hatás még az
1200 körüli évtizedekben is, illetve a XIII. század kö-
zepéig a Staufok uralkodásának idején nagy jelentő-
ségű volt, az iszlám kultúra iránt fogékony II. Frigyes
császár (reg.: 1215-1250) is támogatta.16 Ennek a pe-
riódusnak az építészeti emlékek mellett a legjelentő-
sebb alkotása II. Roger király palástja, mely a palermói
királyi műhelyben készült 1134–35 között. A rajta lévő
arab nyelvű felirat és a dátum ennek megfelelő meg-
adása bizonyítja, hogy a hatalomváltás után is tovább
tevékenykedtek a moszlim kézművesek az uralkodói
székhely és a sziget műhelyeiben.17

Szicíliában, mely Dél-Itália18 mellett a Normann bi-
rodalom elefántcsont-feldolgozásának másik fontos
központja volt, többek között gazdagon festett, jelleg-
zetes, tollhegy-formában végződő veretekkel ellátott
különböző méretű dobozok, ládák és pyxisek készül-
tek. Díszítőmotívumaik között megtalálható a meda-
illonba foglalt lépő oroszlán és más négylábú állat,
páva, továbbá az oldal- és hátulnézetben ábrázolt kü-
lönféle madarak, növények, arabeszkek, szív alakú
palmetták. Máig fennmaradt nagy számuk arra utal,
hogy a nagyon kedvelt és keresett, dúsan faragott
iszlám elefántcsont tárolóeszközök mellett vagy in-
kább helyett olyan terméket alakítottak ki, amelyet
viszonylag gyorsan, anyagtakarékosan és nagyobb
mennyiségben is lehet készíteni. Ezt a sorozatgyár-
tást segítette az elefántcsont vékony lapokká való fel-
dolgozása, továbbá a könnyebben kivitelezhető fes-
tett díszítés.19 Ezek az elefántcsont kazetták minden
bizonnyal a normann udvar és a tehetős városi vevő-
kör megrendelésére készültek moszlim műhelyekben
valószínűleg Palermóban. Az egyszerűbb, festetlen,
vagy csak szerény kifestéssel ellátott, főként veretek-
kel díszített darabok kereskedelmi áruként juthattak el
az Alpoktól északra fekvő területekre is.

A Keresztény Múzeumban őrzött dobozhoz több ha-
sonló darab is található a fennmaradt emlékanyag-
ban. Mindenekelőtt a quatari Museum of Islamic Art
gyűjteményében lévő XII. századi, kisméretű, festett és
aranyozott kazetta20 említhető, melynek díszítése az
esztergomival hasonló elrendezésű. A tetőn a három
veret között szintén három medaillon, bennük zerge és
arabeszk, közöttük páva, a sarkokban szív alakú pal-
metta. Az előoldalon a zár két oldalán egy-egy meda-
illonban arabeszk, a rövidebb oldalakon medaillonban
madár, kétoldalt egy-egy madár csőrében virággal. A
hátoldalon középen lévő medaillonban oroszlán, két-
oldalt egy-egy madár oldalnézetben. A díszítés elren-
dezése megegyezik, a kitöltő motívumok elhelyezése az
adott oldalakon nagy változatosságot mutat. A berlini
Museum für Islamische Kunst-ban őrzött szintén XII.
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századi ládika21 típusában és méretében ugyan nem,
de a festett díszítésekben szintén közel áll. Az előol-
dalon a zár két oldalán lévő medaillonban arabeszk,
kétoldalt madarak, közöttük páva és búbos banka. A
glasgowi múzeumban lévő késő XII. századi festett
elefántcsont doboz22 kifestése a méretbeli különbsé-
gekből adódó eltérésektől eltekintve szintén közel áll.
Tetején a veretek között lévő öt medaillonban orosz-
lán, két páva és két gazella, közöttük madarak növényi
díszben, a sarkokon szív alakú palmetta. Az előoldalon
a zár két oldalán medaillon arabeszk díszítménnyel. A
hátoldalon a középen lévő medaillonban oroszlán két-
oldalt egy-egy madár kitárt szárnyakkal hátulnézetből
bravúros könnyed rajzzal. Már a néhány említett példa
alapján szinte teljes biztonsággal rekonstruálható az
esztergomi doboz egykori díszítése. A tetején lévő me-
daillonokban arabeszk, közöttük madarak és esetleg
növények, a sarkokban szív alakú palmetták lehettek.
Az előoldalon a zár két oldalán szintén arabeszk, a két
rövidebb oldalon medaillonban oldalnézetben ábrázolt
négylábú állat, feltehetően oroszlán, kísérő díszre a kis
méret miatt aligha gondolhatunk. A hátoldal közepén
lévő medaillonban a legyező alakú forma pávaként ér-
telmezhető, két oldalt egy-egy oldalnézetben ábrázolt
madárral.

A kisebb méretű dobozokat az esztergomihoz ha-
sonlóan készítették, vagyis a vékony elefántcsont la-
pokat élberagasztás után elefántcsontból készült hen-
geres csapokkal összefogatták. Ez az eljárás látható
többek között a firenzei Museo Nazionale del Bargello
gazdagon faragott cordobai kazettáján,23 valamint a
kölni St. Andreas ereklyetartó ládikáján24 és St. Ursula
elefántcsont pyxisén.25 Csak a nagyobb ládákat készí-
tették famaggal, melyre ráerősítették a vékony ele-
fántcsont lapokat. Belsejüket egykor kibélelték, né-
mely példányban ez a mai napig fenn maradt. A tori-
nói Museo Civico di Palazzo Madama ládikájának bé-
lése drága, medaillonos szövet.26 A salzburgi Dóm-
múzeum kazettáját pedig vörös selyemmel bélelték.27

Ezeknek az eredetileg világi használatra készült do-
bozoknak jelentős része ma is templomi kincstárakban
és egyházi gyűjteményekben található Olaszország-
ban éppúgy, mint az Alpoktól északra fekvő orszá-
gokban. Vásárlás vagy ajándékozás révén kerülhettek
ezekre a helyekre. Néhány esetben források is igazol-
ják eredetüket és funkciójukat. Például a XVII. századi
források szerint a kölni St. Gereon-beli káptalan 1374.
augusztus 2-án egy nagy elefántcsont ládát ajándéko-
zott a maastrichti Sint Servaasnak Szent Orsolya és
társa, valamint Szent Gereon és egyik katonája erek-
lyéjével.28 Jóllehet, témánkhoz távolabbról kapcsoló-
dik, de a dél-itáliai és szicíliai moszlim műhelyekben
készült elefántcsont tárgyak megbecsülését bizonyítja
a következő adat is. Eszerint az angersi püspök, Guil-
laume de Beaumont 1255-ben pedig egy XII. századi
szaracén elefántcsont kürtöt vásárolt és a székesegy-
házának ajándékozta, amit szintén ereklyetartóként
használtak.29 Azonban a legtöbb esetben nem ismer-
tek az erre vonatkozó feljegyzések. A siegburgi St. Ser-

vatius kerek elefántcsont dobozkája Szent Benignus
1190 körül készült ereklyetartó szekrényében volt.30 A
kölni Szent Orsolya templom hasonló alkotása szintén
ereklyék őrzésére szolgált, amint azt az alján lévő hi-
telesítő pecsét tanúsítja.31 Ez utóbbiak formájuk és
kis méretük végett főként a konszekrált ostya őrzésére
szolgáltak, közülük több található még ma is a salz-
burgi templomokban.32

Az esztergomi Keresztény Múzeum elefántcsont do-
boza tehát típusa, veretei és festett díszítése révén a so-
rozatgyártásra specializálódott szicíliai XII. századi
arab műhelyek jellegzetes alkotása, melyet akár erek-
lyék őrzésére is használhattak.

Simor János Schnütgentől vásárolta a szóban forgó
elefántcsont dobozt, de vajon hogyan jutott a kiváló
kölni kanonok gyűjteményébe. Noha a kölni templo-
mokban a mai napig őriznek szicíliai-arab elefánt-
csont dobozkákat, például a St. Gereonban egy VIII.
századi jemeni ereklyetartót;33 a St. Andreasban egy
ereklyetartó ládát a XII–XIII. századból,34 vagy a St.
Ursulában elefántcsont pyxist,35 nem valószínű, hogy
a városban, vagy az egyházmegyében szerezte be. Czo-
bor Bélának megemlítette, hogy a Rajna vidékén és kö-
zeli környékén kevés „jóravaló egyházi műtárgy” for-
dult meg az antikváriusoknál, nagy volt a konkurencia
a jobb tárgyakra.36 Schnütgen — mint ismert — 1880
októberében is hosszabb utat tett meg Olaszországban.
Az első állomás Verona volt, majd rövid ideig tartóz-
kodott Velencében, Padovában, Ferrarában, Bolog-
nában és Firenzében. Útját megnyújtotta egészen Szi-
cíliáig, és novemberben már Rómában volt. Elsősor-
ban szöveteket, hímzéseket, festményeket és liturgikus
felszerelési tárgyakat vásárolt.37 Czobor Bélával foly-
tatott beszélgetése során is megemlékezett ezekről a
körutakról. A legutóbbi öt év alatt beutazta háromszor
Olaszországot és „a mit az antiquariusoknál néha nem-
csak méltányos, de igen tisztességes áron kaphattam,
mind velem hoztam.” Mivel ekkor a középkori tár-
gyak a reneszánsszal és az antikkal ellentétben nem
keresettek, szerencséje volt, és „egy kis körültekintés-
sel és a közönségesnél élesebb szemmel — erre Olasz-
országban van a legnagyobb szükség — sikerült egész
sorozat középkori műkincset összeszedni.”38 Minden
bizonnyal az egyik ilyen alkalommal vásárolhatta meg
valamelyik olaszországi városban a XIII. századi szi-
cíliai-arab írószertartóval39 és a számkombinációs zár-
ral ellátott pyxissel40 együtt a ma Esztergomban őrzött
festett elefántcsont dobozt.
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Cofanetto siculo-arabo nel Museo Cristiano
di Esztergom

Il cardinale János Simor comprò nel 1884 dal cano-
nico di Colonia (Köln), Alexander Schnütgen, degli
oggetti antichi molto importanti, fra cui il cofanetto

eburneo in questione. Il cofanetto è caratterizzato da
un coperchio piano, realizzato in lamine di avorio di-
pinto, con cerniere e serramenti in bronzo. La deco-
razione comprende motivi di repertorio tipicalmente
islamico (quadrupedi entro clipei, pavoni, uccelli).
Questo gruppo di cofanetti in avorio presenta delle ca-
ratteristiche ben definite ed è attribuito alle botteghe
siciliane. Queste opere, che presentano iconografie
tratte dal repertorio palatino islamico, si possono inol-
tre far risalire al XII secolo.
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