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A kézmûvesek valamennyien polgárai voltak a városnak,
ami tekintélyt és rangot jelentett, de egyben számos kötelezettséggel is járt

(Kecskés László: Komáromi mesterségek)
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ÖTVÖSÖK

A magyarság minden idõben sokat adott külsõ megjelenésére. Szerette
a díszes ruhákat, a veretes, sallangos lószerszámokat, a pompás fegyvere-
ket és a szépen megmunkált használati tárgyakat. E hajlamának kielégíté-
se érdekében igénybe vette a díszítõ mûvészet minden ágazatát, közöttük
a fémmûvességet is.

Honfoglaló õseink sírleletei már magas színvonalú és jellegzetes ma-
gyar stíluselemeket tartalmazó ötvösmûvészetrõl tanúskodnak.1 A hon-
foglalás után olasz, francia és német hatások mutathatók ki ötvösmûvésze-
tünkben, a magyar jelleg azonban mindig uralkodó maradt.2

A magyar ötvösmûvészet legfényesebb idõszaka a 14. és 15. század, de a
további évszázadokban is számos mûkincset alkottak ötvöseink.3 Sajnála-
tos, hogy a mûvek túlnyomó része, fõként háborúk következtében, meg-
semmisült vagy külföldre került.

Az elmondottak minden bizonnyal vonatkoztak az õsi - közvetlenül a
honfoglalás után Ketel vezér által alapított - Komárom városra is.

Anonymus a Gesta Hungarorum címû mûvében hosszasan foglalkozik
Komárom alapításával, utána pedig ezeket írja: ,,.. Hosszú idõ múltán, ugyan-
csak ezen a helyen temették el pogány módra Ketelt meg a fiát Alaptolmát.4

E pár sorból arra következtethetünk, hogy mindkét magas rangú vezért
õsi módon, lovastul, fegyverestül temették el, sírjukba tehát bizonyosan
számos ötvösremek került.

Arról nem tudunk, hogy Ketel vagy Alaptolma sírját megtalálták-e vagy
sem. Az 1900-ban Komárom belterületén feltárt honfoglalás kori lovas sír
azonban már aranytárgyakat is tartalmazott. Ezek városunkban a magyar
ötvösmûvészet elsõ ismert termékei.5

A középkor évszázadaiból egyetlen ötvöskészítményrõl tudunk Ko-
máromban, ez a görögkeleti templom I. Mátyás korabeli aranykelyhe. 6
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Ennek ellenére valószínûnek tartjuk, hogy már a középkorban számotte-
võ ötvöstevékenység folyt a város falai között.

Komárom, mint nagy terület katonai és közigazgatási központja, állan-
dóan gazdag és pompaszeretõ urak tartózkodási helye volt. Piacán keresz-
tül szünet nélkül áramlott a haza és a környezõ országok sok-sok áruja,
közöttük az arany. A középkor végén ugyanis ,,...Európa aranyszükségleté-
nek jelentõs részét a magyar arany fedezi. . . amikor délen a török elõrenyomulá-
sa erõsen gátolja, majd szinte teljesen elpusztítja az afrikai arany behozatalát a

1 Ezüstmûvesmûhely a 17. században
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középkori világkereskedelem levantei útján...7  Az arany tekintélyes részét a
dunai fõútvonalon, tehát Komáromon keresztül szállították nyugatra.

A fentiek egybevetése után bizonyára nem tévedünk, ha azt állítjuk,
hogy a kínálat és kereslet, a kedvezõ körülmények létrehozták Komárom
ötvösmûhelyeit, melyeknek termékei azonban - a város többszöri elpusz-
tulása következtében - megsemmisültek.

A 16. századtól kezdve már egyre több adat, feljegyzés és tárgyi emlék
áll rendelkezésünkre, melyekbõl felvázolhatjuk Komárom ötvöseinek éle-
tét, mûködését és mûveit. Dr. Szádeczky Lajos szerint a gyõri, komáromi,
esztergomi és az érsekújvári ötvösök 1529-ben alkottak közös céhet, közös
törvényekkel, közösen választott céhmester irányítása mellett.8 Jankó László
is 1529-re teszi a négy város közös céhszabályzatának keltét, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy e fontos okirat elveszett.9

A négy város ötvöseinek a céhszabályzat elnyerése ügyében írt kérel-
mét szentjóbi Szent Jóbi György, a komáromi ötvösök céhmestere nyújtot-
ta be.10 Kõszeghy Elemér 1603-ra teszi a négy város ötvösei elsõ céhszabály-
zatának elnyerését. A céhszabályokat szerinte az 1529-ben kelt pesti
ötvöscéhszabályzat alapul vételével állították össze.11

Az I. Lipót által 1681. augusztus 14-én megerõsített, latin nyelvû beve-
zetõvel kezdõdõ, német és magyar nyelven írt fontos okmány a követke-
zõt tartalmazza:

1. ,, Mindenek elõtte, hogy az Eötvös Mesterek esztendõnként magoknak ez
négy városban, Gyõrben, Komáromban, Esztergomban és Újvárban választa-
nak egy Czéh Mestert Szent Gyõrgy másod vasárnapján, olyat, ki méltó és alkal-
matos férfiú legyen az Tisztnek el viselésére, mely férfiút a Tanácsházban be
vigyenek és egy eskütt polgárnak kezin megesküttettek, hogy eõ az Eötvös mester-
ségnek minden dolgához és munkájához hûségesen és szorgalmatosan hozzá
lásson, hogy az eõ

munkájukhoz való ezüstben valami hamisság avagy csalárdság ne találtassék
és hogy. . .

Mihelyrõl Mihelyre az Mestereket minden két hóban megvizsgálja és az
ezüstnek tisztaságát és a mérõ szerszámoknak igazságát megpróbállya. Hol
pedig ez dologban az Czéh Mester tunyának vagy restnek találtatnék, avagy
barátságért kedvezõ lészen valakinek, Tisztitül megfosztassék.12

A további artikulusok tartalma:
2. Minden ezüstmûvet be kell mutatni két vagy több mesternek elbírá-

lás végett, ha jónak találják, beütik a céhmesterségek pecsétjét.
3. Meg kell fosztani a mesterségtõl azt az ötvöst, aki hamis pecsétet

nyom a mûvére, vagy a rezet aranyozza, vagy hamis követ foglal aranyba.



10

2 A szõnyi református egyház kelyhe 1670-bõl
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3 A nagyigmándi református egyház kelyhe 1679-bõl
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4 Örökmécses 1670-bõl

4. Ha ezen mesterségen lévõ Komáromba jön, egyet a mesterek közül egy
évig tartozik szolgálni. Ha az ilyen mester akar lenni, tartozik a céhmesternek
levelet adni. Tartozik remeket csinálni: egy bokor (egy pár) kupát, egy helymes
(címeres) pecsétet és hat- vagy nyolcszegletû kõvel  díszített gyûrût, úgy, hogy
a kõ alá víz ne hatolhasson be. Ha méltó a mesterségre, akkor adjon a céhládá-
ba 8 forintot. Ezután köteles bejárni a mesterek társaságába, egy jó ebédet kell
adnia és esztendõre meg kell házasodnia.

5. A mesterek a céhen kívül nem dolgozhatnak.
6. Mester sem utcán, sem piacon nem árulhat ezüst marhát (ezüst árut).
7. Egyik mester a másik mester mûvét nem mondhatja magáénak, és

nem csalhatja el.
8. Nem csalhatja el egyik mester a másik szolgáját.
9. A mestereket csak a céhmester hívhatja össze.
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5 Örökmécses 1670-bõl

10. Egyik mester a másik mester munkáját csak a céhmester tudtával
becsülheti meg.

11. Egy mester sem tarthat 3 szolgánál és 3 inasnál többet (apród, inas).
12. Apródot nem szabad visszatartani, ha más mesterhez akar mennyi.
13. Lopáson kapott legény büntetés 3-3 ütés, inasé 2-2 ütés minden

egyes társától.
14. Mester csak akkor bocsáthatja el a szolgáját, ha az okot bejelenti a

céhmesternek a többi mester elõtt.
15. Szolgának az ura engedélye nélkül sem az utcán, sem a piacon nem

szabad sem ezüstöt, sem követ venni.
16. Ha a szolga akarja elvenni az ura lányát, vagy az ura halála után annak

özvegyét, fél mesterasztallal tartozik. Ha ötvösmester fia nem ötvösmester
lányát akarja elvenni, fél mesterasztallal tartozik. Ha olyan ember lányát vagy
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6 Csukás István ezüst mentelánca

feleségét az ötvösmester tudta nélkül feleségül veszi, egyéb mestersége lé-
gyen, és semmit ne fizessen. Annak felette egy öreg inas se lehessen oly (ha
szakállas lenne is), ki négy esztendõnek alatta befogadtassék.

17. Az özvegy egy évig ûzheti az ura mesterségét.
18. Senki sem vehet meg tudatosan lopott ezüstöt. Ha ilyen a tudomá-

sára jut, azonnal tartozik azt a város bírájának jelenteni. Ellenkezõ eset-
ben megfosztják a mesterségétõl.

19. Ha valamely mesterrel egy gira (kb. 80 dkg) ezüstre becsülhetõ köz-
dolga volna, a céhmester a mesterekkel együtt rendezi az ügyet, ha pedig
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7 Ezüstbõl készült mellény-, dolmány- és mentegombok. Mentelánccsat

így nem tudnak megegyezésre jutni, akkor a város bírája elé kell vinni az
ügyet.

20. Ha egy mester a saját mûvét, próbálás és a céhpecsét ráütése végett
elviszi a céhmesterhez, minden gira ezüst után 4-4 pénzt köteles a céhlá-
dába adni.
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21. Ha valamely mester és legény elmulasztja a könyörgést és az imád-
ságot, nem megy el a szentegyházba, annak egy gira viaszt kell adnia.

22. Ha mester vagy szolga nem fogad szót a céhmesternek, akkor elsõ
alkalommal egy gira viaszt, második esetben kettõt ad büntetésképpen a
templomban, harmadik esetben a mesterségbõl, ha csak társ, akkor a céh-
bõl is ki kell vetni.

23. Az ifjú mesterek vagy társak közül egyet meg kell választani, aki a
céh pénzébõl a szegény mestereknek, betegeknek gondját viseli.

24. Ha egy mester vagy háza népe, vagy legénye kimúlik a világból, a
többi mesternek ott kell lennie a temetésén. A távolmaradók egy lat (1.75
dkg ) ezüstöt fizetnek a céhládába. Ha más céhbeli hal meg, és az ötvöscéhet
is meghívják a temetésre, jelenvoltukért egy tallért kell az ötvös céhládába
befizetni. Ha az ötvösmester halála után fia maradna, és az is meghalna, az
ötvöscéhnek ki kell kísérni utolsó útjára.

25. És utolszor. Egy mesternek sem szabad három gira ezüstnél többet
venni. Ha többet talál vásárolni, azt köteles a mesternek bejelenteni, és ha
ezek meg  akarják venni a többletet, azt át kell adni. A céhlevél vége hivat-
kozást tartalmaz, melyben megjelölik, hogy honnan vették át a szöveget:
,,Költ ez a levél Szent György napján Pesten ezerötszázhuszonkilenczedik esz-
tendõben.”

Az okirat végén találjuk a jóváhagyási záradékot az alábbi keltezések-
kel: 1603. szeptember 8., 1604. szeptember 24., 1681. augusztus 14.

( A céhlevélben elõfordul ez a kifejezés: ,,mesterasztallal tartozik”. Aki
mesterasztallal tartozott, annak meg kellett vendégelnie az összes mestert.
A megvendégelés több fogásból álló bõséges lakomából és annyi bor fel-
szolgálásából állt, amennyit megittak.)

Az ötvösök a céhmester irányítása mellett, a céhszabályzat szigorú be-
tartásával folytatták tevékenységüket. Életüket és annak a mesterséggel
kapcsolatos részleteit megismerjük, ha elolvassuk a céhszabályzatot. En-
nek egyik pontjával azonban tüzetesebben kell foglalkoznunk.

Minden mesternek kötelezettsége volt az ezüsttárgyak próbálása és pe-
csételésre való bemutatása, ami úgy történt, hogy a készítõ mester két vagy
több mestertársa jelenlétében bemutatta mûvét a céhmesternek.

A bizottság minden ezüsttárgyat tüzetesen megvizsgált. Ha nem bizo-
nyult jónak, összetörték és visszaadták a készítõnek. Ha azonban megfele-
lõnek találták, a céhmester ráütötte a céhmester pecsétjét.

A bizottság vizsgálata két fõ szempontra terjedt ki. Megállapították, hogy
az ötvösmunka anyaga eléri-e az elõírt finomsági fokot, továbbá hogy a kivite-
lezés olyan színvonalú-e, amilyennek egy mester munkájának lennie kell.
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8 Füssy Kálmán ezüst mentelánca

Az ezüsttárgyak ezüst és réz ötvözetébõl készültek. A próba alkalmából
mindenekelõtt a finomságot vizsgálták. A próbáláshoz 17 db kb. 45 cm hosszú-
ságú fémrudacskát, próbatût használtak. Az elsõ tû anyaga tiszta réz, a másodi-
ké 15 lat réz és 1 lat ezüst, a harmadiké 14 lat réz és 2 lat ezüst volt, minden
további tû ezüsttartalma 1-1 lattal emelkedett, réztartalma 1-1 lattal csökkent,
egészen a 17. tûig, amely tiszta ezüstbõl készült, tehát 16 latos volt.

A próba másik kelléke egy simára csiszolt, fekete kvarcból készített
próbakõ vagy lídiai kõ volt. E kövön végighúzták az ezüsttárgyat, amely
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annál fehérebb csíkot hagyott, minél több ezüstöt tartalmazott. Ezt a csíkot
összehasonlították a próbatûkkel mellé húzott csíkokkal. Amelyik tû csík-
jával megegyezett a színe, annyi latos volt. Az ötvösök általában 13 latos
ezüsttárgyakat készítettek. Ezt nevezték 13 próbás ezüstnek.13

A próbálás és a minõségvizsgálat után került sor a céhmesterség pecsétjé-
nek ráütésére. E pecsét egy kb. 4 négyzetmilliméteres beütõbélyegzõ volt. A
céhmesterség pecsétje a 17. és 18. században Komáromban három nyomtatott
nagybetû: az SVC betûk összekapcsolásából alkotott jel volt. ,,A 18. század
második felében az SVC jel mellé már a 13-as számot is odaütötték.”14

A 17. és a 18. században használt hárombetûs jel az ,,egész magyar ötvös-
mûvesség történetében rendkívüli jelentõségû, mert a komáromi ötvöscéhre vo-
natkozó tárgyi és írott emlékek vetettek fényt... az egész, fémjelzésünk története
szempontjából nagy jelentõségû kérdésre”, a próbabélyegzésre.15

A próbabélyegzõ lenyomata számos ötvösmûvön fennmaradt, de létezé-
sét okirat is bizonyítja:  ,,Komárom vármegye 1732-ben, az ötvösök összeírása
alkalmával jelenti, hogy a Rév-Komáromban mûködõ ötvösök munkájukat bizo-
nyos jel rányomásával hitelesítik, mely jelet az ottani ötvöscéh már két század óta
használja... Ez nyilvánvalóan csak a fenti jegy lehetett...”,16 melyet az ismert ötvös-
mûvek bizonysága szerint pajzs alakú mezõben helyeztek el.

Érdekes, hogy ilyen jelzéssel ellátott tárgy sem Gyõrbõl, sem Eszter-
gomból, sem Érsekújvárról nem került elõ, tehát kizárólag a komáromi
ötvösök használták. Rendkívüli jelentõséget ad e jel használatának az is,
hogy a céhmesterség pecsétjével való bélyegzés ,,egyedülálló magyar sajá-
tosság, mert használata idején Európa-szerte címerekbõl vagy városnevek kez-
dõbetûibõl alkotott jelekkel igazolták a fémfinomságot igazoló próbálást...”17

A céhmesterség pecsétjén kívül minden mester minden ezüstbõl ké-
szített tárgyba beütötte a saját mesterjegyét is. Ez vagy a mester vezetékne-
ve, vagy - gyakrabban - a vezeték- és keresztneve kezdõbetûibõl álló mo-
nogram volt.18

Feltûnõ, hogy a  ,,magyarországi aranytárgyakon a 19. századig próbabé-
lyegek egyáltalán nem, s beütött mesterjegyek is csak elvétve fordulnak elõ”.19

A céhszabályzat cikkelyei alapján az ötvösök nagy gondot fordítottak
mûveik színvonalára, minek következtében, különösen a 16. század folya-
mán, sok ötvösremek született. Ezek különféle technikával készültek. Is-
merünk vert ( domborított vagy trébelt ), vésett és öntött munkákat.

Az ötvösmûvek felülete a megmunkálás módozata szerint poncolt (meg-
ismétlõdõ minta ráveréssel), cápás (érdesre poncolt), gyapjas (hullámvo-
nalakkal díszített), áttört (vékony ezüstszálakból font, filigrán) és drágakõ-
vel vagy zománccal díszített lehetett.20
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9 Csukás Sándor ezüst mentelánca

Az eddig ismert adatok a komáromi ötvösök számáról is nyújtanak
tájékoztatást. Tudjuk, hogy 1603 és 1867 között több, mint 40 mûködött a
városban.21 Közülük 1689-ben 6 ötvösmester,22 1732-ben 5 ötvösmester,23

1752-ben 8 ötvösmester,24 1828-ban 9 ötvösmester,25 1847 körül 5 ötvösmester
két inassal.26

A rendelkezésünkre álló tárgyi emlékek és feljegyzések az ötvösök
személyére vonatkozó számos adatot is megõriztek, melyekbõl a mesterek
sorát idõrendben az alábbiak szerint állíthatjuk össze:27

1. Szentjóbi Szent Jóbi György a komáromi ötvösök céhmestere volt 1603-
ban. Õ nyújtja be 1603-ban Hetesi Pethe Márton, Bács és Kalocsa megye püs-
pöki helytartójának a gyõri, komáromi, érsekújvári és esztergomi ötvösök
kérelmét, hogy a pesti ötvösök 1529-bõl származó céhszabályzatát írják át.28

2. Debreczeny János ötvösmester volt 1603-ban.29
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3. Erman János. Nevét 1604-ben említik. Egyetlen ismert munkáját, egy
ezüstpecsétet, így jelezte: JOHNES ERMAN / FACIT. ANO / 1604.

4.Jókay Mihály (1610 körül - 1690 körül) ötvösmester, Jókai Mór õse,
1668-ban szerezte meg a nemességet, ugyanebben az évben házat is vett a
Kaytor utcában (Széchenyi utca, ma Ulica Ceskoslovenskej armády).
Munkái közül semmit nem ismerünk.30

5. A KB jel mestere. Nevét nem tudjuk, 1652, 1653 és 1657-bõl ismerjük
munkáit (kelyhek, kenyérosztó tányér), melyeken az évszám mellett
SZIVOS IANOS DEAK jelzés szerepel.

6. A HP jel mestere. 1657-ben készült díszkanalát ismerjük.
7. Az IC jelzés mestere. Egy 1662-ben készült fedeles kupájáról van tudo-

másunk.
8. Id. Pécsvárady Sámuel. Mesterjegye PS. 1644-tõl 1680-ig készített mû-

veit ( kelyhek, tányér ) ismerjük.
9. Szentjóbi György. Mesterjegye SG. 1666 és 1701 közötti mûveit ismer-

jük (kelyhek, tányérok, keresztelõkancsó, serleg ). 1681-ben céhmester volt.
10. CP jelû mester. 1679-ben és 1700 táján készült mûveit ( tányér, boglá-

ros öv ) ismerjük.
11. Ifj. Pécsvárady Sámuel, komáromi születésû ötvös. Atyjánál, id.

Pécsvárady Sámuelnél tanulta a mesterséget, akinek kiöregedése után a
mûhelyét is átvette. Mûködésének ideje a 18. század elsõ fele.31

12. Ötvös Sámuel nevével az 1745-ös és az 1720-as összeírásokban talál-
kozunk a komáromi ötvösök között.32

13. Rochmonics János 1715-ben és 1720-ban szerepel az ötvösmesterek
között.33

14. Gyurakovics Mihály. Mesterjegye GM. Nevét 1700 körül említik, 1732-
ben már nem élt. Három munkájáról van tudomásunk, melyek közül egy
kehely 1706-os keltezésû.

15. Jókay Sámuel (1675 körül). 1697-ben kapott Pozsonyban
szabadulólevelet, utána Komáromban gyakorolta az ötvösmesterséget, de
pár év múlva felhagyott vele. Munkái közül semmit nem ismerünk.34

16. Pék Boldizsár ötvösmester mûködése a 17. század utolsó és a 18. század
elsõ évtizedeire tehetõ.35

17. Nagy Mihály az 1700-as évek elsõ felében mûködött. Gyurakovics
Mihály tanítványa volt. Munkái közül egyet sem ismerünk.36

18. Repka György ötvösnek a 18. század elsõ felében volt mûhelye Komá-
romban. A mesterséget Pék Boldizsárnál tanulta.37

19. Nánay Imre Komáromban született. Ifj. Pécsvárady Sámuel tanítvá-
nya volt. A 18. század közepén dolgozott önálló mesterként.38
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20. Pécsvárady Sámuel III. 1719 - 1790 között élt. Egy munkájáról van
tudomásunk 1753-ból.

21. MB jelû mester. Egy kelyhét és egy tányérját ismerjük. Mindkét mûve
1765-ben készült.39

22. Kelecsényi Mihály. Mesterjegye MK. Nevét 1774-ben említik. Az álta-
lunk ismert négy munkája közül (kehely, tányér, kanál, filigránkosár) egy
az 1778-as, egy az 1799-es évszámot viseli.

23. Olvashatatlan ötvösjegy mestere. ( A jegy valószínûleg két betû kom-
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binációja, melyek közül az egyik díszes M-nek látszik.) Egy 1809 táján
készült kelyhérõl és egy 1786-ban készült tányérjáról van tudomásunk.40

24. Simon István ötvösmester a 18. és 19. század fordulóján mûködött
Komáromban. Hozzá szegõdött be apródnak vagy inasnak 1797. április 13-
án az 1783-ban Szõnyben született Kiss János, aki 1802-ben szabadult. Kiss
János jegyzetfüzete több részletet ismertet az ötvösök életébõl, és számos
akkori díszítõelem rajzát örökíti meg. Jegyzeteibõl tudjuk, hogy 1807-ben
visszatért tanítómesteréhez, Simon Istvánhoz, akinek akkor másfél hóna-
pig volt vendége.41

25. A PJ ötvösjegy mestere. Négy ismert mûve közül egybe az 1817-es
évszámot ütötte bele ( evõeszközök, keresztelõkanna ).

26. Üveges Márton. Mesterjegye Ü. M. Valószínû, hogy 1797-ben szaba-
dult. Mint mestert 1808-ban említik. Számos mûvét ismerjük ( kehely, kan-
na, menteláncok, pitykegombok ), közülük egy 1807-ben készült.

27. Szentendrey József. Mesterjegye JSz. 1809-ben említik a nevét. Munkái
közül menteláncról, gombokról tudunk.

28. Mp jelû mester. Két ismert mûve: egy 1800-ban készült kehely és egy
evõeszközkészlet tanúskodik mûködésérõl.

29. Gloger Károly. Mesterjegye GG. Ötvösként 1824-ben és 1825-ben
említik. Három munkájáról tudunk (doboz, szelence, fogadalmi tárgy ).

30. Opecz Antal. Mesterjegye, a KO, késbakokon maradt meg. Mint
mestert 1828-ban említik.

31. Üveges Ede. Mesterjegye ÜVEGES. A mesterek között 1836-tól 1848-
ig említik az iratok. Munkái közül sokat ismerünk (csatok, mentelánc,
evõeszközök).

32. Király József. Mesterjegye KIRÁLY vagy KIRALY, vagy KI. 1832-ben
született Dunaszerdahelyen. Nevét aranymûvesként egy 1852-ben kelt
okmány említi, mely szerint részt vett az 1848/49-es szabadságharcban.
1849. szeptember 18-án kardvágástól megsebesült a jobb keze középsõ, gyû-
rûs- és kisujján. Több mûvét ismerjük ( pitykegombok ).

33. Patuelli Ede. Mesterjegye. . . Ueli. Az ötvösök között 1846-ban emlí-
tik. Egyetlen munkáját ismerjük (cukortartó)

34. Grünhut József. Mesterjegye GRÜNHUT JOS (1832 - 1918). 1860 körül
lett mester. Egy filigrán mûvû ládikáját ismerjük.

A Komárom ötvösei által készített munkáknak csak kis töredékét is-
merjük. Túlnyomó részük a háborúk során elpusztult vagy külföldre ke-
rült. A megmaradt és ismert mûvekbõl messzemenõ következtetéseket nem
lehet levonni, arra azonban alkalmasak, hogy némi fényt derítsenek a
város ötvöseinek szakmai tudására, mûveikre és vevõkörükre.



23

11 Gabonaszállító hajó képe egy hajóács menteláncán

Ötvöseink elsõ ismert megrendelõi szinte kivétel nélkül református egy-
házak voltak. Rendkívül érdekes képet kapunk ötvöseink vevõkörérõl, ha
Magyarország térképén feltüntetjük azokat a helységeket, ahová Komárom-
ból kerültek nemesfém tárgyak. Ezek a helységek Komáromot és Sopront
kivéve, a török háborúk idején ellenséges megszállás alatt állottak. A török
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hatalom gyengülése, illetve végleges megszûnése következtében újjászerve-
zõdõ református egyházak egymás után szerzik be templomi edényeiket:
úrvacsoraosztó kelyheket, kenyérosztó tányérokat stb.

Az 1600-as évek második felében, illetve végén 15 egyházközség igé-
nyeinek kielégítésérõl van tudomásunk.

A török háborúk után Komárom gazdag várossá lett. Lakosainak már
tellett díszes öltözetre és finom mûvû használati tárgyakra. Ezekbõl 1700-
as években készültet nem sokat ismerünk. Annál több maradt meg az 1800-
as évekbõl. Evõeszközök, ládikák, nyakláncok, menteláncok és fõleg gom-
bok széles skálája tanúskodik a kor divatjáról és ötvöseink tudásáról.

A megrendelõk és vásárlók között megjelentek a környékbeli falvak
módosabb parasztjai is, akiknek ruhájára kevésbé finom kivitelû, lapos,
öntött ezüstgombokat készítettek.

A 19. század elsõ évtizedeiben még sokat adtak a munkák kidolgozásá-
ra, késõbb azonban - valószínûleg a nagy kereslet hatására - egyre több
gyenge minõségû tucatmunka jelentkezik.

A 19. század második felében a gyárak termékei egyre nagyobb szám-
ban jelennek meg a piacokon. Az olcsó és tetszetõs tömegcikk általában
kapósabb a kézmûipar jóval drágább készítményeinél. Évrõl évre keve-
sebb munkájuk akad az ötvösöknek is, akik megrendelés hiányában fel-
számolják mûhelyüket, vagy pedig, mint a Király és Grünhut család, utó-
daikat már órássá, ékszerésszé nevelik, akik értenek ugyan a nemesfém
megmunkálásához, de megélhetésük alapja az ékszer- és órakereskedés,
valamint az órajavítás.

Végezetül fontosnak tartjuk az ismert komáromi ötvösmunkák felso-
rolását tulajdonosaik lakóhelye szerint úgy, ahogy azt Kõszeghy Elemér
az 1910-1913. évi állapot figyelembevételével a Magyarországi ötvösjegyek
címû mûvében lerögzítette. A Kõszeghy-féle adatokat kiegészítettük saját
gyûjtésünk eredményeivel.

A felsorolásban közöljük a tárgy rövid leírását, az ötvösmester nevét és
a készítés idõpontját.
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  Csehszlovákia területén

  Érsekújvár

  A volt Szent Ferenc-rendi kolostor
1. Mentekötõ lánc. Szentendrey József. 1820 körül.
2. Fogadalmi tárgy. Gloger Károly. A 19. sz. elsõ fele.

Komárom
Városi Levéltár

  3. Komárom város ezüstpecsétje. Erman János. 1604.
      Múzeum
  4. Merõkanál. Üveges Ede. 1848.
  5. Srófos gombok. Szentendrey József. A 19. sz. elsõ fele.
  6. Drótmûvû pitykék. Király József. A 19. sz. közepe.
  7. Öntött pitykék. Király József. A 19. sz. közepe.
  8. Drótmûvû pitykék. Király József. A 19. sz. közepe.
      A volt Szent Benedek-rendi kolostor
  9. Evõeszközök. PJ jelû mester. 1800 körül.
10. Kanál. Üveges Márton. 1810-1820 körül.
11. Evõeszközök. MP jelû mester. 1810 körül.
12. Késbakok. Opecz Antal. 1850 körül.
13. Kanál. Üveges Ede. 1830 körül.
14. Hasonló tárgyak. Üveges Ede. 1830 körül.
      Grünhut József
15. Nyakba való lánc. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
      K. család42

16. Mentelánc. Király József. 1850 körül.
      Z. CS. család43

17. Mentelánc. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
18. Mentelánc. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
19. Öntött, faragott mellénygomb. Szetendrey József. 1820 körül.
      K. család44

20. Filigrán mellénygomb. Király József. 1850 körül.
21. Öntött, vésett dohánygomb. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
        Evangélikus egyház45

22. Trébelt kehely. Olvashatatlan jelû mester. 1780 körül.
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23. Ostyatartó tányér. Kelecsényi Mihály. 1783.
24. Fedeles ostyatartó. Kelecsényi Mihály. 1799.
        Református egyház46

25. Trébelt, virágos díszítésû kehely. Szentjóbi György. A 17. sz. vége.
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  Magyarország területén

  Ács

  Református egyház
26. Trébelt kehely. Pécsvárady Sámuel, 1644.
27. Kehely. MB jelû mester. 1765.
28. Kenyérosztó tál. MB jelû mester. 1765.

  Bicske

  Református egyház
29. Kehely, hatkaréjos talppal, díszedény nodusszal és áttört kosárral.
       Szentjóbi György 1666.
30. Kenyérosztó tányér. Szentjóbi György. 1666.

  Budapest

  Iparmûvészeti Múzeum
31. Öv nyolc boglárral. CP. mester. 1700 körül.
32. Nyaklánc. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
       Magyar Nemzeti Múzeum
33. Csat. Üveges Márton. 1800 körül.
34. Övcsat. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
35. Díszkanál. HP jelû mester. 1657.
36. Kókuszserleg. Pécsvárady Sámuel. A 17. sz. második fele.
       Ernst Múzeum
37. Cukortartó magas talpon. Petuelli Ede. A 19. sz. közepe.
38. Filigrán mûvû ládika. Grünhut József. A 19. sz. második fele.
       Keresztszeghyné
39. Liliomos pohár. Szivós János Deák. 1653.
       Gróf Bánffy György
40. Díszkanál. Gyurakovics Mihály. 1700 körül.
       Majtin József
41. Díszkanál. Gyurakovics Mihály. 1700 körül.
42. Henger alakú fedeles doboz. Gloger Károly. 1820 körül.
       Mûkereskedelem
43. Filigrán mûvû kosárka két füllel. Kelecsényi Mihály. 1780 körül.
       Váradi Szûcs Ottília
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44. Kanál. Kelecsényi Mihály. A 18. sz. vége.
       Prandich Pál
45. Burnótszelence. Gloger Károly. 1820 körül.
       Csekei Varjú Elemér
46. Csésze 3 lábon. Üveges Ede. 1842.
       Magántulajdon
47. Kanál. Üveges Ede. 1846.
48. Örökmécses. Szentjóbi György. 1670.

  Csép

  Református egyház
49. Kehely. Kelecsényi Mihály. 1788.
50. Kenyérosztó tányér. Kelecsényi Mihály. 1788.
       ( A 2. világháború idején eltûnt. )

  Dad

  Református egyház
51. Kenyérosztó tányér. KB jelû mester. 1653.
52. Kis serleg trébelt gyümölcsfüzérekkel. Szentjóbi György. 1701.

  Gyõr

  Református egyház
53. Fedeles kupa, testén trébelt gyümölcsfüzér, fedelén pajzsot tartó orosz-
lán. IC jelû mester. 1662.
54. Keresztelõtál, hullámos szegéllyel, virágokkal. Szentjóbi György. 1690.
( A 2. világháború idején eltûnt. )

  Kecskemét

  Református egyház
55. Liliomos pohár. Szivós János Deák. 1657.

  Komárom

  Református egyház
56. Kenyérosztó tányér. Szentjóbi György. 1669.
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57. Keresztelõ kanna. PJ jelû mester. 1817.
       Sz. D. család47

58. Gerezdes, drótfonattal díszített mentegombok.
       Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
59. Gerezdes, drótfonattal díszített dolmánygombok.
       Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
60. Gerezdes, drótfonattal díszített mentegombok.
       Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
61. Nyolcsoros nyaklánc, hátul fekete csavarral.
       Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
62. Mentelánccsat. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
63. Mentelánc öntött elemekbõl. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
64. Mentelánccsat. IK jelû mester.
65. Öntött mellénygombok. Szentendrey József. A 19. sz. eleje.
       A. család48

66. Pecsétgyûrû AJ bekarcolt monogrammal.
       Szentendrey József. A 19. sz. eleje.
       K. B. család49

67. Pecsétgyûrû vésett címerrel, KP monogrammal.
       Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
68. Mentegombok. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
69. Dolmánygombok. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
70. Ezüstkanál. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
       P. N. M. család50

71. Kettõs mentelánc. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
       P. N. L. család51

72. Mentelánc. Király József. 1850 körül.
       S. család52

73. Mellénygomb ( filigrán ). Király József. 1850 körül.
       Evangélikus egyház53

74. Ostyatartó tányér. Olvashatatlan jelû mester. 1786.
75. Kehely. MP jelû mester. 1800 körül.

  Kömlõd

  Református egyház
76. Bordás testû kanna. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.



31

  Környe

  Református egyház
77. Kenyérosztó tányér. Pécsvárady Sámuel. 1678.

  Monor

  Református egyház
78. Kehely, csavart gerezdes gömbnodusszal. Pécsvárady Sámuel. 1717.

  Nagyigmánd

  Református egyház
79. Áttört hosszú kehely. Pécsvárady Sámuel. 1679.
80. Kenyérosztó tányér. CP jelû mester. 1679.

  Nagymaros

  Református egyház
81. Kehely, áttört kosarán nagy virágok. Pécsvárady Sámuel. 1680.

  Páty

  Református egyház
82. Kehely díszedény nodusszal és áttört kosárral. Pécsvárady Sámuel.
1668.

Ráckeve

Református egyház
83. Kehely, trébelt virágokkal, áttört kosárral. Szentjóbi György. 1690.

  Sárbogárd

  Református egyház
84. Kehely. Üveges Márton. 1807.
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  Sopron

  Stornó-gyûjtemény
85. Gyöngyház faragvány foglalata. PJ jelû mester. 1800 körül.

  Szõny

  Református egyház
86. Kehely trébelt virágos dísszel. Szentjóbi György. 1670.

  Vereb

  Református egyház
87. Kehely. Gyurakovics Mihály. 1706.

  Veszprém

  Református egyház
88. Liliomos pohár. Szivós János Deák. 1652.

.
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ASZTALOSOK

A mesterség kialakulása

A komáromi asztalosok munkái rendkívül népszerûek voltak Magyar-
ország legtöbb részén, de sok külföldi országban is.

A kézmûvesek által gyártott bútorok Zsigmond király uralkodása ide-
jén terjedtek el Magyarországon. Készítõi az elsõ idõben minden bi-
zonnyal nyugatról behívott mesterek voltak.54

Komárom királyi vár volt, falai között gyakran tartózkodtak uralko-
dók, országos méltóságok és külföldi követek. 1440-ben Zsigmond lánya,
Erzsébet királyné egész udvartartásával együtt három hónapon át volt a
komáromi vár lakója. Itt szülte meg fiát, V. Lászlót. Biztosra vehetjük, hogy
a vár berendezése már ekkor királyi igényeket kielégítõ volt.55 Erre az
idõre tehetõ a komáromi asztalosipar kialakulása. Elsõ mûvelõi a vár be-
rendezésén dolgozó külföldi mestereknek segédkezõ ügyes kezû helybeli
lakosok lehettek. A mesterség magyar elnevezésével a 15. században talál-
kozunk elõször, akkor asztalgyártóknak nevezik õket, szemben az ácsolt
bútorokat faragó szekrénygyártókkal.56

Egyetlen mesterség gyakorlása sem képzelhetõ el megfelelõ mennyi-
ségû és minõségû anyag, valamint értékesítési lehetõség nélkül. Komá-
rom asztalosai mindkét szempontból rendkívül elõnyös helyzetben vol-
tak. Városuk évszázadokon keresztül az ország fakereskedelmének egyik
legjelentõsebb központja volt. Felsõ-Magyarország erdõségeibõl mérhe-
tetlen mennyiségû fenyõfát szállítottak ide a tutajok a Vágon, a Csallóköz
gyümölcsösei pedig kiváló minõségû dió- és cseresznyefát adtak. A kész
áru értékesítése sem okozott gondot. Komárom forgalmas dunai átkelõ-
hely volt, nemzetközi utak keresztezték itt egymást, a Duna vízi útja pe-
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dig számos országgal kötötte össze. Állandóan rengeteg kereskedõ uta-
zott át a városon, piacai ennek következtében nagy forgalmat bonyolítot-
tak le. Ilyen adottságok mellett természetesnek tartjuk, hogy az új bútor-
stílus európai térhódítása idején Komárom ,,...a magyar festett bútorok egyik
legkorábbi és legfontosabb készítõ központja...” lett.57

Az asztalosoknak tehát nemcsak a fa megmunkálásához kellett érteni-
ük, de el kellett sajátítaniuk a bútorok festésének a tudományát is.  ,,Ezek-
nek a mesterembereknek köszönhetõ a hazai ornamentikában a 15. században -
egyszerûbb formában a 14. században - fellépõ virágkompozíciók áttétele az asz-
talosmunkákra. Õk indították el. . . annak a jellegzetes virágos ornamentikának
a kibontakozását, amely azután mindvégig döntõ hatással maradt a magyar népi
asztalosbútor díszítésére. . . . Ekkor egyik legkedveltebb díszítõ elem a virágcso-
kornak korsóba állított, reneszánsz ízlésû, szimmetrikus felépítésû változata
volt. A Mátyás-kori királyi mûhelyek már az 1480 körüli években alkalmazták
ebben a formában díszítmények között, a 16. század folyamán pedig az asztalos-
munkákon is, némileg szélesebb körben, népszerûvé vált.”58

Valószínû, hogy a komáromi asztalosok kapcsolatba kerültek a Mátyás-
kori mûhelyekkel, hiszen a mûvészetpártoló uralkodó egyik kedvenc tar-
tózkodási helye Komárom vára volt. Udvari történetírója, Bonfini errõl a
következõket írta: ,,...a sziget szögletében a nagy területen épült Komárom
vára látható. Tágas udvarain nagyméretû paloták emelkednek, mindenhol rop-
pant költséggel készült, gerendázatos mennyezetekkel. Itt állomásozik a
Bucentaurus nevû hajó, berendezése palotaszerû, elejétõl végig ebédlõ-, alvó- és
társalkodótermek sora húzodik rajta végig...”59

Mátyás a várat is, a Bucentaurust is itáliai mesterekkel készítette el. Biztos-
ra vehetjük, hogy mesterségbeli tudásuk, az általuk használt díszítõmódoza-
tok és -elemek nagy hatással voltak a helybeli asztalosokra is. A komáromi
festõ-asztalosok munkáinak reneszánsz jellege ide vezethetõ vissza.

A festett bútor készítésének megismerése után csakhamar híresek lettek a
komáromi asztalosok. A megrendelések rendszeressé válása után - a többi
kézmûvesekhez hasonlóan - õk is céhet alapítottak. Legrégebbi ismert céh-
szabályzatuk 1686-ban kelt. Népszerûségük ettõl kezdve rohamosan nõtt, amit
ékesszólóan bizonyít az asztalosmûhelyek számának emelkedése:

1715-ben 6
1720-ban 10
1770-ben 30
1775-ben 29
1828-ban 27
1845-táján 36 60
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14 Asztalosmûhely a 17. században

A komáromi asztalosok minden mesterségükbe vágó munkát elvégez-
tek, legismertebb termékeik azonban a festett bútorok, ezen belül elsõsor-
ban a tulipántos ládák és a festett templombelsõk voltak.

Tulipántos ládák

A tulipántos ládák különféle méretben készültek. A nagyobbakat ke-
lengyetárolásra, a kisebbeket értéktárgyak, iratok, levelek elhelyezésére
használták.
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15 A komáromi asztalosok céhládája 1766-ból

A ládáknak az egykori Magyarországon rendkívül fontos szerepük volt.
A hadszíntérré vált országban évszázadokon át rettegésben élt a nép. Hol a
török, hol a német dúlta fel a városokat és a falvakat. A veszély közeledtének
hírére az emberek értékeiket ládába rakva menekültek biztonságos helyre,
Komárom környékén a mocsarakba, melyeknek útvesztõit csak a helybeliek
ismerték. Érdekességként megemlítjük, hogy a csallóköziek a mocsárban úgy
ismertek egymásra, hogy a békáéhoz hasonló hangot hallattak: ,,Kukk”. Errõl
nevezték el õket kukkóknak. A ládáknak tehát kettõs szerepük volt. Díszes
kelengyetartóként kerültek a házba, veszély esetén pedig bennük mentették
meg a pusztulás elõl legfontosabb értékeiket. Ez a szomorú tény a magyaráza-
ta annak, miért voltak annyira és olyan hosszú idõn át kerestettek a ládák.

Anyaguk túlnyomórészt fenyõfa volt, de a megrendelõ kívánságára
kelengyésládát dió- vagy tölgyfából is készítettek.61 A kelengyésládák a
megrendelõ kívánsága szerint különféle méretûek voltak. Négy alacsony
lábbal vagy láb nélküli változatban készültek. Lehajtható fedelük elõl
kulccsal záródott. A szállítás megkönnyítésére a két oldallapra egy-egy
vasfogantyút erõsítettek.

Érdekes a ládák díszítésének kialakulása, melyrõl dr. Csilléry Klára a kö-
vetkezõket írja: ,,A 18. század többféle változattal jelentkezõ korábbi stílustörekvé-
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sei után a múlt század elejére az ékrovásszerû faragás jut uralomra - különösen
jellemzõek a lendületes, keskeny levelek és sajátos tulipánok. Ez vagy keretként fogja
körül a festett díszítményt, vagy teljesen betölti a láda egy vagy két mezõjét. A század
második felére azután a plasztikus dísz egyre inkább visszavonul az apró virágos
koszorúkkal szemben.62... A komáromi ládákkal megrakott hajók útvonalán, ponto-
sabban a látogatott vásárok körzetében, mindenütt érezhetõk a komáromi stílushatá-
rok. S míg a fenyõfa bútort készítõ asztalosok másutt, a Sopron megyei Kapuvárott
éppúgy, mint Tolna megyében, Szekszárdon avagy Faddon általában egyedül festés-
sel ékesítették a bútorok felületét, a ládák elejét végig a Duna mentén túlnyomórészt
a komáromi példák szellemében faragták, míg a virágozásban ugyancsak nagy terü-
leten érezhetõ Komárom hatása.”63

A kis tulipántos ládák átlagos mérete 20-20-40 cm, szerkezetük, díszíté-
sük azonos volt a kelengyésládákéval.

A ládák készítését és a díszítések faragását mindvégig asztalosok vé-
gezték. Ugyanazzal a V alakú vésõvel dolgoztak, amellyel a fejfák betûit
faragták, ugyanis az asztalosok közül sokan kizárólag tulipántos ládákat,
koporsókat és fejfákat gyártottak.64 A ládák festését idõvel asszonyokkal
végeztették, elsõsorban azért, mert a nõi munkaerõ olcsóbb volt, mint a

16 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete (1950)
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17 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete (1650)

férfi. Az asszonyok nagy szakértelemmel és jó ízléssel végezték munkáju-
kat, amiért nagy megbecsülésnek örvendtek. Közülük egyesek oly féltéke-
nyen õrizték tudásukat, hogy csak zárt ajtók mellett voltak hajlandók fes-
teni.65

A tulipántos ládák festését Komáromban tarkázásnak nevezték. A tarkázó
asszonyok enyves festékkel dolgoztak, melyet porfesték, víz és frissen fõzött
csontenyvbõl kevertek össze. Elõször az alapszínt festették rá a ládára. Ez
fehér, halványkék vagy halványzöld, néha fekete volt. Ezután került sor a
tarkázásra, amelyet minden elõrajzolás nélkül fehér, sárga, piros, zöld és kék
színnel festettek rá az alapszínre. A tarkázást minden esetben az oldallapo-
kon kezdték. A ládák alsó és hátsó oldala festetlen maradt. Száradás után a
festett felületet színtelen lakkal vonták be, ez a láda alapjait csillogóvá tette, a
fehér színnek pedig enyhén sárgás árnyalatot adott.66

A ládákat a mesterek maguk adták el a komáromi piacon vagy a vásáro-
kon. A csallóközi és mátyusföldi helységekbe szekéren, a Duna mentiek-
be hajón szállították a nagy népszerûségnek örvendõ tulipántos ládákat,
melyek még Szerbiába, sõt Bulgáriába is eljutottak.67 Népszerûségüket
bizonyítja egy feljegyzés, mely szerint az egyik belgrádi üzlet leltárában
már 1728-ban szerepel ,,komáromi láda”.68
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18 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezete (1650)
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19 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete (1650)

A 20. század kezdetén még elég sok kis tulipántos láda készült, a
kelengyésládák iránti kereslet azonban évrõl évre csökkent. A ládák túl-
nyomórészt fenyõfából készültek, egy-két megrendelõ még díszes kemény-
fa ládát rendelt. Ezeket tölgy- vagy diófából készítették. A vevõ kívánsága
szerint a vésett díszítõ elemeket festették is, vagy pedig az egész ládát sötét
színûre pácolták, majd lakkozták.69

Az utolsó ládakészítõ mesterek közül az alábbiakról tudunk:70

Németh Márton ( született 1850 táján ) Szent János utcai mûhelyében
évtizedeken keresztül számtalan tulipántos láda készült. A tarkázást pár-
tában maradt sógornõje, Cziria Júlia végezte. Németh Márton a környezõ
helységek vásárain rendszeresen részt vett, de több ízben szállított ládákat
Fiuméba is. Tuba László szitással együtt kibéreltek egy hajót, és ameddig
lehetett, vízen, azután pedig szekérrel vitték tovább áruikat a nagy kikötõ-
városba.

Balogh Miklós ( született 1860 táján ) Szombathy utcai mûhelyében
Szalay Mihály segéd készítette a ládákat, Szalayné Váry Jolán pedig tar-
kázta. Szalayék 1910 táján elköltöztek Komáromból. A ládakészítést Tóth
József vette át, a tarkázást pedig az akkor már 93 éves özvegy Vadácsinéra
bízták, aki nagyszerûen ismerte a tarkázás minden fortélyát.
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20 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete (1650)

Luka Péter ( született 1850 táján ) mûhelye a Duna-rakparton volt. Szép
számmal készült itt is tulipántos láda. A festést az elõbb említett özvegy
Vadácsiné végezte, akinek szükség esetén két asszony segített.

Bocz Ignácz ( született 1850 táján ) Kishíd utcai mûhelyében is készül-
tek tulipántos ládák.

A tulipántos ládákat készítõ asztalosok közül a felsoroltakon kívül Jókay
Sámuelné és Jókay Lajos nevét ismerjük. Az 1891. évi komáromi ipari és
mezõgazdasági kiállításon még részt vettek olyan komáromi asztalosok,
akik kizárólag tulipántos ládát állítottak ki. Ezek az alábbiak voltak: Jókay
Sámuelné, Jókay Lajos, Németh Márton.71 Biztosra vehetjük, hogy mûhelye-
ikben csak tulipántos ládák készültek, esetleg még koporsók.

A gyáripar fokozatos térhódítása, az elsõ világháború, majd az utána
bekövetkezett gazdasági válság megpecsételte a kézmûves asztalosipar
sorsát. A nehéz helyzetbe jutott asztalosok 1926-27-ben szövetkezetbe tö-
mörülve igyekeztek megkeresni mindennapi kenyerüket. Jókai utcai üz-
letükben ezekben az években még árultak tulipántos ládát, kereslet hiá-
nyában azonban be kellett szüntetniük a gyártást.72
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Festett templombelsõk

A komáromi festõ-asztalosok keze munkáját dicsérik szerte az ország-
ban a még ma is fellelhetõ festett templombelsõk. Ezek az egyszerû embe-
rek kiváló szakmai tudással és finom ízléssel olyan jellegzetes komáromi
stílust alakítottak ki, amely rendkívüli népszerûségnek örvendett. Szá-
mos új és újjáépített templom berendezését készítették el. Ilyenkor egy
vagy több asztalosmûhely teljes létszámmal kivonult a helyszínre, és a
megállapodás alapján elvégezték a megrendelt munkát. Az általunk is-
mert templombelsõk alapján megállapíthatjuk, hogy kazettás mennyeze-
teket, kórusmellvédeket, szószékeket, Mózes-padokat ( papi padokat ), va-
lamint Úrasztalokat készítettek és festettek. Érdekes, hogy a templombel-
sõk festését mindig férfiak végezték. Munkájukat fõleg református gyüle-
kezetek igényelték. Puritán egyszerûségû, fehérre meszelt templomaikat
meleg, barátságos hangulatúvá varázsolta a sok színes, festett virág.

A kazettás, festett virágdíszes mennyezet reneszánsz királyi és fõúri
paloták kazettás mennyezeteinek hatására alakult ki. Háromszáz éven át
volt uralkodó eleme a templombelsõk kiképzésének. A festõ-asztalosok  ,,a
számos keleti hatást is magába olvasztó, reneszánsz eredetû díszítõstílust nagy
kedvvel alkalmazták”.73 A legkorábbi, általunk ismert templombelsõ a
szentsimoni ( Borsod-Abaúj-Zemplén megye ) római katolikus templom
kazettás mennyezete 1650-ben készült. Az asztalosmunkák Lévay István, a
festés a híres komáromi asztalos, Komáromy István mesterségbeli tudását
dicsérik. ,,Mûvükre rendkívûli színpompa, kissé nehézkes, zsúfolt kompozíció,
a táblák szigorúan centrális komponálásából adódó késõ reneszánsz jelleg nyomja
rá bélyegét.”74 A Veszprém megyei Vilonya református templomának fes-
tett belsejét Földes Mihály komáromi mester készítette 1728-ban. A festett
mennyezet a budapesti Nemzeti Múzeumba került.75 A Pest megyei Tök
község református templomának berendezése a felirat tanúsága szerint
,,rév-komáromi Asztalos Szabó István” és legényei, István és János keze
munkája. 1740 szeptemberében adták át. A templom festett mennyezete a
budapesti Iparmûvészeti Múzeum tulajdonában van.76 Komáromi festõ-
asztalosok alkotása a mezõcsáti református templom berendezése 1746-
ból, mely a Magyar Néprajzi Múzeumba került. Felirata szerint:

Ez a templombeli munka készült
Rév-Comáromi becsületes Aszt.
Mest. emberek Czina Mihály és
Kontz János által. Mesterlegény
Tüdõs János, Szabó István által.77
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A Csongrád megyei  Szentes református templomának belsejét is ko-
máromi  asztalosok készítették 1761-ben. Az egyházi anyakönyv egyik
ugyanebbõl az évbõl származó bejegyzése szerint a mennyezet festésén
dolgozó legények egyike Szentesen telepedett le. A szentesi Református
Eklézsia históriájában késõbb leírták, hogy ezt a templomot lebontották,
de feljegyezték, hogy milyen volt a templom berendezése:

,,A Deszka mennyezet vagy padlás kék színre volt festve, és 4 szegletes táb-
lákra volt felosztva, faragva és széll Létzekkel, ‘s ahol ezek a létzek koczkásan
össze mentek, ott a sarkokra aranyos rózsa volt szegezve.

A’ táblák pedig sok féle figurákkal bé voltak tzifrázva, zöld nyulak, kék szar-
vasok, veres madarak, sárga és fejér s fekete levelû, ember nem látta virágok,
edények, tsillagok, sokféle színekbõl elegyített kacskaringós formák voltak arra
festve, minden, a’ mit az asztalosok minden elõre való gondolkozás nélkül kifor-
málhattak - és a’mellyek már igen szépeknek tartattak.”

,,A mennyezet közepén egy táblára töld koszorútól körülkerítve ez volt írva:
Kemenczki Péter. Molnár Mihály. Ifjú Jókai Sámuel. Rév Komáromi Asztalos
Mesterek által.”78

A Pest megyei Abony község templom belsejét is komáromi asztalosok
készítették 1740-ben.

A felsoroltakon kívül bizonyára még számos helyen készítettek festõ-
asztalosaink templombelsõket, ezek azonban tûzvész vagy háborús dúlá-
sok áldozatai lettek, vagy pedig a templomok renoválása alkalmával elkal-
lódtak. Mindezek dacára a megmaradt pár templombelsõ elégséges an-
nak megállapítására, hogy Rév-Komárom festõ-asztalosai több évszázados
munkálkodásukkal bizonyságot tettek a magyar nép alkotókészségérõl és
mûvészi érzékérõl.
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