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Bevezetés

A 20. század embere nagyarányú, az élet minden területére kiterjedõ, rend-
kívül gyors átalakulás tanúja.

Napjainkban már teljesen más a városok arculata, mint pár évtizeddel
ezelõtt. Sorra tûnnek el a régi keskeny utcácskák, a kertes családi házak,
hogy helyüket hatalmas tömbházakból képzett széles sugárutaknak adják
át. A modern lakásokból kiszorulnak az õsi, nemzedékrõl nemzedékre örök-
lött bútorok, az emberek pedig divatos öltözékben járnak a hagyományos
viselet helyett.

A gyors egymásutánban épülõ gyárak megkönnyítették ugyan a fizikai
munkát, de foglalkozási ágak egész sorát tették feleslegessé, aminek követ-
keztében számos kézmûvesmûhely volt kénytelen beszüntetni tevékenysé-
gét. A mûhelyek mesterei lassan kihalnak, s velük sírba száll évszázados
hagyományokon alapuló, rendkívül magas fokú mesterségbeli tudásuk,
amely remekmûvek sorát eredményezte.

Ez a múlt emlékeit felszámoló folyamat nem kerülte el Komáromot sem.
E sorok írója, mint szekeres gazda, vízimolnár és kézmûves õsök kései

utóda, vállalkozott arra a feladatra, hogy összegyûjti és írásba foglalja mind-
azokat az emlékeket, amelyek a komáromi mesterségekkel kapcsolatosan még
fellelhetõk és hozzáférhetõ.

A gyûjtõmunkát sok körülmény megnehezítette. A viharos történelmi
múltú Komáromban ugyanis számos természeti csapás: árvíz, tûzvész, föld-
rengés és ostrom pusztított.

Az összegyûjtött anyag ezért – különösen egyes mesterségeknél – erõ-
sen hiányos, de arra feltétlenül jó, hogy egy-egy közösség életérõl a leglé-
nyegesebb tudnivalókat megmentse az utókor számára.

Munkánkat a leghitelesebb forrásra, a még élõ mesterek adatszolgálta-
tásaira alapoztuk. Értékes segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.
Ezeket az adatokat egészítettük ki a rendelkezésünkre álló dokumentumok-
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kal és már publikált anyaggal. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy mester-
ségrõl sem tudunk teljes, minden részletre kiterjedõ képet adni. Ez jelen-
leg nem is lehetséges, mert a komáromi adatokat tartalmazó levéltárak és
múzeumok anyaga még rendezetlen, tehát egyelõre hozzáférhetetlen.

Könyvünkben elõször a komáromi foglalkozási ágak kialakulásáról, fej-
lõdésérõl és az ország gazdasági életében betöltött szerepérõl számolunk
be, utána felvázoljuk a kézmûveseknek a céhrendszerrel, valamint a város-
sal való kapcsolatát, végül pedig részletesen ismertetjük azokat a mester-
ségeket, amelyek egykor országos hírnévnek örvendtek.

Kecskés László
1978
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A gazdasági élet kezdetei

Komárom nevével gyakran találkozunk különféle tárgyú tudományos mun-
kák hasábjain. Regényíróink is szívesen szerepeltették hõseiket ebben a nagy
múltú, változatos sorsú városban. Komárom jelentõségének és a történe-
lemben betöltött szerepének okát elsõsorban elõnyös földrajzi fekvésében
látjuk.

A város ugyanis Európa legfontosabb nemzetközi vízi útja, a Duna mel-
lett fekszik. Falai alatt ömlik a Dunába a Nyitrával egyesült Vág-Duna, terü-
letén vezet át a Pozsony-Budapest közti, kb. 200 km-es folyamszakasz legfor-
galmasabb állandó átkelõhelye, és itt metszik egymást a nagy folyók völgyé-
ben vezetõ õsi nemzetközi utak.

A honfoglalás idején a Csallóköznek e jól védhetõ keleti zugában a fek-
vés adta lehetõségek késztették letelepedésre a magyarság egy csoportját,
ahol a rév védelmére a 10. század elején felépítették Komárom várát.1

A kitûnõ fekvésû várat I. István az õsalapítású királyi vármegyék egyiké-
nek székhelyévé tette.2

Az erõdítmény mellett kialakult, ugyancsak Komáromnak nevezett „vá-
ras hely” idõvel a környék árucseréjének színhelye lett.3

Bekapcsolódott Komárom a Dunán megindult kereskedelmi hajóforga-
lomba is, melynek már a 11. században fontos berakodó hajóállomása volt.4

A sok kedvezõ tényezõ hatására kifejlõdött katonai, közigazgatási, közle-
kedési és kereskedelmi központ nagy vonzóerõt gyakorolt a közeli és távoli
vidékre, ahol – az ország többi részéhez hasonlóan – megkezdõdött a társa-
dalmi és területi munkamegosztás, a mezõgazdaság és az ipar különválása.
Ez a rétegzõdés azt eredményezte, hogy a paraszti foglalkozásúak falujuk-
ban maradtak, a kézmûvesek pedig a forgalmas vásárhely, Komárom felé
törekedtek.5

Megindult a várossá fejlõdés folyamata, amelyet jelentõs mértékben
meggyorsított IV. Béla 1265. április 1-én kiadott adománylevele. A nagy jelen-
tõségû okirattal a király Komárom polgárait ugyanolyan jogokkal ruházta
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fel, mint amilyeneket Buda polgárai élveztek. A legfontosabb kedvezmé-
nyek a következõk voltak: a város részére árumegállító jog, a polgároknak
birtokjogi szabadság, vagyonuk feletti szabad rendelkezés, bírák és esküdtek
szabad választása.6

Komárom vonzóerejét nagymértékben fokozta az is, hogy királyaink szí-
vesen tartózkodtak erõs várának falai között.7

A kedvezmények és lehetõségek megteremtették a polgárság anyagi fel-
emelkedésének alapját.

Feljegyzések tanúsága szerint már a 14–15. században számos olyan
kézmûves mûködött Komáromban, akik szakmánként szervezett testüle-
tekbe, céhekbe tömörültek.8  Számukról, mûködésükrõl és termelésükrõl
azonban lehetetlen pontos képet alkotni, mert mindössze pár szerény adat
maradt ránk. Ezekbõl tudjuk, hogy a vargák 1473-ban, a csizmadiák 1497-
ben alapítottak céhet, valamint azt, hogy a vargák az esztergomiaktól vet-

1 Lakatosmûhely a 17. században
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ték át céhszabályzatukat. Lehetséges, hogy a két város vargái közös céhet
alkottak.9

Tudomásunk van arról is, hogy Komáromot kézmûveseinek szorgalma
és jó munkája már a középkorban az ország ipari termelésének egyik legje-
lentõsebb központjává fejlesztette.10

A török háborúk kora

A 16. századról már az elõbbieknél jóval többet tudunk, a további századok-
ról pedig egyre bõségesebb bizonyító anyag áll rendelkezésünkre. A török
háborúk (16–17. sz.) idõszakában gyökeresen megváltozott Komárom élete.
A királyok kedvenc tartózkodási helyébõl az ország egyik legerõsebb végvá-
ra lett. Gazdasági élete ennek megfelelõen teljesen átalakult.

2 Seborvos a 17. században
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A várban és a városban állandóan erõs helyõrség tanyázott, idõnként
hatalmas hadseregek táboroztak a környéken. Sokrétû szükségleteik
kielégítéséhez számos kézmûvesre volt szükség. Természetes, hogy
munkálkodásukkal elsõsorban a katonaság idényeit elégítették ki. A 16.
és 17. században Komárom kézmûvesei között minden lényeges iparág
képviselve volt. A már szervezett céhek közül ebbõl az idõszakból az
alábbiakról tudunk: vargák, szûcsök, lakatosok, csizmadiák, fazekasok,
kerékgyártók, kovácsok, kádárok, takácsok, kõmûvesek, kõfaragók,
asztalosok, szabók, szíjgyártók, nyergesek, sörfõzök, posztósok, sütõk,
molnárok, ácsok, gombkötõk, mészárosok, ötvösök, zubbonycsinálók,
halászok és kalaposok.11

3 Kötélverõ a 17. században
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Komárom fénykora

A 17. század utolsó évtizedében a törökök kiszorultak Magyarországról. A
másfél évszázados háborúskodás után, melyben országrésznyi területen
városok és falvak ezrei pusztultak el, azonnal megindult az újjáépítés.

Komárom ügyesen illeszkedett bel az új helyzetbe, úgyhogy rövid
idõ alatt az újjáépítés egyik legfontosabb góca lett.

Az újjáépítéshez rengeteg anyagra, elsõsorban faanyagra volt
szükség. Komárom ügyes kereskedõi ezt könnyen elõteremtették.
Árva, Turóc, Liptó és Trencsén megyék óriási erdõségei bõven ad-
ták a hatalmas szálfákat, amelyeket a Vág folyó olcsó vízi útján,
tutajok alakjában úsztattak le Komáromig. Itt a fa nagy részét fel-
dolgozták, a belõle nyert kész vagy félkész árut pedig fõleg hajó-

4 Tûkészítõ mûhely a 17. században
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5 Gombkészítõ mûhely a 17. században

kon, kisebb mértékben közúton juttatták el az ország  minden ré-
szébe. Rengeteg fát szállítottak feldolgozatlan állapotban is.  A
visszatérõ hajóknak és szekereknek, melyeknek fõ úti célja a né-
met tartományok valamelyike volt, fõleg gabona és bor volt a rako-
mánya.

A nagyarányú vízi és közúti forgalom soha nem tapasztalt lehetõsé-
geket teremtett Komáromban. Egyre szaporodott a kereskedõk, a kéz-
mûvesek, a hajósok, a szekeresek és hajóvontatók száma.

A rohamos fejlõdés rengeteg embert csábított letelepedésre. 1715-
ben Komárom – lélekszám tekintetében – Brassó, Buda, Kolozsvár és
Nagyszeben után az ország ötödik legnépesebb városa volt.12

A kézmûipar hatalmas arányú fejlõdését kézzelfoghatóan bizonyítja a
céhekbe tömörült komáromi mesterek létszámának gyors emelkedése.13
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1715-ben 183 mester
1720-ban 250 “
1753-ban 452 “
1770-ben 381 “
1777-ben 512 “
1784-ben 650 “

Az iparûzõk számát tekintve a 18. századi Felsõ-Magyarországon egye-
dül Pozsonyban mûködött több kézmûves, mint Komáromban.

A számsorban feltûnõ, hogy 1753-ban közel kétszer annyi a kézmûve-
sek száma, mint 1720-ban. A nagyfokú emelkedés elsõsorban azzal ma-
gyarázható, hogy a szépen gyarapodó Komárom 1745-ben óriási anyagi
áldozattal megszerezte a szabad királyi város rangját. Ez többek között azzal
a kedvezménnyel járt, hogy a polgárságot kivonta a zsarnok várparancs-

6 Posztókészítõ mûhely a 17. században
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nokok fennhatósága alól, tehát szabadabban, kedvezõbb körülmények
között dolgozhattak.

Feltétlenül magyarázatra szorul az a jelentõs létszámcsökkenés, amely a
gyors emelkedés után 1753 és 1770 között mutatkozik. A visszaesés oka az
1763. évi pusztító erejû földindulás és az azt követõ, hónapokig tartó föld-
rengéssorozat, amely számos kézmûvest Komárom elhagyására késztetett.

Érdekes keresztmetszetet ad a város iparáról a mesterek számának
iparáganként való megoszlása. 1758-ban Komáromban a következõ szá-
mú mester mûködött:14

csizmadia 57 mester
csapó 50 “
magyar szabó 48 “
molnár 39 “
szûcs 32 “
magyar varga 28 “
gombkötõ 18 “
német varga 17 “
fazekas 17 “
takács 16 “
lakatos 15 “
mészáros 12 “
német szabó 10 “
sörfõzõ   9 “
ötvös   9 “
szíjgyártó   8 “
ács   8 “
kõmûves, kõfaragó   6 “
tímár   6 “
kovács   5 “
kötélverõ   5 “
könyvkötõ   5 “

valamint 13 egyéb iparág 1–4 kézmûvessel.
A lüktetõ forgalmú város szorgalmas kézmûvesei rövid pár év le-

forgása alatt meggazdagodtak. Az egy mesterre számított évi jövede-
lem 1715-ben (22,30 arany) a legmagasabb (21,40 arany) a második leg-
magasabb volt az egész akkori Magyarországon.15

Errõl a korról így emlékeznek meg az öregek: „Akkor volt jó világ,
mert szakajtószám állt az ágyak alatt a pénz!”

Az egyes foglalkozási ágak keresetei között tetemes különbségek
voltak. Az alábbiakban közöljük Komárom legjobban jövedelmezõ
mesterségeit.16 Az egy mesterre jutó jövedelem aranyban:

1715-ben 1720-ban
a gombkötõknél 38 –
a kelmefestõknél 30 –
a kerékgyártóknál – 45
a kovácsoknál 40 40
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a kötélverõknél – 50
a pékeknél 30 56,25
a sörfõzõknél – 55
a szabóknál 42 28,30
a szappanosoknál 40 50
a szíjgyártóknál 30 –
a tímároknál 50 40

A nagy kereset nem az égbõl pottyant a mesterek ölébe, alaposan meg
kellett dolgozni érte mestereknek, legényeknek, inasnak egyaránt.

Egy-egy mûhely termelékenységének legfontosabb tényezõi: a mûhely-
ben dolgozó szakemberek száma és a napi munkaidõ. A komáromi mû-
helyben átlagosan a mesterek létszámát megközelítõ számú legény dolgo-
zott.17 Forgalmasabb években természetesen több legényt alkalmaztak, pl.
1777-ben, amikor 512 mesternél 876 legény dolgozott, mûhelyenként tehát
1,7 legény. Ez rendkívül magas arányszám, melynél magasabb az akkori Fel-
sõ-Magyarországon csak egy városban találunk.18 A legények munkaideje
rendkívül hosszú volt, reggel 5 órától este 8 óráig tartott. Volt idõ, mikor
egyes szakmáknál, mint pl. a csiszároknál reggel 3-tól dolgoztak este 8-ig.
Közben fél-fél óra jutott a reggelire és a vacsorára, egy óra pedig az ebédre.
Ezt az embertelenül hosszú munkaidõt némileg enyhítette a viszonylago-
san sok ünnep, melyeken nem volt szabad dolgozni.19

Komárom kézmûvesei a város és a környék lakosságának minden-
féle igényét ki tudták elégíteni. A sokrétûséget bizonyítja, hogy pl. 1770-
ben 52 iparág mûködött a városban 381 mesterrel, egy iparágra tehát
átlagosan 7,3 mester jutott.20

Magyarországon a kézmûvesek nagy részének földjei is voltak, ezért az
ipari tevékenység mellett földmûveléssel is foglalkoztak. Komárom kézmû-
vesei – egy-két kivételtõl eltekintve – nem gyakorolták ezt a kettõsséget.
Ennek egyik okát abban látjuk, hogy Komáromnak nem volt nagy kiterje-
désû határa, abból is rengeteget elfoglalt a katonai célokat szolgáló terület, a
másik ok pedig az a tény volt, hogy a mûhelyek forgalma nyugodt megélhe-
tést biztosított a mestereknek.

A kézmûvesek munkája iránti nagyfokú kereslet, az élénk forgalom és
mindezek következményeképpen az anyagi gyarapodás az 1848/49-es sza-
badságharcig tartott, annak ellenére, hogy földrengések, árvizek és tûzvé-
szek idõnként el-elpusztították Komárom egyik vagy másik részét, vagy az
egész várost.

Komárom 457 mesterrel és 366 legénnyel még 1828-ban is az akkori
Felsõ-Magyarország egyik legfontosabb ipari központja volt. Csak Po-
zsony és Kassa elõzte meg.21

Közvetlenül a szabadságharc elõtti években 496 mester, 490 mester-
legény és 235 inas, összesen tehát 1221 ember dolgozott a komáromi
kézmûvesmûhelyekben, az alábbi megosztás szerint:22

mester mesterlegény inas összesen
ács 3 21 5 29
asztalos 36 38 22 96
bádogos 3 1 3 7
borbély 6 11 7 24
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mester mesterlegény inas összesen
cukrász 2 2 – 4
csizmadia 110 70 55 235
esztergályos 4 2 1 7
fekete fazekas 10 5 1 16
mázas fazekas 6 13 3 22
fésûs 3 – – 3
halász 19 1 7 27
gombkötõ, gombcsináló 5 6 4 15
hentes 25 7 – 32
kádár 6 5 5 16
kalapos 6 8 – 14
kárpitos 1 1 – 2
kefekötõ 1 1 – 2
kerékgyártó 3 3 – 6
kesztyûs 3 1 1 5
késes 1 – – 1
kolompáros 2 3 1 6
kovács 6 8 – 14
kõmûves 3 13 2 18
könyvkötõ 4 2 1 7
könyvnyomó 1 5 1 7
kötélgyártó 5 6 8 19
lakatos 9 13 8 30
mészáros 3 7 5 15
mézesbábsütõ 2 1 – 3
molnár 67 90 30 187
nyereggyártó 4 4 4 12
órás 4 2 1 7
orgonacsináló 1 – – 1
ötvös 5 – 2 7
puskamûves 1 – 1 2
ráspolyvágó 1 1 – 2
rézöntõ 1 – – 1
sütõ 6 15 3 24
magyar szabó 24 27 17 68
német szabó 20 25 16 61
szappanos 4 2 3 9
szíjgyártó 7 6 1 14
szitaszemszövõ 2 – – 2
szitás 2 1 – 3
szûcs 13 11 5 29
szûrszabó 9 2 3 14
takács 16 10 1 27
cseres tímár 4 12 – 16
fehér tímár 1 1 – 2
magyar tímár 1 – – 1
üveges 2 2 – 4
német varga 13 25 8 46
összesen 496 490 235 1221
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A 19. század közölt adataiból érdemes levonni a következtetéseket.
Mindenekelõtt azt állapíthatjuk meg, hogy Komárom a század elsõ felé-

ben fontos ipari góc volt, de a mesterek létszáma az elõzõ századvégi álla-
pothoz viszonyítva (1784-ben 650 mester, 1828-ban 457, 1845-ben 496 mester)
erõsen lecsökkent.

A változás a napóleoni háborúk következménye, mert ettõl kezdve a vá-
ros életének irányításában újból hadászati szempontok kerültek elõtérbe. 1809-
ben ugyanis a Bécset elfoglaló Napóleon elõl a császár, udvartartásával és kin-
cseivel együtt Komáromba menekült. Ekkor nyilvánította ki I. Ferenc a város
szempontjából sorsdöntõ óhaját, hogy Komáromot a monarchia legerõsebb,
200 000 katona befogadására alkalmas erõdrendszerévé kell kiépíteni.23

A hatalmas arányú építõmunka 1809-ben kezdõdött, és négy évtizeden
át folyt. A nagymérvû építkezések, az egyre szaporodó laktanyák és ben-
nük állomásozó, évrõl évre nagyobb létszámú katonaság sok új munkaal-
kalmat hozott a városba, de több foglalkozási ág visszafejlõdését is okozta.

Ezt a változás utáni állapotot igyekeztünk érzékeltetni a foglalkozási ágak
szerinti részletes kimutatással, amely összességében még mindig tekinté-
lyes, összetételében pedig sokrétû kézmûiparról tanúskodik.

A kézmûvesipar elsorvadása

Ennek a mozgalmas, jó kereteit lehetõségeket nyújtó korszaknak az 1848/
49-es szabadságharc vetett véget, melynek véres csatái dicsõséget szereztek
Komárom nevének, a város azonban romhalmazzá változott. Lakosainak
száma a szabadságharc elõtti 20 660-ról 1850-ig 11 214-re csökkent, mivel az
események megismétlõdésétõl félve rengetegen végleg elhagyták a sokat
szenvedett várost.24

Nyugodtabb helyet választott magának a kereskedõk és kézmûvesek
tekintélyes része is. A megmaradottak egy ideig még sok munkaalkalmat
találtak az erõdök építése körül, de 1877-re ez is befejezõdött.

A 19. század második felében bekövetkezett a korszerûtlenné vált céh-
rendszer felszámolása. 1860-ban jelentõs mértékben korlátozták mûködé-
süket, 1872-ben pedig az elsõ Ipartörvénnyel kimondták megszûnésüket.
Az iparosok ezután az ipartársulatok, 1874-tõl kezdve az ipartestületek kere-
tében folytatták tevékenységüket.

Idõközben az erõs ütemben fejlõdõ világban egyre korszerûtlenebbé vált
a kézmûvesek hagyományos termelési rendszere. Nem tudták felvenni a har-
cot a gyorsan tért hódító gyáriparral, és fokozatosan kiszorultak a piacokról.

Az elsõ világháború és az utána bekövetkezett gazdasági válság
meggyorsította a kézmûipar sorvadását, a második világháború pedig
véglegesen lezárta a kézmûves termelés idõszakát.
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A komáromi erõdítmény állandó fejlesztése rendkívüli városkép kialakulá-
sához vezetett. A vár sorozatos bõvítése ugyanis azzal a következménnyel
járt, hogy minden alkalommal igénybe vették és lebontották a város egy-egy
részét. Ez a magyarázata annak az idegen számára érthetetlen körülmény-
nek, hogy Komárom fõterét a város keleti szélén találjuk.

A rendhagyó alakú városban az egyes foglalkozási ágak a múlt század
utolsó évtizedeiben még viszonylag jól körülhatárolható területen helyez-
kedtek el. A Fõ téren (késõbb Klapka tér, ma Námestie VOSR), valamint a
tõle észak felé haladó Szombathy utcán (késõbb Jókai utca, ma Jókaiho ulica),
az északnyugati irányba vezetõ Vármegye utcán (ma Ulica Èervenej armády)
és a nyugati városkapuba torkolló Rác utcán (késõbb Nádor utca, ma Ulica
Gáborna Steinera) telepedett le a kereskedõk zöme. Komárom fõutcáját a vá-
ros leggazdagabb kereskedõirõl, a nagy adókedvezményeket élvezõ szer-
bek akkor használatos népnevérõl nevezték Rác utcának.

Ezen utcák között, Komárom középsõ részén lakott a város vezetõ rétege.
A tõlük nyugatra esõ városrészben álltak a szekeres gazdák portái. Itt voltak
a Gazda (Pionierska) és a Kertész (Záhradnícka) utca is.

A Duna melletti utcákban voltak a kézmûvesek nagy részének mûhelyei,
házai. Már az utcák neve is sokat mond: Molnár utca (ma Mlynárska ulica),
Fazekas utca (ma Hrnèiarska ulica), Halász utca (ma Daxnerova ulica), Für-
dõ utca (ma Šafárikova ulica), Kalapos utca (ma Klobuènícka ulica), Szappa-
nos utca (késõbb Duna utca, ma Dunajská ulica), Vágó utca (késõbb Vársor
utca, ma Belojanisova ulica).

A kézmûvesek másik csoportja a város keleti részén, a Mester utca
(Majstrovská ulica) környékén telepedett le. A Vág-Duna melletti utcákban
lakott a hajósok, a talpasok, a halászok, a hajóácsok legnagyobb része, a folyó
partján volt a tutajkikötõ, mellette az ács- és hajóácstelepek sora.

A Kis-ér mellett, a város északi részében a Pihegõ utcában és a Ci-
gány-téren telepedtek le a cigányok. Közülük kerültek ki a muzsikusok
és a szegkovácsok.

A Duna jobb partján fuvarosok, vasutasok és napszámosok laktak. Itt
építették fel a századforduló táján Komárom gyárait.
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7 A foglalkozási ágak földrajzi elhelyezkedésének vázlata
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Koppánmonostor állandó lakossága zsellérekbõl állt.
Ennek az elhelyezkedési rendnek az eredete az 1600-as évek végéig

vezethetõ vissza. A török háborúk idején rendkívül kis területre összeszo-
rított város ugyanis ekkor terjeszkedhetett szabadon, az egyes foglalkozási
ágak ebben az idõben helyezkedtek el a munkálkodásuk igényeinek leg-
megfelelõbb helyen.
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Általános tudnivalók a céhekrõl

Hiányos lenne a beszámoló, ha csak a mesterségbeli sajátosságokat ismertet-
né. Mestereink életét számos olyan kötöttség szabályozta, amely a közössé-
gi élet folyománya volt. Közülük a céhbeli és a komáromi polgársággal járó
kötelezettségekkel bõvebben foglalkozunk.

A kézmûvesek szakmánként nagy hatáskörrel rendelkezõ testületekbe,
céhekbe tömörülve dolgoztak. A céhek tagjai a mesterek és a legények voltak,
akiknek számát pontosan meghatározták. A mesterséget kitanulni szándéko-
zó ifjú inasnak vagy apródnak szegõdött el valamelyik mesterhez. Ha jól viselte
magát és elsajátította szükséges tudnivalókat, 3-4 év után megkapta a
szabadulólevelet, legény vagy segéd lett. Ekkor vándorútra kelt, pár évig járta az
országot, melynek során más-más mesterekhez szegõdve tökéletesítette tu-
dását. A vándorlás után hazatérve a céh mestereinek jelenlétében remeket tett,
azaz elkészített valamilyen szakmájába vágó tárgyat. A legrégibb általunk is-
mert vizsgamunka a volt komáromi városi levéltár vasládája, amely 1513-ból
származó lakatosremek.25 A remek sikeres elkészítése után a legényt ünnepé-
lyesen mesterré avatták. Az ifjú mester, céhének most már teljes jogú tagja,
mûhelyt nyitott, önálló lett, további sorsát tehetsége és szerencséje irányította.

Minden céh élén az évenként választott céhmester állt. Kötelessége volt a
céh képviselete hatóságok elõtt, a céhszabályzat betartása, a tagok érdekeinek
védelme, munkájuk és erkölcsi magaviseletük ellenõrzése, a gyûléseken és a
lakomákon való elnöklés. A céh további tisztségviselõi voltak: a céhmester
helyettese, a kis céhmester, továbbá az írásbeli teendõket végzõ nótárius.

Rendkívül nagy szerepet játszott a céhek életében a díszes kiállítású,
megkülönböztetett tisztelettel kezelt céhláda, a céh anyagi és erkölcsi össze-
tartozásának jelképe. A céh életének minden jelentõsebb eseménye a kinyi-
tott céhláda elõtt zajlott le. Benne tartották a céh pecsétjét, pénzét, értéktár-
gyait és a fontos okiratokat.

A céhek szabályos idõközönként gyûléseket tartottak, melyeken meg-
tárgyalták a „felgyülemlett ügyeket”.
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8 A komáromi takácsok céhzászlója 1827-bõl

A céhek mûködését és a céhekben tevékenykedõ kézmûvesek életét
céhszabályzatok, más néven céhlevelek szabályozták, amelyek pontokba fog-
lalva részletesen felsorolták a vezetõk, a mesterek, a legények, az inasok és a
családtagok jogait és kötelességeit, valamint egymáshoz való viszonyukat. A
céhleveleket – ha a körülmények úgy kívánták – idõnként megújították. A
megújítás árvíz, tûzvész vagy ostrom következménye volt, mikor a város
pusztulásával együtt megsemmisültek a céhszabályzatok is.
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Ezek a megújított céhlevelek sajnálatosan semmit sem mondanak a meg-
elõzõ korszakról. Egyik-másikban hivatkoznak arra, hogy a céh már régóta
mûködik, de keletkezésének idõpontját nem közlik.26

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a céhleveleket, amelyeket ismerünk
vagy amelyeknek egykori létezésérõl tudunk, egyben közöljük keletkezé-
sük vagy megújításuk évét:27

9 Mézesbábos kalácsminta
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10 A komáromi borbélycéh pecsétje 1638-ból

Vargák céhlevele az 1463., 1555., 1569., 1631., 1687., 1735. évbõl
Csizmadiák „ 1497., 1567., 1827. „
Lakatosok „ 1587. „
Nyereggyártók „ 1602. „
Ötvösök „ 1603., 1604., 1681. „
Mészárosok „ 1625., 1637., 1697., 1728.  „
Csapók „ 1623., 1698. „
Takácsok „ 1626. „
Szûrszabók „ 1637., 1686., 1744., 1845. „
Gombkötõk „ 1651. „
Tímárok „ 1656. „
Kovácsok „ 1657. „
Kádárok „ 1657., 1687. „
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Zubbonycsinálók céhlevele az 1675., 1695. „
Selyempaplan-készítõk „  1675., 1753. „
Magyar szabók „ 1686. „
Német szabók „ 1686. „
Asztalosok „ 1686., 1753. „
Csiszárok, nyergesek, szíjgyártók céhlevele az 1692. „

11 Közvetlenül a céhrendszer megszûnése után kiadott tanulólevél 1879-bõl
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Vegyes céh (kézmûves, szíjgyártó,
         csiszár, nyereggyártó) 1692. „

Halászok céhlevele az 1546., 1696. „
Rác kalaposok céhlevele az 1696. „
Sörfõzõk „ 1696. „
Borbélyok „ 1715. „
Ácsok „ 1718., 1754. „
Fazekasok „ 1718. „
Szûcsök „ 1753. „
Bognárok „ 1753. „
Zubbony-, paplan-, pruszlikkészítõk
                                   céhlevele az 1762. „
Kõmûvesek, kõfaragók „ 1818. „
Molnárok „ 1818. „
Hentesek „ 1845. „
A felsorolt céhlevelek közül a halászokét, az ötvösökét és csizmadiákét
a késõbbiekben részletesen közöljük.

A céhekrõl adott általános ismertetés a három céhlevéllel kiegészít-
ve elegendõ adatot szolgáltat ahhoz, hogy fogalmat alkothassunk a régi
idõk kézmûveseinek életérõl és a céhrendszerrõl.

Nem volna teljes a komáromi céhek életének bemutatása, ha egy-
két érdekes helyi vonatkozású részlettel nem egészítenénk ki.

Mesterasztal

A kézmûvesek szorgalmas emberek voltak, látástól vakulásig dolgoz-
tak, de szerettek jól élni. Minden alkalmat – még a hivatalos összejöve-
teleken is felhasználták arra, hogy ehessenek és ihassanak.

A legkiválóbb lakmarozási lehetõséget a remektevés alkalmával a
céh tagjainak adott díszebéd, az úgynevezett mesterasztal nyújtotta.
Költségeit, amelyek hatalmas összegeket tettek ki a remekes mester vi-
selte.

A mesterasztal iránt támasztott igények idõvel annyira magasak let-
tek, hogy rendkívüli anyagi megterhelést jelentettek a mesterjelöltek
számára. A számos, jogosnak tartott panasz hatására a városi tanács 1759-
ben szabályozta, erõsen lecsökkentette a „remek ebéd és föröstököm”
ételrendjét. A lecsökkent tartalmú föröstököm ezután csak az alábbiak-
ból állhatott.28

1 mo Égetett bor
2-do Rostélos Petsenye savanyu Lével, Salátával és fehér Kenyérrel
3-mo Kacsa Petsenye
4-to Sajt és Bor

Az ebéd pedig ezekbõl állott:
1-mo Kolbászos Leves
2-do Tehény huss Tormával
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3-mo Savanyu Káposzta husval
4-to Rizskása Tyuk husval
5-to Bárány huss Citromos lével
6-to Fehér petsenye, Csibe, egy Malac és sült Lud
7-mo Saláta
8-vo Egy Táll Fánk
Notabene az specificált petsenyeként szaba lészen akár egy fogásban, akár többen
feladni. Másnap pedig „midõn tudniillik a bötsületes czéhben az Remek
viszgáltatnék, akkor is egy rendes föröstökömöt a Remekes Mester adni tartozik.

Úrnapi körmenet

Volt Komáromnak egy évenként megismétlõdõ ünnepélyes eseménye,
amely a céhélet hagyományainak egy részét egészen a két világháború kö-
zötti évtizedekig átmentette: az úrnapi körmenet.29 A római katolikus egy-
háznak ezen a nagy ünnepén részt vettek a katolikus hívõk, de felvonult a
katonaság, a polgárõrség és a céhek is.

A céhlevelek büntetés terhe mellett , a vallási hovatartozás figyelembe
vétele nélkül, minden tagnak kötelezõen elõírták a körmeneteken való rész-
vételt. Ez a rendelet a protestáns céhtagok részére – különösen a 18. század-
ban – sok kellemetlenség forrása lett, mert ellentétben állt vallási meggyõzõ-
désükkel. A vallási villongások megszûntével azonban e téren is enyhült a
feszültség. A protestánsok ekkor már a céhbeli összetartozás egyik megnyil-
vánulásának fogták fel ezt a színpompás felvonulást, úgyhogy a céhrend-
szer megszûnése után is részt vettek rajta, amikor már nem volt kötelezõ. A
körmenet, vagy latinul processio, melyet a komáromiak következetesen
„proseccio”-nak neveztek, minden évben azonos rendben vonult végig a Fõ
tér – Barátok utcája – Zámbory utca – Séta tér – Rác utca vonalán. A céhek a
baldachint követõ fehér ruhás lányok után sorakoztak be a menetbe. Min-
denki fekete ünneplõ ruhába öltözve vonult fel céhének különféle színû és
nagyságú zászlója alatt. A legnagyobb zászlókat fõ- és mellékrudak segítsé-
gével nyolcan-tízen vitték. A zászlókat virágokkal és szalagokkal díszítették,
de jutott bõven virág és szalag a zászlóvivõk ruhájára is. Régi hagyomány
volt, hogy esküvõ alkalmával minden ifjú céhbeli menyasszony díszes sza-
lagot kötött a céhzászlóra.

A nagyobb céheket muzsikaszóval a legjobb cigányzenekarok követték.
Az egyes mesterségeket jelképezõ szerszámok is helyet kaptak a felvonulás-
ban. A mészárosok elõtt egy legény szépen feldíszített bárdot vitt a vállán.
Az ácsok élén két zöld bõrkötényes legény vonult, vállukon élével elõreálló
fejszékkel. A fejszék élére narancs volt ráhúzva. A fejszék nyelét és fokát
különféle színû szalagokkal fonták be, melyek hosszan lelógtak róla, és egé-
szen beborították a fejszevivõ legény hátát.

A körmenet befejezése után hazatértek a mesterek. A céhmestert, ké-
sõbb a társulati elnököt a cigányzenekar egész hazáig elkísérte, végig muzsi-
kálva az utcán az illetõ céh indulóját. Indulója volt az ácsoknak, a kertészek-
nek, a kõmûveseknek és a henteseknek. A mester lakásán hideg sülttel és
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tüzes borral terített asztal várta az érkezõket. A cigányok az ablak alatt húz-
ták a szebbnél szebb nótákat és a céhindulót. Pihenés közben falatoztak és
ittak, majd átvéve szolgálatuk díjazását, eltávoztak.

Céhzászlók

Röviden a céhzászlókról is meg kell emlékeznünk, melyeknek sorsa
híven tükrözi Komárom sanyarú, változatos történetét.30

A céhek díszes, hatalmas, õsi zászlóit évszázadokon át a Szent And-
rás templomban õrizték, 1737-ben azonban Hildburghausen herceg
várkormányzó parancsára, a céhek tiltakozása ellenére, valamennyit a
vártemplomba vitték. A várkormányzó ez alkalommal hatalmának fi-
togtatására „a céheket magához hívatta, privilégiumaikat elõkérte, õ a piacon
tartott úri székben azokat mint a város földesura megerõsíté, és ezért az egyes
céhektõl 6, 8, 12, sõt 16 aranyat is kívánt”.

A céhzászlók a várból csak 1745-ben, a szabad királyi városi jog meg-
szerzése után kerültek vissza eredeti helyükre, a plébániatemplomba.
A zászlókkal való szabad rendelkezés rendkívül fontos volt a céhek szá-
mára. Ezt bizonyítja, hogy még Mária Terézia szabadságlevelébe is be-
lekerült a céhzászlók sorsa. A 7. pont, amely véglegesen megszüntet-
te a várparancsnokok város fölött joghatóságát, többek között a követ-
kezõket tartalmazza:

„...a czéhek zászlói, a melyek eddigelé a város sérelmével az erõsség templo-
mába vittettek, visszaadassanak és a plébánia-templomban helyeztessenek el.”

A komáromi sors azonban itt is utolérte a féltve õrzött zászlókat. az
1848. szeptember 17-i nagy tûzvész alkalmával leégett a templom, és
benne égett valamennyi – közöttük 10 hatalmas, két fõrúdon hordott –
céhzászló.

A szabadságharc után a jelentõsebb céhzászlókat újból elkészítet-
ték, ezek a mai napig is a Szent András-templom oldalkápolnáiban ta-
lálhatók.

Vándorlókönyv

A céhekben a mesteri fokozat elérésnek elengedhetetlen feltétele volt a
vándorlás. A vándorútra kelt legény régebben bizonyságlevelet, 1816,
illetve 1830 után vándorlókönyvet kapott, melybe befogadó mesterei
bevezették, hogy hol, mennyi ideig és hogyan dolgozott.

Birtokunkban van Fehér János pintérsegéd vándorlókönyve, ame-
lyet Komárom szabad királyi város kapitányi hivatala állított ki 1861.
december 2-án, 42. jegyzõkönyvi szám alatt.

A kemény táblás, magyar és német nyelvû könyvecske a vándorlás-
sal kapcsolatos tudnivalókat, a vándorló személyi adatait és a bejegyzé-
seket tartalmazza. Érdekessége miatt mindezeket szó szerint közöljük.
A tudnivalók magyar szövege:
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Vándorlókönyv,
mely a legfelsõbb rendeléshez képest a nagyméltóságú magyar királyi helytar-
tótanácsnak 1816-ik évi július 16-án 21,080-ik szám alatt kelt kegyelmes rend-
szabása következtében kiadatott.

12 Komáromi mesterlegény vándolókönyve 1861-ból (1. oldal)
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13 Komáromi mesterlegény vándolókönyve 1861-ból (2. oldal)

E jelenvaló 48 oldalból álló vándorlókönyvet jó karban tartozik fenntartani
annak tulajdonosa, valamint

1-ször. Kötelességül tétetik, hogy mindennemû kóborlás, különösen pedig a
koldulást kerülje, úgyszinte
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2-szor. Utazását egyedül azon helyekre, hol mesterségébõl mesterek talál-
tatnak, terjeszsze; a hol munkát nem kap, felsõbbi különös engedelem nélkül 48
órán felül lenni szabadságában nem áll a vándorlónak; ha pedig munkát nem
kapván, utazását tovább folytatni kényteleníttenék, azon esetben a helybeli
czéhmester vagy annak helytartója, s a hol czéhek nem találtatnak, egy mester
által ezen vándolrókönyvbe jegyeztesék fel: vajon a vándorlólegénynek találko-
zott-e légyen munkája vagy sem? S mely oknál fogva nem akarta õ elvállalni
azt? továbbá

3-szor. Tiltatik a vándorlónak felsõbbi különös engedelem nélkül a cs. kirá-
lyi örökös tartományokat elhagyni; ellenben igyekezetét oda fordítani tartozik,
hogy vándorlása idejét hasznos munkával töltse s úgy mint errõl, mind tartás
idejérõl, azon mestertõl, kinél dolgozott, szokott bizonyítólevelet kivenni;
elõljáróinak bizonyításait ezen könyvbe beiktatni, s egyszersmind a helybeli
elöljáróknak elõmutatni, hogy a nékie elõforduló esetben a betöltött vándorlás-
ról bizonyságul szolgálhasson. Végre

4-szer. A nagyméltóságú magyar királyi helytartótanácsnak 1835-ik évi jan 25-
én 2355-ik szám alatt kelt kegyelmes intézõ-levele által tiltatik a vándorlónak, ezen
vándorlókönyvnek akármely részében való meghamisítása, vakarása vagy igazítá-
sa, mivel ez mint nyilvános csalárdság kemény büntetést vonzana maga után.

A bejegyzések szövege:

8. oldal.

„Kiadatott Sz. Kir. Rév Komárom városa kapitányi hivatalában Decemb. 2-
án 861. Kiss Zs. hadnagy.
Érvényes három évre.
Sz. K. KOMÁROM VÁROSA KAPITÁNYI HIVATALA”
feliratú bélyegzõ.

9. oldal.

Hogy ezen könyv tulajdonossa név szerint Fehér János nállunk Mester tár-
sunknál 21. az az huszon egy hetekig szorgalmassan dolgozott a melyet bizo-
nyítom.
Szolnok 13. Juli 1862.

Viderspan János
A kádárcéh viaszpecsétje. Czéh Mester m. k.”

11. oldal.

„Hogy Fehér János kádársegéd nálam alol irtnál dolgozott 862 Julius hó 25
dik kitül Egész November ho elsõig 862 melly idõk alatt magat szorgalmatosan
viselte

Bizonyítom
Kelt R: Komárom 10 dik November 862

Pader Ferentz
A kádárcéh viaszpecsétje. Czéh Mester”
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Még egy bejegyzést találunk Pader Ferentztõl, az 1863. január 6-tól
április 12-ig, valamint egy német nyelvû igazolást az 1863. áprilistól
december 18-ig Tolnán eltöltött idõre.

A vándorlás hagyományát, a vándorlóévek sokrétû tapasztalatait és él-
ményeit nemzedékek hosszú sora adta át egymásnak. Ezzel magyarázható,
hogy a céhrendszer megszûnése után, amikor már nem volt kötelezõ, még
mindig számos segéd kelt vándorútra, hogy gyarapítsa tudását.

14 A „Mázos és Fekete Méves Fazekas Czéh” szabadulólevele 1833-ból
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Közülük Török András lakatossegédet emeljük ki, aki kilenc évig vándo-
rolt, miközben bejárta fél Európát. Három évet dolgozott Budapesten, hár-
mat Bécsben, kettõt Berlinben, egyet-egyet Frankfurt am Mainban és München-
ben. Közben megfordult Párizsban és Londonban is, de egyik  helyen sem tar-
tózkodott hosszabb ideig, mert nem kapott munkát. A hosszú vándorútról
rendkívül magas fokú szakmai tudással meggazdagodva tért haza. Szülõvá-
rosában mûhelyt nyitott, de csak pár évig dolgozhatott zavartalanul, mert az
elsõ világháború derékba törte szépen felfelé ívelõ pályáját. Mûvészi értékû
munkái közül a volt Komárom Elsõ Takarékpénztár (ma nyomdaüzem) ka-
puját és a szõnyi volt Gyürky kastély (ma kórház) vasmunkáit ismerjük.31

A termékek értékesítése

A kézmûvesek tevékenységének rendkívül fontos tényezõje volt a ter-
mékek értékesítése. A mesterek nemcsak iparosok, általában jó üzlet-
emberek is voltak. Áruikat a mûhelyekben és vásárokon értékesítették.
Pontosan nyilvántartották, hogy a környezõ helységekben mikor tart-
ják a vásárt, arra jó elõre biztosították a fuvart, majd ha elérkezett az
ideje, becsomagolták, elszállították és kirakták az árujukat.

A legtöbb árut természetesen Komáromban adták el, a heti- és or-
szágos vásárokon. Komáromban a heti- és országos vásárokat egészen
a 17. század végéig a várban  tartották. 1693-ban szerda volt a hetivásár
napja.32 A város 1695. október 18-án nyert jogot hetivásár tartására.33 Heti
két alkalommal – legutóbb hétfõn és csütörtökön – tartottak hetivásárt.

Az országos vásárok helyének kijelölésére 1745-ben – a szabad királyi
várossá nyilvánító szabadságlevél 15. pontjában – kapott jogot Komárom.34

A városban évete öt országos vásárt tartottak:

a Fülöp- és Jakab-napit május 1-je,
a Péter-Pál-napit június 29-e,
a Rókus-napit október 4-e,
az András-napit november 30-a körül.35

A vásárok három napig tartottak. Idõpontjukat elõre pontosan meg-
határozták, majd naptárakban és hirdetményekben közölték.

Az elsõ napon tartották a barom- vagy elõvásárt, a másodikon a derék-
vásárt, a harmadikon az utóvásárt.

Rengeteg nép jött össze egy-egy országos vásáron. Elsõsorban a komá-
romi iparosok és kereskedõk, valamint a város apraja-nagyja. Rajtuk kívül
felvonultak a szántói savanyúvizesek, a kamocsai „gyükeresek” (hagyma-
és zöldségesek), az oroszlányi meszesek, a negyedi káposztások, a naszályi
és gútai szilvások, a Nyitra megyei almások, a pozsnyi borosok, a csallóközi
portékások, a gútai paprikások, a szilasi, ekecsi, megyeri, szerdahelyi tök- és
lenmagosok, lókupecek, marhahajcsárok, lócsiszárok, üvegesek, borovics-
kaárusok, mindenárus olaszok és olcsójánosok.36

A nagy sokaságot együtt nem tudták a város egy részén sem elhelyezni,
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ezért az egyes csoportoknak foglalkozási áganként szorítottak helyet a
nagyobb tereken és szélesebb utcákon.

A szarvasmarhákat és lovakat a Vág-Dunán túl, az érsekújvári or-
szágút mellett, a sertéseket a disznópiacon (Rozália-templom helye
körül) vitték vásárra.

A kézmûvesek és kereskedõk fából készült, zárható, ereszes tetõvel
és lenyitható asztallal ellátott bódékban vagy sátrakban rakták ki árui-
kat a Rozália téren (ma Námestic 1. mája). Itt zajlott le a vásár legna-
gyobb része. De jutott sátor a város utcáira is. A fazekasok és porcelán-
árusok a bencések székháza elõtt, a kalaposok a városháza elõtti téren,
a mézesbábosok a Szentháromság-szobor körül, a csecsebecseárusok a
Szent Anna-kápolna elõtt állították fel sátraikat.

Fontos kelléke volt a vásárnak a Duna-parton, a Magyar Király fo-
gadó elõtt felállított pellengér, oldalán karikába illesztett vasgolyóival.
„Ehhez kötözték a vásár alkalmával elfogott tolvajt... A vásárt pedig egy fából
készített, festett, kinyújtott kar, fakardot tartva, hidette két héttel elõtte, s utánna
is ott maradt két hétig.”37

Az adásvételnek a régi világban hagyományos rendje és ennek meg-
felelõ õsi szókészlete volt. Az üzletkötés három részre tagozódott. Kez-
dõdött az unszolással vagy megunszolással, más szóval imádással vagy
megimádással. Ezt ma kínálásnak nevezzük. Ezután következett az áru-
ban indulás vagy megárulás, amit néha alkuvásnak is neveztek. Ha min-
denben sikerült megegyezni, akkor kifizették a foglalót vagy a Szent
Miklós pénzét, végül pedig a vételárat.38
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Általános tudnivalók a polgári rendrõl

A kézmûvesek valamennyien polgárai voltak a városnak, ami tekintélyt és
rangot jelentett, de egyben számos kötelezettséggel is járt. Életük, boldogu-
lásuk szorosan összefüggött Komárom sorsának alakulásával, azért röviden
ismertetjük azokat a szabályokat, amelyek a polgárság életét irányították.

A város szabad lakosai három rendhez: a nemesi, a katonai és a polgári
rendhez tartoztak.

A polgári rendet a kézmûvesek, a gazdák és a kereskedõk alkották, akik
valamennyien rész vettek a közteherviselésben.

Az ipart ûzõ vagy kereskedést folytató nemesek egy ideig kihúzták ma-
gukat az adófizetés alól. Késõbb azonban a városi tanács nyomására õk
is kénytelenek voltak felvétetni magukat az adózó polgárok sorába.39

A városi polgárjogot elsõsorban a születés adta meg. Ha valaki meg akar-
ta szerezni, annak régebben 1 forint, 1692-tõl 7 forint taksát kellett fizetnie és
kezesként két esküdt polgárt kellett állítania. Akit felvettek a polgárok  sorá-
ba, az három évig nem költözhetett el Komáromból. Ha mégis elköltözött,
36 forintra megbírságolták.40

A polgárok évenként, Szent György napján választották meg a város
ügyeit irányító bírót és 12 tanácsost. Fontos szerve volt a városnak a hatva-
nas vagy külsõ tanács.41

Mindezeket a tisztségeket állandóan számos kézmûves töltötte be, ami
azt jelenti, hogy tekintélyes szerepük volt a város igazgatásában.

Fegyveres polgárõrség

A polgársággal járó kötelezettségek közül az egyik legfontosabb volt a város
és a vár védelmében való részvétel. Mária Terézia 1745. évi szabadságlevelé-
nek 10. pontja kimondja: „tartoznak ezen város lakosai a háborúnak vagy más
veszedelmes körülményeknek idején a vár kapitányával … egyetértést fenntartani,
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szükség esetén az õrségnek fegyveresen segítségére menni… Komárom városának
polgárai… esküdjenek meg arra, hogy késznek és köteleseknek érzik magukat a várat
és erõsséget minden eszközzel, minden erejükkel utolsó csepp vérig ótalmazni.”42

A város védelmi szervezete a fegyveres polgárõrség volt, melynek min-
den fegyverfogható polgár tagja volt. A parancsnok teendõket a város had-
nagya látta el. Riadó esetén minden polgárõr köteles volt a legrövidebb idõn
belül fegyveresen  megjelenni a részére kijelölt gyülekezõhelyen. Minden
céhnek megvolt a maga gyülekezõhelye: a városfal valamelyik szakasza,
kapuja vagy bástyája, melynek védelmét ellenséges támadás esetén kötele-
sek voltak ellátni.

A polgárõrség magyar és német alegységre tagozódott. Mindegyiknek
saját egyenruhája és zászlója volt.

A magyar polgárõrök zömét gazdák, csizmadiák, szûrszabók, magyar
vargák, magyar szabók képezték. Egyenruhájuk: szürke atilla, sûrûn zsinó-
rozva és kipitykézve, magyar nadrág, magyar csizma és csákó forgóval.

A német polgárõrök fõleg a kereskedõk, német vargák, német szabók
sorából kerültek ki. Egyenruhájuk: sötétzöld frakk világoszöld hajtókával,
szürke nadrág kétoldalt zöld betéttel, háromszegletû  kalap, nagy fityegõ
tollbokrétával.43

A polgárõrség régi, erõs fegyelmû intézmény volt. A mulasztásokat szi-
gorúan megtorolták. A város vezetõségének egy – 1708. május 24-én  meg-
újított – régi rendelete az alábbiakat tartalmazza: „ .. ha valaki az lárma idejekor
sörényen ki nem megyen, akár legyen az gazda, akár legyen  zsellér, akár mesterle-
gény, egy szóval valaki fegyvert fogható, az olyatén minden irgalmasság nélkül mind-
annyiszor, valamennyiszer elmulasztja, az  büdös tóba vettetik. Arra pedig jól vi-
gyázzanak mindenek, hogy ha a Szent András – temploma tornyában az strázsa
dobot fog verni, az lészen jele, hogy az mezõn van az lárma.”44

A polgárõrség intézménye 1848-ig maradt fent, akkor átalakult nemzet-
õrséggé. A komáromi nemzetõrök a szabadságharcban számos esetben ad-
ták bizonyítékát bátorságuknak és hazaszeretetüknek. Komárom védelmé-
ben kiemelkedõ szerepet játszottak.

Tûzvédelem

Minden polgár kötelessége volt tûz esetén részt venni az oltási munkálatok-
ban. Ez rendkívül fontos rendelkezés volt, mert a náddal, zsúppal és fazsin-
dellyel fedett házakból zsúfolt városban gyakran volt egész városnegyede-
ket elhamvasztó tûzvész.

Érthetõ, hogy a tanács minden erõt összefogott a tûzesetek megakadá-
lyozására  vagy megfékezésére. Fennmaradt a város 1770. évi tûzrendtartása,
amelyet kivonatosan ismertetünk.45

A rendtartás elsõ része a tûzesetek megelõzését célzó intézkedéseket tar-
talmazza. A második rész számunkra  sokkal érdekesebb, ugyanis minden
részletekre kiterjedõ figyelmességgel tárgyalja a polgárság részére tûz ese-
tén kötelezõen elõírt tennivalókat. Minden foglalkozási ág olyan szerepet
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kapott a tûzoltásban, amely szakmai tudásának leginkább megfelelt.
A toronyban figyelõ tûzõr harangfélreveréssel riadóztatta a polgárságot.

A tûz helyét nappal vörös zászlóval, éjjel lámpával jelezte. Erre minden pol-
gár a tûz helyszínére sietett, és végezte a részére elõre megszabott feladatot.

A lakatosok, óracsinálók, rézkolompárosok és puskamûvesek a fecskendõt
kezelték. A gazdák, sörfõzõk, tímárok és a többi lótulajdonos fogataikkal az
oltáshoz szükséges vizet szállították. A molnárok, fazekasok, magyar szabók
kannákkal mentek oltani. A kéménytisztítók, ácsok, hajósok csáklyáikkal és
fejszéikkel  a házak tetején tevékenykedtek. A kõmûvesek létrákat vittek, ame-
lyek felállítása után csáklyákkal segédkeztek. Az  asztalosok, esztergályosok
feladata az épületbelsõk, szobák berendezésének mentése volt. A szíjgyártók,
nyereggyártók, német vargák bõrkannákkal oltottak, kettõ közülük szerszá-
mokkal vonult ki, hogy a meghibásodott bõrkannákat a helyszínen ki tudja
javítani. A mészárosok, csizmadiák, kovácsok, bognárok rombolták le a háza-
kat, ha arra a tûz továbbterjedésének megakadályozása érdekében szükség
volt. A pintérek és tímárok feladata volt a tûzoltáshoz szükséges kádak,
kannák beszerzése és helyszínre szállítása. Két pintér szerszámostul jelent-
kezett, és a helyszínen javította a megrongálódott eszközöket. A többi polgár
fegyveresen jelent meg a városi tanács házánál. Õk a városi kapitány rendelke-
zése szerint szétoszolttak a városban, és mindenkit a tûzhöz irányítottak, vala-
mint ügyeltek a rendbontókra.

A város rendjének biztosítása

A polgárok tekintélyes szerepet játszottak a város sorsának irányításában,
hiszen közülük került ki a tanácstagok nagy része. A tanács egyik leglénye-
gesebb feladata volt a közrend maradéktalan biztosítása. Ezen a téren nem
nézték el a legkisebb mulasztást sem, a rendbontást olykor a kegyetlenségig
menõ szigorral torolták meg.

A városnak régi kiváltságlevelei alapján évszázadok óta volt pallosjoga,
tehát bármilyen tettes felett ítélkezhetett, de csak két megyei nemes és kato-
nai személy jelenlétében. A pallosjog teljes hatalommal való gyakorlására
Mária Terézia 1745. évi szabadságlevele adott jogot Komárom polgárainak.46

A törvénytevõ bírák mindig szerdán „ültek széket”, mely alkalommal min-
den bûnösre kiszabták a büntetést. Ez kétféle volt: pénzbeli vagy testi. A
pénzbírságra különös kifejezést használtak. Régi jegyzõkönyvek gyakran
végzõdnek így: „Csöki neki 10 forint”, ami annyit jelent: Büntetése neki 10
forint. A testi büntetést a halálos ítélet kivételével pénteken osztották ki, nagy
nyilvánosság elõtt  a város piacán, ahol minden  szükséges eszköz: kõpel-
lengér, kaloda és vasketrec rendelkezésre állt. A büntetéseket a város hóhéra
hajtotta végre. A szenvedõ alanyokat a büntetés kiszabás napjáról
péntökösöknek nevezték.47

Pár példa a „péntökösök” büntetéseibõl: 1648-ban Gáspár Péter többet
ivott a kelleténél, és este, hazafelé menet részegségében azt kiabálta, hogy
jön a török. Erre az õrség riadót veretett, a céhek fegyveresen rohantak kije-
lölt helyeikre. Mikor kitudódott, hogy mi történt, Gáspárt bírák elé állították.
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Tekintettel a mentõ körülményekre, a bûnöst „kegyelembõl” három pálcá-
ra, azaz száz botütésre ítélték.48

1617-ben Szabó Ferenc, a szabók céhmestere a mûhelyben a céh macská-
ját úgy megütötte, hogy kiadta a páráját. A szabócéh  panaszra ment a bírák-
hoz, de eközben meggondolták magukat. Rájöttek, hogy az ügy tárgyalása
rossz fényt vetne az egész céhre, azért a bírák elõtt inkább mentették a céh-

15 Mária Terézia oklevele, melyben Komáromot szabad királyi városi
rangra emeli (1745)
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mestert. A bírák az alkalommal is kegyet gyakoroltak és „elmetszették a tör-
vényt” (megszüntették az eljárást), de kimondták, hogy ha valamelyik fél
megszegi az egyezséget az „100 frt csökit” fizet.49

Az olyan lányt, aki az anyját szidalmazta, agyonkövezéssel vagy kézle-
vágással büntették.50

A szeretkezésen kapott nõk homlokára tüzes vassal bélyeget sütött a hóhér,
utána szalmakoszorút tett a fejükre és Vigasztaló közire menõ utcán keresz-
tül kivesszõzte õket a városból.51

A büntetés kiszabásának napján, pénteken reggel a „péntökösöket” meg-
kötözve a piacra vitték, ahol kalodában, vasketrecben vagy pellengérhez lán-
colva kellett megvárniuk az istentisztelet végét. A hóhér a bírák és az esküd-
tek jelenlétében, a bámészkodó tömeg elõtt hajtotta végre a kiszabott bünte-
téseket. Elõször az asszonyok és leányok kerültek sorra, azután a legények,
majd a férfiak.

A halálbüntetés egyik neme az akasztás volt. A város akasztófája a város-
falon kívül állott. Az Akasztófasori-dûlõ neve után ma is tudjuk, hogy hol
volt. Ennek az akasztófának a felavatása nagy ünnepség keretében történt
1761. július 10-én. A tanács elõzõ napon felhívta a polgárságot, hogy lehetõ-
leg mindenki vegyen részt az ünnepélyen. A következõ napon a városháza
elõtt gyülekezett a nép, majd szép rendben felsorakozva megindult. A me-
netet a magisztrátus két tagja vezette zászló alatt, utánuk mentek az összes
céh tagjai szép rendben, zászlóikkal és jelvényeikkel, õket dobosok és trom-
bitások kíséretében a városi kapitány követte, azután a magisztrátus követ-
kezett, legvégül haladt a város hadnagya egy dobos kíséretében. A város
végétõl kocsin tették meg az akasztófáig vezetõ utat. Itt a fõbíró rövid beszéd
után letette az akasztófa alapkövét, kiadta az egyes céheknek az elvégzendõ
munkát, utána a menet szép rendben visszavonult a városba.52
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Az eddig elõadottakkal bemutattuk azokat a szokásokat és versenysze-
rûségeket, amelyek évszázadokon át irányították Komárom polgárai-
nak mindennapi életét. Ismertettük a város kézmûiparának kialakulá-
sát, fejlõdését és az ország gazdásági életében betöltött szerepét. A kö-
zölt adatok alapján megállapíthatjuk, hogy egyes foglalkozási ágak csu-
pán helyi jelentõségûek voltak, mások viszont – a kedvezõ körülmé-
nyek hatására – országos hírnévre tettek szert.

Ezeknek a híres mesterségeknek az írásban és szájhagyományban
fennmaradt emlékanyaga megérdemli, hogy mindegyikrõl külön-kü-
lön részletes ismertetést adjunk. A számos komáromi foglalkozási ág
közül, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján, az alábbi mestersé-
gekkel foglalkozunk részletesen:

1. Aranymosók
2. Vízimolnárok
3. Csizmadiák
4. Halászok
5. Ötvösök
6. Asztalosok
7. Hajóácsok
8. Szekeres gazdák.
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ARANYMOSÓK

Élt valamikor réges-régen a Duna csallóközi partján egy daliás molnár-
legény. Hogy történt, hogy nem, egy alkalommal  beleszeretett egy szép
ácsi hajadonba. A lánynak is tetszett a jóképû legény, így azután, ami-
kor szerét ejthették, találkoztak.

A legény, valahányszor átevezett kedveséhez a Dunán, mindannyi-
szor rózsát tûzött a kalapja mellé. Egyszer, midõn a csónakba szállt, a
feltámadt erõs szél lefújta kalapja mellõl és az iszapba sodorta a rózsát.
Aznap virág nélkül állított be mátkájához.

Visszatérve a találkozásról, csónakkikötés közben megpillantotta a
vízparton az elveszett rózsát. Nagy örömmel emelte fel, de öröme még
nagyobb lett, amikor meglátta, hogy a rózsa bársonyos szirmai tele van-
nak csillogó aranyporral. Az emlékezetes esemény színhelyét õ nevez-
te el Aranyosnak.

Idõtlen idõk múltán ma is e néven ismerjük.
Így mesélik a Csallóközben a dunai föveny aranytartalmának meg-

ismerését és Aranyos község nevének keletkezését.53

Arra a kérdésre, hogy honnét került az arany a Dunába, egy másik
csallóközi mese adta meg a – nép számára megnyugtató – választ:

Abban az idõben, amikor a tündérek még a földön éltek, a csodála-
tosan szép Aranykertet választották lakóhelyül. Ebben a szépséges tün-
dérországban örök tavasz virított, aranyfáin hihetetlen bõségben ter-
mett az aranygyümölcs. Tündér Ilona volt az ország királynõje, aki tün-
déreivel együtt fényes vízi paloták sorában lakott.

A tündérek ki-kirándultak a Duna vadregényes szigetvilágába, leg-
szívesebben  azonban a Kis-Dunán pompázó Ilka, késõbbi nevén Jókai
szigetét keresték fel. Innét a Macska-réven át rendszerint a Mogyorósi-
rétre mentek mulatni. Amerre csak jártak, útjukat mindenütt jelölte a
hajukból sûrûn hulló aranypor.

A tündérek ma is itt élnének az Aranyszigeten, ha egy alkalommal
földi ember nem került volna közéjük, aki botrányosan viselkedett, mire
a fölháborodott tündérek örökre eltûntek a vidékrõl. Ezzel lezárult a
boldogság kora, az Aranykert pedig átváltozott Csalóközzé, amely meg-
csalja a boldogságot keresõ embert.54

Ezek a bájos mesék ringatták álomba évszázadokon át a csallóközi
gyermeket, és a mesék alapján álmodoztak gazdagságról a Duna menti
falvak szegényei.

Minden mesében a valóság csírája rejtõzik. Az ismertetett mesék lénye-
ge is igaz. A Duna ugyanis évezredeken át szállította aranytartalmú horda-
lékát, amelyet a csendesebb folyású csallóközi és szigetközi szakaszon rako-
dott le tekintélyes mennyiségben. Az enyhe lejtésû homokos partokon, hul-
lámverés után még napjainkban is annyi csillogó aranyszemcse verõdik össze,
hogy napsütésben szabad szemmel is láthatók. Pedig a folyamszabályozás
óta már csak kevés hordalék rakódik le a partokon, mert útjukat a gátak,
sarkantyúk és rekesztések a meder közepére terelik.
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A Duna sok-sok ezer év elõtti gazdag aranytartalmáról tanúskod-
nak a föld mélyében található üledékes homokrétegek. Komárom Ang-
liának nevezett sétaterén 1909-ben csatornaásás közben, több méter

16 Aranymosó aranynézõ lapáttal
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mélységben találtak ilyen magas aranytartalmú homokréteget, mely-
bõl mintát vettek, és elhelyezték a város múzeumában.55

Az elõbbiekben említett Aranyos község nevét már 1094-ben említi
egy okirat, ami az jelenti, hogy a Duna aranytartalmát már akkor is-
merték. A latin nyelvû okirat Aureus Locus névmegjelölést használ,
ami magyarul aranyos helyet jelent.56

Egy 1790-bõl származó írás a következõket mondja : „ ..alig lehet akár-
hol is egy két fontnyi homokot vagy fövényt felvenni, hogy abban arany ne
vólna…”57

A gazdag aranytartalom arra csábította az embereket, hogy valami
módon kiválasszák a fövenybõl az aranyat. A találékony ember rövide-
sen megtalálta a módját, és azóta mosás útján jut a tiszta arany birtokába.

Az aranymosó vagy aranyász kezdettõl fogva napjainkig õsi, maga ké-
szítette munkaeszközökkel dolgozik. Ezek az alábbiak:

Aranynézõ lapát. Fából faragott hosszú nyelû lapát, amelynek homo-
rú fejrészét belül feketére égették azért, hogy az aranyszemcséket job-
ban felfogja, s azok a sötét alapon láthatók legyenek.

Aranymosó pad. Fából készült, két hosszabb és két rövidebb lábon
álló lejtõs, lapos fenekû vályú, amelynek fenékdeszkáját rézsútosan
sûrûn befûrészelték vagy pedig posztóval vonták be.

Köpõce. Fanyelû. Serpenyõhöz hasonló vízmerítõ vaslapát.
Aranykaparó vas. Az aranypornak a mosópad rovátkáiból való kika-

parására szolgáló kampós vasszerszám.
Választó. Kisméretû teknõhöz hasonló, feketére égetett belsejû faal-

kotmány, amelynek egyik kisebb oldala hiányzik. Két fogantyúja van: a
két hosszú oldalt fent összekötõ léc, valamint a meglévõ rövid oldalhoz
erõsített nyél.

Aranytüzelõ kanál. Hosszú  nyelû, félgömb fejû vaskanál.
Az aranymosó az aranymosás mûveletsorozatát az aranynézéssel kezdte.

Munkájának lényege  a kiszemelt partszakasz aranyban leggazdagabb pont-
jának kiválasztása volt. Ennek érdekében végigjárta a partszakaszt, annak
egyes részein vizes fövenyt vett az aranynézõ lapátra, majd lassan lecsorgat-
ta a vizes homokot. Ahol a legtöbb aranyszemcse maradt a lapát feketére
égetett belsõ felületén, ott kezdte el a mosást. Felállította a mosópadot, vasla-
páttal fövenyt rakott a pad legmagasabb részére, arra pedig a köpõcével
vizet meregetett. A víz a föveny könnyebb részecskéit lesodorta, a nagyobb
fajsúlyú aranyszemcsék ellenben lerakódtak az aranymosópad rézsútos ro-
vátkáiban vagy pedig a posztó bolyhai  között. Mikor már elegendõ arany
gyûlt össze a rovátkákban, aranykaparó vassal kikaparta az aranyásó, és a
választóba rakta.

A választóban lévõ anyagból többszöri vízbe mártással és lecsorga-
tással kimosta a felesleges homokot, végül összegyûjtötte a visszama-
radt aranyszemcséket. A posztós mosópadból úgy vette ki az aranyat,
hogy kiszárítás után papirost tett a padra, megfordította, a teljesen szá-
raz posztót levette, végül pedig a beléje rakódott aranyszemcséket a
papírra rázta.
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Az aranyszemcséket dobozban vagy edényben gyûjtötte, majd ott-
hon higannyal keverte össze. A higany felszínére került homokot víz
locsolgatásával távolította el. A higanyt azután  erõs vászonzacskóba
tette, és addig nyomogatta, míg a higanyt a vászon aprónyílásain ki-
préselte. Az arany a vászonban maradt. Ezt az aranyat aranytüzelõ ka-
nálba tette, tûz fölé tartotta, és kiégette a még benne maradt higanyt.59

Ezután már csak az arany értékesítése volt hátra. Az értékes nemes-
fém  soha nem volt szabad kereskedelem tárgya, az aranyászok is csak
a pontosan meghatározott helyeken adhatták el. Komárom vármegye
például 1791-ben rendelte el: „Az aranyászok az aranyat és ezüstöt nem
másoknak, hanem egyedül a cs. Kir. Bányasztisztségeknek  adhatják el.”60

Késõbb az aranymûvesek is kaptak engedélyt aranyvásárlásra.61

Komáromban, a többi Duna menti helységhez hasonlóan, a legré-
gibb idõk óta mostak aranyat. Erre a célra a dunai sziget orra volt a
legalkalmasabb hely. Az aranymosás virágkora a 18. és 19. század. Errõl
tanúskodik a Komáromi Tudós Társaság folyóiratának, a  Mindenes Gyûj-
temények 1790. évfolyamában megjelent cikke:

„... a Tsalló-közben, Gönyünél, Komáromnál és azután Esztergomnál,
harmintz, negyven embert is lehet egy rakásban látni, á kik a Duna fövényébõl
aranyat mosnak ki. Gyakorta olly szerentsésnek, hogy eggy-egy forintot meg-
keresnek egy nap, s ritkán esik-meg, hogy legalább annyi aranyat ne mosnának-
ki, hogy ki-ki maga nap-számját meg-keresi. 1776-ban Királyi parantsolat által
ki-adattatott, miképpen viseljék magokat… Az arany mosóknak nagy büntetés
alatt nem szabad azt másnak eladni, hanem tsak a’ Kamarának, ’s meg van
határozva minden  latnak illendõ ára.”62

A feljegyzések szerint az utolsó aranymosók, a 19. század végéig mû-
ködtek Komáromban.63 Ez az idõpont egybeesik a Duna szabályozásá-
val, amelynek végrehajtása után a város területén  már nem volt  érde-
mes aranyászni.

Az aranymosás történetéhez hozzátartoznak azok a kísérletek, ame-
lyek gépek segítségével igyekeztek aranyat nyerni a Duna fövényébõl.
A két világháború között a csehszlovák állam aranymosó hajót épített,
mellyel el is kezdték az arany kitermelését. Rövid üzemeltetés után
azonban rájöttek, hogy ráfizetéssel dolgoznak, ezért beszüntették a nagy
reményekkel megindított tevékenységet.

Az aranymosók élete nem volt irigylésre méltó. A szerény kerese-
tért nagyon meg kellett dolgozni, amellett erõsen ki voltak téve az idõ-
járás szeszélyeinek .Ezt bizonyítják az aranyászokkal kapcsolatosan
fennmaradt közmondások, népies szólásmódok és rigmusok.64

Kenyerész, mint az aranyász. Az aranyász fõleg kenyéren él.
Szellemesen jellemzi az egyes mesterségeket az alábbi mondás :

Sokat fárad a vadász,
Ritkán száraz a halász,
Mindig vizes az aranyász.
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Az aranymosók szegénységérõl is vallanak a közmondások:

Ahány aranyász, annyi rongyász.
Harminc aranyász, harminc halász és harminc vadász,
Kilencven koldus.

A Szõnyben fennmaradt dal is a szegénységrõl mesél, de azt derûs
mosollyal adja elõ:

Halász, vadász, aranyász,
Üres zsebben kotorász,
Ha szegény is, vígan él,
Egész nap csak vizet mér.65

Komáromból már közel egy évszázada eltûntek az aranymosók, de
a közeli Csallóközaranyoson (Zlatná na Ostrove) még napjainkban is
mûködik egy: Zsemlovics Imre, aki az õsi módozatok szerint, hagyo-
mányos eszközökkel ûzi ezt a régi, híres mesterséget.66
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VÍZIMOLNÁROK

A gabonaõrlés kialakulása

Az ember táplálékának évezredek óta tekintélyes részét képezi a gabo-
na, fõként a belõle készített liszt. A gabonaszemekbõl eleinte mozsárral,
késõbb kézi õrlõkõ segítségével nyertek lisztet. A fejlõdés további szaka-
szában állatokkal forgatták az õrlõköveket, a középkor kezdetén pedig
munkába fogták a természet mozgásenergiáit: a vizet és a szelet.67 A
nagy területû gabonatermõ vidék központjában fekvõ Komárom is át-
ment ezeken a fejlõdési fokozatokon. A fejlõdés egyes szakaszai termé-
szetesen nem egy idõpontban kezdõdtek és zárultak, hanem egymás-
ba folytak. Feljegyzések bizonyítják, hogy még 1687-ben is kapott Ko-
márom helyõrsége 500 darab kézi malmot,68 ezzel egy kérvény már 1292-
ben említi a ,,Budavár környéki Dunán lévõ malmokat”.

Egy 1592-bõl származó úrbéri kimutatásban, a komáromi  jobbágyok
egyik kötelezettsége volt a malmok igazítása és újítása.70

Komárom Budához hasonlóan királyi vár volt, gabonatermõvidék
övezte, folyói nagy bõséggel szolgáltatták a vízi energiát, a malom épí-
téséhez szükséges fa pedig korlátlan mennyiségben úszott le a Vágon.
Azt is tudjuk, hogy a vízimolnárok a legtöbb helyen a középkor dere-
kán céhekbe tömörültek.71

Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy Komáromban már a legré-
gibb idõben is mûködtek vízimalmok, az ezt igazoló feljegyzések azon-
ban elpusztultak.

A 16.század eleje óta már számos írásbeli bizonyíték áll rendelkezé-
sünkre, amelyekbõl az alábbiakat tudjuk meg.

Az 1500-as évek kezdetén Komáromban több elmés szerkezetû vízi-
malom mûködött. De volt egy hibájuk: malompor, hulladék, korpa stb.
címén sok gabona veszett kárba. A legtöbb malomban nem volt a liszt-
tõl a korpát elválasztó szitáló és rostáló szerkezet, mivel fõleg darát,
kását és mixtúrát õröltek. A mixtúra bab, lencse, borsó(késõbb kukori-
ca) és gabonanemûek keveréke volt.72

E hiba kiküszöbölésére a haditanács sok, tökéletesebb szerkezetû,
finomabb liszt õrlésére alkalmas malmot épített Komáromban. A mal-



57

mokat ezután molnáraink tovább tökéletesítették olyannyira, hogy 1570
táján a magyar malmok már jobbnak bizonyultak a németnél.74

A malmok minden korban tekintélyes értéket képviseltek. 1610-ben
például, amikor Komáromban 25,36,54,55,100,210 forintért lehetett há-
zat venni, egy malom 150 forintba került. 1645-ben fél malomért 141
forintot fizettek.75

A Mindenes Gyûjtemény 1790. évfolyamában az alábbiakat olvashatjuk:
„ A malmok, mellyek a Dunán vagynak, igen nagy hasznára vagynak a

körülbelõle helységeknek, s kivált az illyen drágaság idején a heverõ gyémán-
toknál s brilliántoknál sokkal drágább köveik ezek a Molnároknak, Tsak Komá-
rom alatt többek forognak szüntelen husz malmoknál;eggynek felállítása pedig
telik minteggy 1500 Rh forintba.”76

Faragómolnárok

A malmokat a malomépítés minden apró részletét ismerõ mesterembe-
rek, a faragómolnárok építették, akik egy személyben voltak a mai ér-
telemben vett molnárok, ácsok, hajóépítõk, asztalosok és kerékgyár-
tók. Munkájuk nagyobb részét a faragás tette ki, ezért a régi írások a
molnárokat a faragómesterek között említik. Ezt a tényt igazolja szer-
számaik régi neve: molnárfejsze, molnárbárd stb.77

17 A malomrév a Duna közúti hídja mellett
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       Sokoldalúságukat bizonyítja Pálffy Miklós komáromi fõkapitány
1586-ban kelt levele, melyben arról számol be, hogy az esztergomi Duna-
hidat magyar molnárok építik.78

Az ácsmunkákhoz még a 19. század molnárai is értettek, mert az 1848/49-
es szabadságharcban Komáromnál õk készítették és kötötték be, hajósok
segítségével, a honvédsereg átvonulásához szükséges hadihidat.79

A faragómolnárok mindig a vidék adottságaihoz alkalmazkodó mal-
mot építettek. Hegyvidéken és kisebb vízfolyások mellé patakmalmot, a
vízszegény alföldön szélmalmot, nagy folyókra hajómalmot stb. természe-
tesen más és más szerkezetet kellett készíteni a különféle rendeltetésû
malmokhoz, például a kõzúzó, az olajütõ vagy a paprikaõrlõ malmokhoz.80

Komáromban hajómalmokat építettek, melyek fõleg gabonaõrléssel
és darálással foglalkoztak, de tudunk sóõrlõ és puskamalomról is.

A hajómalom81

A hajómalom nagy folyóvizeken rögzített, két hajóra épített õrlõszer-
kezet volt, melyhez a hajtóerõt a víz folyása szolgáltatta. A két hajó
különbözõ nagyságú volt. A parthoz közel , a vízfolyás irányában rög-
zítették a nagyobb házhajót, ezzel párhuzamosan a folyó közepe felé a
kisebbik völgyhajót. A házhajó két részbõl állott: egy kb. 15 méter hosszú,
5 méter széles malomhajóból és az erre épített malomházból.

A malomhajó orra, gyakran a fara is ék alakúra volt kiképezve, hogy job-
ban hasítsa a vizet. A hajó vázát keményfa bordák, bókonyok alkották. Ezekre
erõsítették rá a hajó testét alkotó vastag fenyõfadeszkákat, melyeket úgy
válogatták, hogy minden szál toldás nélkül végigérje a hajó hosszát. A desz-
kák közét a Csillagvár körül szedett mohával tömték ki, melyet ék alakú
fakalapáccsal vertek a hézagokba, rá megfelelõ vastagságú, csomómentes
fenyõfából hasított varrólécet helyeztek el, az egészet pedig eszkábálva varrták
össze. Az eszkábát a Pihegõben vagy Péróban (komáromi cigánynegyed) lakó
cigánykovácsok ( a századfordulón a Paradi és Lakatos család) készítették,
ugyancsak cigányok gyûjtötték és szállították a mohát is.

A hajó lapos fenekû volt, orra szépen faragott magas orrtõkében végzõ-
dött. Az egész, kb. másfél méter magasságú hajótestet bekátrányozták. A
malomhajóra rakott keresztgerendákra építették a kb. két és fél méter magas
téglalap alakú hajóházat, melynek mind a négy oldalán egy-egy ajtó volt. A
hajóházba építették az õrlõszerkezetet. A ház tetejét fazsindellyel fedték be.

A völgyhajó alakja és építése hasonló volt a malomhajóéhoz, azzal a
különbséggel, hogy kisebb volt. Méretei: 12x2.5 méter. Tetejét a felcsapódó
víz ellen deszkaernyõ védte. A völgyhajón helyezték el a hajólámpát.

A házhajó és a völgyhajó közötti , kb. 8-9 méter széles teret hatalmas
lapátkerék töltötte ki, melynek tengelyét az erõs tölgyfából faragott, kb.
12 m  hosszú, 60 cm vastag gerendõ  képezte. A gerendõ egyik végének
csapja a völgyhajóra szerelt csapágyon, másik csapja a házhajó belsejébe
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épített csapágyon forgott. A gerendõre erõsítették rá a 4 darab kb. 5
méter átmérõjû, egymástól 2 méterre elhelyezett vaskoszorút. A koszo-
rúkból vastüskék álltak ki, ezekre erõsítették a koszorúdeszkákat.

A lapátkerekek alsó része beleért a vízbe, melynek folyása a koszo-
rúdeszkákba ütközve forgatta az egész szerkezetet. Áradás esetén na-
gyobb volt a folyó sodrása, ilyenkor megritkították a koszorúdeszká-
kat, ha viszont lassúbbodott a víz folyása, akkor több koszorúdeszka
elhelyezésével érték el a lapátkerék szükséges fordulatszámát.

A szõnyi malmok kezdettõl fogva 45 koszorúdeszkával dolgoztak. Az
1880. évi folyamszabályozás után annyira felgyorsult a Duna folyása, hogy
12-13 koszorúdeszka is elégséges volt a lapátkerék forgatásához.82

     A lapátkerék által felvett forgatóerõt a házhajó belsejében a gerendõre
szerelt nagykerék adta át az õrlõszerkezetnek. Ennek leglényegesebb
része két azonos nagyságú, egymásba illõ, lapos, kerek malomkõ volt,
melyek a közéjük folyó gabonát- forgó mozgás következtében- lisztté
õrülték. Az ilyen rendszerû õrlõszerkezetet, melyet kövesszéknek neve-
tek, a 19. század közepéig használták a molnárok.

Az 1600-as évek kezdetén megjelentek a magyar malmokban a szi-
ták. Evlia Cselebi török utazó 1661-ben a következõket jegyezte fel:83

,,A folyón magyar szerkezetû mesterséges vízimalmok vannak, amelyek különféle
finom lisztet szolgáltatnak, még a lisztet is megszitálják, s a korpát külön választják
úgy, hogy az embereknek hozzá sem kell nyúlni, csak a búzát kell felönteni.”

18 Tárnok Dezsõ molnármester hajómalma 1910 táján
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Nem Komáromról írta e sorokat a jó szemû török, de a fogalmazásból
kiérezzük, hogy egész Magyarországon ezt a szerkezetet használták.

A különféle sziták közül a legfinomabb selyembõl készült, amely
még a folyadékot is nehezen engedte át.

A komáromi molnárok, az õröltetõ kívánságára szitára vagy paraszt-
ra õröltek. A szitára való õrlésbõl lett a finom, kalácsnak és rétesnek
való liszt, a parasztra õrlés terméke az egészséges, nagy tápértékû, bar-
na kenyérliszt volt. A molnárcsaládok barna lisztbõl sütött kenyeret
ettek. A szerkezet szitáit szlovákok szõtték és hozták Komáromba. Szlo-
vákok szállították a malomköveket is Gyeletnekrõl és Újbányáról. Egy
kocsira 10-12 követ tudtak felrakni. E kövekbõl a 19. század második
felében Tóth Ignác molnár tartott nagy raktárt a Dunához közel fekvõ
Nádor és Halász utca sarkán ( késõbb Freystadl-ház). A kövek nem vol-
tak idõtállók, 24 óra alatt simára koptak. A molnároknak napi rendsze-
res elfoglaltsága volt a malomkövek rovátkázása. Késõbb Franciaország-
ból hozattak keményebb malomköveket, melyeket havonta csak egy-
szer kellett megvágni.84

1839-ben, Széchenyi István kezdeményezésére, Sulzberg mérnök ter-
vei alapján Pesten felépült a világ elsõ mûmalma, melyben kõjárat he-
lyett hengerek és sziták végezték – fokozatos feldolgozással és osztály-
zással – az õrlést. Ez a rendszer, a mûõrlés vagy magyar õrlés korpa nél-
küli, tökéletesen fehér lisztet adott.85

Komáromban elsõnek Csóka Máté alakította át a dunai malmát
kövesszékesrõl hengerszékes mûmalommá. A berendezést a drezdai
Kunde cég szállította. Késõbb a többi molnár is korszerûsítette a malmát
úgy, hogy a komáromi malmok is elsõrendû lisztet õröltek. Az õrlemény
ötféle sûrûségû szitán ment át. Ezeket a szitákat is szlovákok szõtték.

A házhajót és a völgyhajót 3 db kötõgerenda tartotta egymástól állan-
dóan azonos távolságban. A két hajó közötti távolságot a vízikerék elõtt, 2-
3 méter szélesen bedeszkázták. Ezt nevezték készségdeszkának (vízjárónak),
a rajta lévõ zsilipet vízfogónak. Ha nagyon erõs volt a víz folyása, akkor
ellenzõt tettek a lapátkerék elé. A kerékdeszkát egyéb hasznos tevékeny-
ségre is felhasználták. Itt fõzték a halpaprikást meg a ,,mónárcsuszát”.

    A malomhoz tartozott a kis és a nagy ladik vagy ladikok, személy-,
illetve a teherszállításhoz. Ha a malom távol állt a parttól, ezeken köz-
lekedtek. A part mellett mûködõ malmokba, a bejáró készségen át jutot-
tak be, ami tulajdonképpen erõs palló volt.

A komáromi molnárok õrlési területe86

Magától értetõdõnek tartjuk, hogy a város és környékének lakói a ko-
máromi malmokban õröltettek. Az már azonban molnárai jó munkájá-
nak bizonyítéka, hogy még  Etérõl, Császárról, Kisbérrõl, Bakonyszom-
bathelyrõl, Kis-és Nagyigmándról is szívesen hoztak ide õrölnivalót.
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Az õrletõvel, az ,, õllõssel” való foglalkozásnak megvolt a maga -  évszá-
zadok óta kialakult-rendje. Az õrletõ borral, pálinkával, sült kacsával, kol-
básszal kedveskedett a molnárnak, hogy minél jobb lisztet kapjon egész évi
fáradságos munkájáért. De kitett magáért a molnár is, mert a következõ évekre
meg akarta tartani üzletfelét, aki tisztelettel, magyaros vendégszeretettel fo-
gadott. Mindenekelõtt a dolgok hivatalos részét intézték el. A molnár átvette
az õllõstõl a gabonát, melyrõl írásos elismervényt adott. Sokan azonban pa-
pír helyett a ,, régi szerinti” igazolást kérték, ami a következõképpen történt:

A molnár levágott egy ágat a parti fûzfáról, lelevelezte, azután annyi ro-
vást vágott egymás mellé, ahány mázsa, kis kihagyás után ahányszor tíz
kiló, újabb kihagyás után ahány kiló volt a gabona. Mindezt elvégezve, köl-
csönösen ellenõrizve a rovásokon keresztül kétfelé hasította a rováspálcát,
melynek egyik felét átadta az õllõsnek, a másik felét pedig eltette. Az õllõs
elõadta kívánságát, hogy parasztra vagy szitára kíván-e õröltetni. A megren-
delõ kívánságára megkarapolták a búzát. Ez azt jelentette, hogy õrlés elõtt
megmosták, utána deszkából készült búzaszárítón, lepedõkön megszárítot-
ták. Ezután megkezdõdött az õrlés, illetve az õrlésre való várakozás, mely-
nek idõszaka alatt jóltartották az õllõst. Finom halpaprikás, igazi mónárcsusza
és pogácsa várta a vendéget, melynek készítésében a molnárok igazi meste-
reknek bizonyultak. A vers is azt mondta:

Túrós csusza, sós pogácsa,
Ez a molnár vacsorája.

19 Tárnok Dezsõ molnármester legényeivel 1910 táján
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A megvendégeléshez természetesen a bor is hozzátartozott.
Az õrlés befejezése után elszámolt a két üzletfél. Egybeigazították a ro-

váspálcákat, megállapodtak a fizetségben, s ha minden jól ment, azzal vál-
tak el, hogy egy év múlva újra találkoznak. A búcsúzás alkalmával az õllõs
ajándékot is kapott. A molnármester jókora halat vett ki a bárkából, azt vizes
fû közé, kosárba tette, szájába pálinkás kenyeret dugott, majd ünnepélye-
sen átadta az õllõsnek. Az így felkészített hal több órai szekerezés után is élt.

A molnárok, õsi és saját tapasztalatuk alapján meg tudták állapítani
a búza minõségét. Kivették a zsákból a búzát, egyik tenyerükbõl a má-
sikba pergették, utána pontosan megmondták a fajsúlyát. A búzasze-
mek szétrágása és ízlelgetése után teljes biztonsággal kijelentették, liszt-
jébõl lehet –e kalácsot készíteni vagy sem.

A sikértartalom megállapítása úgy történik, hogy a molnár egy kis
deszkán liszttel és vízzel kovászt készített. Ezt egyenletesen elkente a
deszkán,  majd az egészet a nap felé tartva a nap felé tartva a visszave-
rõdõ fénybõl állapította meg a liszt minõségét.

A malmok és molnárok különleges helyzete

A molnárok a nép élelmezésének létfontosságú eszközei voltak, ezért a
legrégibb idõk óta különleges kiváltságot élveztek. Tudomásunk van
arról, hogy a 16. században a malmok menhelyek (asylumok) voltak,
ahol nemcsak az üldözöttek, hanem a bûnözõk is oltalmat találtak.

A török háborúk kezdetén mindkét fél felégette a másik területén lévõ
malmokat, de idõvel rájöttek ennek értelmetlenségére, úgyhogy eleinte hall-
gatólagosan, késõbb már hivatalosan is megállapodtak abban, hogy a mal-
mokat kölcsönösen megkímélik a pusztítástól. Ezt bizonyítja a fizgetõi (füzítõi)
malom esete. A malmot egy ideig közösen használta az esztergomi török
bég és a komáromi vár udvarbírája. A malom leégése után az udvarbíró a
malomhelyet eladta egy Gagy nevû agának. Az akkori állapotok szemlélte-
tése érdekében szó szerint közöljük az aga egy 1680 táján írt levelét: ,, Ez levél
adassék az vitézlõ komáromi udvarbírónak, nékem jó szomszédomnak tulajdon kezé-
be. Köszönetem írom mint jó szomszédomnak. Isten adjon jó egészséget. Továbbá jól
tudja Kegyelmed, az malomért én szóltam, megvettem császár diákjátul, azért nékem
mostan nagy gondom vagyon, nagy költségem vagyon. Im felküldöm az molnárt,
malom-építeni; valami szükség az malomhoz, vagy fa kell, vagy kõ kell, kérem Kegyel-
medet, adja Kegyelmed neki; tudja meg Kegyelmed szám szerint, a mi az én részem,
bizony megemlítem Kegyelmed minden pénzirül, mint jó szomszédomat. Ezzel Isten
tartsa minden jóval, egészséggel, jó szerencsével.”87

   A malmok kivételes helyzetébõl kifolyólag a molnárság bizalmi
állás, a molmármester ,,hit alatt álló” esküt tett tekintélyes ember volt. 88

A céhélet és hagyományai

Tudjuk, hogy a magyarországi vízimolnárok a legtöbb helyen már a közép-
kor derekán céhekbe tömörültek, de Komáromra vonatkozó írásbeli bizo-
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nyíték ebbõl az idõbõl nem maradt ránk. Szerettük volna ismertetni a mol-
nárok késõbbi idõbõl való céhszabályzatát is, de ez ideig nem sikerült fellelni
másolatban sem. A Tudományos Gyûjteményben azonban rábukkantunk a rév-
kiomáromi molnárok – állítólag 1712-ben kelt – céhszabályzatának pár arti-
kulusára, melyeket az alábbiakban közlünk:

3. Hogy ha az városon gyulladás avagy tûz támadna, köteles lészen kiki
közzülek a ’ czéhmester házhoz sietni, és mindenek elõtt e a Czéh-ládáját securus
helyre vinni, és minden tehetsége szerint megoltalmazni.

4. Remeket, úgymint egy hetes kis korongós orsójával együtt helyesen megcsi-
náljon és azt helyre fölállítsa, az kereszt vasát az malom-kõben helyesen belé vág-
jon, és az malom-követ feltevén, lisztnek eressze, és azon egy mérõ buzát kenyér-
nek emberül és betsületesen megõröllyön. Úgy mindazonáltal, hogy mind addigh,
valameddig az Remek csináltatik, hat czéhbeli mesterember jelen legyen, azkiknek
is elegendõ becsületes étellel és itallal gazdálkodni, az Remeknek bémutatásakor a
’ Czéhnek ládájában 10 frtokat adni… köteles. Ha pedig éppen semmit sem értene
a ’ Remek csinálásához, az ollyatén Molnár tanulni küldessék, és mind addig bé
nem vétessék, valameddig elegendõ tudománya nem lészen.
7. A ’ malomban álló Molnárnak esztenõbéli fizetése lészen 8 forint, egy pár
csizma, mellyet az malmos gazda minden fogyatkozás nélkül megadni tartozik
Molnárjának. Az õrlésbeli jószágból és jövedelembõl pediglen az Molnár mal-
mos gazdájával, vamint eddig, úgy ennekutánna is az régi bévett szokás sze-
rint, harmados lészen, a malom-por pediglen egészen a Molnáré lészen.
37. Hogy ha valamelly czbéli Molnár vagy Czéh-házhoz, vagy uczákon, vagy is
piaczon egy ümögben vagy gatyában illetlenül járna és menne, mind annyiszor,

20 Szenczy Mihály hajómalma telelésre elõkészítve 1920 táján
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valamennyiszer rajta tapasztaltatik, 12 pénzre büntetessék. Hasonlóképpen az ki
pálczával a Czéh-házához bemenne, avagy más fegyverrel, avagy a Czéhnek házá-
nál mulatáskor az Czéh-borát el öntené, 13 pénzen megmarasztassék, az ki pedig
haragból az Czéh-asztalára, ládájára avagy articulusira ütne kézzel vagy akármi-
vel is, az ollyatén Molnár 50 pénzen marasztassék meg a ’ Czéhben.

A molnárok céhládája az összes irattal együtt 1919-ben a déli város-
részben lakó Szenczy Mihály testületei elnök õrizetében volt. Csehszlo-
vákia megalakulása után a molnárok kérésére a láda is, az iratok is Nagy
Sándor molnármesterhez kerültek, akinél 1945-ig épségben megvoltak.
Akkor azonban, a háborús események következtében nyomuk veszett.
Tudomásunk  van a komáromi molnároknak egy 1818-ban kelt céhle-
velérõl, de ennek is nyoma veszett.91 Ezek hiányában, a napjainkig még
élõ szájhagyomány alapján igyekszünk felvázolni a molnárok életét.

A molnárcéh szervezete nem különbözött a többi céhétõl. Élén a tagok
által megválasztott céhmester állott. A céhnek külön háza volt a Nádor utca és
a Duna-rakpart sarkán, mely épületben valamikor a város harmincadhivatala
mûködött. Itt tartották a céhládát, itt jöttek össze gyûlésre a céh tagjai. Az inas,
legény, mester fokozatokon a molnároknak is át kellett menni.

A legényavatás ünnepélyes szertartás volt, amely a céhház belsõ termé-
ben, a nyitott céhláda elõtt folyt le. Mindenki ünneplõ ruhában jelent meg.
A mesterek a magyaros faragásokkal díszített tölgyfa asztal körül helyez-
kedtek el, az inaséveket letöltött legényjelöltek a külsõ szobában várakoz-
tak. A mesterek közül választott jegyzõ felolvasta az avatandó személyi ada-
tait, megállapította, hogy az inaséveket rendesen letöltötte-e, mesterének
nincs-e kifogása az ellen, hogy legénnyé avassák. Azután, ha az atyamester
kijelentette, hogy a céh részérõl sem merült fel kifogás, felkérte a jelenlevõ
öreglegényt, hogy vezesse be a legényjelöltet. Az öreglegény eleget tett a
kérésnek, behívta a jelöltet, aki odaállt a mesterek gyülekezete elé. Az atya-
mester rövid beszédben elõadta, hogy a céh érdemesnek ítélte a felszabadí-
tásra. Átadta a szót a jegyzõnek, aki a jegyzõkönyvet háromszor a jelölt hom-
lokához érintve a következõket mondta: ,, Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében!
Eddig voltál Matyi, eztán leszel Máté! ”ezzel mesterlegénnyé nyilvánították.
Nevét beírták a nagy könyvbe, kiadták az  ezt igazoló írást. Ezután kezet
fogott vele a céhmester, valamint a többi mester, majd ellátták jó tanáccsal.
Figyelmeztették, tudása tökéletesítése végett menjen el három évre vándo-
rolni, hogy minél több tapasztalatra tegyen szert. Keresetét ne igya el, temp-
lomba eljárjon, Istent tiszteljen, embert becsüljön, takarékoskodjon.

A legénnyé lett megköszönte a céhmesternek és volt tanítómesterének az
iránta tanúsított jóindulatot, mire az öreglegény borral kínálta meg a társpo-
hárból. Az újdonsült legény ezzel tagja lett a molnárok tekintélyes céhének.

A mesteravatást sokkal körülményesebb volt. Mindenekelõtt be kel-
lett mutatni a vándorlókönyvet, amelynek bejegyzései igazolták, hogy
a pályázó kitöltötte a három vándorévet. Elõfeltétel volt legalább egy-
negyed rész malom megvásárlása vagy benõsülés útján való birtoklása.
Amennyiben ezek a feltételek megvoltak, a legény bejelentette, hogy
mester szeretne lenni, minek érdekében remeket óhajt tenni.
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A céhmester gyûlést hirdetett, melyre meghívták a mestereket és a
jelöltet. A kijelölt napon összegyûltek a mesterek a céhház belsõ ter-
mében. A céhmester a céhláda ünnepélyes kinyitása után feltette a kér-
dést, hogy a jelentkezõt méltónak tartják-e mestertársukká fogadni.

Amennyiben nem merült fel  ellene kifogás, a szolgálómester be-
hívta a künn várakozót. A céhmester tudatta vele, hogy a céh hajlandó
befogadni, ha sikerrel leteszi a remeket, egyben megjelölte a remekte-
vés napját. Amikor eljött a kitûzött nap, összeült a remeklõbizottság.
Tagjai voltak: a céhmester, az atyamester (a legények és inasok ügyei-

21 Csukás Benõ molnármester tragikus tûzhalála
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nek intézõ mestere), a jegyzõ, a szolgálómester és két deputátor. A re-
mek elkészítésének idejére mindnyájuknak sokféle finom étel, jó szi-
var és 5 forint kártyapénz, úgynevezett ,,büntetéspénz” járt.

A mesterjelölt ezalatt végezte a rábízott munkát. Mindenekelõtt kiment
az Erzsébet-sziget (a komáromiak Szigetnek nevezték) orrára, ahol ki kellett
fûrészelnie egy vastag, egészséges fûzfatörzset. (Ennél a munkafolyamatnál
igénybe vehette valamelyik barátja segítségét.) Ebbõl egy fogaskereket kel-
lett elkészítenie, melynek vastagsága kb. 40 cm, átmérõje elõre megadott
méretû volt. A henger pontos kifaragása után annak magasságát három részre
osztva a középsõ harmadot elvékonyította, majd somfa fogakat faragva, azo-
kat pontosan egyenlõ távolságban egymástól bedolgozta a henger külsõ
kerületébe. Az elkészült munkának a legapróbb részletéig azonosnak kellett
lenni a malomgépezet egyik fogaskerekével, melyet ki kell szerelni, és he-
lyébe tenni az általa készített fogaskerekeket, a korongot. A korong elhelye-
zésére ünnepélyes menet indult a céhházból a Duna partjára, onnét pedig
ladikon a malomba. Tagja voltak: a remeklõbizottság, a mesterjelölt, a ci-
gánybanda és a segédkezõ legények, inasok hada. Ételt, italt is vittek nagy
bõségben. Ladikba szállva a legények és az inasok a Kis-Duna állóvizében a
sziget farkáig eveztek, ahogy azonban beértek a Duna sodrába, folyás ellen-
ben a part mellett csáklyázással haladtak egészen a malom magasságáig.
Onnét újból evezve érték el a malmot.

A malomba érve a remektevõ munkához látott. Kiemelte az eddig
használt korongot, majd beillesztette az általa készített remekkorongot
a szálvas, a keresztvas és a malomkövek közé. Megindította a malom
gépezetét, majd leõrölt egy öregmérõ búzát. Azt is kipróbálták, hogy a
remekkorong pontosan beleillik-e a gépezetbe. E célból egy színültig
töltött boros poharat tettek a kõpadhoz erõsített vashídra. A bornak
nem volt szabad kiloccsannia.

Amennyiben minden jól ment, a remektevõ kiszerelte a remekkoron-
got, és visszatette helyére az eredeti fogaskereket. Ezzel befejezõdött a
remektevés, a legénybõl mester lett. A remeklõbizottság tagjai ettõl kezd-
ve mestertársként kezelték a remektevõt, és mint jó barátok, nekikezd-
tek a remektevés vidámabb részének, a mulatásnak.

Azzal kezdték, hogy az elsõ zsák lisztet kiöntötték, és abba meghenger-
gették egymást, közben teleszórták szemüket, szájukat is. Ruhájukon nem
látszott meg ennek a furcsa mûveletnek a nyoma, mert világosszürke volt.
(Az ünneplõ és a munkaruha annyiban különbözött egymástól, hogy az
elõbbit dió nagyságú ezüst pitykegombok díszítették. Az utóbbira lapos gom-
bokat varrtak, de ezek is ezüstbõl készültek.) Ezalatt a legények elkészítették
a halpaprikást és a mónárcsuszát, pogácsa, bor is volt bõven, nekiláttak az
evés-ivásnak, majd a víg mulatozásnak, mert a cigányok az egész remekte-
vés közben szakadatlanul húzták a szebbnél szebb dalokat és nótákat. Fizet-
ségül megkapták a leõrölt öregmérõ búzát.

 Tudjuk, hogy a molnárok mesterei voltak a fa megmunkálásának, ezért
szerszámaik nagy részét maguk készítették. Ilyen elmés, saját készítésû mol-
náreszköz volt a vízmérték, melynek keretét egy rendkívüli pontossággal szer-
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kesztett derékszögû faháromszög képezte. E háromszög átfogóját alkotó deszka
belsõ oldalára, az elsõ befogótól pár centiméter távolságra zsinórt erõsítettek,
melynek az alsó végén alul kúpban végzõdõ vasnehezék függött. A második
befogóra egy vaskúpot rögzítettek úgy, hogy a kúp hegye pontosan olyan
távolságra volt az elsõ befogótól, mint a kötél felfüggesztési helye. Ha a függõ
és a rögzített kúphegyek pontosan egymáson voltak, akkor az elsõ befogó
függõleges, a második a vízszintes irányt mutatta.

 A molnárok munkahelyükhöz, a Dunához közel építették fel házaikat.
Azt az utcát, amelyben a legtöbb molnár lakott, még napjainkban is Molnár
utcának nevezik. Ebben az utcában a molnárházak ajtaja elõtt malomkõ volt
a földbe süllyesztve, hogy nedves idõben ne kelljen sárba lépni az ajtón
kijövõnek. Malomkõvel volt kirakva az udvar is, sõt az udvaron egy-egy
nagy fa árnyékában malomkõbõl készített asztal mellé ült ki a család.

 Érdemesnek tartjuk felsorolni azoknak a nevét, akik a múlt század
végén a 20. század elején még gyakorolták õseik mesterségét:
Búza György Farkas István Soós N.
Csápori János Füssy Károly Szeder Ferenc
Csóka Máté Huszár László Szenczy Mihály
Csollány György Losonczy Lajos Tárnok Lajos
Csollány István Mészáros András Tóth Ignác
Id. Csukás Benjamin Nagy Sándor Varga István
Ifj. Csukás Benjamin Póda Lajos  Tárnok Dezsõ
Farkas Benjamin Russay N.

 Tudunk adatokat a komáromi molnárok számáról is, akiknek céhe Felsõ-
Magyarországon Pozsony után a legtekintélyesebb volt ebben az iparágban.92

A molnármesterek száma:93

1715-ben 10 mester
1720-ban 14 mester
1753-ban 39 mester
1770-ben 30 mester
1828-ban 53 mester, 50 legény
1846-ban 67 mester, 90 legény, 30 inas, 36 malom.94

 1870-ben még 33 malom õrölte a gabonát Komáromban, melyek közül
1873-ban egyet más helységbe vontattak, helyére Budáról került ide egy, amely
arról volt nevezetes, hogy házhajója a komáromiakkal ellentétes oldalon volt.95

 Az utolsó komáromi malom - Szenczy Mihályé – az 1929-es jeges
árvíz után tûnt el a Dunáról.

 A malmokat egyébként megszámozták és nyilvántartásba vették. A
Komáromi Folyammérnöki Hivatalban minden malomnak a telek-
könyvhöz hasonló könyve volt.

A molnárok mindennapi élete

A molnárok munkája nem fejezõdött be a malmok õszi kikötésével,
hanem folyamatosan tartott egész éven át.
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A kikötés után megkezdõdött a malmok elõkészítése az õrlésre. A
javításra váró ladikokat, hajókat a partra vontatták, felfordították, majd
kiszáradás után, verõfényes téli napokon helyrehozták a mutatkozó hiá-
nyosságokat. Kicserélték a korhadt vagy sérült deszkákat, száraz mohá-
ból új tömítést vertek a deszkák közé, majd varróléc és eszkába segítsé-
gével új varrásokkal pótolták a régit, végül bekátrányozták a vízbe érõ
részeket. A hajóházon is elvégezték a szükséges javításokat, tisztára si-
káltak minden részt. Rossz idõ esetén beszorultak a házba, melynek elsõ
szobájába került a nyáron egy fészer alatt tartott gyalupad. A mester és
az öreglegény itt készítették az õrlõberendezéshez szükséges, pótlásra
szoruló fa alkatrészeket: akácfából a nagykerék 30-50 cm-es fogait, gyertyánfá-
ból a kiskerék 12-15 cm-es csatlakozó fogait. Rendkívül pontossággal kellett
dolgozniuk, még egy rövidke milliméteres eltérés sem lehetett.

Tavasz idején, március közepén megkezdõdött a bekötés, nehéz,
bonyolult munkafolyamata, melyet az összes molnár közösen végzett,
malomállások sorrendjében.

Malomállásnak nevezték a Dunának azt a részét ahol egy-egy mal-
mot az õrlés idején minden évben azonos helyen rögzítettek. Beköté-
sen a malmoknak a malomállásba való juttatását, lerögzítését és üzem-
képes állapotba hozását értették.

A malomállásoknak meghatározott rendjük volt. A parthoz legkö-
zelebbi malom volt legfelül, a továbbiak lépcsõzetesen a Duna közepe
felé helyezkedtek el. Ettõl lefelé kötötték be a következõ sort, ugyan-
ilyen alakzatban. A part felöli részen állt a házhajó, befelé a völgyhajó.

A malmokat a „vasmacskák” (horgonyok) segítségével két-két malomsze-
get összekötõ hatalmas vaslánchoz rögzítették. Ezt az összekötõ láncot két-
ujjnyi vastag vasból kovácsolták, egy-egy szeme 18-20 cm hosszú volt. A
malomszeg hatalmas vörösfenyõ gerenda volt, melyet a molnárok közös
erõvel vertek le a Duna fenekére oly módon, hogy csak a felsõ vége állt ki
egy kissé a meder aljáról. A malomszegre kovácsolt vasgyûrûhöz erõsítették
az összekötõ láncot. Egy-egy ilyen lánc több malmot is tartott.

A bekötés elsõ részében a Kis-Dunán telelt malmot kötélre vették a
molnárok, és a ladikokban evezve a Szigetfarokig vontatták. (A Kis-
Dunának nem volt folyása, mert medrének felsõ végét gát zárta le.)
Ezzel a módszerrel tovább felfelé nem haladhattak, mert bejutottak az
erõs sodrú Duna medrébe. Verítékes, nehéz munka következett ezután:
a gugarolás vagy macskázás. Ez a mûvelet a következõképpen történt:

  A kis ladikban elhelyezték a hosszú kötélre erõsített vasmacskát, mellyel
addig eveztek felfelé, amíg a kötél hossza engedte, kb. 100-150 m-re. Ekkor a
vasmacskát bedobták a vízbe, amely a mederben feneket fogott. A vasmacs-
kára erõsített vékonyabb kötél másik végén úszó felsõfa mutatta a vasmacska
helyét. A jelzõfa kötele valamivel hosszabb volt, mint a meder mélysége.

   A vasmacska erõs tartókötele a malom orrán elhelyezett függõleges fa-
hengerhez volt rögzítve. A hengert a rajta keresztüldugott erõs keményfa
husángok segítségével körbeforgatták, minek következtében lassan ráteker-
ték a vasmacska tartókötelét. Ahogy rövidült a kötél, úgy közeledett a malom
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a vasmacskához. Az elõrehaladást segítették a malom elé kötött nagy ladikban
evezõ molnárok is. Mikor a vasmacska közelébe értek, és nem tudtak tovább
haladni, akkor a malmot a ledobott másik vasmacska segítségével rögzítették,
majd a jelzõfa kötelével felhúzták az elsõ, kapaszkodó vasmacskát. Ezt a mû-
veletsorozatot addig ismételgették, míg eljutottak a malomállásba.

Ilyen volt a bekötés menete a legrégibb idõktõl kezdve. Ezen annyi
változás történt, hogy az utóbbi idõkben fahenger helyett visszacsapás
ellen biztosított vashengerre tekerték a kötelet.

A 16-18. században a malmok bekötése alkalmával minden malom
után évenként malomszegadót vagy szegadót kellett fizetni.97

Ezekben a századokban a malmokat cetyka segítségével rögzítették
a malomszegekhez. A cetyka vastagabb tölgyfakarókból szerkesztett
alkalmatosság volt. Hátránya volt, hogy akadályozta a hajózást. Ennek
kiküszöbölése érdekében Mária Terézia 1772-ben elrendelte, hogy cetyka
helyett vasláncot és vasmacskát kell használni.98

A malomállások helye változott az elmúlt évszakok alatt. A 16. és 17. szá-
zadban a Duna mellékágában, a mostani Kis-Duna partján kelepeltek a ko-
máromi malmok. Helyüket a várkapitány 1548-ban erõvel elfoglalta, ezért a
molnárok kénytelenek voltak a Vág- Duna partjára húzódni.99 Valószínû-
nek tartjuk, hogy késõbb a molnárok újból elfoglalták régi helyüket. Innét
nyilván a Kis-Duna gáttal való lezárása kényszeríttette õket a Nagy-Dunára,
ahol megmaradtak a legutolsó idõkig.

A bekötés után kezdõdött a molnárok tulajdonképpeni munkája. A
malom zavartalan üzemeltetéséhez általában 4 emberre volt szükség. Az
õrlõ vagy bennõrlõ állandóan a malomházban tartózkodott. Õ kezelte az
õrlõszerkezetet. A kijáró legény szállította be ladikon a partról a gabonát. A
zsákoló feladata volt a gabonazsákok beszállítása a garatig, valamint a liszt
kihordása a ladikba. Az inas mindig ott segített, ahol arra legnagyobb szük-
ség volt.  A malmok éjjel-nappal õröltek, tehát állandó ügyeletet kellett
tartani. Ha a fáradtság el-elnyomta a molnárt, füle a malombúgásból meg
tudta állapítani, hogy üres a garat. Erre felébredt és feltöltötte.

   A hajóból naponta ki kellett merni a vizet, mely a legjobban elké-
szített malomba is beszivárgott. Nem volt ritka olyan nap, amikor 180
szapó (szapoly, vízmerõ lapát) vizet mertek ki a hajófenékbõl.

   A mindennapok egyhangúságát csak az zavarta meg, ha egy ma-
lom elsüllyedt, vagy elszabadult a láncáról, vagy ha „kiütötte” valami-
lyen rosszul kormányozott hajó. Ilyenkor minden malomban leállítot-
ták a munkát, minden molnár a bajba jutott malom segítségére sietett.

   Az õszi hidegek beköszöntével, Erzsébet napkor a bekötéshez
hasonló módon, csak fordított sorrendben a molnárok közös erõvel el-
végezték a kikötés munkálatait. Ezzel le is zárult a sürgõs munkák idõ-
szaka. A malmokat ökrökkel a Kis-Dunára vontatták, majd a partnak
egy védett, meneteles részén darabonként szárazra húzatták.

A kikötéssel kapcsolatban kedves történetet õrzött meg a szájha-
gyomány: A molnárok az egyik vendéglõben várták a vontatógazdát.
Meg is érkezett, majd a helyiségbe lépve szûkszavúan jelentette: „Itt az
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ökör.” Mire az egyik jó kedélyû molnár megjegyezte: „Látjuk, de nem
ide várjuk, hanem a partra.”

Történetek a molnárok életébõl

A molnároknál is, más mesterségekhez hasonlóan, volt mester, öregle-
gény, kislegény, öreginas, kisinas.

Az öreglegény már tekintélyes embernek számított, ami például
abban is megnyilvánult, hogy maga metszhetett magának tetszõleges
nagyságú kenyeret. A többinek a mesterné osztotta ki az adagját, akit
valamennyien nagyasszony megszólítással tiszteltek.

A nagyasszonyok nem mérték szûken az ennivalót. Az egyik molnárné
a nép szájára került, mert egy alkalommal megkérdezte a nagy karajt
vágó öreglegénytõl: „Nem lesz ez nagy? Inkább messé kétszer!”

A molnárok a malmon önellátók voltak. Lisztben nem volt hiány, a
Duna pedig adta a halat. Fõzõhely, fõzõszerszám nélkül elképzelhetet-
len volt a malom, a molnárokat pedig különleges életük kényszeríttette
a szakácsmesterségre.

   Kedves történetet örökített meg dr. Baranyai József a Komáromi Lapok
1839. augusztus 26-i számában, amely a komáromi molnárok fõzési tudomá-
nyát példázza: Blaha Lujza, a nemzet csalogánya a múlt század végén Ko-
máromban vendégszerepelt. Elõadás után tisztelõi komáromi különleges-
séggel akartak kedveskedni a mûvésznõnek, ezért meghívták Csukás Benõ
molnármester malmába vacsorára. A mester maga fõzte az ízletes halpapri-
kást és a mónárcsuszát. Egy ki s jó bor is került melléje. A mûvésznõnek
rendkívüli módon ízlett az étel az ital, megragadta a hatalmas folyó csodála-
tos esti hangulata. Jókedvében kiállt a hajó orrára, és vidáman elénekelte:
„De szeretnék rámás csizmát viselni…”

Évekkel késõbb ez a malom tragikus esemény színtere lett, és tragi-
kus hõssé vált a vidám molnármester is. A Budapest címû napilap 1899.
november 7-i száma az alábbiakat írta:

„Csukás Benõ komáromi molnár megrendítõ sorsát ismerik olvasóink. Az
idei árvíz tönkretette a derék embert, vízimalmában hetekig szünetelt a mun-
ka, s így 50 forint adóhátralékát nem, tudta megfizetni. De az adóprés kö-
nyörtelen volt iránta, könyörtelenebb még a polgármester, a aki határozottan
megtagadta tõle a kért pár heti halasztás vagy részletfizetés kedvezményét.
Árverést tûztek ki ellene október 28-ára. Csukás kétségbeesetten megpróbált
mindent ismerõseinél, hogy a pénzt elõteremtse, dea nagy szegénység miatt
azok sem segíthettek rajta. Végsõ elkeseredésében október 27-én este bement a
vízimalmába, a bundáját kitette a partra, s mellé egy lapátot, melyre búcsú-
szavakat írt a feleségének, azután meggyújtotta a malmát és lefeküdt benne.
A malom reggelre hamuvá égett, s a boldogtalan Csukás holtestét megszene-
sedve találták meg benne. A lapát hátulsó lapján keserûen panaszolja el siral-
mas sorsát, amely halálba kergette.”
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Szomorú végét lánya jegyezte be a családi „öreg bibliába”, mely a refor-
mátus családoknál egyben házi anyakönyv is volt, a következõképpen:

„Kedves szerentsétlen Édes jó Atyám szerentsétlen halála 1899 dik Évben
október 28 dikán az isten nyugtassa meg. Béke legyen porai felett.”

A dunai molnárok bátorságát, vízen való jártasságát és emberségét
bizonyítja a következõ eset: A múlt század 70-es éveinek egyik hideg
téli napján Farkas István komáromi molnár egy társával együtt az erõ-
sen zajló Duna déli partján rekedt. A hajóhidat szétszedték, a dereg-
lyéket a partra húzták. A fontos postai küldeményeket azonban át kel-
lett szállítani a Dunán. Ennek elvégzésére egy vaspontonon mûszaki
katonákat vezényeltek ki. Rajtuk kívül pár katonatiszt is beszállt a pon-
tonba. Ahogy a Duna közepére értek, az egyre sûrûsödõ jég összetorló-
dott, és körülzárta a pontont. A benne tartózkodó katonákat a megfa-
gyás veszélye fenyegette. Megmenekülésükre a Duna partjára kivezé-
nyelt katonai mentõosztag parancsnoka önkéntes vállalkozókat kere-
sett. Farkas István és társa vállalkoztak az életveszélyes mentésre. Az
volt a feladatuk, hogy a libegõ jégen keresztül kötelet húzzanak a pon-
tonra. Egy-egy létrával, a létrára kötött vékony kötelet maguk után
húzva, minden lépést kitapogatva haladtak lassan, óvatosan a ponton
felé. Félúton a társ kimerült, elfeküdt a jégen, nem tudott továbbmen-
ni. Farkas Istvánnak azonban mintegy kétórás idegfeszítõ küzdelem
után sikerült bejutnia a pontonba. A pontonban lévõk ezalatt állandó-
an jobbra-balra ingatták a pontont, hogy be ne fagyjon. Mihelyt Farkas
odaért, a vékony kötél segítségével egy vastagabb kötelet húztak a pon-
tonra, melynél fogva a partra szánkáztatták a vízi jármûvet a bent re-
kedtekkel együtt. Ideje is volt, mert közülük többet úgy kellett életre
dörzsölni. Ezek között volt a jégrõl beemelt molnártárs is. Vakmerõ tet-
téért Farkas István magas kitüntetést kapott.100

   Ma már nem kelepelnek malmok a Dunán, eltûntek a Molnár ut-
cából a malomkövek is. Õrizze meg emléküket a nóta, amelyet annyi-
szor énekeltek a vidám dunai molnárok:

1. Két malomra tartok számot,
De csak egyrõl szedek vámot.
Kopik a kõ, majd megvágattatom,
Félrevágom betyáros kalapom.

2. Valamennyi gácsér, ruca,
Mindnek kunkorgós a farka.
Valamennyi betyáros molnár van,
Mindnek menyecske szeretõje van.101
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CSIZMADIÁK

Komárom lakosságának évszázadokon át messze földön ismert, nagy tekin-
télyû rétege volt a csizmadiák közössége. Életükrõl, munkájukról sok adat
maradt ránk, melyekbõl megkíséreljük közzétenni a legfontosabbakat.

Mindenekelõtt munkájuk tárgyával kell megismerkednünk.
„ A magyarságnál a puha szárú csizma õsidõk óta a lovas öltözékhez tartozott. Mai

formája a középkorban kezdett kialakulni, ekkor terjedt el  a vastag szárú is. A vastag  és
egyenes talpú csizmát az oszmán törököktõl vettük át. A XVII. század elején kezdett
rákapni jobbágyságunk, de csak a XIX. Század elején lett nálunk általánossá…”102

Az esõben, hóban, szabad ég alatt dolgozó, fõleg mezõgazdasággal
foglalkozó magyarságnak nélkülözhetetlen ruhadarabja lett a durva
bõrbõl készült csizma; az ünneplõ ruhához tartozó finom csizma pedig
rangossá tette viselõjének külsõ megjelenését. Csizmát hordott a ne-
messég, de még a fõnemesség magyar érzelmû része is.

A halászok, hajósok, hajóácsok vizahólyaggal bélelt vízhatlan csiz-
máit komáromi mesterek készítették a legtökéletesebben. E különleges
csizmák készítésének módját még a híres debreceni csizmadiák is ide
jöttek megtanulni.103

Õseink lábbelijét eleinte a nyersbõr kikészítõje, a tímár csinálta. A társadalmi
fejlõdés következtében idõvel szakosodtak a munkafolyamatok. A lábbeliket
ekkor már a vargák készítették, akik közül késõbb kiváltak a kizárólag csizmával
foglalkozó mesterek: a csizmadiák.104 Ugyanez a folyamat játszódott le Komárom-
ban is. A legrégebbi e tárgyakra vonatkozó feljegyzésekbõl tudjuk, hogy a
lábbelikészítõk 1473-tól kezdõdõen a vargák céhében tevékenykedtek.105

Késõbb itt is bekövetkezett a szétválás, és a csizmadiák 1567-ben,
Esztergomból kölcsönzött céhszabályok alapján elkezdték önálló céh-
ben ûzni a mesterségüket.106

A céhszabályzat szigorú „artikulusai” három évszázadon át ponto-
san megszabták a mesterségben dolgozók életét. A szabályzatokat idõn-
ként megújították, esetleg kisebb változtatásokat is eszközöltek rajtuk,
a fõ irányelvek azonban megmaradtak.

A komáromi csizmadiák múltjának megismerése érdekében közöl-
jük a céhszabályzat I. Ferenc által 1827. május 24-én jóváhagyott válto-
zatának tartalmát.107
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Az inasokról

1. Inasnak bármely törvényes vallású ifjút fel kellett venni, ha a mester 6
heti próba után alkalmasnak találta. Ezután keresztlevele és egyéb ok-
mányai, ha földesuraság alá tartozik, az õ engedélyének  átadása után –
a céhláda felnyitásával – „valóságos inasnak bevétetik”. Iratait elhelyezik
a céhládába, a felvételért 1 forint 30 krajcárt fizet. Ha földesura engedel-
mét nem nyerte el, akkor az „illetõ Felsõséghez” folyamodhat.

2. Inastól óváspénzt csak akkor lehet kérni, ha ez a céhnél azelõtt szo-
kásban volt.

3. Az inas 3 évig köteles a mesternél maradni, õt el nem hagyhatja, éjjelen-
ként nem csavaroghat, kifogástalanul kell viselkednie. A mester atyaként
kezelje az inast, vallásban, erkölcsben és mesterségben egyaránt tanítsa
õt, de ne tartóztassa a tanulásra megszabott idõnél tovább. A mester, a
legények és a cselédek is bánjanak emberségesen az inassal.

4. Ha az inas elhagyja mesterét, de három napon belül visszatér, javulásának
jelét mutatja, büntetése minden mulasztott napért egy hét hosszabbítás.
Ha három napnál hosszabb ideig marad el, vagy nem viseli magát megfe-
lelõen, akkor ezt a mester óváspénz letétele mellett jelenti a céhnek, a céh
pedig az elöljáróságnak. Az óváspénzt a céhládába kell elhelyezni, ahon-
nét, ha volt kára a mesternek, ha nem, a kezesnek kell kiadni.

5. Ha az inasnak oka volt elhagyni mesterét, és ezt elszökés nélkül beje-
lenti a céhmesternek vagy a komisszáriusnak, az inast azonnal más
mesterhez rendelik. Ilyen esetben az elõzõ mester a részére megfize-
tett tanulópénz illetõ részét a másik mesternek köteles átadni.

6. A tanítás bérét – ha a mester az inastól megkívánja – a
céhkomisszárius és a helybeli elöljáróság határozza meg úgy, hogy
20 forintnál ne legyen több. A mester igyekezzen az inast úgy meg-
tanítani, hogy az élelmét a munkájával megszolgálja.

7. Ha meghal a mester, a céh dönti el, hogy az inas az özvegynél ma-
rad-e, vagy pedig más mesterhez kerül. Az inas akkor maradhat az
özvegynél , ha ott értelmes legény van, de ez esetben a tanulási idõ
14 nappal vagy 4 héttel, vagy negyedévvel meghosszabbodik.

8. Ha az inas ideje letelt, és nem esik ellene kifogás, le kell tennie a „felfogadá-
si bért” meg nem haladó összeget (1 forint 30 krajcárt). Ezután, a céhláda
felnyitása mellett ismertetik a céhszabályokat, majd a céh felszabadítja, és
mesterlegénnyé avatja. Mindezt beírják a „céh protocullumába”, majd el-
készítik a legény szabadulólevelét, melynek eredetije a céhládába kerül.

9. A mesterek fiainak inaséveikben nincs más kedvezményük, csak
az, hogy fél taksát kell fizetniük.

A mesterlegényekrõl

10. A mesterlegény három évig köteles vándorolni. Keresztelõ- és
szabadulólevelét addig kell a céhládában tartani, amíg más céhbe
nem kíván állni. A vándorlásra induló legénynek, illõ taksa lefizeté-
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se mellett, a céh a szükséges iratokat hiteles párban kiadja. Ezenkí-
vül egy alábbi szövegû tanúlevelet ad:

  Tanúlevél (Kundschaft)

„Mi Czéhmester és egyéb Céhbeli ……………… Mesterek …………….
Városában ezeknek erejével tudtára adjuk, hogy e’ jelenlévõ Levelünket elõ
mutató ……………. Legény, ki született …….. esztendõs ………. terme-
tû, …………. hajú, nálunk itt ………. Városában ………. esztendeig
………… hétig a Mesterségben dolgozott légyen, és ezen idõ közben magát
szerényen, híven, csendesen, békésen ’ s betsületesen viselte, a mint egy Mesterle-
gényhez illik. Mellynek bizonyságát tehát, néki kiadni méltónak ítéltük, közönsé-
gesen ’s egyenként meg kérvén Mestertársainkat, hogy Czéhbeli szokásaink szerént
elõsegíteni ’s amennyire kívántatik, gyámolíttani ne terheltessenek.
                          P.H.                                  NN Czéhmester

N Mester, kinél dolgozott.”

Ilyen levelet felmutató legényt a mester, akinél jelentkezik – ha nincs
megfelelõ számú legénye – köteles befogadni. Keresztelõ- vagy
szabadulólevél hiányában a mester fogadhat fel legényt, de tanúle-
vél nélkül nem. Ez ugyanis 20 forint büntetéssel jár.

11. Minden mesterlegény három éven át szakadatlanul köteles vándo-
rolni. Betegség vagy szülei halála miatt hazamehet, de utána ki kell
töltenie hátralévõ idejét.

12. Ha a vándorlegény valahova megérkezik, a „szállóhelyre” (Herberg)
menjen, ha ilyen nincs, akkor a céhmesternél  vagy az öregebb mes-
ternél jelentkezzen, és kérjen munkát. Munkába állva iratait a céh-
ládába helyezés végett köteles átadni. Ha tovább akar menni, mes-
terénél fel kell mondania a munkát, távozási szándékát pedig be
kell jelentenie a céhmesternek és az elöljáróságnak. A céh a végzett
munkájáról tanúlevelet állít ki. Ha nem kap munkát, a céh ezt írás-
ban igazolja.

13. A vándorlegény fél év eltelte elõtt nem állhat ki a munkából, csak
abban az esetben, ha az általa felhozott indokot elfogadta az elöljá-
róság, de ily esetben is 14 nap felmondási idõ mellett. Fél éven belül
a mester sem küldheti el a felfogadott vándorlegényt.

14. A céhmester a komisszáriussal együtt – az elöljáróság hozzájárulá-
sával – megengedheti a vándorlegénynek, hogy rendkívüli esetben
is beálljon valamelyik mesterhez.

15. Mesterlegény uraságnál is szolgálatba léphet, de onnét is kell tanú-
levelet kérnie.

16. A mesterlegénynek a városban szokásos estéli órákban haza kell
térnie, éjjelenként nem szabad kimaradnia, mert különben a céh
pénzbüntetéssel sújtja. Ha kimaradását a mestere nem jelenti be a
céhnek, õt is megbüntetik.

17. Ha a mesterlegény hétfõn vagy más napokon elkerüli a munkát, a
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mestere köteles befizetni fél- vagy egész heti bérét a céhládába. Több-
szöri ismétlõdés esetén keményebb  büntetés jár.

18. A mesterlegényeknek tilos szervezkedni vagy pecsétet tartani. Az a
pénz, amelyet a mesterlegények a negyedévi gyûlések alkalmával
összegyûjtenek /fejenként 13 krajcár/ a céhládába külön tartalék-
ként kerül, beteg legények és vándorlegények segélyezésére.

19. –
20. A mesterlegények a mestereknek otthon és gyûléseken egyaránt

tisztelettel tartoznak. Az ez ellen vétõket megbüntetik. A büntetést
a céhnél a komisszárius jelenlétében kell kiszabni, melynek összege
két forintnál nem lehet több. Ennél súlyosabb eset az elöljáróság ha-
táskörébe tartozik.

„A mesterségrõl általlyában”

21. Ha a mesterlegény vándorlás után inaskodó helyén kívül akar mes-
ter lenni, akkor elõször a céhtõl kér Bizonyságlevelet, majd ennek
felmutatása után kikéri iratait attól a céhtõl, ahol szabadult, utána
iratait átadja az új céh ládájába való elhelyezésre. Bejelenti a céh-
nek, hogy mester óhajt lenni, ahol a „Czéhbeli Czikkelyek” felolva-
sása után remekelni tartozik.

22. Szembaj vagy egyéb súlyos betegség esetén a  Magyar Királyi Hely-
tartó Tanács a remeklést – a mesterjelölt kérésére – elengedheti.

23. A remeket a céh által kijelölt mesterek vigyázása alatt kell elkészíte-
ni. Ha a jelöltnek nincs megfelelõ szerszáma, azt a céh megszerzi,
de a költségeket a remek árából meg kell térítenie.

24. Ha valaki egy céhnél remeket tett, és bevették a valóságos mesterek
közé, de õ a helybéli elöljáróság vagy a Magyar Királyi Helytartó
Tanács engedélyével másutt akar letelepedni, az új helyen nem kell
új remeket tennie.

25. Aki a remeket hiba nélkül készíti el, azt be kell venni a mesterek
közé.

26. A mesterré avatás taksája 25 forint, melyet a céhládába kell befizet-
ni.

27. A mestertaksát mindenkinek teljes egészében kell megfizetnie, te-
hát a mesterek fiainak is, továbbá azoknak a mesterlegényeknek is,
akik a mester özvegyét veszik feleségül.

28. A céhnek jogában áll a szomszédságból két vidéki mestert fél mes-
tertaksával felvenni, ha azok remeket tesznek. Ezek a mesterek a
szokásos járandóságot az elõírt az elõírt napon tartoznak befizetni a
céhládába. Mulasztás esetén, büntetésbõl, kétszer annyit fizetnek.

„A Mestereknek és Legényeknek kötelességeirõl”

29. Az istentiszteleten való megjelenés fõ kötelesség. A katolikus meste-
rek és legények minden fõbb ünnepen kötelesek díszes ruhában a
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templomban megjelenni és ott illendõképpen viselkedni. Késve ér-
kezõk és elmaradók 10-40 krajcár büntetést fizetnek. Az  úrnapi kör-
meneten a katolikusok a céhzászló alatt kötelesek részt venni. Aki
ez alkalommal méltatlanul viseli magát, 2 forintig büntethetõ.

30. Egy mesternek sem szabad más mester legényét elcsalni, az okozott
kár megfizetésének terhe mellet. Vándorlegényt mester nem fogad-
hat fel, ez a céhmester dolga.

31. Sem mester, sem mesterlegény nem ócsárolhatja más munkáját bün-
tetés nélkül. A mester büntetése 2 forint, a legényé 1 forint.

32. Amely városban céh mûködik, ott nem tûrnek meg be nem kebele-
zett mestert, hacsak erre felsõbb hatóság nem adott engedélyt.

33. A vidéki mesterek a vásáron szabadon árulhatják termékeiket, ezen
kívül azonban nem.

34. Ha mester vagy mesterlegény illetlenséget követ el, ezért senki nem há-
borgathatja, mert ilyen esetben az intézkedés az elöljáróságra tartozik.
Ha nagyobb – katonai vagy egyéb – rendelés fut be, azt igazságosan
kell elosztani. A betegeknek és az elszegényedetteknek a céhládá-
ból kell segítséget nyújtani.

35. Beteg mesteren úgy segítenek, hogy a többi mester egy-egy legényt
nyolc-nyolc napra átenged addig, míg egy vándorlegény nem érke-
zik –kivéve ragályos betegség esetét.

„A Czéhbeliek Temettetésérõl.”

36. Mester legény, inas vagy mester felesége temetésén minden mester
és legény köteles megjelenni, gyakori halálozás esetén részenként
felváltva. Ha ezt elmulasztják, a mester 20 krajcár, a legény 10 kraj-
cár büntetést fizet.

Az özvegyekrõl

37. Az özvegy mesterné, férje halála után, egy legény irányítása mellett folytat-
hatja mesterségét. Ha az özvegy mesterségen kívülihez megy férjhez, a
mesterség folytatására elveszíti e jogát, ha ellenben céhbeli legényhez megy,
akkor a legény az elõfeltételek teljesítése mellett mielõbb mesterré lesz.

„A Czéhbeli Gyülekezetekrõl”

38. A céh, a helybéli elöljáróság komisszáriusa jelenlétében, negyedéven-
ként gyûlést tart, melyen a három hónap alatt felgyülemlett ügyeket tár-
gyalják. Kiadják a negyedévre esedékes fizetéseket, és a céhládába a
mesterek 6, a legények 3 krajcárt tesznek. A gyûlésen kötelezõ a megjele-
nés. Ok nélkül mulasztó mester vagy legény büntetése 1 forint 30 krajcár.

39. Ha valamilyen oknál fogva egy mester vagy legény külön céhgyû-
lést akar összehívni, a mester 5 forintot, a legény 2 forintot tartozik
befizetni a céhládába.

40. Minden céhek közötti egyenetlenség intézése a helybeli elöljáró-
ságra tartozik, a céhbeliek közötti a céhgyûlésre. Ilyen esetben a pa-
naszos és a panaszlott a céhláda mellett állva tisztességesen adják
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elõ mondanivalójukat. A Döntést a céh mondja ki. Ha a felek ezzel
nem elégszenek meg, akkor ügyük a helybéli bíróság elé kerül.

41. A céhbe befogadott vidéki mesterek évenként csak egyszer tartoz-
nak a céh gyûlésén részt venni. Ez alkalommal fizetik be egész évi
járandóságukat. Ha lakóhelyük a várostól két óra járásnyinál
messzebb van, akkor egyszer sem kötelesek a gyûlésen megjelenni,
járandóságukat beküldhetik.

42. A gyûlésekrõl jegyzõkönyvet kell felfektetni. Ez egy íráshoz értõ
mester, ennek hiányában egy felfogadott ember vezeti. A jegyzõ-
könyveket a céh komisszáriusa is aláírja, melyek ezután megõrzés-
re a céhmesterhez kerülnek.

„A Czéh és a Czéhmesterek Választásáról”

43. A céhmestert és az alcéhmestert a komisszárius elnöklete alatt éven-
ként, a céh privilégiuma keltének napján választják meg a céh tag-
jai. A választógyûlés menete a következõ: Mindenekelõtt a régi céh-
mester beszámol az elõzõ év bevételeirõl és kiadásairól, melynek
ellenõrzése és jóváhagyása után leteszi hivatalát, és átadja a céhláda
kulcsát. Ezután a komisszárius megnevez három mestert, közöttük
elsõként az elõzõ céhmestert. E három jelölt közül a szavazatok alap-
ján választják meg az új céhmestert, aki azonnal átveszi a céhláda
kulcsát. Hasonlóképpen történik az alcéhmester választása is. Vé-
gül felolvassák a céhbeli cikkelyeket.

44. A céhládának legalább 2 vagy 3 kulccsal kell záródnia, melyek közül az
1. a komisszáriushoz, a 2. a céhmesterhez, a 3. az alcéhmesterhez kerül.

45. A büntetéspénzeket és egyéb bevételeket – a komisszárius egyetér-
tésével – a céh szükségleteire és a szûkölködõ mesterek és legények
megsegítésére kell fordítani. A fennmaradó részt, az elöljáróság meg-
határozása alapján, vallási vagy jótékony célú intézeteknek adják.

46. A céhmester minden negyedévben köteles beszámolni a bevételek-
rõl és a kiadásokról.

47. A negyedévi céhgyûlésen intéznek el minden céhet érintõ, más céhekkel
való levelezést. Ezenkívül senkinek sem szabad más céhekkel levelezni.

48. A céh cikkelyeit minden céhbelinek ismernie kell. Ezért a cikkelyeket a
negyedévi gyûlések alkalmával fel kell olvasni. Ezenkívül a céhmester-
nél levõ példányt bármelyik mester vagy legény bármikor elolvashatja.
Fel kell olvasni a céhszabályzat pontjait az inasok felszabadításakor is.

49. „Valamint tehát ezen fellebb elõszámlált czikkelyek által mind azon Rendszabások
mellyek a mesterségeknek elõ mozdítására és jó rendtartására tzéloznak,
sinórmérték gyanánt vagynak határozva: úgy ellenben minden annak elõtte ta-
pasztalt vissza élések és balvélekedések egészen eltöröltessenek ’s ezeknek vissza
hozása, a’ többszöri Rendelések szerént, keményen megtiltatik.”

 A céhszabályzat 49 cikkelyébõl (articulusából) megismertük a csiz-
madiák életét, a középkor végétõl 1872-ig. A további nemzedékek sor-
sát a ránk maradt írásokból, továbbá a még élõ, idõs csizmadiák vissza-
emlékezéseibõl a következõkben ismertetjük.
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 A céheket 1872-ben megszüntette az ipartörvény, de a csizmadiák
élete nagy vonalakban a céhélet hagyományai és megszokott keretei
között folyt tovább, egészen az elsõ világháború végéig.

 A nagy hírû komáromi csizmadiák utolsó nemzedékének életét az
alábbiakban vázolhatjuk fel.108

 A pályához kedvet érzõ, 14 éves korát betöltött ifjút szülei beszegõdtették
inasnak valamelyik jó nevû komáromi csizmadiamesterhez. Az inasidõ alatt
szülei ruházták és nekik kellett fiuk után a betegsegélyezõ járulékot is fizetni.

 A mester kosztot és szállást adott. A kisinas harmad- vagy negyed-
magával a mûhelyben, emeletes fapriccsen aludt. A mesternél általá-
ban 1 vagy 2 segéd, és 1 vagy 2 inas dolgozott.

 Az inasidõ leteltével bizonyságot kellett tenni a mesterségbeli tudásról.
A remeklésre kiadott feladat egy rámás csizma elkészítése volt. A remeket
idõs mesterekbõl álló bizottság vette át, s ha az megfelelt a követelmények-
nek, az új szakember átvehette a segédlevelet és a segédkönyvet. A legtöbb
segéd megmaradt tanítómestere mûhelyében, de már bérért dolgozott. Egy
hétre koszton és szálláson kívül eleinte 70 krajcárt, késõbb 1 forintot kapott,
majd végül darabbéres lett. A csizma párjáért elõször 1, késõbb 2 forintot,
majd 2 forint 50 krajcárt fizetett a mester.

 Minden józanul gondolkodó segéd rendkívül szerényen élt, csak a
legfontosabb szükségletekre adott ki pénzt. Az évekig tartó takarékos-
ság meghozta gyümölcsét. Amikor együtt volt a szükséges pénzösszeg,
önálló mûhelyt nyitott, mesterré lett.

 A 19. század végén és a 20. század kezdetén viszonylag jól ment a
soruk. A szorgalmas, megbízható szakemberek jól kerestek, tekintélyes,
megbecsült polgárai voltak a városnak.

 Az elsõ világháború azonban a csizmadiák életébe is beleszólt, és gyöke-
resen megváltoztatta az évszázadokon át kialakult rendet. A mesterek és segé-
dek nagy részének be kellett vonulni katonai szolgálatra. Közülük többen
meghaltak, sokan hadirokkantként kerültek haza. Aki átvészelte a szörnyû
világégést, a több mint négy évig tartó távollét alatt elvesztette vevõkörét. Újra
kellett kezdeniük életüket, de teljesen megváltozott körülmények között.

 Pár év múlva a gyáripar megkezdte a csizmák nagyüzemi gyártását. Ter-
mékeik nem voltak olyan tetszetõsek, mint a mesterek munkái, de olcsósá-
gukkal meghódították a piacot. Ez a tény döntõ jelentõségû volt, mert végleg
felszámolt egy évszázadokon keresztül virágzó híres komáromi mesterséget.

 A komáromi csizmadiák életének bemutatása hiányos volna, ha nem
ismertetnénk legalább vázlatosan a mesterséggel kapcsolatban kiala-
kult szokásokat.

 A csizmadiák a munkájuk végzéséhez szükséges anyagot készpénz-
ért, de a legtöbb esetben hitelre kapták a bõrkereskedõktõl. A hitelezés
a környékbeli vásárok idõszakáig tartott.

 Az értékesítés helyei a komáromi hetipiac, továbbá a komáromi és a
környéken tartott országos vásárok voltak.

 Hetipiacot Komáromban minden hét hétfõi és csütörtöki napján tartot-
tak. Ilyenkor a városnak bizonyos elõre meghatározott terére kivonultak az
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áruikat kínáló eladók. Sátrakban vagy sátor nélküli asztalokon rakták ki por-
tékájukat. Ide jött a város és a környék vásárolni szándékozó lakossága, és
hosszabb-rövidebb alkudozás után itt kötötték meg az üzletet.

 A csizmadiák kijelölt eladási helye a kórház tér (a komáromiak „Lúd-
piacnak” nevezték) volt, ahonnét késõbb átköltöztették õket a Szent
András-templom melletti közbe. Itt azonban a reggeli sátorállítás alkal-
mával az inasok olyan éktelen zajt csaptak és káromkodtak, hogy a
megbotránkozott plébános többszöri panaszára a város vezetõsége új-
ból a „Lúdpiacot” jelölte ki a csizmaárulás színhelyének.109

 A csizmákat minden mester a saját sátrában, párosával, fülüknél
összekötve, rudakra akasztva tette ki közszemlére. A mesterek csak
minden tekintetben kifogástalan áruval jelenhettek meg a piacon, mer
nagy volt a versengés. Volt olyan vásári nap, hogy három sorban, 52
csizmadiasátor állott a piac négyszögében.

 A sátrak felállítása körül soha nem volt vita, mert megvolt a maga
pontosan meghatározott szigorú rendje. A legjobb hely a tér Kiscsapó
és Kishíd utcára nyíló sarka volt. Itt állította fel sátrát a piacon árusítani
kívánó legöregebb mester. Mellette a Vármegye utca sarka felé követ-
kezett a rangban második, harmadik és a többi mester sátra. A rangso-
rolás elbírálási alapja az iparigazolvány kiváltásának idõpontja volt. Ha
egy sor sátor már átfogta a teret, a következõ sor újból a Kiscsapó és
Kishíd utca sarkánál kezdõdött. Hasonlóan állították fel a harmadik
sort is a legfiatalabb mesterek.

 A sátor  a mesterség nélkülözhetetlen fontos kelléke volt. Védelmet
nyújtott az idõjárás viszontagságai ellen. Egyszerû szerkezetû, bármikor,
bárhol könnyen és gyorsan összeállítható alkotmány volt. Négy , földbe
süllyesztett karó tartotta, melyek közül egy hegyes vasalást kapott. Ezt
cucás karónak nevezték, mert ezzel cucálták (fúrták) ki a földben a négy
sátorkaró lyukát. A két elsõ karó hosszabb volt, mint a két hátsó. A sátor
szélességét a sátorkarókra erõsített elsõ és hátsó kitoló karó, mélységét
az ezekre szíjakkal kapcsolt két kapcsos karó határozta meg. Erre a vázra
húzták rá a ponyvát, melyet szegek rögzítettek a karóhoz.

 A „Lúdpiac” kikövezése után lehetetlenné vált a sátorkarók földbe
süllyesztése. Csizmadiáink ettõl kezdve székes sátrakat állítottak. A földbe fúrt
lyukak helyett erõs deszkatalpakba vágott lyukak tartották a sátorkarókat.

  A csizmákat külön e célra szerkesztett négykerekû kézikocsin húz-
ták ki az inasok a hetipiacra. A kézikocsi lapjára szerelt 4 darab kb. 1
méter magas oszlopot felsõ végüknél négyszögû keretbe foglalták. Erre
a keretre szereltek fel a kocsi hosszában 3 rudat. A rudakra 30-40 csiz-
mát függesztettek fel. A kocsilapra rakták a sátorkarókat, a sátorpony-
vát és egy összecsukható széket. Az egészet ponyvával fedték le, me-
lyet letakaró ponyvának neveztek.

A hetipiacok biztosították a csizmadiák szabályos idõközökben ismét-
lõdõ, nagyjából egyenletes, mérsékeltebb összegû jövedelmét. Nagyobb
összegû bevételt az országos vásárok jelentettek. Az országos vásárra lovas
kocsival mentek. A csizmákat a kocsiba pontosan beilleszkedõ trapéz ala-
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kú, kb. 150 cm széles munkásládába rakták. Egy ládába kb. 25 pár csizma
fért el; egy kocsira két ládát tettek. A kocsira került a sátorfelszerelés is. A
Komáromot környezõ falvak vásárait keresték fel, melyek közül a legfor-
galmasabb a gútai és bátorkeszi vásár volt.

Minden csizmadiának megvolt a maga fuvarosa, akivel rendszeresen
járta a vásárokat. Pár év alatt minden faluban kialakult a vevõkör is. Az
eladó és vevõ viszonyának az ismertség, a kölcsönös bizalom volt az alap-
ja. Az ismerõs, becsületes vevõknek hitelbe is adtak csizmát. Ebbe a vevõ-
körbe tartoztak például a dohányosok, akik csak õsszel tudtak fizetni.

A vásárokon elért bevétel erõsen ingadozott. Volt olyan vásár, hogy 20-25
pár csizmát is sikerült eladni. Ilyenkor nem maradhatott el a víg áldomás.

 Gyenge termésû esztendõk azonban rossz vásárokat hoztak. A pa-
rasztságnak kevés volt a pénze, nem nagyon telt belõle csizmára. A csiz-
madiák ilyenkor kénytelenek voltak áron alul vagy hitelbe adni áruju-
kat. Ezeknek a rossz vásároknak az lett a következménye, hogy min-
den befolyt pénz a bõrkereskedõhöz vándorolt.

 A komáromi csizmadiák messze földön jó hírnévnek örvendtek.
Hírnevük gyarapodását szemléltetõen bizonyítja a végvári állapotból
felszabadult  Komárom csizmadiáinak számbeli növekedése a török
háborúk befejezése utáni idõben.

1715. 34
1720. 42
1753. 57
1770. 64
1828. 96
1846. 110
1828-ban 96 mester keze alatt 69 segéd dolgozott. Ezek közül 8 mes-

ter foglalkoztatott  2-2 segédet, 53 mester 1-1 segédet, a többi mester
segéd nélkül mûködött.

 1846-ban a 110 mesteren kívül 70 segéd és 55 inas dolgozott, össze-
sen  tehát 235 a csizmadiaiparban mûködõk száma.

 A 19. században a csizmakészítésben az egész Felsõ-Magyarországon
Komáromé a vezetõ szerep. Itt találjuk a legtöbb mestert, itt készül a legtöbb
csizma. A 20. század elsõ évtizede még nagy reményekre jogosított, de a
világháború, majd az azt követõ gazdasági válságok és a gyáripar végleg
felszámolták a nagy hírû ipart. A csizmadiák utolsó nemzedéke már csak
iparuk gyors, végleges sorvadásának volt tanúja. E kiváló szaktudású, küz-
delmes életû mesterek nevét az alábbiakban közöljük: Alapy Gyula, Balogh
István, Bereznay Joakim, Czirók Dénes, Csepy Károly, Csonka Imre, Csonka
János, Édes József, Fonód József, Fülöp Zsigmond, Jasztrabszky Pál, Keszegh
Sándor, Kiss Nagy Sándor, Laky József, Lelkes Lajos, Lesy István, Lukovics
József, Lukovics Ferenc, Magdics Gyula, Mikes Kálmán, Nagy Márton, Nagy
Simon, Szathmáry Ferenc, Töltéssy Imre, Veleba Antal, Viszmeg Márton.

 Jókai Mór örök emléket állított a csizmadiáknak az Elátkozott csa-
lád címû regényében, melynek fõhõsét, Bajcsy András csizmadiames-
tert becsületessége, feddhetetlen jelleme és eszessége eljuttat a várme-
gyét irányító legmagasabb tisztségig: alispánná választják.
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HALÁSZOK

Halászat a középkorban

A honfoglaló magyarság a halászatot õsfoglalkozásként ûzte, annak tu-
dományát az õshazából hozta magával.111 A Kárpát-medence halban
gazdag folyói és tavai nagyszerû lehetõséget nyújtottak e mesterség
folytatására. A letelepedett törzsek és nemzetségek éltek is e lehetõsé-
gekkel, minek következtében rövid idõn belül kialakultak az új haza
halászati központjai, közöttük a legismertebbek egyike: Komárom,
melynek környéke a folyók szabályozásáig a halászok valóságos para-
dicsoma volt.  A Duna, a Vág-Duna, a Nyitra, a Zsitva folyók, valamint
számos mellék- és holtáguk évszázadokon át kiapadhatatlan bõséggel
adták a halat.

A Pozsony alatt szétvált Öreg-Duna és a – Gútánál a Vággal egye-
sült – Érsekújvári-Duna Komáromnál találkozik.112 E tájnak a halászat-
tal való szoros kapcsolatára utalnak a Komárom körüli helységnevek:
Tany (Tanya) , Gadóc, Harcsás, Halas, Keszegfalva, továbbá egyes régi
komáromi családnevek : Halász, Csukás, Viza, Gadócz, Kárász, Czompó,
Keszeg, Halasy.113

Komárom és környéke halászéletérõl számos adatot õriztek meg ok-
leveleink is.

A táj halbõségét bizonyítja a legrégebbi, I. István király által 1001-ben
kiadott, halászattal kapcsolatos oklevél, mert a benne felsorolt kilenc
halászóhely közül (piscationes) kettõ Komárom környékére esik. Ezek :
Fizeg és Wag (Fizeg-tõ - Füzitõ, Vág folyó).114 I. Géza egy 1075-ben kelt
oklevelében a Vág torkolatánál halászóhelyet, Zsitvatõn pedig 11 halászt
adományoz a garamszentbenedeki apátságnak.115 I. László uralkodása ide-
jén Dávid herceg Aranyoson 5 dunai halásztanyát juttatott a tihanyi ben-
cés apátságnak.116 IV. Béla 1249. március 19-én kelt oklevele említést tesz
egy Sceun (Szõny) melletti vizafogó helyrõl.117 1260-ban Machariás test-
vére, István IV. Bélától birtokot és halászati jogot kap Wért falunál.118 IV.
László 1285. augusztus 22-én Ladomerius esztergomi érseknek adomá-
nyozza a Komárom megyei Zakaius (Szakállos) nevû birtokot, halastava-
ival és egyéb tartozékaival a Vág és a Dudvág között.119
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A komáromi dominikánusok Szûz Máriáról elnevezett zárdájának
1305-ös privilégiuma szerint a kereskedelmi forgalomban bárkán szál-
lított hal vámja a dominikánusokat illeti, a kocsin szállított, besózott
halak vámja pedig a vártartományt.120

Komárom és közvetlen környékének számos halászóhelyét sorolja
fel egy 1383-ban kelt oklevél. A felsorolás közben a Vág-Dunán egy
vizafogó cégérõl (quedam clausura, seu captura piscium, vulgo zegye
vocata) is történik említés.121

1387-ben Lackfi István nádor, a komáromi vártartományhoz tartozó
helységek között átveszi: Komáromot, Halast, Rév-Komáromot és
Szõnyt. Ez az okmány kiemeli a Duna, a Vág és egyéb vizeknek a vár-
hoz tartozó halászati jogát is. A halászóvizeket és helyeket Tonya (ta-
nya), Weiz (vejsze) és Zegge (cége) néven említi meg.122

1407-ben a koppánmonostori apát panaszt emel az õrsi Czudarok
ellen, mert az apátság halastavainak zsilipjeit lerombolták.123

Zsigmond király 1429-ben Marczelházi Posár Miklósnak ítéli a halásza-
ti jogot a Zsitva mindkét partján, a vérti határjelektõl az izsai határjelekig.124

Erzsébet királyasszony 1438. december 18-án a következõket írja a ko-
máromi várnagynak : ,,…Comaron városunkban az elmúlt õszön halastava-
kat és vizafogókat, melyeket közönségesen Zegge néven neveznek, állítottunk a
várhoz tartozó Dunán, a királyi és királynõi halászat céljaira ...”125

Az 1518. évi országgyûlés egyik végzése Komáromot (Tatával és Mun-
káccsal együtt) a királyi konyhának vizával és tokkal való ellátására kötelez-
te.126 1519-ben Korláthkeõy Péter komáromi várkapitány erõszakkal elfog-
lalta a füssi nemesek halastavát és a Milér patakban három halászóhelyét.127

Ha a felsorolt okmányok tartalmát kiegészítjük a középkorból fenn-
maradt egyéb okmányok és feljegyzések tartalmával, a középkor halá-
szatáról az alábbi kép bontakozik ki :

Kezdetben mindenki szabadon halászhatott. A 12. században a halak fogása
magántulajdonba ment át. A további másfél évszázadban (kb. az 1351. évi job-
bágytörvény meghozataláig) a halászat a parti ingatlan tartozékává lett. A követ-
kezõ idõszakban (a mohácsi vészig) kialakult a halászat magánjogi védelme.

Ezek az országos érvényû intézkedések természetesen Komáromra
is vonatkoztak. Az itteni állapotokat jól szemlélteti a pár felsorolt okirat,
melybõl az alábbiakat olvashatjuk ki:

Az 1075. évi oklevél arról tanúskodik, hogy már abban az idõben vol-
tak kimondottan halászattal foglalkozó emberek. Az 1249. , az 1383. és az 1438.
évi okiratok vizafogó cégékrõl tesznek említést, aminek megvalósítása és
használata már szervezett, nagyobb halászközösség mûködését feltételezi.
A dominikánusok privilégiuma azt bizonyítja, hogy 1305-ben már élénk
halkereskedelem folyt Komáromban szárazon és vízen egyaránt.128

A hal mindenütt közkedvelt népélelmezési cikk volt. Nemeshalat állan-
dóan igényeltek a legelõkelõbbek konyhái is. A zavartalan szállítást számos
királyi oklevél biztosította. Az egyházak által elrendelt böjti napokon a hi-
võk nem ehettek más húst, s ez még inkább fokozta a halak iránti keresletet.
Rendkívül sok halat fogyasztottak a kolostorok lakói, mert õk még szigorúb-
ban böjtöltek, mint az ország többi lakosa. A kolostorok hallal való ellátását is
királyi adománylevelek szabályozták.
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Halásztanyák

A fentiek következtében a folyók és a tavak partjain fekvõ természetes
halászóhelyeket, a tanyákat pontosan felmérték és gondosan nyilván-
tartották. Tanyának a vízpart azon részét nevezték a halászok, amelyek
kerítõ- és húzóháló kivetésére alkalmasak voltak. A víznek itt megfele-
lõ mélynek, a partnak hozzáférhetõnek, a folyó fenekének tisztának
kellett lenni.

A halászok a tanyáknak, fekvésük vagy egyéb jellemzõ sajátossá-
guk alapján nevet adtak. Ez a név teljesen független a földrajzi vagy a
közigazgatási elnevezésektõl.

Herman Ottó a múlt század nyolcvanas éveiben a magyar halászat
tanulmányozása során hosszabb idõt töltött Komáromban. Ez alkalom-
mal felbecsülhetetlen szolgálatot tett többek között azzal is, hogy felje-
gyezte 68 halásztanya nevét.129

Keszizátony Bene Beresleg
Lérióra Szívás ajja Pinkezátony
Fõssõ forgó Szaros Lópéra
Hármos forgó Jázos Paczalos
Lovadi rí ajja Ludas Pörög
Öregtanya Disznós Fõhágó
Hamarja Zsitva ajja Bocskoros
Léri farok Szenes Paptanya

22 Halászeszközök Komárom vármegye 1794. évi térképén
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Flórián Bök Szakajtás
Faluajja Keszegés Harcsás
Körtitanya alsó Fokajja Várfarok
Körtitanya fõssõ Pusztatemplomajja Sebestanya
Körtitanya közepsõ Marczibilla Nyulas
Hegyajja Lídia Küvekföle
Vizás Szegfûtanya Kisbuzgó
Hókony föle Görbeszelet Gyakó
Meszellõs hókony Csapófõdes Kengyeles
Dobai-zátony Csikkentyû Bódogasszony
Mancza Prépusóra Míl
Monostorfarok Ködmentanya Komlós
Újfalusi óra Hopszergeszt Sörházajja
Szenpáli fokajja Gégeajja Dûllõ
Atkás Fûzifokajja

Herman Ottó a tanyaneveket pontosan a kiejtés szerint jegyezte le. A
„fõssõ” felsõt, a „rí ajja” rév alját, a „szívás” szilvásat, a „míl” mélyet stb.
jelent. Az egyetlen német eredetû tanyanév a Hopszergeszt, ami az
Obsthergehst eltorzított alakja.

A halásztanyák neveit tehát tudjuk, de nem maradt feljegyzés arról, hogy
a folyóvíznek mely részét nevezték el így. Kutatásaim eredményeképpen,
valamint Czilling András volt komáromi halászmester és id. Turó Antal volt
halász segítségével sikerült térképre rajzolni az egyes halásztanyák helyét.

A térképen feltüntettük azokat a halásztanyákat is, amelyekrõl Herman
Ottó nem tesz említést, de a komáromi halászok emlékezetében még él-
nek. Ezek a tanyák a következõk: Tipolyás, Határtanya, Agyagos, Monos-
tori óra, Postatanya, Kertésztanya, Sáros fõssõ, Sáros asó, Körteajja, Alattsá-
gos, Gyöngyvirágos, Csikós, Akácos, Szigetóra, Keszitanya, Közepsõ,
Kavicsoszátony, Ugrasztó, Csikós, Pati lapos, Sámó föle, Krajcáros.

Panyi Lajos volt komáromi halász közlése alapján ismerjük az aláb-
bi tanyaneveket: Döglött-tanya, Pandalos.

A halásztanyákat nem használhatta bárki. A halászati jog ugyanis
évszázadokon keresztül királyi adományozás tárgyát képezte, nem járt
együtt a partvonal tulajdonjogával130. Az egyes tanyák halászati jogát
vagy közület (vár, apátság), vagy magánszemély kapta.

A halaszati jog élvezõi az elsõ századokban rabszolgákkal, késõbb
jobbágyokkal halásztattak. A rabszolgák teljes egészében uruknak dol-
goztak, ezzel szemben a jobbágyok maguknak halásztak, de a fogás
egy meghatározott részét kötelesek voltak beszolgáltatni.131

Fogásmódok22

A komáromi halászok a hal kifogásának úgyszólván minden változatát
ismerték, és a hagyományok szellemében a helyi adottságoknak meg-
felelõ módon alkalmazták. A továbbiakban felsoroljuk a leginkább hasz-
nálatos fogásmódokat.
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23 A Czilling halászcsalád síremléke a komáromi református temetõben
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Szigonyos halászat. Szigonyt, ezt a halszúrásra szolgáló egy- vagy
kétágú vasszerszámot fõleg vizahalászatra használták. Az 1888. évi ha-
lásztörvény megtiltotta a használatát.

Horgászat. A buttyogtatás vagy kuttyogtatás a harcsafogás õsi módja.
A halász kecskebékát tett a kettõs horogra, azt lebocsátotta a mélybe,
majd elõvett egy kis bádogpoharat, amely a vízbe csapogatva a békáé-
hoz hasonló hangot adott. Ez a hang odacsalta a harcsát, amely a béka
után kapva horogra akadt.

A csapóhorog szintén a harcsafogás szerszáma volt. Mély, lassú folyá-
sú vizek partján lerögzítettek egy rugalmas faágat, amelyet a víz fölé
hajlítás után egy zsinór segítségével kikötöttek egy földbe vert cövek-
hez. Az ág végére kötött horgot úgy állították be, hogy a vízbõl kiállt a
ráerõsített csalihal háta, melynek lubickolása odacsalta a harcsát. A ra-
gadozó bekapva a csalihalat, fennakadt a horgon, de ficánkolásával ki-
oldotta a pecket, mire a felcsapódó ág kiemelte a vízbõl.

A fenékhorog hosszú ínra egyenlõ, kb. 1 méteres távolságokban vé-
kony peklékkel (zsinórokkal) felerõsített 80-100-160-200 horogból álló ha-
lászeszköz volt, amelyet felférgezés vagy felhalazás után fejkõ segítsé-
gével lesüllyesztettek a meder fenekére. Hosszabb – rövidebb idõ eltel-
tével a fenékhorgot zsinórra kötött, ágas-bogas fentõ segítségével ki-
emelték a halászok a csak általuk ismert és jól megjegyzett helyrõl.

Rekesztõhalászat. Az õsi rekesztõ halászeszközöket: a vejszét, a cégét
és a varsát halászaink a legrégibb idõk óta használták.

A magyar vejsze két fõ részbõl állt: a lészának nevezett kerítésbõl és a
vejsze fejébõl. A lészát a víz folyásának irányára merõlegesen helyezték el, a
rajta hagyott nyílásnál pedig kialakították a fejsze fejét, amely ötletes hal-
csapda volt. A leleményesen megszerkesztett terelõkön és átbúvókon ke-
resztül a hal a kürtõbe jutott, ahonnét már nem tudott szabadulni. Innét
merítõ szákkal fogta ki a halász. A vejsze fejét fallá összekötött nádból, rit-
kán vesszõbõl készítették, melyet a mederbe vert cölöpökre erõsítettek.

Nádasokkal borított tavakban a halászok a sûrû nádüstököket lészaként
használták, és ezek átjáróiba állították be a vejszefejeket. Ezzel a módszer-
rel egy halásznak egy tóban több vejszefeje is lehetett. A komáromi váris-
pánnak például a 13. században Megyernél egy tóban 16 vejszefeje volt.133

A másik õsi halászóeszköz a cége, Komáromban „szeglye”, melynek
egyik változata magyar cége a legnagyobb dunai halak fogására is alkal-
mas volt. A magyar cége a folyó medrébe vert erõs cölöpökbõl vagy
husángokból álló kerítés volt, melynek közeit vesszõfonattal töltötték
ki. E kerítésen nyílást hagytak, melybe hálót állítottak. A rekesztésen a
hal átjárót keresve betévedt a hálóba, amely megfogta.

A Komárom körüli tavakban alkalmazták a cigánycégét, amely V ala-
kú, a kapu felé egyre keskenyedõ, „menetében többszörösen, könyök-
szerûen” megtört halterelõ kerítés volt. A legkeskenyebb része kapuba
torkollott, ahol egy zsákszerû háló fogta meg a betévedt halat.134

Az õsi halfogás harmadik eszköze a vesszõbõl font varsa. Egy rövidebb és
egy hosszabb kúp alakú vesszõfonatot dolgoztak össze úgy, hogy a rövidebb



87

szája, a vöcsök a hosszabb részbe, a tömlöcbe vezette a halat, ahonnét már nem
talált kiutat. Ugyanilyen rendszerû volt a zsinegbõl kötött hálóvarsa.135

A rekesztõhalászat eszközeinek használata adomány tárgyát képezte,
csak az halászhatott így , akinek felhatalmazó adománylevele volt.136 A
vejszék és cégék elkészítése és elhelyezése sok idõt igénylõ, nehéz
munka volt. A mederbe levert cölöpöket gyakran évenként meg kellett
újítani, mert a jég sok kárt okozott bennük.

Borítóhalászat. A tapogató tyúkborítóhoz hasonló alakú, vesszõbõl
font vagy abroncskeretre húzott, hálóból képzett halfogó alkalmatosság,
amelyet sekély vízben vagy kiöntésekben ide-oda borítva használtak.

A péntõháló kör alakú, 2-2,5 m átmérõjû halászszerszám volt, amelynek külsõ
peremét egy ólomgolyókkal sûrûn ellátott erõs ín képezte. Hosszú tartókötele a
háló közepére erõsített karikán átbújtatva, több ágra osztva csatlakozott az ól-
mos ínhoz. A tartókötélre az összesodródás ellen vas forgót iktattak be.

Péntõhálóval ladikról halásztak. Az egyik halász a ladikot kormányozta,
a másik álló helyzetben kezelte a hálót. A kiszemelt folyószakaszon csende-
sen ereszkedve dobta ki hálóját a zsákmányra. Ennél a mûveletnél a tartó-
kötél végét a bal keze csuklójára erõsítette, a kötelet karikába összerakta, a
hálót a bal vállára vetette úgy , hogy a karikája a vállára került, az ólmos ínt
pedig  köpenyszerûen szétterítette. Ezután a jobb kezével megfogta az ól-
mos inat, egy részét a fogai közé szorította, majd egy gyors fordulatot tett. A
háló teljesen szétterülve csapódott a vízre, ahol az ólomnehezékek nagy se-
bességgel lehúzták a mélybe. A halász, meghúzva a tartókötelet, fokozato-
san összehúzta az ólmos int, mire a háló alul bezáródott és megfogta a halat.

Merítõhalászat. A merítõhalászat legegyszerûbb, leggyakrabban hasz-
nált eszköze volt a szák. Ezzel a merõkanál alakú szerszámmal szedték
ki a halat a vejszébõl, a bárkából, a hálóból stb.

Az ömetyû (emeltyû) olyan merítõháló, amelyet partról is, ladikról is
használtak. Az elsõ változatnál két keresztbe kötött félabroncs tartotta
a négyszögletes hálót. Az abroncsok, a kávák hosszú rúdra voltak erõ-
sítve. A halász a rúd alján keresztben álló rövid fát, a mankót a földre
helyezte, a hálót pedig beleeresztette a vízbe. 8-10 perc elmúltával a
mankót lábával a földhöz szorította, kezével megragadta a rúd végén a
kávákhoz erõsített hosszú kötelet, majd gyorsan felvonta a hálót.

A ladikra szerelt ömetyû szerkezete annyiban különbözött a parti-
tól, hogy ennél a rúd a ladikba beépített ágas fával volt alátámasztva. A
rúd ladik fölötti végére kötél volt erõsítve. A kötelet kézzel lefelé húz-
ták vagy egy hengerre tekerték, így emelték ki a hálót a vízbõl.

A villing kb. 3 méteres rúdra erõsített, hegyben végzõdõ, sûrû fona-
tú, kanálszerû emelõháló volt, amellyel csendesen ereszkedõ ladikról
billegetve, alámerítve és kiemelve halásztak. A felszínen úszó pelle (ap-
róhal) kiemelésére használták, amiért pellézõnek is nevezték.

Húzott szerszámos halászat. A húzós kisszerszámok közül legismertebb a
koca volt. A koca nyújtott kúphoz hasonló alakú, zsákszerû háló, amellyel
ladikról, víz mentében haladva úgy halásztak, hogy a kocás egyik kezével
evezett, a másik kezével kötelénél fogva a meder fenekén húzta a kocát.
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Nagyhálók

A komáromi halászok ismerték és gyakorolták a halfogás eddig felsorolt
módozatait, de igazi, halászhoz méltó, rangos tevékenységnek a kerítõ ha-
lászatot tartották. Leggyakrabban a folyóvizekre alkalmas, egyszerû szer-
kezetû, 80-250 méter hosszú öreghálót használták, melynek a part közelé-
ben maradó vége, a laptáros vég keskenyebb, másik vége, a kijáró vég széle-
sebb volt. A háló a vízben függõlegesen állt, mert felsõ inára megfelelõ tá-
volságban könnyû parákat (parafadugót), az alsó ínra pedig ólomnehezé-
keket szereltek. A háló két végét a laptáros apacs és a kijáró- vagy nyargalóapacs
tartotta feszesen. A komáromi apacs kétágú, villa alakú faágból készült,

24 Komárom és környékének halásztanyái
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melynek vastagabb, hosszabb részét nyélnek, a villája két ágát apacsúrnak
nevezték. A két apacsúr egy vastag fahasábba, az apacstalpba volt bedolgoz-
va. Közéjük kötél segítségével nehezéket, apacskövet erõsítettek.

A kerítõhalászat menete a következõ volt: Mindenekelõtt ladikba
készítették az összes szükséges szerszámot, mögéje kötötték a kifogott
hal elhelyezésére szolgáló nyargalóbárkát. Különös gonddal hajtogatták
és a ladik közepére tették az öreghálót, méghozzá úgy , hogy a
nyargalóapacs került alulra, a laptáros apacs pedig a háló tetejére. Ezt a
mûveletet felfágyásnak nevezték.

A ladikba a következõ szerszámok kerültek: a háló foltozásához szük-
séges fonal, hálótûk, továbbá a vízmerõ szapaó (szapoly), az ivószapaó, a 3
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méter hosszú, vasalt hegyû cuca, a csáklya, a kb. 1 méter hosszú, vasalt
hegyû szolgabot, pár darab arasznyi nagyságú hegyes spél, a karók leve-
réséhez nélkülözhetetlen fa, a furkó, a laptáros farhámja, különféle nagy-
ságú szákok, övedzõk (evezõ), a kormánylapát, a sátornak való gyékény,
bogrács, evõeszközök, fûszer és élelmiszerek.

A mester, miután ellenõrizte, hogy minden a helyére került-e, megje-
lölte a tanyavetés helyét. A halászbokor - amelyhez a mester, az elsõ és máso-
dik legény és a laptáros tartozott -ladikba szállt, és elindult a kijelölt hely felé.
Akadós parton, nehéznek ígérkezõ halászat esetén a halászbokrot kibõví-
tették egy vicelaptárossal, továbbá egy fattyúlaptárossal, akinek fõ feladata a
parton elakadt alattság (tartókötél) kurtulázása (kiszabadítása) volt.

A ladikot a vízfolyással szemben vontatással, egyébként evezéssel
juttatták rendeltetési helyére. Vontatásnál az alattságot a ladik elsõ har-
madába épített pad lyukába és az õrfafészekbe erõsített õrfához kötötték.

Jellegzetes volt a halászok evezési módja. Mozdulatlan felsõtesttel, gyors,
apró csapásokkal, éppen hogy csak vízbe mártva az evezõt eveztek. Érzõ-
dött, hogy az evezést csak  másodrendû tevékenységnek tekintik, minden
erejüket a tulajdonképpeni halfogásra, a halászatra tartogatták.

Megérkezve a kijelölt helyre, a halászbokor elõször kitûzte az õrfát,
majd megkezdte a tanyavetést. A pontosan betanult mûveletsorozatot a
laptáros indította be. Kiugrott a partra, a csípõjén átvetett farhám
matakjával megfogta a háló tartókötelét, és a szolgapálcára támaszkod-
va szilárdan megvetette a lábát. A hálót olyan távolságra engedte a víz-
be, hogy a laptáros vég teljesen elzárja a hal útját.

A legények a gúzsba akasztott evezõk segítségével beeveztek a fo-
lyó közepe felé, a mester pedig egyenletes ütemben vízbe hányta a
hálót, majd annak elfogyása után a kijárókötelet. Midõn a kötélen lévõ
pecekhez ért, azt beakasztotta a ladik peceklyukába. A ladik a víz menté-
ben, nagy lapos ívet kanyarítva haladt a kihúzóhely felé. A laptáros ez-
alatt erõsen tartva a tartókötelet, lassan közelítette a kihúzóhelyet.

Az evezõ legények gyors evezéssel partot értek, gyorsan kioldották
az evezõket és kiugráltak a partra. A cucát a ladik orrán lévõ cucalyukon
át földbe szúrva lerögzítették a ladikot. Azután valamennyien megfog-
ták a kijárókötelet, sietve kihúzták, hogy a nyargalóapacs mielõbb partra
kerüljön. Ekkor már a hálót húzták úgy, hogy egyik legény az ólmos inát,
a másik a parás fölét rakta szépen, nyolcas alakban egymásra hajtogatva.

Ezalatt a mester bal lábával le-leszorítgatva az ólmos ínat, a tanyaszák-
kal a kezében vigyázott arra, hogy egy-egy fürge hal ki ne osonhasson.

A laptáros addig közelített a kihúzóhelyhez, amíg a mester, kezét
felemelve azt kiáltotta: Hu. Erre a laptáros megállt, kioldotta a tartókö-
telet a farhám matakjából, majd befelé fordította az apacsot.

Ekkor látott munkához a mester. A szûk területre összehúzott háló-
ból a tanyaszákkal kiemelte a halakat, és a nyargalóbárkába vitte.

Mikor minden hal a bárkába került, a legények megmosták, megtisz-
tították, összerakták és a ladikba húzták a hálót. Ezzel véget is ért a halá-
szat, a halászok tanyát húztak. Utolsó mûveletként bevonták az õrfát,
ami azt jelentette, hogy most már más halászok is vethetnek itt tanyát.



91

25 Cigánycége

Komáromban népszerû volt az öreghálónál kisebb, de azonos szer-
kezetû piszkésháló. Négy ember kezelte.

A kecsegeháló kb. 70 méter hosszú és 2 méter széles kerítõháló volt.
Parás föle, ólmos ina és köves-talpas apacsa volt. Hálója hármas volt: a
középsõ finom fonálból való kisszemû inléhés a két oldalsó pedig erõs
islégbõl kötött tükörháló. Ebbe a hármas hálóba egészen beledolgozta ma-
gát a kecsege, minél jobban igyekezett kiszabadulni, annál inkább be-
lebonyolódott. A kecsegehálót a meder mélyén is használták.

A balindháló szerkezete olyan volt, mint a kecsegehálóé, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az inléhés szemei is, a tükörháló szemei is nagyobbak
voltak. Úgy volt felparázva, hogy parás ina állandóan a víz felszínén
volt, mert a balindnak ez a kedves tartózkodási helye.

A laftolóhálót a folyómeder közepén történõ halászásra használták.
A kb. 90 méter hosszú háló két vége egyformán kb. 2 méter széles volt,
amely a közepe felé egyre szélesedve elérte a 12 métert. Két ladikból,
egy nagyobból és egy kisebbõl halásztak vele. A hálót a nagy ladikban
fágyták föl (hajtogatták össze). A folyó közepén a hálót a két ladik a
kiszemelt helyen kör alakúra vonta össze. Ezután egyre kisebb terület-
re húzták össze a hálót, végül szákkal kiszedték a halakat.

A halászok gyakran kint éjszakáztak a víz mellett. Ilyenkor sátrat ütöttek.
Letörtek pár ágat, abból összeállították a sátor vázát, ezt beborították a ladikon
magukkal a hozott gyékénnyel, és kész volt a hajlék. A gyékényt a hegyes spélfák
segítségével erõsítették fel a vázra. Ennek a szellõs, sátorszerû hajléknak sellenc
volt a neve. A gyékényszõnyeget kamocsaiak és martosiak készítették.
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A halászat befejezése után visszatértek a város alatti kikötõhelyük-
re, ahol a halakat a nyargalóbárkából átrakták a hatalmas állóbárkába.
Ennek egyik rekeszébe kerültek a nagy testû és a rablóhalak, a másikba
vegyesen az apróbb, a harmadikba, az ispitába pedig a megbágyadt ha-
lak. Az állóbárka halállományát a bárkás minden reggel tüzetesen át-
forgatta, a bágyadtakat az ispitába rakta, a nagyon gyengéket pedig
agyoncsapta, felhasította és a napon kiszárította.

Az állandó vevõk egy része itt az állóbárkánál választotta ki és vette
meg a halat. A halászbokor tagjai hetenként osztozkodtak a zsákmá-
nyon. Mindenekelõtt a közös költséget vonták le a kifogott hal árából.
Ami megmaradt, azt elosztották. A legnagyobb rész természetesen a
szerszám tulajdonosáé, a gazdáé lett. Az elosztás módja a következõ
volt: a költség levonása után megmaradt összeget kilenc részre osztot-
ták. Minden legénynek egy kilenced rész járt, az elsõ legénynek ezen
felül még egy fél kilenced rész. A legényeké volt a léhéshal is, azaz ap-
róbb hal, amely a háló szemébe akad. A többi rész a mesteré lett.

 Mesterséges halászóhelyek

Az oklevelekbõl azt is kiolvashatjuk, hogy a természetes halászóhelyek mel-
lett mesterségeseket is létesítettek. A patakok, vízfolyások vizét gáttal elrekesztve
halastavakat alakítottak ki, amelyek vízszintjét zsilipekkel szabályozták.

A kifogott halak felhasználása, és értékesítése

A Komárom környékén alakult tanyák, vejszék és cégék nagy részének ha-
lászzsákmánya a vártartomány jövedelmét gyarapította, ezzel szemben a kifo-
gott halak egy bizonyos részét be kellett szolgáltatni a királyi udvarnak.27

Egy 1305-ben kelt oklevél a halak értékesítésérõl szolgáltat érdekes
adatokat. Eszerint az összes hal vámja, „amelyet a Vág torkolata felett és a
Dunának Esztergom vagy Buda felé vivõ részében akár hajókban, akár haltar-
tókban úgy a hetivásár , mint más napokon eladnak”, a komáromi domon-
kosrendi szerzeteseknek Mária tiszteletére emelt templomát illeti. A vám
mértéke 12 dénár, illetve két hal volt, kivéve a vizákat és a szekereken
elszállított halakat. A vám alól mentesek voltak a német halkereskedõk
is (pisciferes Teutonici), akiket magyarul temleteseknek neveztek. A
temletesek a komáromi halpiacon vásárolták össze a halakat, utána
besózták, végül más városok piacára szállítva eladták.138

Halászélet a török háborúk idején

A török háborúk másfél évszázada alatt lényegesen megváltoztak Ko-
márom környékének halászati viszonyai. A Duna déli partján szinte
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26 Magyar vejsze

mindvégig, a Vág-Duna keleti partján is hosszú idõn át a török volt az
úr, tehát a halászat vagy teljesen lehetetlen, vagy erõsen kockázatos
volt. A halászterület nagy mértékben lecsökkent, ezzel szemben a ha-
lak iránti igény jelentõsen nõtt. Rengeteg halat fogyasztott a vár hadi
létszámra emelt állandó helyõrsége és még többet a császári hadsereg
Komárom környékére gyakran összevont hatalmas egységei.
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Ebbõl az idõbõl bõséges írásbeli anyag áll rendelkezésünkre, me-
lyekbõl megismerhetjük a halászéletet, sõt annak számos részletét is.

A halászat módja és eszközei nem változtak, de nagyon nehézzé
váltak a halászok életkörülményei. Buda helyett Bécsbõl kormányoz-
ták az országot, a várban pedig idegen érdekeket szolgáló császári vár-
parancsnokok voltak az urak, akik törvényes vagy törvénytelen eszkö-
zökkel mindent kipréseltek Komárom lakosaiból, amit csak lehetett.

27 Fülesvarsa
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28 Vetõháló

Vizahalászat29

Komárom halászainak legértékesebb zsákmánya a magyar vizek óriás-
hala, a viza volt.

A viza, a halászok nyelvén õrhal, a Fekete-tengerben honos. A Duna sza-
bályozásáig évente kétszer, márciustól május végéig és augusztustól decem-
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berig vonult végig a Dunán és mellékfolyóin. 7-8 métermázsányira is meg-
nõ, de nem ritka a 10 mázsás példány sem. 1575. január 1-jén Dunaalmáson
tíz és fél mázsás vizát fogtak. (A métermázsán itt a régi bécsi mázsa = 56 kg
értendõ.) Húsa rendkívül ízletes, ikrája és hólyagja is keresett cikk.

A 9-12 méter hosszúságot is elérõ hatalmas halak áprilisban és május-
ban ívtak a Duna mély vizû szakaszain. Nõstényeik minden alkalommal
1-5 millió ikrát raktak le. Egy ikra átmérõje 3 mm. Az ivarérettséget a
hímek 12-14, a nõstények 16-18 éves korukban érik el. A kikelt ivadék
hamarosan visszavonult a tengerbe, és csak ivarérett korában jelent meg
ismét a Dunában. Apró állatokkal, puhatestûekkel, kagylókkal, rákokkal
táplálkoznak, de megeszik a halat, sõt a vízimadarakat is.140

A viza halászata különleges elõkészületeket, bátorságot, erõt és
ügyességet igénylõ látványos, izgalmas és veszélyes mûveletsorozat volt.
A vizákat vagy cégék vagy kerítõhálók segítségével fogták ki.

A cégehalászat elsõ mûvelete a cégéknek kellõ idõben való elkészí-
tése vagy a már meglévõ cégék kijavítása volt. A cölöpsort, melynek
közeit vesszõfonatokkal töltötték ki, a folyóknak vizafogásra alkalmas
részein helyezték el. Az elrekesztett mederben tölcsérszerûen húzódó
cége a vízfolyással szemben úszó vizákat egy helyre tömörítette. A vi-
zák vonulása idején a halászok már ladikokon várták a rajokat, és nagy
zajt csapva elõsegítették a cégébe való tömörülésüket. Megkezdõdött a
hatalmas halak kifogása. Egy részüket agyonverték, más részüket pe-
dig szigonnyal és az arra erõsített kötél segítségével partra vonták.

Erõs fonálból, islikbõl font hálóval is fogtak vizákat, melyeket partra
vontatásuk után a szájukon és kopoltyújukon átfûzött kötélen tartottak.

Egy 1790-ben megjelent cikk pontosan leírja, hogyan fogták hálóval
a vizákat: „. ..a hat, hét s nyoltz mázsát nyomó Vizák ...könnyen engedik ma-
gokat megfogattatni. Mihelyt észre veszik a Halászok (a komáromiak jól érte-
nek ehhez), hogy Viza van hálójukban; tsendesen viszik azt a part felé, s mikor
addig viszik, hogy a Duna gázolható, akkor egy közülük bemegy a Dunába
hónallyig vagy nyakig való vízbe, megfogja a Vizának fejét s a nála lévõ kötelet
rá hurkolja s a többeknek segítségek által a partra kihúzza.”31

A komáromi halászok saját cégéikben fogták a vizákat, a várbirtoknak
Aszód-pusztán (Gútától 10 km-re nyugatra), a Kis-Dunán volt cégéje.

 Egy komáromi vizafogó cége helyét ismerjük. A Dunán átvezetõ
vasúti híd felett a bal parton elterülõ részt ma is Vizásnak vagy Vizafo-
gónak nevezik. Az aszódi cégét úgyszólván évente kellett javítani, mert
a jég gyakran megrongálta. A javítás és karbantartás az ekecsi jobbá-
gyok kötelessége volt.

Érdekes adatokat õriztek meg a vár udvarbíráinak (Burggraf) számadá-
sai az egyes évek halászzsákmányairól. Ezeket az alábbiakban közöljük.

Év                           viza                            tok                               kecsege
Komárom Aszód Komárom Aszód Komárom Aszód

1553 40 91 – 12 – 509 darab
1554  57 111 – – – 550 “
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29 Négykávás merítõ

1555 40 65 31 5 – 105 “
1557  57 104 – 5 – 200 “
1158 59 123 23 –  – – “
1559 38 42 19 – –  – “
1560 34 117 18 6  – – “
1562 57 160 – 4 – – “
1566 54 9 57 3 212 – “
1567 90 62 – 1 – 240  “
1569 46 21 24 – – – “
1570 114 – 22  – – – “
1571 110 38 9 1  – 88 “
1572 147 27 17 – 267 – “
1573 68 –  – –  –  –  “
1575 102 – – – – – “
1576 96  – 83 – 223 – “
1581 56 –  – –  – – “

A fenti adatokat nem tartjuk minden részletükben pontosaknak. Lehe-
tetlen például, hogy Komáromban 10 éven át egyetlen kecsege sem
került volna a hálóba (1553-1562). A vizafogás adatait elfogadhatónak
ítéljük. A vizahalászat a vártartomány jövedelmei közé tartozott, ezért
e hatalmas halak fogásánál jelen voltak a várbirtok képviselõi, legtöbb-
ször az anyagi ügyek legfõbb tisztviselõje, az udvarbíró.

A vizahalászat rendkívül izgalmas, érdekes és látványos mûvelet volt,
melyet gyakran végignéztek magas rangú személyiségek, sõt olykor-oly-
kor az uralkodó is. Windecke mester a szemtanú hitelességével, szemlé-
letesen írja le egy középkori vizahalászat lefolyását: ,,1412-ben Zsigmond
király sok elõkelõ külföldi vendéggel együtt fényes kíséretével nézte végig Komá-
romnál a tavaszi vizafogást. A Vág torkolatánál sok száz halász gyûlt ekkor össze.
Vas végû cölöpökkel elrekesztették a Dunát, és a kettõs cölöpsor alsó kapuján át
ebbe az óriási csapdába terelték az ár ellen úszó óriáshalakat. Sípszóval, dobbal,
kurjongatással riasztották, terelték õket, és mikor már egymás hegyén-hátán hem-
zsegtek a cölöpkerítések között, megkezdõdött mészárlásuk. A zátonyos partra
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úszott, megszigonyozott állatok kopoltyúján és száján láncot húztak át, így von-
tatták szárazra. 6 óriási viza és 5000 kisebb tok volt a zsákmány. A parton már
készen álltak a sóshordók és a bárkák. A nagy halakat felaprították és sóshordókba
rakták, a kisebbeket elevenen a bárkákba dobták.”

Mátyás király egy alkalommal 30 vizát elevenen fogatott ki Komá-
romnál, s azokat a tatai királyi kastély tavába telepítette. A viza mindig
értékes hal volt. Beatrix királyné egy évben 100 aranydukátot fizetett 21
vizáért.32

A vizahalászat tekintélyes jövedelmet biztosított a királynak, de nem volt
mindegy, hogy hol állítják föl a cégéket. Ezt bizonyítja az alábbi eset: A budai
vár udvarbírája 1528-ban Buda és Vác között nagy vizafogót építtetett. A
királyi helytartó ez év szeptember 17-én kelt levelében azt írta Ferdinánd-
nak, hogy ez a vizafogó rengeteg kárt okoz a királynak, mert tönkreteszi a
háromszor annyi jövedelmet hozó komáromi vizafogót. A következõ évek-

30 Öregháló
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ben már nincs nyoma a vizafogónak, valószínû, hogy Ferdinánd elbontatta.
Érdekes, hogy pár évtizeddel korábban, Ulászló uralkodása idején

is építettek Buda és Vác között egy vizafogót, de mikor kiderült, hogy
mennyi kárt okoz a Duna felsõ szakaszán, megsemmisítették.33

A vizahalászat jövedelmezõségét bizonyítja az a tény is, hogy az esz-
tergomi érsekség 1569-ben a gútai és a naszvadi vizeken vizafogó cé-
géket létesített, és ez évtõl kezdve rendszeresen halásztatta ezeket az
értékes halakat. A komáromi várbirtok, valószínûleg attól tartva, hogy az
érsekség Gútán és Naszvadon kifogatja aszódi cégéje elõtt a vizákat, még
ugyanebben az évben, a Vág-Duna torkolata alatt, Izsán és Paton újabb
cégéket épített. Az új vizafogó helyek felállítása érzékenyen érintette az
addig nagyszerû eredményeket felmutató aszódi cégét. A rendelkezé-
sünkre álló adatok is világosan mutatják a halászzsákmány csökkenését,
1573-tól kezdve pedig a teljes megszûnését. Valószínû, hogy ettõl az év-
tõl kezdõdõen Aszódon már meg sem kísérelték a vizák fogását.

1576-ban a vártartomány Neszmélynél és Dunaalmásnál újabb vi-
zafogó cégét állított fel. Ezzel teljessé vált a vizafogó cégék rendszere,
mely a Komárom környéki vizeknek minden jelentõs, vizafogásra al-
kalmas helyét magába foglalta.

Dézsma

A halászoknak a kifogott halakat be kellett mutatni a vár fõparancsno-
kának, akinek elõvásárlási joga volt. A fõparancsnok e feladatkörét az
udvarbíró gyakorolta. A halászok csak akkor vihették piacra a halat, ha
a várparancsnok nem tartott rá igényt. A kifogott nemeshalak (viza,
tok, sõrég, kecsege) 1/4 része a vártartományt illette. Ezt be kellett szol-
gáltatni. A nem nemes halak után a halnegyedet pénzben rótták le. A
halnegyedet az udvarbíró 2 dézsmálója (dékánja) állapította meg és
hajtotta be.144

A halnegyeden kívül a halászoknak minden mázsás vizához egy
negyed font borsot is be kellett szolgáltatni.145

Az udvarbírák - maguk mögött érezvén a fegyveres várõrség erejét
- gyakran túllépték a törvényes határt, és megkárosították a halászokat.
Így történt ez többek között 1561-ben, midõn az udvarbíró a halászok-
tól átvett vizáért az öt forintos piaci ár helyett csak négy forintot adott
mázsánként. Ráadásul a halakat fel sem küldte az udvarnak, hanem
saját hasznára üzérkedett velük, a halászokat pedig a halak õrzésére
kényszerítette.146

Naszádosok

A halászok erõs vetélytársai voltak a naszádosok. E rettenthetetlen ka-
tonákat a császár nagyon rosszul fizette. Volt olyan idõszak, hogy
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ötvenhavi zsoldjukkal volt hátralékban. Természetes, hogy ennek kö-
vetkeztében éheztek és teljesen lerongyolódtak. Ínségükben halászni
kezdtek a vizeken, és ezzel rengeteg kárt okoztak a halászoknak. Kár-
okozásuk kettõs volt: kifogták a halászok elõl, a piacon pedig áron alul
adták a halat. A komáromi halászok számtalanszor tiltakoztak, de a fegy-
veres alakulat ellen tett panaszukra nem kaptak orvoslást.147

1576-ban a komáromi halászok megkísérelték a naszádosokkal való bé-
kés megegyezést oly formában, hogy egyesülve velük, öt közös társula-
tot alkottak. A közösködés azonban nem járt eredménnyel, a társulatok
felbomlottak. A késõbbi években több ilyen kísérletrõl nem is tudunk.148

A kifogott halak útja a fogyasztóig

Említettük, hogy a halászoknak a kifogott nemes halak egynegyed ré-
szét mindenképpen be kellett szolgáltatni a vár fõparancsnokának, a
többi részét csak abban az esetben, ha a parancsnok élt elõvásárlási jo-
gával.149

A fõparancsnok részére átvett halakat - elsõsorban vizákat - a vár-
ban, az udvarbíró udvarán darabolták fel és sózták be. A besózott hala-
kat hordókba rakták, melyeket a komáromi szekeres gazdák szállítot-
tak rendeltetési helyükre. Egy szekérre 14 hordó fért fel.150 A legtöbb
vizát az udvar mindenkori tartózkodási helyére szállították (Bécsbe,
Grazba, Prágába stb.).

A Habsburg-császárok e kiváló húsú halakkal más uralkodóknak is
kedveskedtek, mint pl. 1567-ben a lengyel királynénak, 1570-ben a ba-

31 Tanyaverés Komáromban
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32 A vándorhalász pihenõje

jor hercegnek, 1581-ben a francia királynénak. Így jutottak el a komáro-
mi vizák Varsóba, Münchenbe és Párizsba.151

A halak szállításához az udvarbírák igazolványt állítottak ki. Idéz-
zük az egyik szövegét: „Én, ki vagyok Németh János, római Császár Eö Felsége
udvarbírája Komáromban, vallom ezen levelem által, hogy ért az naszvádi sze-
giérõl harmadrésze, az Eö Felsége parancsolatjára Usály Péter uramtól három
Vizát vettem el, kit én Eö Felsége konyhaszükségére Bécsbe küldöttem. Annak
való bizonyságáért adom Usály Péter uramnak ezen pecsétes levelet. Továbbá
teszek én oly bizonyságot, minekelõtte ide érkeztem, hogy ezen Usály Péter
uram Eö Felsége szükségére Bécsbe az guttai és naszvádi szegiérõl hat vizát
küldött volt. Actum in Gutta decima nona Novemberis anno 1568. Németh
János komáromi udvarbíró.”152

Élõ állapotban, hajóval is szállítottak vizákat, de ez azzal a kockázat-
tal járt, hogy a nemes halak elpusztulnak a számukra kedvezõtlen kö-
rülmények között. 1575. július havában például Miksa 10 élõ vizát, va-
lamint 300 kecsegét, tokot, sõreget rendelt Komáromból Bécsbe.

Az élõhal szállítása rendkívül költséges mulatság volt. 1575. október
1-jén két vizával telt bárka Bécsig való szállítása 500 forintba került.

Arra is volt példa, hogy a halakat valami okból kifolyólag nem tud-
ták azonnal elszállítani, mint pl. 1666-ban. Kõszeghy Adám komáromi
harmincados írta ez év október 27-én a magyar kamarának: „Megént
kénszeríttetem az nemes consistoriumot tudósítanom, hogy vagyon már több
egy hetinél, ki kellett az vár árkából az halakat kötélre fogatnom, mivel az Duna
igen megapadott, és az vár árkából is az víz igen kiment. Azokból kérem aláza-
tosan az nemes consistoriumot, méltóztassék az halak felül valami dispositiot
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tenni, mert bizony félek, hogy már csak egy hétig sem tarthatom, annyira el-
vérõdnek az kötélen, és ha az nemes kamarának valami parancsolatja nem érke-
zik felõlük, igen nagy kárban ejtem magamat miattok.”43

A vártartomány számadásai44

A komáromi vártartomány gazdasági életében jelentõs tényezõ volt a ha-
lászat. Kiadásaik és bevételeik voltak vele kapcsolatosan, amelyeket az
udvarbírák pontosan vezettek. E számadásokból pár adatot felsorolunk:

Költségek

Év               Cégék karban-                            Halak                          Fuvar-
                           tartása                                 vásárlása                                költség
1552. – – 16 Frt. 11 dénár
1553. – – 132 “ – “
1555. 119 Frt – – “
1557. 15 “ – –
1558. – – 156 “ – “
1559. 58“ 91 Frt. 12 dén. 145 “ 13 “
1560. – – 162 “ 20 “
1562. 60 “ – 172 “ 03 “
1566. – 300 “ 564 “ 02 “
1567. 60 “ – –
1568. 60 “ – 165 “ 35 “
1569. 20 “ – –
1571. – – 340 “ – “
1572. – – 374 “ 23 “
1575. 81“45 Dén. – –

Bevételek

Év                   Halak árából                     Haszon-                    Neszmélyi
                a halnegyeden  kívül               bérbõl                       halászatból
1552. 88 Frt. 96 dén. 25 Frt. –
1553. 382  “   71  “ 25 “ –
1554. 454  “   13  “ – –
1556. 127  “   07  “ – –
1557. 319  “   27  “ – 58 Frt.
1558. 393  “   15  “ – –
1559.   32  “   30  “ – –
1560. 486  “   33  “ – 6 “ 43 dén.
1562. 676  “   14   “ – –
1566. – 166 “   2 dén. –
1567. 238 “    45   “ 23 “ –
1571. – 25 “ 37 “ –
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1572. – 34 “ –
1573. 45 “    93   “ 17 “ 30 “ –
1575. 87 “    30   “ 60 “ 97 “ –
1576.

–  91 “ 48 “ –

Az adatok, amelyeket a megmaradt egykori számadásokból vettünk, nem
nyújtanak teljes képet. Arra azonban jók, hogy tájékoztassanak, összeha-
sonlításra alapot adjanak és egy negyedszázadnyi idõszakról használható
adatokat szolgáltassanak. A számadásokban a Cégék karbantartása cím-
szó alatt kizárólag az aszódi cége költségei szerepeltek. Az adatok azt is
elárulják, hogy ezt a nagyszerû vizafogó alkalmatosságot 400 cölöp alkotta.

Halak vásárlására oly években került sor, amikor az udvar haligé-
nyét a vártartomány saját fogással nem tudta kielégíteni. Ilyenkor kész-
pénzért, máshonnét vették a vizákat.

A halászok a részükre meghagyott halakat vagy halkereskedõknek
adták el, vagy pedig maguk értékesítették a piacon.

Halászélet a török háborúk befejezése után

A törököknek az országból való kiûzése még nem hozta meg a régóta
várt nyugalmat, mert megkezdõdött a kuruc háborúk idõszaka. Ennek
során az 1703-as és 1704-es évek fordulóján a kuruc csapatok körülzárták
Komáromot. A várat õrzõ német katonák és az ostromló kuruc sereg közé
ékelt komáromiak nehéz helyzetbe kerültek. Szívük a kurucokhoz hú-
zott, a vár bástyáin a város ellen szegezett ágyúk azonban józan belátás-
ra bírták õket. Követeik útján érintkezésbe léptek Bercsényi Miklós ku-
ruc fõvezérrel, aki megértette helyzetüket, és lemondott az ostromról,
megmentve ezzel a várost a biztos pusztulástól. Hálás is volt Komárom
Bercsényinek, és ezt többek között vizák küldésével is kimutatta. 1706
márciusában a városi tanács a következõket írta a kuruc fõvezérnek:
„Méltóságos  Fõgenerális, nékünk Kegyelmes Urunk. Hogy hamarébb alkalma-
tossággal halakkal nem udvarolhattunk Excellenciádnak, alázatosan kérjük, ne
udvariatlanságunk, hanem az vizek apályának tulajdonítani méltóztassék. Ez
mostani alkalmatossággal penig kedvesködvén egy db vizával, ajánljuk is mély
alázatossággal Méltóságos úri gratiáiába Excellenciádnak magunkat.”155

A májusi jó vizafogásból is jutott Bercsényi asztalára, de a fejede-
lemrõl, Rákóczi Ferencrõl sem feledkeztek meg, amint azt egy fennma-
radt levél bizonyítja: „Méltóságos Fejedelöm, Kegyelmes Ur! Megh értvén
Fejedelemségödnek e tájon való szerencsés ell érközését, ell nem mulaszthattuk
egy kis vizával (ezönn alkalmatosságh által) alázatosan udvarolnunk ...”157

Számos feljegyzés tanúskodik arról, hogy a kurucok asztaláról eb-
ben az idõben nem hiányzott a hal.157

Az 1711-i szatmári béke pontot tett a kuruc háborúkra, megkezdõdött a
békés idõszak, amely a komáromi halászok életében is érezhetõ változást
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hozott. A folyók partjain nem kellett tartani a rajtaütésektõl, minek követ-
keztében kibõvült a halászterület, és zavartalanul folyhatott a halászat.

A halak kiteleltetése

A halászok tevékenysége nem szorítkozott kizárólag a halak kifogásá-
ra. Munkálkodásuk során gondoskodtak a halak kiteleltetésérõl is. Egy
1789- bõl fennmaradt közlemény ezt így írta le:

Eggy megöregedett halász, hogy megtanítsa a fiját, miképp’ lehessen a hala-
kat egész télen épen el-tartani, maga sok idõkig gyakorlott tapasztalásából arra
intette, hogy :
1. Azon helynek a fenekét, mellyen a’ halakat kiteleltetni kívánja, minden sár’

33 Komáromi halászbogrács
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s iszaptól és mindenektõl tisztán tartsa, valami rothadást okozhat.
2. Ha nagy hó esik, el tisztítsa azt a telelõ helyrõl és lyukakat vágjon a jégen,

hogy a víznek párázatja kigõzölöghessen azokon.
3. Vigyázzon arra, hogy a telelõ helyre semmi hó-lév vagy más akár minémû

víz bé-ne follyon; ha pedig valami bé-folyt, azonnal jegelni kell azt.
4. Pedig, hogy a halaknak elégséges élelmek és bátorságos meg-maradások is

légyen, készítsen árpa-darából, juhganéjból és kövér földbõl kovászt, és hány-
ja-le azt darabonként a telelõbe, melly a fenékre szállván mind jó maga,
mind íze által azt tselekszi, hogy a halak is fenekére lemenvén, meg nem
fagyhatnak.48

Halászcéh

Az elõbbiekben megállapítottuk, hogy 1249-tõl már oklevéllel bizonyí-
tottan létesítettek cégét Komárom térségében, ami azt igazolja, hogy itt
szervezett halászközösség mûködött. Azt is tudjuk a középkor halá-
szairól, hogy erõs volt bennük a közösségi szellem, közösen használták
a vizeket. A szerszámok egyéni tulajdonban, de közös használatban
voltak. A mesterek részt vettek a termelõ munkában, a keresetbõl en-
nek arányában részesedtek. Azt is tudjuk, hogy a halászok Magyaror-
szágon csak a legjelentõsebb helyeken alakítottak céheket. Komárom
közéjük tartozott, legrégibb céhszabályzatát, amelyrõl tudomásunk van,
1546-ban keltezték. Ebben I. Ferdinánd már meglévõ kiváltságokat erõ-
sített meg. A komáromi halászcéh elsõ, napjainkig megmaradt céhsza-
bályzatát 1696-ban kapták I. Lipóttól, amelyet a vármegye 1698. évi köz-
gyûlésén hirdettek ki.159

Érdekessége ennek az okiratnak, hogy szövegét hiteles alakban
magyar nyelven is leírták.160A céhlevél egyes pontjainak (articulusainak)
tartalma, Herman Ottó fogalmazásában a következõ:161

„Elsõ Articilus. A vallásosságot teszi kötelességgé, és zászlóállítást rendel.
Második Art. A halászok újévkor gyûlést tartsanak, s válasszanak céhmestereket.
Harmadik Art. A céhmesterek esküt tegyenek az Articulusra.
Negyedik Art. Akik a céhbe belépnek, szintén esküt tegyenek; belépéskor fizet
az öreg halász 24 frtot, a kocás 12 frtot.
Ötödik Art. A vasárnap megünneplésérõl rendelkezik; az ellene vétõ öregha-
lász 2 frtot, a kocás 1 frtot fizessen.
Hatodik Art. A gyûlések mindig szombati napon tartassanak, s azokat a » szol-
gáló mesterek « mondják be.
Hetedik Art. A gyûlést mulasztók, ha elfogadható okot nem mondhatnak, 25
pénzt fizessenek; aki ládanyitáskor érkezik, 12 pénzt, aki záráskor érkezik, 5
pénzt fizessen.
Nyolcadik Art. Aki a tisztesség ellen vét, káromkodik, 4 frttal lakoljon.
Kilencedik Art. A » rekesztében « halászók 4 frt bírságot fizetnek, s ha gyalázat
esett, a »szabados halászattól« eltiltatnak.
Tizedik Art. Ha egy ponton több halász találkozik, a tanyavetést az kezdi, aki
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elõbb érkezett.
Tizenegyedik Art. A sorrend az, hogy mihelyt az elõzõ a tanyát húzta, s letette
õrfáját, a következõ legott tartozik vetni ha késik, 50 pénz bírságot fizet.
Tizenkettedik Art. Az a kocás, aki horgát más horgára veti, 50 pénzt’ fizet.
Tizenharmadik Art. A könnyelmûen gazdát cserélõ legény ne fogadtassék fel.
Tizennegyedik Art. Aki temetésrõl elmarad, 4 pénz bírságot fizet.
Tizenötödik Art. A Dunán szabados a halászat, s ha a céhbeli az uraság vizében
akar halászni, tartozik szándékát bejelenteni, a köteles halból pedig (viza, tok,
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sõreg) a negyedrész az uraságot illeti meg; aki ezt eltitkolja, a céhbül kicsapatik.
Tizenhatodik Art. A nem céhbelitõl a hal elvétetik.
Tizenhetedik Art. Remeklést követel.
Tizennyolcadik Art. Fogadalom az articulusra.”

Igen jellemzõ a „szabados halászatnak” az articulusokban való kieme-
lése, mert semmi kétség, hogy ezt az õsi magyar halászat így követelte,
ehhez hozzányúlni senki nem mert. Ott, ahol a halászó magyarság tö-
megesen telepedett meg, mindig szabados volt a halászat, s a tanyavetés-
re való jogszerzés nem írott articulusokban, hanem a dolog természeté-
bõl folyó rendhez volt kötve, ti. aki elõbb megérkezik, azé a jog; villon-
gásra ez nem adhat okot, mert a halászatnál ezer véletlenség játszik köz-
be, s számtalanszor megesik, hogy az, aki egy adott ponton mint elsõ veti
a tanyát, semmit sem húz, holott az utolsó nagy zsákmányt ejt, mert a
halnak „járása van” s két tanyavetés közben is érkezhet.

Látjuk azt is, hogy a sorrend külsõ jelhez volt kötve ; a tanyát vetõ halász
feltûzte az õrfát (árbocot), s amidõn a tanyát végighúzta, hálóját beszedte, letet-
te az õrfát, akkor következett a másik. A remeklés, amelyhez a mester cím és jog
elnyerése volt kötve, úgy látszik, mindig egy 90 öles vizahálónak teljes, hibátlan
elkészítésébõl állott. A céhek mindig bejelentették a hatóságnak a remekeket,
amelyekben megállapodtak. A halászok utolsó bejelentése (1830) a vizahálóra
vonatkozik: „Ez a háló nem halászfonatból való ...kötötték islégbõl, hogy az óriási hal
hatalmas csapkodásait kibírhassa. A céh szigorú ellenõrzést gyakorol, figyelemmel volt
arra, hogy a remeklõ valóban maga kösse az óriási alkotmányt, sõt még az aprólékos
fogásokra is ügyel. Így pl. az ólmot egy kalapácsütéssel kellett a háló ínjára ráverni, ha
még egy pótló ütésre volt szükség, ezt viceütésnek mondták, s hibának vétetett.”162

A céhlevél megszabta a tagok jogait és kötelességeit, továbbá a céh
mûködését.

A színmagyar halászok közé Karl Johann Hofkirchen, aki 1668-1692 kö-
zött volt a komáromi vár fõkapitánya, németeket is telepített. Ezek részére
külön német articulusokat és esküszöveget készítettek.163 A fennmaradt né-
met esküszöveg elárulja, hogy azt németül nem jól tudó magyar ember írta.

A komáromi halászcéhnek három tisztségviselõje volt: az öreg céh-
mester, a kis céhmester és a nótárius (jegyzõ).164

Ismerjük a céhmester magyar nyelvû esküszövegét is: „Juramentum.
Esküszöl az Atya, a Fiú, Szentlélek tellyes Szent Háromság edgy bizony Eoreok
Istenre, Boldogságos Szûs Máriára, Istennek minden Szentire. Hogy te az ezen
Czébely Mesterséghedben híven és ighazan, tehetséged szerént eljársz Félre té-
vén mindennémû attyafisághot, komasághot, Barátsághot, ígéretet, adománt.
Gyûlölséghet, haraghot, az elõted lévõ Panaszkodóknak és injuriatusoknak az
Nemes Czéh Privilégiuma és Artikulusi Szerént ighassághot szolgáltatsz. S ezen
Czéhnek minden nemõ Privilegiumat megõrizd és oltalmazod. Isten téghed úgy
Seghellyen és a Szent Evangéliom.”165

A reformátusok esküjébõl a Szûz Máriát és a szenteket kihagyták.
A céhmesterek képviselték a céhet a hatóságok és a fogyasztókö-

zönség elõtt, õrködtek a szabályok megtartásán, védték a tagok érde-
keit, egyszersmind ellenõrizték erkölcsi viseletüket és munkájukat, õriz-



109

36 Nyargalóbárka

ték a céhládát, elnököltek a gyûléseken és a lakomákon.166

A céhmester néha nehéz helyzetbe került, mint pl. 1699-ben, amikor
amikor nagyböjtben nem tudták ellátni a lakosságot nemes hallal (viza,
tok, ponty, csuka, csík). A város vezetõsége ekkor elegendõ hal piacra
hozására kötelezte a céhmestert, egyben engedélyezte, hogy a halakat 2
pénzzel drágábban adhassák, mint egyebütt. Abban az esetben, ha még
így sem tudnák a halászok a vásárlók igényeit kielégíteni, a, város vezetõ-
sége felhatalmazta a fõcéhmestert, hogy a halászok céhmesterét harmad-
magával egyik péntektõl a másikig tömlöcbe vetheti mindaddig, míg nem
lesz elegendõ hal a piacon.167

A céhmester házát aranyozott ponty jelezte, ugyancsak ponty sze-
repelt a ladikokon és a pecséteken, sõt egyes halászcsaládok a sírköve-
ikre is rávésték a mesterség eme jelképét (pl. a Czilling család).168

A volt halászcéh legfontosabb iratait és a céhládát a Czilling család
híven megõrizte. Czilling András volt halászmester a komáromi halá-
szati múzeumnak az alábbiakat adományozta :
  1. A Halász Céh 1811-ben készült céhládája
  2. Közönséges Céhbeli cikkelyek 1813-ból
  3. Törvénykönyv 1819-bõl
  4. Céhbeli artikulusok 1813-ból
  5. Kis jegyzõkönyv 1806-tól
  6. Nagy jegyzõkönyv és névsor 1804-tõl
  7. Inasbeíratási és felszabadítási jegyzõkönyv 1816-tól
  8. Egy III. Ferdinánd által kiadott oklevél 1647-bõl
  9. Lipót császár 1696-ban kelt oklevele
10. Oklevél 1647-bõl
11. Oklevél 1642-bõl
12. Oklevél 1698-ból
13. Oklevélmásolat Lipót császár 1696-os oklevelérõl
14. III. Ferdinánd 1647-ben kelt oklevelének magyar fordítása
15. Elismerõ oklevél az 1927. évi Magyar Mezõgazdasági és Ipari Kiállításról
16. Rendelet a halászati törvény végrehajtásáról 1889-bõl.

A felsorolt okmányok felbecsülhetetlen értéket jelentenek, mert a
komáromi halászélet utolsó három évszázadának minden fontos ese-
ményét megmentették az utókor számára.169

Rendkívül értékes adatokat õriztek meg számunkra a kalocsai érse-
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ki uradalom gazdasági könyvei is. Az uradalom 1725-ben többek kö-
zött összeíratta a birtokában lévõ „halászóvizeket” és azoknak bérlõit.
Ebbõl az összeírásból tudjuk meg, hogy a dunai halásztanyák nagy ré-
szét komáromi halászok vették bérbe. Idézzük a feljegyzés komáromi
vonatkozású részét:

„Gyûrûs haj mellett komáromi Vincze János, Balla István, komáromi, Szeredi
János, Petõr Ferkó, és Német Gáspár” 3 hajóval, 6 hálóval.
„Szeremlényi tanya. Komáromi Simon István vagyis Kakonyi Tamás” 3 hajó-
val, 6 hálóval.
„Ezen Tavasszal küldött ismét említett Tanyára Kovacsovics Uram Komáromi
Halászokat, Jónás Mihály mestert, kik azon tanyán az Uraságh hálójával ha-
lásznak” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Imsosi Fölsõ és alsó Tanya, mellyet Komáromi Asztalos István Halász.”
„Fölsõ Bovári Tanyán halász Berki János Komáromi Halász” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Item Komáromi Sütõ András” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Domlásj Tanya mellett halász Komáromi Sándor János” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Item Fodor György Komáromi Halász azon Tanyán” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Alsó Domlásj Tanyán Halász Komáromi Halász Nagy Istvány” 2 hajóval, 4
hálóval.
„Item azon Tanyán Jónás Péter Komáromi” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Korso Fölsõ Tanya, mellyet halásznak komáromi halászok Nagy Istvány” 1
hajóval, 2 hálóval.
„Fodor György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Item Poka György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Hód fõi Tanya, avagy hosszú Alattságh, mellyet komáromiak halásznak Fodor
György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Karcsai Uj Tanya, mellyet még mostan csinállyák és mégh eddig azon Tanyábul
Hetedet nem attak. Halasznak Komáromiak Fodor György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Item Malos János” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Item Hencz János” 1 hajóval, 2 hálóval.

A felsorolt tanyák után (az utolsó kivételével) a halászok a kifogott
halak hatodrészét adták az uradalomnak bérleti díj címén.

Az uradalom és a halászok viszonyát „contractusok” (szerzõdések)
szabályozták. A kalocsai érseki uradalom feljegyzései ékesen szóló bi-
zonyítékai annak, milyen messzire eljutott a komáromi halászok híre.170

Komáromban rendszeresen szabályozták a piaci árakat, természe-
tesen a halakét is. Pár adat a halak áráról:

1760-ban a csuka fontja 12 kr.
ponty “ 10 “

1761-ben a viza mázsája30 frt.
csuka fontja 10 kr.
ponty “ 8 “
csík iccéje 20 “
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1762-ben a viza mázsája28 frt.
tok “ 25 “
csuka fontja 20 kr.
ponty “ 15 “171

A halpiac 1855. szeptember 2-ig a Vágó utcában (Vársor utca), attól kezd-
ve pedig a Kis-Duna városi hídfõjénél volt. Pénteki napon, hatalmas
dézsákban, itt árulták a halat, más napokon a városházával szembeni
házsor elõtt.172 A halpiac nagy forgalmára való tekintettel, a városi ta-
nács 1724-ben kiköveztette a Vágó utcai halpiacot.173

A céhek több évszázados mûködés után a 19. században már korszerût-
len intézménnyé váltak, azért 1872-ben az elsõ Ipartörvény kimondta meg-
szûnésüket, helyükbe felállította az ipartársulatokat, majd 1884-ben az ipar-
testületeket mint elsõ fokú iparhatóságot.174 A 19. század végén megalakult a
komáromi halászati társulat, az állam pedig halászati felügyelõt nevezett ki.
Az õ feladata volt a halászattal kapcsolatos ügyek irányítása, mint például a
rablóhalászat elleni védekezés vagy a mesterséges haltenyésztés.175

Mindez nem sokat segített, mert a 19. században a folyók szabályo-
zása, továbbá a gõzhajózás megindulása és gyors elterjedése rendkívül
kedvezõtlenül hatottak a halászatra. A gõzhajók által erõsen zavart ma-
gyarországi folyókból lassan elmaradtak a vizák, és évrõl évre keve-
sebb lett a hal, a folyamszabályozás pedig azzal a következménnyel
járt, hogy a halak nem találtak „szülõvizükre”.

A lehetõségek csökkenésével párhuzamosan sorvadt az egykor nagy
hírû komáromi halászat, amely ma már csak árnyéka a réginek.

Halászok

A halászok kevés beszédû, komoly emberek voltak. Hagyománytiszte-
let, emberség és erõs közösségi érzés jellemezte õket. Vendégszerete-
tük közismert volt: bárkit, vadidegent is mindenkor szívesen láttak asz-
taluknál. A városnak mindig megbecsült polgárai voltak.

Az oklevelek, számadások és egyéb írásbeli feljegyzések számos ko-
máromi halász nevét megõrizték. A rendelkezésünkre álló anyagban
az alábbiak szerepelnek:

1249 – Mátyás, a komáromi várbirtok szõnyi jobbágya, aki vejszével
halászott. (Mathias piscator in Waisz)66

1555 – Ács Tamás, Bellemen (?) Márk, Csehy Pál, Deák András, Pál
Józsa,

1557 – Bódog Lukács, Bury Imre, Csehy Pál, Csõdör András, Csõdör
Ferenc, Nagy Simon, Nicosthon Bernát, Pál András, Pál Józsa,
Porrs Imre, Varga Péter

1558 – Bellemen Márk, Bury Imre, Csehy Pál, Csõdõr Ferenc, Gulácsy
Pál, Gulyás György, Pál András, Pál Józsa, Simon Soros György,
Szum Lukács, Varga Péter

1559 – Ács Tamás, Bakhányi Bertalan, Csehy Pál, Csõdör Ferenc, Kun
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Lukács, Orné Péter, Pál András, Pál Józsa
1560 – Ács Tamás, Bellemen Márk, Csehy Pál, Csete Ferenc, Csõdör

Ferenc, Kun Lukács, Nagy András, Pál András, Pál Józsa
1561 – Bagó György, Bajcsy Mihály, Boris Bernát, Fodor János, Nagy

György, Seres Gergely
1562 – Pál Józsa
1566 – Ács Tamás, Bakácsy Gáspár, Berty Péter, Csapó Pál, Csete Fe-

renc, Gál Illés, Halasy Pál, Józsa László, Keszeg Máté, Nagy
András, Prágai István, Szalay Mihály

1567 – Barkás Mihály, Gergely Mihály, Józsa László, Kántor György
1569 – Badt György, Bajcsy Sebestyén, Bíró János, Csete Ferenc, Ger-

gely Mihály, Kis Péter, Lencsés István, Nagy András, Néma
Ferenc, Prágay István, Sánta Gergely, Somody Máté, Szántó
András, Veres Dénes

1570 – Balázs Bálint, Bánhegyi Gáspár, Borsos Ferenc, Both Jakab,
Csallósy István, Csete Ferenc, Finta Ferenc, Gergely Mihály,
Halasy István, Hevesi András, Huny Márton, Marthon János,
Móré Mátyás, Nagy Tamás, Pál Józsa, Pap János, Sántha Gergely

1571 – Bajcsy Sebestyén, Boris Bernát, Csapó Pál, Csete Ferenc, Ger-
gely Mihály , Hevesi András, Kántor György , Madary Deme-
ter, Pál Józsa, Prágay Lukács

1572 – Csete Ferenc, Forintos János, Pál Józsa, Zánthó Ferenc
1573 – Bajcsy Sebestyén, Gergely Mihály, Kántor György , Marthon

Imre, Pisgor Mihály, Prágay Lukács, Sándor András
1575 – Bajcsy Mihály, Bakonyi Ferenc, Budai Albert, Forintos János,

Gergely Mihály, Kántor György, Madary Demeter, Marthon
Imre, Nagy András, Pál Imre, Prágay Lukács

1578 – Csapó Pál, Földesi Demeter, Kántor György, Nagy András, Pál
Imre, Pisgor Mihály, Várzy Mihály, Vékony Ferenc

1581 – Budai Albert, Csapó Pál, Csórics Bernát, Farkas N., Fóris Mi-
hály, Horváth Mihály, Váczy Sebestyén177

1623 – Pál János178

1647 – Florián Márton, Horváth Mihály, Varga István179

1661 – Posár Máté180

1663 – Nemes Kun György181

1696 – Asztalos István, Barát Miklós, Fodor András, Kertész János,
Kocka Pál, Maracskó György, Salamon János182

1725 – Asztalos István, Balla István, Berki János, Fodor György, Hencz
János, Jónás Péter, Jónás Mihály, Malos János, Nagy István, Né-
met Gáspár, Petõr Ferkó, Poka György, Sándor János, Simon Ist-
ván, Sütõ András, Szakonyi Tamás, Szeredi János, Vincze János183

1738 – Kelecsényi Gergely, Kemenczky János, Mátyás Péter184

1767 – Barcza János, Barcza Mátyás, Czigány Márton, Galambos István,
Kálmán János, Rácz András, Szokolay György, Varga Ferenc185

1797 – elõtt Berky György, Fodor István, Sánta Kotsa András, Garay Ferenc
1797 – Esztergomi Mihalik András, Ifj. Fodor István, Garay Ferenc, Kotsa

András, Mórocz Péter, Neszmélyi Buzás István, Salamon János
1799 – Esztergomi Szabó István, Vajda Ferenc
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1800 – Fazekas János -,
1801 – Szikra István, Huszár János, Buzás András (1797 elõtti -1801. évi

adatok).186

Ez a felsorolás nem tartalmazza az egyes évek komáromi halászai-
nak teljes névsorát, csupán azokét, akiket a rendelkezésünkre álló fel-
jegyzésekben felleltünk.

A következõkben, 1804-tõl kezdõdõen már teljes névsort adunk,
amelyet Czilling András volt halászmester állított össze a birtokában
volt halászcéh, illetve halásztestület irataiból :
A halászmester          A belépés    Szolgáló     Céh-     Kis céh-     Céh-         Meg-
neve                éve          mester     jegyzõ    mester       mester       halt
Kemenczky István – – – – – 1808
Czike Péter – – – – – 1817
Kemenczky András – – – – – 1808
öreg Füzy András – – – – – 1805
Boros Ferenc – – – – – 1811
Tóth Péter – – – – – 1813
Szokolay György – – – – – 1805
Tuba János – – – – – 1819
Szalay János – – – – – 1810
Hegedûs István – – – 1820-21 – 1829
Czike János – – – – – 1808
Berky István – – 1804-5 – – 1823
Tuba Sámuel – – – – 1804-5 1816
Vajda János – – – – – 1816
Szalay János – – – – – 1829
Galambos István – – – – 1806-7 1824
öreg Czuczor Mihály – – – – – 1814
Szalay István – – – – – 1816
Galambos János – – 1823 – 1808-12 1829
Kemenczky Sámuel – – 1806-7 – – 1840
Hegedûs János – – – 1824-25 – 1837
Miklós János – – – 1813-15 – 1830
Szokolay Ferenc – – – 1818 – 1823
Tóth János – – 1808-10

1826-36 1804-5 1820-21 1846
Kósa András – – – – – 1806
Kaor Ignác – – – – 1818-19 1828
Fritz János – – – – – 1805
Garay József – – – 1806-12 1816-17

1822-23 1830
Boros András – – – – – 1812
Török András – – – – – 1818
ifj. Füzy András – – – 1816-17 1837-38 1847
Miklós István – – – – – 1847
Varga András – – – – – 1805
Kiss János – 1804-5 – 1822 1824-25 1852
A halászmester          A belépés    Szolgáló     Céh-     Kis céh-     Céh-         Meg-
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neve                éve          mester     jegyzõ    mester       mester       halt
Drukats János – 1806-7 – – 1826-29 1847
ifj. Füzi András – 1806-7 – – – 1812
ifj. Czuczor Mihály – 1804-5 – – – 1825
Szentendrey János – 1808-9 – – – 1820
ifj. Tuba János – 1808-9 1820-22 – – 1847
Garay György – 1810-11 – kizárva1819-ben
Gutay Ferenc – 1810-11 – 1833 – 1844
Salamon Pál 1806 1812-14 – – – 1834
Kósa János 1807 1814-15 – – – 1843
Mészáros András 1807 1812-13 – – – 1831
Szalay János 1807 1814-15 – – – 1828
Kovács János 1807 1816-17 – 1830-33 – 1833
Németh Péter 1809 – – – – 1812
ifj. Hegedûs János 1811 1816-17 – – – 1831
Tuba István 1811 1818-19 – 1826-29 1830-33  1833
Galambos István 1811 1818-19 – – – 1835
ifj. Galambos István 1815 1820-22 1824-25 – 1834-36 1870
ifj. Kiss János 1815 1820-22 – – – 1860
Tuba József 1816 1823 – 1837-38 1839-47 1853
Kruber Ferenc 1818 – – – – –
Vincze János 1822 1823 – – – 1847
Miklós András 1823 1824 – – – 1844
ifj. Kaor Ferenc 1823 1824-25 – 1839 1847-50 1883
Keszi András 1823 1826-27 – – – 1870
ifj. Tóth János 1823  1826-27 1837 – – 1848
Füzi Ferenc 1825 1828-29 – 1847 1851-52 1864
ifj. Miklós János 1825 1828-30 – – – 1855
Tuba Mihály 1830 1830-33 – – – 1835
Tuba Sámuel 1830 1831 – – – 1837
ifj. Drukats János 1832 1834 – 1853 – 1881
Kaláts György 1835 1835 – – – 1854
Garay András 1835 1835 1839 1851-2 1853-83 1898
Füzi János 1839 1839 – – – 1847
Török István 1839 1839-42 – – – 1848
ifj. Tuba Sándor 1841 1842 – – – 1865
Drukats József 1842 1843-44 – – – 1883
Kiss József 1842 1845-46 – – – 1870
ifj. Kiss János 1842 – – – – 1860
Tuba Sámuel 1845  1847-48 1851-60 – – 1860
Tuba Lajos 1845 1850-51 – – – 1886
ifj. Galambos István 1847  1850-51 1861-81 – – 1898
Tuba Zsigmond 1848 – – – – 1848
Hegedûs Károly 1853 1855 1882-90 – – 1899
Galambos Zsigmond 1857 1864 – – 1884-93 1893
Tuba János 1859 – – – – 1890
ifj. Kiss József 1860 – – – – 1860
Pécsi Ferenc 1862 – – – – 1893
A halászmester          A belépés    Szolgáló     Céh-     Kis céh-     Céh-         Meg-
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neve                éve          mester     jegyzõ    mester       mester       halt
id. Czilling András 1868 1879-81 – – – 1919
Berta Sándor 1868 – – – – 1890
Hegedûs Sándor 1868 – – – – 1870
Hegedûs János 1868 – – – – 1870
Galambos Lajos 1870 – – – – –
Tuba Lajos 1870 1882-86 – – – 1914
Galambos József 1870 – – – – 1887
Tuba Sámuel 1873 – – – – 1900
Huszlicska Dániel – 1875 – – – –
Berecz István 1876 – – – – 1890
Hegedûs József 1878 1887-90 – – – 1890
Galambos István 1879 – – – – –
 ifj. Berta Sándor 1882 – – – – 1891
Hegedûs János 1884 – – – 1899-1909 –
Tuba István 1885 – – – – –
ifj. Czilling András 1885 – 1893-1906 – 1909-22 –
Czilling József 1886 – – – – –
ifj. Pécsi Ferenc 1888 – – – – –
Erber Sándor 1888 – – – – –
Galambos Lajos 1890 – – – – –
Pécsi Sándor 1890 – – – – 1907
Salamon Antal 1898 – – – – –
Beria Sándor 1898 – – – – –
Huszlicska László 1899 – – – – –
Kiss Mihály 1905 – – – – –
Szentendrey Sámuel 1906 – – – – –
Huszlicska Bálint 1911 – – – – –
ifj. Fehér János 1913 – – – – –
Galambos Zsigmond 1914 – – – – –
ifj. Szalay János 1915 – – – – –
Németh András 1918 – –  1933 – –
ifj. Huszlicska László 1918 – 1935 – – –
Fehér Lajos 1918 – – – – –
Szalay János 1918 – – – – 1938
ifj. Czilling András 1920 – 1925-32 – 1939 –
Huszlicska János 1920 – – – – –
Kiss Zsigmond 1920 – – – – –
ifj. Kiss Mihály 1911 – – – – –
Németh Sándor 1921 – – – – 1964
Szalay András 1927 – – – – –
Czilling István 1927 – – – – –
Németh Károly 1928 – – – – –
Kiss József 1921 – – – – –
A névsor adatoszlopainak elnevezésében ragaszkodtunk a Czilling And-
rás által összeállított kimutatás elnevezéseihez. A céhek megszûnése
(1872) után a céhjegyzõ a társulati, illetve testületi jegyzõnek, a céh-
mester társulati, illetve testületi elnöknek felel meg.
A kimutatás elsõ és utolsó éveibõl sok adat hiányzik, de a névsor teljes.

Hagyományok, szokások
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Herman Ottónak köszönhetjük, hogy a komáromi halászok életével
kapcsolatos szokások, mondások és énekek közül többet ismerhetünk.

Közülük legérdekesebbnek tartjuk a „halászkörösztölõt”. Erre a kü-
lönleges szertartásra akkor került sor, amikor a halászbokor legfiata-
labb tagja, az apród vagy inas, elõször vett részt viza vagy tok fogásá-
ban, és ezért õt halásszá avatták.

A szertartás rendezõje a nemes halat fogó halászbokor mestere, szín-
tere a mester háza volt. A halászcsaládok apraja-nagyja összesereglett
erre az esti, ünnepélyes alkalomra, melyen természetesen megjelentek
a céhbeli mesterek is.

A szertartás kezdete a „körösztanya tisztjének” betöltése volt, amelyet
egy vagy több halászasszony vállalt. Az ünneplõ nép gyûrûjében helyet foglalt
a halászapród, melléje állt a körösztanya, illetve körösztanyák. Ezután meg-
jelent az avató mester kámzsaszerûen magára terített halászhálóval. Kezé-
ben halásztálat tartott, amelyben Duna-víz és egy nagy darab kavics volt.

Ezután beszélni kezdett. Mondókáját az egyes komáromi halászta-
nyák nevébõl összeállított verssel kezdte, amely így hangzott:

Atkás, Düllõ, Bocskoros,
Másfél funt hal bizonyos.
Izsai tanya gyakoré,
Lópéra tanya: vesd belé;
Jázos, Ludas, Beresleg,
Jaj, de régen kereslek.187

Ezt folytatva, ugyancsak versben elmondta a nagy hal kifogásának
történetét. Az ékes rigmusok elszavalása után odalépett a halászapród-
hoz, és ekképpen szólt, szigorúan tréfás hangon:

Te övedzõ nem törõ,
Gúzs nem szakajtó,
Alattság után nem futamodó,
Huncut akasztófáravaló
Beste kurafia!
Prépusórán van egy nagy fa,
A fa alatt egy nagy kû,
A kû alatt egy bagó:
Az böje a ...fejedet,
Úgy Iegyen!188

A vers utolsó sorával egyidejûleg a mester a tálban lévõ vizet az
apród nyakába zúdította, majd a kaviccsal igyekezett alaposan meg-
dörgölni a fiatal halász feje búbját. Ebben a mûveletében igyekeztek õt
akadályozni a keresztanyák, kendõjükkel védve az avatandó fejét.

A szertartás ezzel véget ért, az apród halásszá lett. Az avatást halvacso-
ra követte. A halászlé behozatalánál a szakács a következõket mondotta:

Ez a kis halacska
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Vízben szokott úszni;
Fog is erre osztán
Az borocska csúszni.189

Az ízletes ételek fogyasztása közben meg-megemelték a borospo-
harat, és elhangzott a jellegzetes komáromi köszöntõ:

Énekes Pallásnak jól tanult muzsikája,
Artatjában felkerült Miseros sípjával,
Sípolás, trombitás!
Most nem iskolában vagyunk Midomitás!
Licet – én nem vagyok Talleus Ciceró
Vagy ékes versemmel dicsekedõ Néró
Hangos nyelvvel bíró
Zengedezõ kijó,
Mégis mindazáltal
Van az örömmondó,
Mert nékünk tettek ki víg halásznapokat,
Kivált hogyha fogtunk szép, derék pontyokat,
Sütöttünk es rétest
Plácem - placentákat;
Én reménységemben, én is lapos táskát
Készítettem biztonban egy nyárson sült halacskát,
Hogy megtöltse uram megéhezett gyomrát,

37 Álló halászbárka



118

Én kis fülemüle azért hangicsálok,
Hogy most-már egy kis bort iszok.

Jóllehet mindenek gyászba borultanak,
Fáknak levelei földre lehulltanak,
Sokan, kik azelõtt életben voltanak,
Meghaltak, a sírba alászállottanak,
De Isten kegyesen tekint le ez házra,
Nincs semmi változás halászok napjára,
Nem fogta be bánatnak homálya,
Hanem vidám kedvvel virradt hajnalára,
Minden áldás legyen a mi víg napunkon,
Búbánat ne érjen, ezeket kívánom,
Ez versemnek ólja,
Kik az égben vannak, megoltalmazója.
Én kis fülemüle azért hangicsálok,
Hogy most már egy kis bort iszok.

Mindenek vigadnak, hogy békével mára
Jutottunk,
Halászoknak vidám napjára,
Apollóval együtt bársei múzsái
Örömet zengednek ezeknek hárfái;
Én is hát ezekkel kívánom, hogy minket
Éltessen a nagy úr, soká érjünk véget!
Szerencsétlenségbe senkit ne okozzunk,
Tõlünk minden bajt messze távol tartsunk,
A nagy isten legyen mindég vezérelõnk,
Ez világi életünkben mindég igaz õrzõnk,
Ahol vagyunk, vigadjunk,
Örök dicsõségben;
Öröm és vigasság töltse be szívünket,
Ez iszonyú nagy kedv vidítsa lelkünket;
Mert ez a nagy nap mireánk elkerült,
Az halászok napja kegyesen felderült,
Kívánom, hogy éljél drága szép napokat,
Számlálj esztendõkhöz esztendõket sokat,
Terjedjen el mireánk az Isten áldása,
Mint a sûrû harmat nyári iccakába.
Én kis fülemüle azért hangicsálok
Hogy most már egy kis bort iszok.190

A bor meghozta a jó hangulatot, és sorra vették a halászok kedves
dalait. Közülük Herman Ottó többet lejegyzett A magyar halászat köny-
ve címû mûvében.191

A halászok a város társadalmának megbecsült tagjai voltak. Komá-
romban egyébként a szabadságharc után nem választotta el éles határ a
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társadalom egyes rétegeit. Példás egyetértésben élt egymással az értel-
miség, az iparosság és a gazdák. Szemléltetõen példázza ezt id. Szinnyei
József naplójegyzeteinek 1851. márciusi részlete, melyben egy halászes-
küvõrõl számol be a következõképpen:192 „Márc. 17. A Galambos István halász
lakodalmára meghívó võfély másodszor is itt volt; hallgattam hosszú verses be-
szédjét. Sógorommal, ki egyik násznagy volt, 4 órakor du. elindultunk a võle-
gény házához. Roppant sár volt. A háznál már voltak vendégek. Az öreg
Beöthyékhez még hintót is küldtek; azokra kellett várnunk. A szokott kínálgatás
sem maradt el: perec, kalács, bor. Végre kimozdultunk a házból egy hintón és
három parasztkocsin ; én az egyik kocsira ültem Gulyás Sándorral és Csukás
Eszterrel, és Komárom legsárosabb utcáján, a Víz utcában szálltunk le a meny-
asszony Mészáros Zsuzsa laka elõtt. Itt szintén megtörtént a szokott rend; a
võfély elhadarta hosszadalmas verseit; sógorom, a násznagy már egészen bele-
szokva, szintén elbúcsúztatta a menyasszonyt a szülõi háztól, azután a võfély
szintén ezt tette versben; erre következett a sírás és a kocsikra való felpakolódzás,
többen gyalog maradtunk és így mentünk, vagyis inkább csúsztunk-másztunk
az iszapos, sáros utcákon keresztül, míg ez utcákból ki nem értünk. Örömjel gya-
nánt, jobbra, balra, csapkodták az udvarokon belül a rossz fazekakat a  kerítések-
hez és tülköltek. A templomban a superintendens tartott jó hossú beszédet az új
párhoz. Innét mentük szokott renddel Galambos Sándor örömapa házához. Én
Soós barátommal hátul maradtam, míg elkészült a toilettjével. Mikor a lakodal-
mas házhoz  érkeztünk, már az asztal körül ültek a vendégek ; mi szintén helyet
foglaltunk a k. a.-okkal szemben, a patkó alakú deszkákból rótt nagy táblánál,
mely körül szintén gyalulatlan deszkákból készültek a padok. Az említetteken
kívül itt voltak még Dely Zs. Tüdõs Lajos, a család rokonai, barátai stb. Felhozták
a halászhalat, vers kíséretében. Klasszikus volt, nem a vers, de a hal. Megunván
a k. a.-ok mulattatását és a hosszas ülést, ki-be jártam. Végre felkeltünk, az asz-
talt elhordták, az új padlós szobát kisöpörték, a zene, mely a vacsora alatt is szólt,
táncra zendült, ekkor közeledhettem a k. a.-okhoz és társalogtam körükben, leg-
többet Nagy Lina k. a.-nyal (a superintendens leányával), beszéltünk a táncról,
bálról, az itteni körökrõl stb. Soósnak meghagytam, hogy néhány francia táncot
rendezzen. Vacsora után a sógor és a püspök a szomszéd házban, hova a kerítésen
át ajtót törtek : tartliztak. Én azután is sokat táncoltam, a körmagyart is megpró-
báltuk, de ez rosszul ment, azonban arra is vigyáztunk, hogy a többség mulatsá-
gát ne zavarjuk, mikor azok kifáradtak, akkor jártuk mi. Márc. 18. Éjfél után már
az öreg asszonyságok hazakívánkoztak, de én, amennyire lehetett, tartóztattam
õket. Még néhányszor táncoltam, aztán elbúcsúzva a háziaktól, 2 óra tájban tá-
voztam. A sógor még ott maradt a vánkostáncot megnézni.”

Ugyancsak id. Szinnyei József örökítette meg a halászélet egy ked-
ves részletét, egy 1851-ben megrendezett halebéd leírásával:193 „Július
10. Galambos halász meghítta sógoromat a papokkal együtt halebédre, melyet a
hetényi elöjáróságnak ad a felsõ Nyitra vizénél a belsõ Lándoron: természete-
sen engem is elhítt, mint sógorom adjutánsát; ezek az én diurnumaim. 11 óra-
kor elindultunk; Nagy Mihály püspök és fia, Károly, Tüdõs Molnár Gábor luth.
pap; a hintó elõttünk haladt bor- és savanyúvíz-provízióval; mi pedig gyalog-
sorban utána. Míg kiértünk, 12 után félóra volt és borult az idõ; ebédig ladi-
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káztunk a Nyitrán. Asztalt, padokat rögtönöztek a szabadban, mert ház nem
volt; a halat ágasokon fõzték. Farkas Béni is itt volt apjával és a hetényi elöljá-
rósággal, vagy tizen, gatyás paraszt emberek. 3 órakor volt a halebéd, különféle
bor , vagy két akó. Három cigány megszagolta a pecsenyeszagot, kijött és rá-
húzta; de leány nem volt, tehát a túlparton gyûjtõ perbetei leányok közül fog-
tak néhányat, és áthozták õket ladikon. Aztán volt tánc is, a bor elfogyott; pedig
alig voltunk 24-en, tehát elosz1ott a társaság; mi még megvárván egy tanya-
húzást, 9 óra után leereszkedtünk a Nyitrán és a Vág-Dunán cigányzene mel-
lett. Szép holdvilágos est volt.”

Babonák

A halászok között számos babona gyökeresedett meg, melyek közül az
alábbiakat ismerjük:194

A halak járását erõsen befolyásolja a vízállás, természetes tehát, hogy
a halászok már elõre szerették volna tudni, hogy milyenek lesznek az
egyes évek halászati lehetõségei. Ennek megállapítását szilveszter éj-
szakáján végezték el. Tizenkét darab, nagyjából egyforma nagyságú
vöröshagymának levágták a csúcsát, kivájták a belsejét, a keletkezett
üreget pedig õrölt sóval töltötték meg. A tizenkét vöröshagymát ez-
után egymás mellé rakták, amelyek balról jobbfelé haladva, januártól
decemberig az egyes hónapok jelképei voltak. E mûvelet elvégzése után
figyelni kezdték a hagymákat. A belsejükbe tömött só magába szívta a

38 Oklevél 1642-bõl
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hagymák levét. Amelyik hónapot jelképezõ hagymán ez a folyamat oly
erõs volt, hogy a lé kicsordu1t a hagyma csúcsán, a következõ év azon
hónapjában áradással kellett számolni.

Áradást jelentett az is, ha megszólalt a csíviszviszmadár (nádiveréb).
Éberen figyelték a kárókatona vonulását, mert ha fölfelé húzott, ak-

kor arra volt áradás, ha lefelé, akkor ott volt nagy víz.
Ha felfelé húztak a halászok, és burrogott a ladik eleje, az áradást jel-

zett. Biztos jele volt az áradásnak, ha a leszúrt stánglira kis csigák másztak,
továbbá, ha a baszárkeszegek és a dévérkeszegek erõsen nyálkásak voltak.

Fontos volt az is, hogy halászatra indulóban, a kapun kilépve, kivel
találkoztak elõször. Asszonnyal találkozni rossz jel volt, ha zsidóval ta-
lálkoztak, az szerencsét jelentett.

Haljárás, regula

Évszázados tapasztalatok alapján így foglalták össze az egyes termé-
szeti jelenségek vagy idõszakok és a haljárás közötti összefüggéseket:

Télen a hideg, holdvilágos este: a legalkalmasabb a menyhal fogására.
A jász fogására a nyár a legeredményesebb idõszak, fõleg reggel és

11 óra tájban. Harcsát hajnalban és alkonyatkor lehet a legjobban fogni.
A márna, a ponty és a többi hal márciusban kezdi el járását, a meny-

hal az õszi hideg beálltával.
Áradáskor elsõnek a baszárkeszeg indul, utána a garda és a kecsege,

apadás idején a jász, a ponty és a karikakeszeg.
A legtöbb halat tavasszal áradás, nyáron apadás idején lehet fogni.
A buttyogatás meleg éjszakákon, májustól augusztusig a legered-

ményesebb, mert ilyenkor kapdos a harcsa.

Mesterszavak

A Komárom halászatáról írt tanulmány nem volna teljes, ha nem tartal-
mazná azokat a szavakat, szakkifejezéseket, amelyeket az általánosan
használtakon kívül csak a komáromiak ismertek. E szavakat, szakkife-
jezéseket Herman Ottó mesterszótárából válogattuk ki, és az alábbiak-
ban közöljük:196

ágas – a szák nyelén a villásrész
akadba menni – olyan helyre menni, ahol a háló elakad,
alattság – hosszú kötél,  amellyel a ladikot, halászhajót a víz ellenében vontatják
állító fa – kb. másfél méter magas oszlop, amelyhez hálóállításkor a háló

inát odakötik
alsó serte – a pontyalsó sörényének elsõ, fogas sertéje
apacsúr – az öregháló két végén elhelyezett vezérfa (apacs) villája, mely

a súlyzó téglát közrefogja
atkás fenék – a vízfenék azon része, ahol sok a gyökér
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bárkababa – az állóbárka orrán lévõ faragott dísz, amely a bõgõ fejéhez
hasonlít

baszárkeszeg – lapos keszeg

39 A halászcéh számadáskönyve 1798-ból (1. oldal)
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40 A halászcéh számadáskönyve 1798-ból (2. oldal)

bejárókötél – ha az öreghálóval úgy halásznak, hogy a partra húzzák ki,
akkor a bejárókötelet parton a haladó laptáros a farhámmal tartja
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bemondani – a mestereket gyûlésbe hívni
bércze – az a fácska, amelyre a háló szemeit kötik
bókony – könyökfa a ladik belsejében

41 A halászcéh számadáskönyvének egy lapja 1824-bõl
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bökle – a szélhajtó küsz
burrog – a hajó, amikor a hullámzó víz a fenekét üti
burványlik – a hal amikor vergõdve hullámot vet
buttyogató – kis bádogpohár, amely ügyesen vízbe vágva a békáéhoz ha-

sonló „buty”, „kuty” hangot ad. Ezzel csalogatják horogra a harcsát
csapóhorog – inánál fogva vesszõre vagy babkaróra kötött horog
csárda – a vándorhalászok gyékénysátra
csárdakaró – a halászsátor karózata
csikló – evezõ beakasztására szolgáló, mélyen nyerges kolomp
csiválni – egy evezõvel kormányozva evezni
ciklon – az evezõ beakasztására szolgáló peckes szíjhurok
cuca – egyik végén hegyesre vasalt erõs dorong, mellyel gyorsan part-

hoz tudták rögzíteni a ladikot
dunafehérhal – nyúl domolykó
durda – vágó durbincs .
elõbárka – kis bárka
elsõ legény -aki a ladik orrán húz
evedzõ – evezõ
farhám – heveder, mellyel a parton haladó laptáros a bejárókötelet a

mataknál fogva tartja

42 A halászcéh számadáskönye 1798-ból (3. oldal)



126

farkövécs – a fenékhorog végköve
farok – a vízbe hosszan benyúló partrész, szigetvég
fattyaspara – a kitört para helyébe kötött pótpara

43 Galambos, 73 éves rév-komáromi halásznagygazda 1903-ban
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fattyúlaptáros – a kisegítõ laptáros
fehérhal – csekély értékû hal (keszeg, paduc stb.)
fej – a szák keretének felsõ része
fejkõ – a fenékhorog elsüllyesztésére szolgáló kõ

44 Szalay, 72 éves komáromi öreglegény 1903-ban
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45 Bárkák és ladikok Czilling András halászmester Kis-Duna menti telepén.
Az elõtérben egy „skatulabárka”

fejmadzag – a fenékhorog csíptetõjére erõsített vékony kötél, mellyel a
fenékhorgot viszik vagy felakasztják

felsõ serte – a ponty sörényének elsõ, fogas sertéje
felszár – hálófoltozásnál két kiszakadt szem egyesítése
féregszedõ döbön – hosszú pózna végére erõsített nyitott szájú és oldalú

bödön, amellyel a folyó iszapos fenekérõl a harcsaférget szedik
fenékhorog – 20-40 méteres ín, melyen 60-80-150 horog van elhelyezve és

kõhöz kötve, elsüllyesztve
fentõ – kõsúllyal ellátott ágas-bogas fa, amellyel a halász a fenékhorgot

felszedi, illetõleg keresi a víz fenekén. (Ilyen került elõ a svájci õsko-
ri cölöpépítményekbõl is, melynek nem tudták a rendeltetését.)

füzér – erõs vastû, amellyel összefûzték az eladott halakat
gajmó – villás ágból készített fahorog, amelyen a kötelet sodorják
gorda – sugárkardos (hal)
halászdereglye – a legnagyobb halászhajó
halászfonal – a háló alapanyaga
halásztû – hálókötõ faalkalmatosság
halebéd – halászlé
halélõ – bárka helyett használt háló a halak vízben tartására
halhaja – halpikkely
haljárás – akkor mondják, ha sok a hal
hálózacskó – hálóból kötött kis zacskó, melyben a halász apró holmiját

vagy élelmét tartja
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46 Terítõfa, rajta apacs, mellette nagy- és kisbárka. A legények hálót
javítanak

harcsaféreg – a kérész lárvája
háromláb – hálófoltozásnál három kiszakadt szem
horogkövécs – a fenékhorog hosszában, minden tizedik horog után kö-

tött süllyesztõkõ
horogrosta – hálós fenekû rosta, melyre a fenékhorgot kirakják, kivetés-

re elrendezik
hu! – halászkiáltás, melyre a laptáros kiereszti a hálót
islik – erõs zsineg
isliktû – olyan, mint a halásztû, csak a fonalhoz képest nagyobb
ispita – a bágyadt halak részére készült rekesz a bárkában
jóhal – az értékes hal; mint. pl.: ponty, süllõ, harcsa, menyhal stb.
kapóhal – a nagy hal mellett (viza, harcsa) kifogott apróbb halak, amely-

ben a legénység a részén kívül osztozik
karikakeszeg – veresszárnyú koncér
kelevisz – az iszapban fekvõ ágas-bogas fa, melybe a háló beakad
kihányás – az öreghálónak vízbe való bevetése
kijáró kötél – a hálónak az a kötele, amelyet a hálót kihányók kihoznak a

partra
kinyújtani – kiereszteni az alattságot, amellyel víz ellenében a halászha-

jót húzzák
kishalász – kis szerszámmal: horoggal, kecével járó halász
koca – háromszögletû, súlyozott fakeretre alkalmazott fenékháló, me-

lyet csónak után vontattak
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kocaköröm – a kocaháló fakerete
kocás – kocával járó kishalász
kocázni – kocahálóval halászni
kötés – hálókötés
középsõ legény – a ladik orrától számítva a második padon evezõ férfi
kurtulászni – megszabadítani a tartókötelet az akadályoktól
láb – a hálókötõtû alsó, kivágott része
lábvetõ – a ladik fenekébe bedolgozott keresztfa, melyben az evezõ le-

gény a lábát megveti, hogy teljes erõvel evezhessen
ladik – halászhajó
laftolóháló – nem partra, hanem csigával a ladikba húzott háló
laftolni – a háló elakadása esetén tartóztatva evezni
léhés föle – parás ín
léhés ina – az ólmos és põsõs kettõs ín
léhés – hálófonal, vagy maga az öregháló
lepõ – tapogató
letartás – öreghálóval való halászáskor a húzás vége. Amikor közeledik

az a hálórész, amelyben a hal megfogódzott, az ólmos inat leszorít-
ják, hogy a hal alatta ki ne bújhasson

mankó – a kormánylapát felsõ keresztfája
megállítás – hálóállításnál inakhoz kötik, felszerelik, megállítják a hálót
merecs – a ladik kikötésére szolgáló kis karó
mester – a halászmester és kormányos, aki a halászatot vezeti
nyaklik – a hal, amikor fejével a háló szemébe akad, és függve marad

47 Czilling András halászkunyhója a Nyitra torkolatánál
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48 Hálóállítás egy régi halászház udvarán

nyakról jön – a háló, amikor a víz lefelé sodorja, és alulról kell tartani
nyargalóbárka – haltartó, melyet a halászok a ladik után kötve magukkal

visznek
nyelv – a hálótû pecke
ólmos ín – a húzóháló ólommal súlyozott, alsó, kettõs ina
ór – a halásztû hegyes vége; a vízbe orrszerûen benyúló partrész
órtõke – a ladik elejét alkotó fa, ehhez erõsítik az oldal- és fenékdeszkákat
öregbárka – nagy haltartó bárka, amelyet egyébként nem visznek ki a

halászatra
öreghalász – nagy hálóval járó halász
õrfát letenni – a tanyahúzás befejezését mutató jel
peceklyuk – a ladik peremében az a lyuk, amelybe a kijárókötél peckét

beakasztják
peckeshorog – úszó jelzõvel ellátott horog
pekle – vékony zsinór, amelyre a horgot kötik
pelle – a fenékhorogra csaliként kerülõ apró halak összessége
pelleszedõ – a horogra való apró halakat fogó személy
pellézõ – hosszú, keskeny , karókra feszíthetõ háló, mellyel a halakat a

varsa felé terelik
pendelháló, pendõháló, pentõháló – vetõháló, dobóháló
piszkés – kisebb kerítõhálóval járó halász
piszkés bárka – kis halászatnál használt bárka
piszkésháló – az öreghálónál kisebb, de ugyanolyan berendezésû háló
piszkevas – a szolgabot végének hegyes vasalása
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prém – a nagyobb ladikok külsõ szegõje
rákászó – abroncsra alkalmazott, rák fogására szolgáló háló
rákláb – a pendõháló zacskóinak szélét tartó kétágú, rövid fonal
réfolom – a háló hosszabbításakor egyes daraboknak egymáshoz való tol-

dása
rekesz – a bárka egyes osztályai
rózsahal – rózsás márna
rugófa – lábvetõ
semmi hal – silány, értéktelen hal
serinc – vágó durbincs
soros – egysoros az öregháló, háromsoros az, amelynek léhése két tü-

körháló közé van fogva
spél – nyársforma fa, mellyel a sátorgyékényt a rúdhoz tûzik
szakálos horog – egy ín végére alkalmazott több horog
szánkó – a ladik fenekét belülrõl védõ padlat
szapaó – vízmerõ szapoly
szélszem – a hálók szélsõ szemei
szifaorrú keszeg – Éva-keszeg
szolgabot – bot, amelyre a laptáros támaszkodik
szolgapálca – ugyanaz, mint a szolgabot
talp – a súlyozott apacsnak az a része, amelyben az apacsúr meg van erõ-

sítve
tanyavetés – az egyszeri hálóvetés, kerítés és kihúzás egésze

49 Hálótisztítás
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50 Hálójavítás a Vizafogó-halásztanyán

tányérdeszka – kis deszka, amelyen a horogra való csalit darabolják
tarka süllõ – kõsüllõ
tartókötél – a húzóháló kötele, amelyet a laptáros tart
tat – kis párkányléc az ülésdeszkán az ide-oda csúszkálás megakadályo-

zására
tókasza – rövid nyélre erõsített kaszadarab a csapások tisztítására
toll – az evezõ lapátrésze
tõke – a folyó fenekére süllyedt fák, tuskók, amelyekben elakad a háló
tucsak – az öregháló alsó inára szerelt szalmacsutak
tükörszemû háló – a kocahálón az islikbõl kötött öregszemû külsõ és bel-

sõ háló
ülésdeszka – evezõpad
vésett ajak – a paduc éles szájának neve
vicelaptáros – nehéz húzásoknál segít a laptárosnak a tartó- vagy bejáró-

kötelet tartani
viceütés  – az öreghálóra az ólmot egy ütéssel kellett ráerõsíteni. Ha több

ütés esett, az viceütésnek számított, és ezért bírság járt
villing – kanál alakú merítõháló
viszája – a varsa vöcsökje és a horog szakája
zsidóhal – rózsás márna
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ÖTVÖSÖK

A magyarság minden idõben sokat adott külsõ megjelenésére. Szeret-
te a díszes ruhákat, a veretes, sallangos lószerszámokat, a pompás fegy-
vereket és a szépen megmunkált használati tárgyakat. E hajlamának
kielégítése érdekében igénybe vette a díszítõ mûvészet minden ága-
zatát, közöttük a fémmûvességet is.

Honfoglaló õseink sírleletei már magas színvonalú és jellegzetes ma-
gyar stíluselemeket tartalmazó ötvösmûvészetrõl tanúskodnak.197 A
honfoglalás után olasz, francia és német hatások mutathatók ki ötvös-
mûvészetünkben, a magyar jelleg azonban mindig uralkodó maradt.198

A magyar ötvösmûvészet legfényesebb idõszaka a 14. és 15. század,
de a további évszázadokban is számos mûkincset alkottak ötvöseink.199

Sajnálatos, hogy a mûvek túlnyomó része, fõként háborúk következ-
tében, megsemmisült vagy külföldre került.

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

Anonymus a Gesta Hungarorum címû mûvében hosszasan foglalko-
zik Komárom alapításával, utána pedig ezeket írja: ,,.. Hosszú idõ múl-
tán, ugyancsak ezen a helyen temették el pogány módra Ketelt meg a fiát
Alaptolmát.”200

E pár sorból arra következtethetünk, hogy mindkét magas rangú
vezért õsi módon, lovastul, fegyverestül temették el, sírjukba tehát bi-
zonyosan 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 városunk-
ban a magyar ötvösmûvészet elsõ ismert termékei.201

A középkor évszázadaiból egyetlen ötvöskészítményrõl tudunk Ko-
máromban, ez a görögkeleti templom I. Mátyás korabeli aranykely-
he.202 Ennek ellenére valószínûnek tartjuk, hogy már a középkorban
számottevõ ötvöstevékenység folyt a város falai között.

Komárom, mint nagy terület katonai és közigazgatási központja,
állandóan gazdag és pompaszeretõ urak tartózkodási helye volt. Pia-
cán keresztül szünet nélkül áramlott a haza és a környezõ országok
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sok-sok áruja, közöttük az arany. A középkor végén ugyanis ,,...Európa
aranyszükségletének jelentõs részét a magyar arany fedezi. . . amikor délen a
török elõrenyomulása erõsen gátolja, majd szinte teljesen elpusztítja az afrikai
arany behozatalát a középkori világkereskedelem levantei útján...203  Az arany
tekintélyes részét a dunai fõútvonalon, tehát Komáromon keresztül
szállították nyugatra.

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

A 16. századtól kezdve már egyre több adat, feljegyzés és tárgyi
emlék áll rendelkezésünkre, melyekbõl felvázolhatjuk Komárom öt-
vöseinek életét, mûködését és mûveit. Dr. Szádeczky Lajos szerint a
gyõri, komáromi, esztergomi és az érsekújvári ötvösök 1529-ben al-

51 Ezüstmûvesmûhely a 17. században
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52 A szõnyi református egyház kelyhe 1670-bõl
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53 A nagyigmándi református egyház kelyhe 1679-bõl
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kottak közös céhet, közös törvényekkel, közösen választott céhmester
irányítása mellett.204 Jankó László is 1529-re teszi a négy város közös
céhszabályzatának keltét, azzal a megjegyzéssel, hogy e fontos okirat
elveszett.205

A négy város ötvöseinek a céhszabályzat elnyerése ügyében írt ké-
relmét szentjóbi Szent Jóbi György, a komáromi ötvösök céhmestere
nyújtotta be.206 Kõszeghy Elemér 1603-ra teszi a négy város ötvösei elsõ
céhszabályzatának elnyerését. A céhszabályokat szerinte az 1529-ben
kelt pesti ötvöscéhszabályzat alapul vételével állították össze.207

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

1. ,, Mindenek elõtte, hogy az Eötvös Mesterek esztendõnként magoknak

54 Örökmécses 1670-bõl
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55 Örökmécses 1670-bõl

ez négy városban, Gyõrben, Komáromban, Esztergomban és Újvárban válasz-
tanak egy Czéh Mestert Szent György másod vasárnapján, olyat, ki méltó és
alkalmatos férfiú legyen az Tisztnek el viselésére, mely férfiút a Tanácsházban
be vigyenek és egy eskütt polgárnak kezin megesküttettek, hogy eõ az Eötvös
mesterségnek 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 min-
den két hóban megvizsgálja és az ezüstnek tisztaságát és a mérõ szerszámok-
nak igazságát megpróbállya. Hol pedig ez dologban az Czéh Mester tunyának
vagy restnek találtatnék, avagy barátságért kedvezõ lészen valakinek, Tisztitül
megfosztassék.208

A további artikulusok tartalma:
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2. Minden ezüstmûvet be kell mutatni két vagy több mesternek el-
bírálás végett, ha jónak találják, beütik a céhmesterségek pecsétjét.

3. Meg kell fosztani a mesterségtõl azt az ötvöst, aki hamis pe-
csétet nyom a mûvére, vagy a rezet aranyozza, vagy hamis követ
foglal aranyba.

4. Ha ezen mesterségen lévõ Komáromba jön, egyet a mesterek közül
egy évig tartozik szolgálni. Ha az ilyen mester akar lenni, tartozik a céh-
mesternek 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 céhládába 8 forintot. Ezután köteles bejárni a
mesterek társaságába, egy jó ebédet kell adnia és esztendõre meg kell
házasodnia.

56 Csukás István ezüst mentelánca
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57 Ezüstbõl készült mellény-, dolmány- és mentegombok. Mentelánccsat

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.
10. Egyik mester a másik mester munkáját csak a céhmester tudtá-

val becsülheti meg.
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11. Egy mester sem tarthat 3 szolgánál és 3 inasnál többet (apród, inas).
12. Apródot nem szabad visszatartani, ha más mesterhez akar menni.
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 an-

nak özvegyét, fél mesterasztallal tartozik. Ha ötvösmester fia nem ötvösmester
lányát akarja elvenni, fél mesterasztallal tartozik. Ha olyan ember lányát
vagy feleségét az ötvösmester tudta nélkül feleségül veszi, egyéb mestersé-
ge légyen, 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 tudo-

mására jut, azonnal tartozik azt a város bírájának jelenteni. Ellenkezõ
esetben megfosztják a mesterségétõl.

19. Ha valamely mesterrel egy gira (kb. 80 dkg) ezüstre becsülhetõ közdol-
ga volna, a céhmester a mesterekkel együtt rendezi az ügyet, ha pedig 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 céhládába adni.

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 büntetés-
képpen a templomban, harmadik esetben a mesterségbõl, ha csak társ,
akkor a céhbõl 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 töb-
bet venni. Ha többet talál vásárolni, azt köteles a mestereknek bejelen-
teni, és ha ezek meg  akarják venni a többletet, azt át kell adni.

A céhlevél vége hivatkozást tartalmaz, melyben megjelölik, hogy
honnan vették át a szöveget: ,,Költ ez a levél Szent György napján Pesten
ezerötszázhuszonkilenczedik esztendõben.”

Az okirat végén találjuk a jóváhagyási záradékot az alábbi keltezé-
sekkel: 1603. szeptember 8., 1604. szeptember 24., 1681. augusztus 14.
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(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 felszolgálásából állt, amennyit megittak.)

Az ötvösök a céhmester irányítása mellett, a céhszabályzat szigorú
betartásával folytatták tevékenységüket. Életüket és annak a mester-
séggel kapcsolatos részleteit megismerjük, ha elolvassuk a céhszabály-
zatot. Ennek egyik pontjával azonban tüzetesebben kell foglalkoznunk.

Minden mesternek kötelezettsége volt az ezüsttárgyak próbálása
és pecsételésre való bemutatása, ami úgy történt, hogy a készítõ mes-
ter két vagy több mestertársa jelenlétében bemutatta mûvét a céh-
mesternek. A bizottság minden ezüsttárgyat tüzetesen megvizsgált.
Ha nem bizonyult jónak, összetörték és visszaadták a készítõnek. Ha
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azonban megfelelõnek találták, a céhmester ráütötte a céhmester pe-
csétjét.

A bizottság vizsgálata két fõ szempontra terjedt ki. Megállapították, hogy
az ötvösmunka anyaga eléri-e az elõírt finomsági fokot, továbbá hogy a kivi-
telezés olyan színvonalú-e, amilyennek egy mester munkájának lennie kell.

Az ezüsttárgyak ezüst és réz ötvözetébõl készültek. A próba alkal-
mából mindenekelõtt a finomságot vizsgálták. A próbáláshoz 17 db kb.
45 cm hosszúságú fémrudacskát, próbatût használtak. Az elsõ tû anya-
ga tiszta réz, a másodiké 15 lat réz és 1 lat ezüst, a harmadiké 14 lat réz
és 2 lat ezüst volt, minden további tû ezüsttartalma 1-1 lattal emelke-
dett, réztartalma 1-1 lattal csökkent, egészen a 17. tûig, amely tiszta ezüst-
bõl 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
annál fehérebb csíkot hagyott, minél több ezüstöt tartalmazott. Ezt a csí-
kot összehasonlították a próbatûkkel mellé húzott csíkokkal. Amelyik
tû csíkjával megegyezett a színe, annyi latos volt. Az ötvösök általában
13 latos ezüsttárgyakat készítettek. Ezt nevezték 13 próbás ezüstnek.209

A próbálás és a minõségvizsgálat után került sor a céhmesterség pecsét-
jének ráütésére. E pecsét egy kb. 4 négyzetmilliméteres beütõbélyegzõ volt.
A céhmesterség pecsétje a 17. és 18. században Komáromban három nyom-
tatott nagybetû: az SVC betûk összekapcsolásából alkotott jel volt. ,,A 18.
század második felében az SVC jel mellé már a 13-as számot is odaütötték.”210

A 17. és a 18. században használt hárombetûs jel az ,,egész magyar
ötvösmûvesség történetében rendkívüli jelentõségû, mert a komáromi ötvöscéhre
vonatkozó tárgyi és írott emlékek vetettek fényt... az egész, fémjelzésünk törté-
nete szempontjából nagy jelentõségû kérdésre”, a próbabélyegzésre.211

A próbabélyegzõ lenyomata számos ötvösmûvön fennmaradt, de lé-
tezését okirat is bizonyítja:  ,,Komárom vármegye 1732-ben, az ötvösök össze-
írása alkalmával jelenti, hogy a Rév-Komáromban mûködõ ötvösök munkájukat
bizonyos jel rányomásával hitelesítik, mely jelet az ottani ötvöscéh már két század
óta használja... Ez nyilvánvalóan csak a fenti jegy lehetett...”,212 melyet az is-
mert ötvösmûvek bizonysága szerint pajzs alakú mezõben helyeztek el.

Érdekes, hogy ilyen jelzéssel ellátott tárgy sem Gyõrbõl, sem Esz-
tergomból, sem Érsekújvárról nem került elõ, tehát kizárólag a komá-
romi ötvösök használták. Rendkívüli jelentõséget ad e jel használatá-
nak az is, hogy a céhmesterség pecsétjével való bélyegzés ,,egyedülálló
magyar sajátosság, mert használata idején Európa-szerte címerekbõl vagy vá-
rosnevek kezdõbetûibõl alkotott jelekkel igazolták a fémfinomságot igazoló pró-
bálást...”213

A céhmesterség pecsétjén kívül minden mester minden ezüstbõl
készített tárgyba beütötte a saját mesterjegyét is. Ez vagy a mester ve-
zetékneve, vagy – gyakrabban – a vezeték- és keresztneve kezdõbetû-
ibõl álló monogram volt.214

Feltûnõ, hogy a  ,,magyarországi aranytárgyakon a 19. századig próbabé-
lyegek egyáltalán nem, s beütött mesterjegyek is csak elvétve fordulnak elõ”.215
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A céhszabályzat cikkelyei alapján az ötvösök nagy gondot fordítot-
tak mûveik színvonalára, minek következtében, különösen a 16. szá-
zad folyamán, sok ötvösremek született. Ezek különféle technikával
készültek. Ismerünk vert ( domborított vagy trébelt ), vésett és öntött
munkákat.

Az ötvösmûvek felülete a megmunkálás módozata szerint poncolt
(megismétlõdõ minta ráveréssel), cápás (érdesre poncolt), gyapjas (hul-
lámvonalakkal díszített), áttört (vékony ezüstszálakból font, filigrán)
és drágakõvel vagy zománccal díszített lehetett.216

Az eddig ismert adatok a komáromi ötvösök számáról is nyújtanak
tájékoztatást. Tudjuk, hogy 1603 és 1867 között több, mint 40 mûködött
a városban.217 Közülük 1689-ben 6 ötvösmester,218 1732-ben 5
ötvösmester,219 1752-ben 8 ötvösmester,220 1828-ban 9 ötvösmester,221 1847
körül 5 ötvösmester két inassal.222

A rendelkezésünkre álló tárgyi emlékek és feljegyzések az ötvösök
személyére vonatkozó számos adatot is megõriztek, melyekbõl a mes-
terek sorát idõrendben az alábbiak szerint állíthatjuk össze:223
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1. Szentjóbi Szent Jóbi György a komáromi ötvösök céhmestere volt
1603-ban. Õ nyújtja be 1603-ban Hetesi Pethe Márton, Bács és Kalocsa
megye püspöki helytartójának a gyõri, komáromi, érsekújvári és esz-
tergomi ötvösök kérelmét, hogy a pesti ötvösök 1529-bõl származó céh-
szabályzatát írják át.224

2. Debreczeny János ötvösmester volt 1603-ban.225

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.226

5. A KB jel mestere. Nevét nem tudjuk, 1652, 1653 és 1657-bõl ismer-
jük munkáit (kelyhek, kenyérosztó tányér), melyeken az évszám mel-
lett 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

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

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

merjük (kelyhek, tányérok, keresztelõkancsó, serleg ). 1681-ben céh-
mester volt.

10. CP jelû mester. 1679-ben és 1700 táján készült mûveit ( tányér,
bogláros 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.227

12. Ötvös Sámuel nevével az 1715-ös és az 1720-as összeírásokban
találkozunk a komáromi ötvösök között.228

13. Rochmonics János 1715-ben és 1720-ban szerepel az ötvösmesterek
között.229

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.230

16. Pék Boldizsár ötvösmester mûködése a 17. század utolsó és a 18.
század elsõ évtizedeire tehetõ.231

17. Nagy Mihály az 1700-as évek elsõ felében mûködött. Gyurakovics
Mihály tanítványa volt. Munkái közül egyet sem ismerünk.232

18. Repka György ötvösnek a 18. század elsõ felében volt mûhelye
Komáromban. A mesterséget Pék Boldizsárnál tanulta.233

19. Nánay Imre Komáromban született. Ifj. Pécsvárady Sámuel tanít-
ványa volt. A 18. század közepén dolgozott önálló mesterként.234
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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.235

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

23. Olvashatatlan ötvösjegy mestere. ( A jegy valószínûleg két betû kom-
binációja, melyek közül az egyik díszes M-nek látszik.) Egy 1809 táján
készült kelyhérõl és egy 1786-ban készült tányérjáról van tudomásunk.236

24. Simon István ötvösmester a 18. és 19. század fordulóján mûkö-
dött 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
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életébõl, és számos akkori díszítõelem rajzát örökíti meg. Jegyzeteibõl
tudjuk, hogy 1807-ben visszatért tanítómesteréhez, Simon Istvánhoz,
akinek akkor másfél hónapig volt vendége.237

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

26. Üveges Márton. Mesterjegye Ü.M. vagy M.Ü.  Valószínû, hogy 1797-
ben szabadult. Mint mestert 1808-ban említik. Számos mûvét ismerjük ( ke-
hely, kanna, 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, men-
telánc, 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 szabadság-
harcban. 1849. szeptember 18-án kardvágástól megsebesült a jobb keze
középsõ, gyûrûs- és kisujján. Több mûvét ismerjük ( pitykegombok ).

33. Patuelli Ede. Mesterjegye. . . UELI. Az ötvösök között 1846-ban
említik. 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
került. A megmaradt és ismert mûvekbõl messzemenõ következtetése-
ket nem lehet levonni, arra azonban alkalmasak, hogy némi fényt derít-
senek a város ötvöseinek szakmai tudására, mûveikre és vevõkörükre.

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 Komá-
romból kerültek nemesfém tárgyak. Ezek a helységek Komáromot és Sop-
ront kivéve, a török háborúk idején ellenséges megszállás alatt állottak. A
török hatalom gyengülése, illetve végleges megszûnése következtében új-
jászervezõdõ református egyházak egymás után szerzik be templomi edé-
nyeiket: úrvacsoraosztó kelyheket, kenyérosztó tányérokat stb.

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

A török háborúk után Komárom gazdag várossá lett. Lakosainak
már tellett díszes öltözetre és finom mûvû használati tárgyakra. Ezek-
bõl 1700-as években készültet nem sokat ismerünk. Annál több ma-



149

radt meg az 1800-as évekbõl. Evõeszközök, ládikák, nyakláncok, men-
teláncok és fõleg gombok széles skálája tanúskodik a kor divatjáról és
ötvöseink tudásáról.

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

A 19. század elsõ évtizedeiben még sokat adtak a munkák kidolgo-
zására, késõbb azonban – valószínûleg a nagy kereslet hatására – egy-
re 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 általá-

61 Gabonaszállító hajó képe egy hajóács menteláncán



150

ban kapósabb a kézmûipar jóval drágább készítményeinél. Évrõl évre
kevesebb munkájuk akad az ötvösöknek is, akik megrendelés hiányá-
ban felszámolják mûhelyüket, vagy pedig, mint a Király és Grünhut
család, utódaikat 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 fel-
sorolását tulajdonosaik lakóhelye szerint úgy, ahogy azt Kõszeghy
Elemér az 1910-1913. évi állapot figyelembevételével a Magyarországi
ötvösjegyek címû mûvében lerögzítette. A Kõszeghy-féle adatokat ki-
egészítettük saját gyûjtésünk eredményeivel.

A felsorolásban közöljük a tárgy rövid leírását, az ötvösmester ne-
vét és a készítés idõpontját.

  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. család238

16. Mentelánc. Király József. 1850 körül.
      Z. CS. család239

17. Mentelánc. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
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18. Mentelánc. Üveges Márton. A 19. sz. eleje.
19. Öntött, faragott mellénygomb. Szetendrey József. 1820 körül.
      K. család240

20. Filigrán mellénygomb. Király József. 1850 körül.
21. Öntött, vésett dolmánygomb. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
        Evangélikus egyház241

22. Trébelt kehely. Olvashatatlan jelû mester. 1780 körül.
23. Ostyatartó tányér. Kelecsényi Mihály. 1783.
24. Fedeles ostyatartó. Kelecsényi Mihály. 1799.
        Református egyház242

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

  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
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63 Kókuszserleg a 17. század második felébõl

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
44. Kanál. Kelecsényi Mihály. A 18. sz. vége.
       Prandich Pál
45. Burnótszelence. Gloger Károly. 1820 körül.
       Csekei Varjú Elemér
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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
       oroszlán. 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.
57. Keresztelõ kanna. PJ jelû mester. 1817.
       Sz. D. család243

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.
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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. család244

66. Pecsétgyûrû AJ bekarcolt monogrammal.
       Szentendrey József. A 19. sz. eleje.
       K. B. család245

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. család246

71. Kettõs mentelánc. Üveges Ede. A 19. sz. közepe.
       P. N. L. család247

72. Mentelánc. Király József. 1850 körül.
       S. család248

73. Mellénygomb ( filigrán ). Király József. 1850 körül.
       Evangélikus egyház249

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.

  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.
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  Nagymaros

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

  Páty

  Református egyház
82. Kehely díszedény nodusszal és áttört kosárral. Pécsvárady Sámu-
el. 1668.

Ráckeve

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

  Sárbogárd

  Református egyház
84. Kehely. Üveges Márton. 1807.

  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.



157

ASZTALOSOK

A mesterség kialakulása

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

A kézmûvesek által gyártott bútorok Zsigmond király uralkodása
idején terjedtek el Magyarországon. Készítõi az elsõ idõben minden
bizonnyal nyugatról behívott mesterek voltak.250

Komárom királyi vár volt, falai között gyakran tartózkodtak uralko-
dók, országos méltóságok és külföldi követek. 1440-ben Zsigmond lá-
nya, Erzsébet királyné egész udvartartásával együtt három hónapon át
volt a komáromi vár lakója. Itt szülte meg fiát, V. Lászlót. Biztosra vehet-
jük, hogy a vár berendezése már ekkor királyi igényeket kielégítõ volt.251

Erre az idõre tehetõ a komáromi asztalosipar kialakulása. Elsõ mûvelõi
a vár berendezésén dolgozó külföldi mestereknek segédkezõ ügyes kezû
helybeli lakosok lehettek. A mesterség magyar elnevezésével a 15. szá-
zadban találkozunk elõször, akkor asztalgyártóknak nevezik õket, szem-
ben az ácsolt bútorokat faragó szekrénygyártókkal.252

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 Csalló-
köz gyümölcsösei pedig kiváló minõségû dió- és cseresznyefát adtak. A
kész áru értékesítése sem okozott gondot. Komárom forgalmas dunai át-
kelõhely volt, nemzetközi utak keresztezték itt egymást, a Duna vízi útja
pedig 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.253

Az asztalosoknak tehát nemcsak a fa megmunkálásához kellett érte-
niük, de el kellett sajátítaniuk a bútorok festésének a tudományát is.
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,,Ezeknek a mesterembereknek köszönhetõ a hazai ornamentikában a 15. század-
ban - egyszerûbb formában a 14. században – fellépõ virágkompozíciók áttétele
az asztalosmunkákra. Õk indították el. . . annak a jellegzetes virágos ornamen-
tikának a kibontakozását, amely azután mindvégig döntõ hatással maradt a
magyar népi asztalosbútor díszítésére. . . . Ekkor egyik legkedveltebb díszítõ
elem a virágcsokornak korsóba állított, reneszánsz ízlésû, szimmetrikus felépí-
tésû változata volt. A Mátyás-kori királyi mûhelyek már az 1480 körüli években
alkalmazták ebben a formában díszítmények között, a 16. század folyamán pedig
az asztalosmunkákon is, némileg szélesebb körben, népszerûvé vált.”254

Valószínû, hogy a komáromi asztalosok kapcsolatba kerültek a
Mátyás-kori mûhelyekkel, hiszen a mûvészetpártoló uralkodó egyik
kedvenc tartózkodási 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 emelked-
nek, mindenhol roppant költséggel készült, gerendázatos mennyezetekkel. Itt
állomásozik a Bucentaurus nevû hajó, berendezése palotaszerû, elejétõl végig
ebédlõ-, alvó- és társalkodótermek sora húzodik rajta végig...”255

Mátyás a várat is, a Bucentaurust is itáliai mesterekkel készíttette el. Biz-
tosra vehetjük, hogy mesterségbeli tudásuk, az általuk használt díszítõmó-
dozatok és -elemek nagy hatással voltak a helybeli asztalosokra is. A komá-
romi festõ-asztalosok munkáinak reneszánsz jellege ide vezethetõ vissza.

A festett bútor készítésének megismerése után csakhamar híresek let-
tek a komáromi asztalosok. A megrendelések rendszeressé válása után –
a többi kézmûvesekhez hasonlóan – õk is céhet alapítottak. Legrégebbi
ismert céhszabályzatuk 1686-ban kelt. Népszerûségük ettõl kezdve roha-
mosan 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 36 256

A komáromi asztalosok minden mesterségükbe vágó munkát elvé-
geztek, legismertebb termékeik azonban a festett bútorok, ezen belül el-
sõsorban a tulipántos ládák és a festett templombelsõk voltak.

Tulipántos ládák

A tulipántos ládák különféle méretben készültek. A nagyobbakat
kelengyetárolásra, a kisebbeket értéktárgyak, iratok, levelek elhelye-
zésére használták.

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
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közeledtének hírére az emberek értékeiket ládába rakva menekültek biz-
tonságos helyre, Komárom környékén a mocsarakba, melyeknek útvesz-
tõit csak a helybeliek ismerték. Érdekességként megemlítjük, hogy a csal-
lóköziek 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 legfonto-
sabb értékeiket. Ez a szomorú tény a magyarázata annak, miért voltak
annyira és olyan hosszú idõn át keresettek a ládák.

Anyaguk túlnyomórészt fenyõfa volt, de a megrendelõ kívánságá-
ra kelengyésládát dió- vagy tölgyfából is készítettek.257 A
kelengyésládák a megrendelõ kívánsága szerint különféle méretûek
voltak. Négy alacsony lábbal vagy láb nélküli változatban készültek.

64 Asztalosmûhely a 17. században
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Lehajtható fedelük elöl kulccsal záródott. A szállítás megkönnyítésére
a két oldallapra egy-egy vasfogantyút erõsítettek.

Érdekes a ládák díszítésének kialakulása, melyrõl dr. Csilléry Klára a
következõket írja: ,,A 18. század többféle változattal jelentkezõ korábbi stílustö-
rekvései után a múlt század elejére az ékrovásszerû faragás jut uralomra – külö-
nösen jellemzõek a lendületes, keskeny levelek és sajátos tulipánok. Ez vagy keret-
ként fogja körül a festett díszítményt, vagy teljesen betölti a láda egy vagy két
mezõjét. A század második felére azután a plasztikus dísz egyre inkább visszavo-
nul az apró virágos koszorúkkal szemben.258... A komáromi ládákkal megrakott
hajók útvonalán, pontosabban a látogatott vásárok körzetében, mindenütt érezhe-
tõk a komáromi stílushatárok. S míg a fenyõfa bútort készítõ asztalosok másutt, a
Sopron megyei Kapuvárott éppúgy, mint Tolna megyében, Szekszárdon avagy
Faddon általában egyedül festéssel ékesítették a bútorok felületét, a ládák elejét
végig a Duna mentén túlnyomórészt a komáromi példák szellemében faragták,
míg a virágozásban ugyancsak nagy területen érezhetõ Komárom hatása.”259

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

A ládák készítését és a díszítések faragását mindvégig asztalosok
végezték. Ugyanazzal a V alakú vésõvel dolgoztak, amellyel a fejfák
betûit faragták, ugyanis az asztalosok közül sokan kizárólag tulipán-
tos ládákat, koporsókat és fejfákat gyártottak.260 A ládák festését idõvel
asszonyokkal végeztették, elsõsorban azért, mert a nõi munkaerõ ol-
csóbb volt, mint a férfi. Az asszonyok nagy szakértelemmel és jó ízlés-
sel végezték munkájukat, amiért nagy megbecsülésnek örvendtek.

65 A komáromi asztalosok céhládája 1766-ból
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66 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete (1650)

Közülük egyesek oly féltékenyen õrizték tudásukat, hogy csak zárt
ajtók mellett voltak hajlandók festeni.261

A tulipántos ládák festését Komáromban tarkázásnak nevezték. A tarká-
zó asszonyok enyves festékkel dolgoztak, melyet porfesték, víz és frissen
fõzött csontenyvbõl kevertek össze. Elõször az alapszínt festették rá a ládá-
ra. 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 ol-
dallapokon 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.262

A ládákat a mesterek maguk adták el a komáromi piacon vagy a
vásárokon. A csallóközi és mátyusföldi helységekbe szekéren, a Duna
mentiekbe hajón szállították a nagy népszerûségnek örvendõ tulipán-
tos ládákat, melyek még Szerbiába, sõt Bulgáriába is eljutottak.263 Nép-
szerûségüket bizonyítja egy feljegyzés, mely szerint az egyik belgrádi
üzlet leltárában már 1728-ban szerepel ,,komáromi láda”.264

A 20. század kezdetén még elég sok kis tulipántos láda készült, a
kelengyésládák iránti kereslet azonban évrõl évre csökkent. A ládák
túlnyomórészt fenyõfából készültek, egy-két megrendelõ még díszes
keményfaládát 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.265
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Az utolsó ládakészítõ mesterek közül az alábbiakról tudunk:266

Németh Márton ( született 1850 táján ) Szent János utcai mûhelyé-
ben évtizedeken keresztül számtalan tulipántos láda készült. A tarká-
zást pártában 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 kikötõvárosba.

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.

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 ké-
szültek 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 alábbi-
ak voltak: Jókay Sámuelné, Jókay Lajos, Németh Márton.267 Biztosra vehet-
jük, hogy mûhelyeikben csak tulipántos ládák készültek, esetleg még
koporsók.

67 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete (1650)
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68 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezete (1650)
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A gyáripar fokozatos térhódítása, az elsõ világháború, majd az utá-
na bekövetkezett gazdasági válság megpecsételte a kézmûves aszta-
losipar sorsát. A nehéz helyzetbe jutott asztalosok 1926-27-ben szövet-
kezetbe tömörülve igyekeztek megkeresni mindennapi kenyerüket.
Jókai utcai üzletükben ezekben az években még árultak tulipántos lá-
dát, kereslet hiányában azonban be kellett szüntetniük a gyártást.268

Festett templombelsõk

A komáromi festõ-asztalosok keze munkáját dicsérik szerte az or-
szágban a még ma is fellelhetõ festett templombelsõk. Ezek az egy-
szerû emberek kiváló szakmai tudással és finom ízléssel olyan jel-
legzetes komáromi stílust alakítottak ki, amely rendkívüli népsze-
rûségnek örvendett. Számos új és újjáépített templom berendezé-
sét készítették el. Ilyenkor egy vagy több asztalosmûhely teljes lét-
számmal kivonult a helyszínre, és a megállapodás alapján elvégez-
ték a megrendelt munkát. Az általunk ismert templombelsõk alap-
ján megállapíthatjuk, hogy kazettás mennyezeteket, kórusmellvé-
deket, szószékeket, Mózes-padokat ( papi padokat ), valamint Úr-
asztalokat készítettek és festettek. Érdekes, hogy a templombelsõk
festését mindig férfiak végezték. Munkájukat fõleg református gyü-
lekezetek igényelték. Puritán egyszerûségû, fehérre meszelt temp-

69 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete
(1650)
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70 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete
(1650)

lomaikat meleg, barátságos hangulatúvá varázsolta a sok színes, fes-
tett virág.

A kazettás, festett virágdíszes mennyezet reneszánsz királyi és fõ-
úri 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”.269 A legkorábbi, általunk ismert
templombelsõ a szentsimoni ( Borsod-Abaúj-Zemplén megye ) ró-
mai katolikus templom kazettás mennyezete 1650-ben készült. Az asz-
talosmunkák 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.”270 A Veszp-
rém megyei Vilonya református templomának festett belsejét Földes
Mihály komáromi mester készítette 1728-ban. A festett mennyezet a
budapesti Nemzeti Múzeumba került.271 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 mennye-
zete a budapesti Iparmûvészeti Múzeum tulajdonában van.272 Komá-
romi festõ-asztalosok alkotása a mezõcsáti református templom be-
rendezése 1746-ból, mely a Magyar Néprajzi Múzeumba került. Fel-
irata szerint:
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Ez a templombeli munka készült
Rév-Comáromi becsületes Aszt.
Mest. emberek Czina Mihály és
Kontz János által. Mesterlegény
Tüdõs János, Szabó István által.273

A Csongrád megyei  Szentes református templomának belsejét is
komáromi  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 templo-
mot lebontották, de feljegyezték, hogy milyen volt a templom beren-
dezése:

,,A Deszka mennyezet vagy padlás kék színre volt festve, és 4 szegletes
táblákra 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
szarvasok, veres madarak, sárga és fejér s fekete levelû, ember nem látta virá-
gok, edények, tsillagok, sokféle színekbõl elegyített kacskaringós formák voltak
arra festve, minden, a’ mit az asztalosok minden elõre való gondolkozás nél-
kül kiformálhattak – és a’mellyek már igen szépeknek tartattak.”

,,A mennyezet közepén egy táblára zöld koszorútól körülkerítve ez volt
írva: Kemenczki Péter. Molnár Mihály. Ifjú Jókai Sámuel. Rév Komáromi Asz-
talos Mesterek által.”274

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

A felsoroltakon kívül bizonyára még számos helyen készítettek fes-
tõ-asztalosaink templombelsõket, ezek azonban tûzvész vagy hábo-
rús dúlások áldozatai lettek, vagy pedig a templomok renoválása al-
kalmával elkallódtak. Mindezek dacára a megmaradt pár templom-
belsõ elégséges annak megállapítására, hogy Rév-Komárom festõ-asz-
talosai több évszázados munkálkodásukkal bizonyságot tettek a ma-
gyar nép alkotókészségérõl és mûvészi érzékérõl.
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HAJÓÁCSOK

 Európa második legnagyobb folyója a Duna, vízi közlekedés céljaira
sokféle szempontból alkalmas. Közel 2600 km-es hajózható része szá-
mos országot köt össze, folyása viszonylag egyenletes, medrében a Ka-
zán-szoros kivételével nincs veszélyes szakasz. Csak erõs teleken fagy
be, jégpáncélja általában akkor sem hosszú életû. A partjain letelepe-
dett népek felismerték a hajózásban rejlõ lehetõségeket, és éltek is ve-
lük. A rómaiak idõszámításunk elsõ századaiban már élénk forgalmat
bonyolítottak le a Dunán. Kereskedelmi és hadihajóik számára az e cél-
ra alkalmas helyeken kikötõket és hajóállomásokat építettek. Közéjük
tartozott a mai Komárom térségében épült Brigetio is.275

 A dunai hajózásnak tehát õsi hagyományai voltak, melyeket a hatal-
mas folyam mellett lakó népek a Római Birodalom bukása után – némi-
leg csökkent mértékben és kevésbé szervezetten – tovább folytattak.

 A hajózás elõnyeit és szükségességét a honfoglalás után a magyar-
ság is felismerte, és az állami élet megszervezésével egyidõben bekap-
csolódott a dunai forgalomba.276

 Komárom a magyarországi hajózás egyik legkorábbi kikötõje volt, egy
oklevél ugyanis már a 11. században berakodó hajóállomásként említi.277 A
13. században már tekintélyes forgalmú volt a komáromi kikötõ. Errõl
tanúskodik IV. Béla 1265-ben kelt kiváltságlevele, melyben Komárom-
nak egyéb kedvezmények között árumegállító jogot is adott. Ez annyit
jelentett, hogy a városnak jogában állt megvámolni a területén áthala-
dó hajószállítmányokat.278 A további évszázadokban egyre több hajó-
zással kapcsolatos feljegyzésen és okiraton szerepel Komárom neve. Ez
meggyõzõen bizonyítja, hogy a dunai hajózásban Komárom minden
idõben jelentõs szerepet játszott.

 Természetes, hogy ebben a fontos kikötõvárosban a magyarországi
hajózás megindulásától fogva mûködött   hajóépítõ mûhely. Az elsõ
ismert hajóácsok között sok olaszt találunk, akik szülõföldjükrõl ho-
zott gazdag tapasztalataikkal a komáromi hajóépítés megteremtõinek
tekinthetõk.279

Mátyás király Bucentaurus nevû díszgályája is a velencei dózsék
gályájának mintájára készült.280
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 A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy Ko-
máromban a középkorban is készítettek hajókat. De a tömeges gyártás
a török háborúk idején, a 16. században indult meg. Ennek a rossz em-
lékû évszázadnak az elsõ felétõl kezdve Komárom lett a magyarországi
dunai hajóhad bázisa. A hadihajók legénységének, a rettenthetetlen
naszádosoknak tekintélyes része a városban állomásozott.281

 A hadászati intézkedésekkel egyidõben a hajóépítés területén is jelen-
tõs változások történtek. „A török megszállás kezdetétõl indult meg a hajóépítõ
iparnak földrajzilag és hadmûveletileg biztosított helyre, Komáromba való összponto-
sítása”, melyet „…elõsegített az is, hogy itt ömlik bele a Felvidék erdõs területérõl
érkezõ Vág folyó a Dunába, és így a hajóépítéshez szükséges szálfák leúsztatása feles-
legessé tette a költséges szállítást.”282 Ez a jelentõs esemény fontos állomása a
komáromi és egyben a magyarországi hajóépítésnek. A magyar hadihajó-
kat, a naszádokat ugyanis maguk a naszádos katonák építették. Hajóépítõ
tevékenységük „…a paraszti árutermelés egy sajátos megnyilvánulása volt.”283

 Érdekes következménnyel járt egy másik esemény is. 1578-ban a te-
kintélyes részben délszlávokból álló zsoldos naszádosok elhagyták Ko-
máromot, mert a császár nem fizette ki a zsoldjukat. Helyükre komáro-
miak álltak, akik minden mellõzés és nélkülözés ellenére is kitartottak.284

Ettõl az idõtõl kezdve tehát komáromiak a naszádok építõi, akik egyben
õsei is a késõbb oly híressé vált komáromi hajóácsoknak. Ezek az egysze-
rû emberek kitûnõ hajókat építettek, amelyek összehasonlíthatatlanul
jobbak voltak a bécsi arzenálban szakemberek által óriási költséggel épült
gályáknál. Gabelman, a török háborúk egyik szemtanúja errõl így ír nap-
lójában: „…A (magyar) naszádok többet érnek, mint (bécsi építésû) gályák. Aki
õfelségét gályák építésére bírta, a dolgot vagy nem értette, vagy pedig saját nagy-
ságát és páváskodását érvényesítette õfelsége és az ország kárára.”285

   A naszád 23-24 m hosszú, 4,5 m széles, 1,1 m merülésû, hegyes
orrú, lapos fenekû hadihajó volt. Kedvezõ szél esetén a hajó közepén
álló árbocra szerelt vitorla, szélcsendben 20 evezõs hajtotta. A hajó tat-
ján volt a parancsnoki kabin, a hajóorr térségében pedig egy bódé állt,
belsejében 2 ágyúval. Ennek a gyors, mozgékony hajónak az építése
rendkívül pontos, alapos munkát igényelt, különben nem bírta volna
ki a vitorla nagy húzóhatását és az ágyúzás okozta rázkódásokat.286

 A régi feljegyzések megõriztek egyet-mást a hajóépítés módjáról is.
Tudjuk, hogy a hajóácsok 1594-ben, de még 1691-ben is fejszével készítet-
ték a deszkát, még a német tartományokban is. A hajóácsok mûvészi mó-
don kezelték a faragóbárdot, de egy szálfából csak két deszkát tudtak kifa-
ragni. Ez a mûvelet nagy anyagveszteséggel járt. Fûrészeléssel sokkal több
anyagot megtakaríthattak, de ez esetben fûrészt is, mestert is Olaszország-
ból kellett hozni, mert a Habsburg-birodalomban egyik sem volt. A fûré-
szelés útján nyert deszkát ezért olasz módra vágott deszkának nevezték.287

 A török háborúk vége ismét fordulatot hozott Komárom számára, mert
a hadiflotta székhelyét újból a déli végekre helyezték át. A város gyorsan
alkalmazkodott az új helyzethez, és bekapcsolódott a nagymérvû orszá-
gos újjáépítésbe. Rövid idõ alatt tekintélyes kereskedelmi hajóparkot épí-
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tett, minek következtében az ország legfontosabb hajózási központja lett.
Az 1800-as években Komáromban mûködõ 416 gabonakereskedõ

közül egyik-másiknak 20-25 tölgyfahajója volt.288

 A hajók biztosítása céljából ugyancsak Komáromban alakult meg 1807-
ben Magyarország elsõ biztosító társasága: a Császári Királyi Szabadítékos Rév-
Komáromi Biztosító Társaság.289 A társaság vízi szállítással is foglalkozott. 162
tölgyfahajója tekintélyes forgalmat bonyolított le az ország folyóvizein, ame-
lyet a komáromi központi igazgatóság bajai, bezdáni, bogyiszlói, gyõri, kulai,
monostorszegi, palánkai, pancsovai, pesti, szegedi, temesvári, titeli, tolnai, tö-
rökbecsei, újverbászi, újvidéki és zimonyi ügyvivõi segítségével irányított.290

 A hatalmas méretû vízi szállítás lebonyolításához szükséges hajó-
kat a komáromi hajóácsok készítették. Német eredetû szóval superoknak
is nevezték õket.

71 Hajóácstelep a 17. században
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 A hajóépítés nagy gyakorlatot, kifogástalan szakmai tudást, pontos
és szervezett munkát igénylõ mûveletsorozat volt, melyet a hajóácsok
kompániákba tömörülve a legtapasztaltabb mester irányítása mellett vé-
geztek. A hajóácsok számáról  csak megközelítõ   pontosságú adataink
vannak. Egyes összeírások ugyanis egybevették õket az épületácsok-
kal, más összeírások pedig csak a kompániák számát jegyezték fel. Így
tudjuk, hogy 1820-ban „4 hajócsináló kompánia” mûködött.291 Egy kom-
pániában 10-15, esetleg 20 ember dolgozott.

 Példamutató közösségi szellem uralkodott Komáromban az ácsok, ha-
jóácsok, halászok, hajósok és molnárok között. Életük nagy részét a folyó-
kon vagy a partokon töltötték, munkájuk, életük szoros kapcsolatban állt a
Dunával és a Vággal. Szükség esetén kölcsönösen segítették egymást. Ha
sok munkájuk volt a hajóácsoknak, segítségül hívták az épületácsokat. Ilyen-
kor néha elõfordult, hogy egy-egy pajkosabb fiatal superlegény ajkáról el-
hangzott az évõdõ megjegyzés: „hajzliács”, de az öregek gyorsan leintették
õket. Télen a hajóácsok segítettek a hajósoknak a jégvágásban, tavasszal és
õsszel pedig a molnároknak a hajómalmok vontatásában.292

 A hajók túlnyomó részét Komáromban építették, de ha a rendelte-
tési helyet innét nehéz volt megközelíteni, útra keltek, és a helyszínen
végezték el a megrendelt munkát.293

 Komáromban a Vág- Duna és a Kis- Vág közötti, több mint 1 km hosszú
Vág- sziget volt a hajóácsok munkaterülete. A hagyomány szerint a török há-
borúk idején  itt tanyáztak a naszádosok, itt építették, és javították naszádjaikat.

74 Hajóácsok munkaeszközei
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Tõlük örökölték hajóács utódaik a hajóépítés tudományát és egyben a terüle-
tet is. A Kis- Vág medrét azóta feltöltötte a folyó hordaléka, de a közúti híd két
oldalán elterülõ õsi faragóteret egészen a második világháborúig használták.
Jobb helyet keresve sem találhattak volna, mert a Vág-sziget a Csallóközt a
Mátyusfölddel összekötõ fõút és híd mellett, csendes folyású víz partján terült
el. Itt volt a Vágon leúszó tutajok kikötõje, a parton a fakereskedõk telepei, a
közelben pedig azok az utcák, melyekben a hajó-ácsok laktak. A meder- és
partviszonyok ezen a területen rendkívül kedvezõek voltak. Csak magas
árhullám öntötte el a partot, mely enyhén hajlott a víz felé. A mederben is
folytatódott ez a lejtésszög, tehát viszonylag kevés erõfeszítéssel partra tudták
vontatni a javításra szoruló hajókat és vízre ereszteni a kész vízi jármûveket.

 Az ácskompániáknak megvolt a saját õsi, a Vág- szigetnek mindig ugyan-
azon a helyén lévõ faragótelepe, melyen a szerszámok, ruhák és egyéb hol-

75 Hajóácsok munkaeszközei
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mik elhelyezésére fabódét építettek. A bódék olyan magas cölöpökre voltak
építve, hogy a legnagyobb árvíz sem ért el a padlójáig. Itt tanyázott a kompá-
nia éjjeliõre, aki éberen vigyázott a sokszor nagy értékû anyagokra. Az utolsó
faragótelep a Fehér hajóácscsaládé volt, a Vág- Duna közúti hídja tövében, a
keleti oldalon. A bódé 1945-ben, a híd felrobbantása alkalmával pusztult el.

  Építõanyagok294

A vízi jármûvek építéséhez szükséges anyagot a hajóácsok vagy a helybéli
fakereskedõktõl vásárolták, vagy pedig a közeli erdõk tulajdonosaitól szerez-
ték be. A legegyszerûbb megoldás a helyi vásárlás volt. A fakereskedõk telepei
szomszédosak voltak az ácsok faragótelepeivel, a Vág- Duna partján pedig

76 Hajóácsok munkaeszközei



174

több kilométer hosszúságban tutajok ezrei sorakoztak. Ha felfûrészelt fára volt
szükség a fatelepen, vagy ha szálfa kellett, a tutajok tömegébõl szabadon válo-
gathattak a mesterek. Bõséges választék volt mindennemû fában, hiszen 1791-
bõl például 60 komáromi fakereskedõ nevét ismerjük.295 A tutajok mennyisé-
gére pedig abból is következtethetünk, hogy még a 19.  század második felé-
ben is évente több, mint 20 000 tutaj érkezett Komáromba.296

 A tutajokat szlovák tutajosok úsztatták le a Vág- Dunán a hegyvidék
hatalmas erdõségeibõl egészen Komáromig. Minden tutaj két kötésbõl állott.
A kötésben kb. egyforma hosszúságú fenyõszálfákat válogattak össze úgy,
hogy egyik végén a vékony, a másikon a vastag részek kerültek egymás mellé.
A kötés szálfáit két végükön egy-egy keresztgerenda fogta össze. Az így el-
készített, nyújtott trapéz alakú kötéseket szélesebb végükkel összeállítva,
fiatal facsemetékbõl sodort erõs gúzzsal fogták össze.

77 Hajóácsok munkaeszközei
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 A tutajt – egyes folyószakaszok rendkívül veszélyesek voltak – két
tutajos irányította, hátul középütt egy kormánylapát, elöl oldalt egy eve-
zõlapát segítségével. A lapátok kb. 5 m hosszú gerendából készültek, a
közepükön fúrt lyuk segítségével forgathatóan csatlakoztak a tutaj ke-
resztgerendájába erõsített gúzstõkéhez. A tutaj felelõs parancsnoka min-
dig a hátsó kormánylapátot kezelte.

 A tutajok, különösen késõbb, amikor már az erdõségek közelében is vol-
tak fûrésztelepek, finomabb fûrészelt árut is szállítottak. A tutajosok Komá-
romba érve annak rendje és módja szerint átadták a megrendelõnek a szál-
lítmányt, megkapták járandóságukat, bevásároltak, és mentek vissza az új
szállítmányért. A tutajok további irányítása, rendezése már a komáromiak
feladata volt. Õket azonban nem tutajosoknak, hanem talpasoknak nevezték.
A komáromiak ugyanis tutaj helyett inkább a talp szót használták. A tutajo-
sok és talpasok egy ideig jól megfértek egymással. 1880. szeptember 8-án
azonban felborult a megszokott rend. Valószínûleg a tutajosok jobb kerese-
tére áhítozva, a talpasok testületileg megjelentek a komáromi rendõrkapi-
tánynál, akitõl azt követelték, hogy tiltsa el a tutajosokat „a munkától, és
ûzze ki õket a városból”. A talpasok legfõbb érve az volt, hogy õk „adózó és
porciózó polgárai a városnak”. A kapitány nem teljesítette a kérésüket, mire
nagy szitkozódás és fenyegetõzés mellett eltávoztak, majd nekiestek a vá-
rosban tartózkodó tutajosoknak. Nagy verekedés kezdõdött, melyben a tal-
pasok megverték a tutajosokat, sõt még a kivezényelt rendõröket is. A csatá-
nak a katonaság beavatkozása vetett véget. A sebesülteket kórházba szállí-
tották, hét talpas pedig a városháza börtönébe került.297

 Fontos részmûvelet volt a tutajúsztatás utolsó állomása: a partra von-
tatás. Ezt a szekeres gazdák végezték egy pár ló segítségével. A lovak
szerszámjára hosszú lánc volt erõsítve, mely kapocsban végzõdött. A lán-
cot rácsavarták a szálfa vékony végére, a kapcsot beillesztették a megfe-
lelõ láncszembe, és egyenként partra  vontatták a tutaj rönkjeit. Ezért a
mûveletért a tutaj szálfáit összetartó gerendákat kapták fizetség gyanánt.298

Ha hajóácsnak vontatták partra a szálfát, azok készpénzzel fizettek.

78 A hajófenék meghajlítása
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Érzékenyen  érintette a komáromi fakereskedelmet és egyben a
hajóácsokat az erõdõk építésével kapcsolatos  kisajátítási eljárás, amely-
nek fatelepek egész sora esett áldozatul. A fakereskedõk 1867-ben pert
indítottak a kincstár ellen, amely ugyan egyezséggel végzõdött, de az
ügynek az lett a következménye, hogy az újonnan épített erõdsor és
várfal elválasztotta a fatelepeket a Vág- Dunától, a kereskedõk jelentõs
része pedig elköltözött a városból.299

A fakereskedõk raktáraiban az ácsok megkaphatták a fa minden faj-
táját, nyersen és feldolgozott állapotban egyaránt. Itt vásárolták az összes
szükséges fenyõfát és a keményfa legnagyobb részét. A mocsári töl-
gyet, amely a hajóépítés legjobb minõségû fája, leggyakrabban a ter-
melõktõl, fõleg a Csallóközbõl vagy a Vértes erdeibõl szerezték be.

A hajóácsmesterség mûvelésének elengedhetetlen feltétele volt a
faanyagok tökéletes ismerete. Hajóépítéshez csak kifogástalan minõsé-
gû fa volt alkalmas.  Azt is tudni kellett, hogy az egyes vízi jármûvek-
hez milyen fajta fa a legalkalmasabb.

A fenyõfák közül a legolcsóbb, de egyben a leggyengébb minõségû
az erdeifenyõ, melynek fajtái közül ,a fehér erdeifenyõ a legjobban hasz-
nálható. Ladiképítéshez legjobb anyag az egyenletes rostú, sûrû évgyû-
rûs lucfenyõ. A nagy gyantatartalmú fenyõk közül hajóépítéshez jó a
borovi fenyõ, jobb a vörösfenyõ, és ennél is jobb a dél-amerikai „pispin”
fenyõ. Ezt a citromsárga színû, sûrû szálú, nagy fajsúlyú, fénylõ felüle-
tû fát hazájában „pitch pine” néven ismerik, melynek elmagyarított
változata a pispin. A gabonaszállító hajók építõanyaga a tölgy, ennek is
az alföldi változata, a mocsári tölgy. Tölgyfából készítették a ladikok
bordáit, a fenyõfahajók bókonyait, kikötõbakjait, valamint orr- és fartõ-
kéit is, mert magas csersavtartalmánál fogva jobban ellenállt a korha-
dásnak. A bordák és a bókonyok készítéséhez a tölgynél is jobb a nagy
keménységû kõrisfa.  Bükkfát sohasem használtak a hajóácsok.

79 Komáromi lapos fenekû ladik
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  A hajóépítéshez szükséges szegeket és egyszerûbb vasszerszámokat
a Péróban vagy a Pihegõben lakó cigány szegkovácsok készítették. A
szegkovácsok idõnként felkeresték a hajóácsokat, felvették a rendelést.
Írni, olvasni nem tudtak, ezért a megrendelt szegek hosszúságát a hajó-
ácsok egy cinvesszõre rajzolták fel. Amikor elkészült a megbeszélt mennyi-
ségû árú, leszállították , utána felvették a kialkudott összeget. A kifizetett
pénz     mennyiségének ellenõrzéséhez valakit mindig odahívtak, olykor
még iskolás gyerekeket is. (Számolótudományukra jellemzõ egy kedves
történet, amely a 20. század elején játszódott le. Az öreg cigánykovács-
nak ragyogó szép, hibátlan fogsora volt. Mikor megkérdezték, hány foga
hiányzik, ezt felelte: „Még megvan mind a negyvenkettõ.”)

  Írni, olvasni, számolni ugyan nem tudtak a cigányok, de kifogástalan
szegeket gyártottak. Az utolsó komáromi szegkovács Paradi Károly volt. A
Tolnai utcában volt a mûhelye. A cigánykovácsok készítették továbbá a
hajókészítéshez nélkülözhetetlenül szükséges eszkábát, a horgas fejû és a tö-
mítõs tárcsafejû cigányszeget, a cigányfúrókat és a szeghúzó körmöket.

  Az eszkába kéthegyû lapos vaskapocs volt, amelynek segítségével
a ladik- vagy hajódeszkák illesztéseit „varrással” tömítették. Az eszká-
ba lapja a két hegyre merõleges középsõ részen volt a legvastagabb,
azért, hogy ütésálló legyen. Innét a hegyekig enyhén vékonyodott. Az

80 A ladik keresztmetszete
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eszkábakészítésnek a használatba vétel elõtti utolsó mûvelete az elõ-
görbítés volt, amely abból állt, hogy az eszkábát ütéssel parabola alakú-
ra hajlították.

  A horgas fejû cigányszeg oldalnézetben olyan háromágú szigony-
véghez hasonlított, amelynek középsõ ága (a szeg) aránytalanul
hosszabb volt a két szélsõ ágnál (a szegfejek horgainál). A szegfej felül-
nézetben téglalap, a szeg szára négyzet alakú volt. Ennek a szegnek az
volt az elõnye, hogy ha a fejet a deszka rostjainak irányára merõlege-
sen verték be, akkor a szegfej két horga a fába mélyedve összefogta a
rostokat, s így megóvta a repedéstõl. Horgas fejû szegeket használtak a
nagyon igénybe vett részeknél, például a hajóperemnél.

 A tömítõs tárcsafejû cigányszeg feje felülnézetben kerek volt, ol-
dalnézetben enyhén kúpos esernyõhöz hasonlított. A szeg szára négy-
zetszelvényû volt, a nyakától a hegyéig egyenletesen vékonyodott.
Mindkét szegnek az volt az elõnye, hogy kalapálással készült, a felülete
tehát egyenetlen, durva volt, amiért is a fában „jól húzott”, jól tapadt.

  A cigányfúrók fontos eszközei voltak a hajóépítésnek. Keményfá-
ba ugyanis nem lehetett beverni a viszonylag puha, kovácsolt szege-
ket, ezért helyüket elõzõleg kifúrták. Erre a célra készítették a különfé-
le nagyságú, olykor 80-100 cm hosszú cigányfúrókat.

   Cigánykovácsok készítették a hajóácsok másik nélkülözhetetlen
szerszámát, a szeghúzó körmöket is, 30 cm-tõl 120 cm nagyságig. Két-
féle szeghúzó körmöt ismerünk. A kisebb szegek kihúzására szolgáló

81 A Fehér hajóscsalád faragótelepe a Vág-Duna közúti hídja mellett
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82 A hajóoldal varrása – mohatömítés elhelyezése varrófa és fakalapács
segítségével, valamint az eszkába beverése

köröm a fejrésznél enyhén meghajlott vasrúd volt, amelynek fejét a
hajlásra merõlegesen élben végzõdõen ellapították, a lapos részt közé-
pen elvágták, és a nyílást hegyesszögûvé alakították. Ezt a hegyesszög
alakú körömfejet nyomták a szeg feje alá, majd a szárat elõre-hátra hú-
zogatva kihúzták a szeget. Nagyobb szegek húzására szolgált a má-
sikfajta köröm. Vastagabb és hosszabb vasból készült, mint az elõzõ
változat. A vasrúd az elõzõhöz hasonló volt, csak a fejrészt nem vágták
el. A hajlás kezdeténél csap segítségével bedolgoztak egy mozgatható,
nyújtott V alakú erõs vascsappantyút. Szeghúzáshoz a köröm éles fejét
a szegfej egyik oldala alá nyomták, ezzel egyidõben a csappantyú is
behajlott a szegfej másik oldala alá. A köröm szárának elõre-hátra hú-
zogatásával sikerült kihúzni a szeget.

A hajóácsok többi munkaeszközét már nem cigánykovácsok készí-
tették. Közülük legfontosabbak voltak a spalcag (hasítófûrész), a kapacs,
a faragóbárd, a fedélzettömítõ penge, a csapózsinór, a bogara, a szálmoszni és a
sólya, mint tipikus hajóácseszközök, de munkájukhoz használtak fûré-
szeket, vésõket, fejszéket és egyéb munkaeszközöket is.

A hasítófûrész vagy spalcag vastag és széles pengéjû, 200-250 cm
hosszú fûrész volt, amelynek segítségével a rönkfát deszkalapokra fûré-
szelték. A fûrészlap felsõ része a lap síkjára merõleges, körszelvényû, T
alakú fogantyúban, alsó része pedig leszerelhetõ vagy ékeléssel felerõsít-
hetõ 2-2 fogantyúval ellátott fatárcsában végzõdött. A fûrészelésre kisze-
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melt, meghántolt rönköt elõször csapózsinórral megcsapták (kijelölték a
fûrészelést irányító vonalakat), utána bakokra helyezték. A fûrészt a leg-
idõsebb hajóács a rönkön állva irányította és emelte, az alul álló két fiatal
pedig húzta, mert a fûrész csak lefelé fogott. Télen levették a fûrészrõl a
fa húzótárcsát, és csak felülrõl kezelve a hajók körüli ékelésnél jégvágás-
ra használták. A mûvelet megkezdése elõtt két ember fejszével lyukat
vágott a jégen a kivágandó téglalap alakú jégmezõ két átellenes sarkán.
Utána a hajóácsok a kijelölt vonalak mentén 4 vágással kifûrészelték a
jégtáblát, melyet csáklyák segítségével a jégmezõ alá buktattak.

A kapacs kb. 1 méter hosszú nyelû faragószerszám volt, amelyet homo-
rú felületek kifaragására használtak. A kapacs feje felülnézetben téglalap,
oldalnézetben körív alakú volt, amelynek egyik, a keskenyebb oldalán volt
a nyél felerõsítésére szolgáló nyílás, a másikon belül a faragó él.

A legklasszikusabb hajóácsszerszám a faragóbárd volt, amelyet olyan
tökéletes pontossággal kezeltek, hogy utána gyalulni sem kellett a fa
felületét. A fûrész általános elterjedése elõtt a deszkákat is bárddal fa-
ragták ki a rönkökbõl. Elõször csapózsinórral megcsapták a rönköt, utá-
na a rönk oldalán 30-40 cm-enként – hajszálpontosan a megcsapott
vonalig – ék alakú bevágásokat faragtak. Ezután következett a bevágá-
sok közötti részek eltávolítása, a csomók elõvágása, végül pedig a felü-
letnek a kijelölt vonal mellett tökéletesen simára bárdolása.

A fedélzettömítõ penge a hajók fedélzetének vízhatlanná tömítésé-
re szolgáló szerszám volt. 0-1-2-3-as vastagságban készítették, egy, két
vagy három élhoronnyal. A fedélzet a hajónak lényeges alkatrésze volt,
erõsnek, teherbírónak kellett lennie. A téglalap keresztmetszetû stafli-
kat úgy illesztették egymás mellé, hogy a szélesebb oldalak estek össze.
A staflik közötti résekbe a tömítõpenge segítségével olajos kócot kala-
páltak be, utána a rést faggyú és szurok keverékével töltötték ki. Faggyú
azért kellett a szurokba, hogy ki ne pattogjon.

   A csapózsinór a hajóácsok munkájának fontos segédeszköze volt. En-
nek segítségével jelölték ki a fûrészelés vagy faragás irányának egyenes vo-
nalát. A készlet nyeles csévélõ motollából, nyeles festékbemártó szembõl,
karikában végzõdõ csapózsinórból és fogantyúval ellátott festékes ládikából
állt, melybe vízzel hígított cinóberfestéket öntöttek. Legelsõ mûveletként a
mester ácsplajbász segítségével megjelölte a csapatás végpontjait. Az inas
ezután megfogta a karikát, és elsétált vele a jelölésig, mialatt a legény a szem
segítségével festékbe áztatta a zsinórt. Ha már elegendõ volt a zsinórhossz, a
legény összefogta a motollát és a szemet, a mester pedig lepöccintette a zsi-
nórról a felesleges festéket. Végsõ mûveletként a zsinór két végét a két jelre
illesztették, a zsinórt megfeszítették, a mester pedig megcsaptatta a vonalat.

   A bogarának, a csörlõ õsének segítségével vontatták partra és eresz-
tették vízre a javításra szoruló hajót. Ez a keményfából készített szerkezet
két részbõl állt; egy vasvégû cövekekkel szilárdan rögzített részbõl és egy
forgórészbõl. A rögzített rész alapdeszkájába és az ehhez hozzáerõsített
felsõ deszkába kerek nyílásokat vágtak. Ezekbe a nyílásokba két egymásra
merõleges tekerõrúd segítségével egy forgatható függõleges hengert dol-
goztak be. A hengerre csavart kötél segítségével vontatták a hajót.



181

83 A hajófenék alátámasztása kalitkák segítésével

A szálmoszni olyan dereglye volt, amelynek az orr-részébõl kinyúló
erõs tartókra csigát szereltek fel. A szálmoszni segítségével eresztették
le és húzták fel a vasmacskát, s egyben nehezebb munkaeszközök (vas-
macska, bogara, kötélzet) szállítására is szolgált.

S sólya gerendadarabokból összekapcsolt csúszkapár volt. Négyze-
tes szelvényû, erõs gerendadarabokból állt, amelyet csavarokkal vagy
ácskapcsokkal hajlékonnyá dolgoztak össze. Zsírral síkosított felületén
jól csúszott a két szánkó, melyek a hajófenék szélességének megfelelõ
hosszméretûek voltak. A hajótestet a szánkók tartották.

Komáromban rengeteg ladik, bárka, komp, dereglye, hajómalom, ha-
jóhíd, valamint hajó készült és mûködött. A kikötésükhöz használt lánc
idõnként elszakadt. A két láncrész sebtében való összekapcsolására szol-
gált a félszem vagy láncfélszem, amely komáromi találmány volt. Késõbb
ennek a szétnyitható és összekapcsolható karikának a használata szélté-
ben elterjedt. Egykori létezését a 19. század közepén Szegeden feljegyzett
szólás õrizte meg számunkra: „Módi ez is, mint Komáromban a félszöm.”300

Hajóépítés

A hajóácsok a megrendelõ kívánsága szerint különféle nagyságú vízi jár-
mûveket: ladikokat, dereglyéket, bárkákat, kompokat és hajókat építettek.
Sokféle és különbözõ méretû ladik került vízre a hajóácstelepekrõl. Közü-
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lük a piszkés ladik építését ismertetjük, elsõsorban azért, mert ezen vízi jár-
mû minden részének tudjuk õsi elnevezését. Herman Ottó jegyezte fel és
õrizte meg számunkra 1884-ben, amikor a komáromi halászok életét ta-
nulmányozta. A lapos fenekû piszkés ladik hossza 8 m, szélessége 1,80 m
volt. Három övedzõs és egy kormányos irányította, közepén bõségesen volt
hely az öregháló számára. A ladik részei: a cucalyuk (Cz), három kolomp (K),
bennük az övedzõ beakasztására szolgáló gúzs (G), a prémet vagy peremet
(Pr) belül erõsítõ bõrfa vagy põrfa, amelyre rárakható a hálótartó padolat, a
vontató alattság (kötél) rögzítési helye: az õrfa (Õ), az õrfafészek (Õf), a tat
(T), amely a padot tartja, az övedzõt húzó legény lábának kitámasztását
szolgáló rúgófa (R) és a ladik bordázata a bókony (B) vagy könyökfa.301 A la-
diktest vízbe merülõ részét tudatosan nem áramvonalasra építették. A fe-
nék és a ladiktörzs oldala az elsõ 2/5 részen egyenletesen görbülve szélese-
dett. A hátsó 3/5 rész nagyobbik felében a fenék és a két oldal egyenes
vonalban szûkült, majd ívesen záródott a fartõkéhez.

A ladiktest kiképzésének ismertetett módját a hajóácsok így indokolták
meg: Ha a ladiktest az áramvonalasság törvényei szerint egyenletes íveléssel
görbül, akkor a ladik azonnal beáll a legkisebb ellenállás irányába (vízáram-
lás, szél). Az ilyen ladik nem jó, mert „szeles”, sokat  kell kormányozni. A
ladiktesten kiképzett 3 szûkülõ síklap eredményezi azokat az apró örvénye-
ket, amelyek fogják a ladikot. Ez a kiképzési mód valamivel több húzóerõt
igényel, de a ladik jó iránytartó lesz, könnyebben kormányozható.

Ladiképítés302

A ladiképítés a kantárfák lerakásával kezdõdött. A ladik nagysága szerint 4
vagy 5 kantárfát használtak. Következett a deszkák kiválasztása, megzsi-
nórozása, kifaragása, aláfaragása és az összeillõ deszkák éleinek V alakúra
való kiképzése. Ezután a deszkákat a kantárfán összerakták, vésõk segítsé-
gével összeszorították, zsinórral megcsapták a pontos középvonalat, beraj-
zolták a fartõke, az orrtõke és a legszélesebb résznek a helyét, majd hajlé-
kony író- vagy szabóléccel kijelölték az oldalvonalat. A kijelölés mentén a
ladik oldala hajlásának megfelelõ szögben ferdén kifûrészelték a feneket.
Pontosan egyenlõ távolságban kijelölték a 9 fenékborda helyét, a bordákat
ráhelyezték a fenékre, srégmosz, azaz szögmérõ segítségével beállították az
oldalbordák szögét, majd kifûrészelték az oldalbordákat. Ezeket a csapo-
zásnál elõször két állítószöggel fogták össze, majd rájuk verték a három
lyukkal ellátott bordavasakat, amelyeket anyacsavarral szorítottak össze.
Következett az orr- és fartõke elhelyezése, amelynek elkészülte után kifúr-
ták a bordák helyén a fenékdeszkát, megfordították a ladikot, a bordákat
hozzászegelték a fenékdeszkához, majd visszafordították a ladikot. Behe-
lyezték és rászegezték az orr- és fartõkét. A fenékdeszkát úgy hajlították
meg, hogy feneket lánccal lerögzítették, egy csaptatórudat dugtak bele, és
azt lenyomva emelték a feneket. Az oldalakat elõször kenderkötéllel húz-
ták oda a bordákhoz, utána a tõkéhez közel mindkét oldalra karót vertek



183

84 Dereglye félig kész állapotban

le, melyeket kötéllel fogtak össze. A kötélbe csaptatódorongot fûztek,
amellyel csavarva elöl, hátul összehúzták az oldaldeszkákat. Ezután felfor-
dították a ladikot, és rászegezték az oldalsó mederdeszkát.

Azután következett a varrás, ehhez cigányok szállították az árterek
kubikgödreiben gyûjtött tõzegmohát. Elsõ mûveletként a deszkák illesz-
kedõ részeit baltával V alakúra faragták. Ebbe e csatornába tömték, kala-
pálták be varrófa segítségével a mohát. Erre 2 cm széles, 2-3 mm vastag
60-70 cm hosszú széldeszkából hasított és faragással alakított „cinvesszõt”
tettek, melyet sûrûn egymás mellé helyezett és a deszkába bevert eszká-
bával szorítottak hozzá a ladiktesthez. Ezzel tették vízhatlanná a ladikot.

A hajóácsok – a ladiképítõ asztalosokkal és ácsokkal ellentétben –
mindig a deszka bal felét tették a külsõ oldalra, annak dacára, hogy ez
kevésbé mutatós, de feltétlenül nagyobb teherbírású volt, és jobban bír-
ta az ütõdés és nyomás okozta erõhatásokat is.

A meder – és fenékdeszka a nagyobb igénybevétel miatt mindig vasta-
gabb volt, mint az oldaldeszka. A külsõ peremet egyetlen szál kettéfûrészelt
dorongfenyõbõl faragással idomítva készítették, és úgy helyezték el, hogy a
fának tõ felõli oldala került a ladik orrára. A mederdeszka, a fenékdeszka és
a szánkó nagy gyantatartalmú borovi fenyõbõl készült, a bókonyok és a bor-
dák tölgy- vagy kõrisfából. Az övedzõket egy szál kõrispallóból faragták. Ha
az övedzõ  tollát ragasztani kellett, akkor õsi módon készített ragasztóanya-
got, túróenyvet használtak hozzá. Úgy készítették, hogy 3/5 rész friss túrót
alaposan összedolgoztak 2/5 rész friss, szalonnás oltott mésszel. Nagyszerû
ragasztóanyag volt, a víz nem oldotta, tökéletesen tartott.
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A kofadereglye a ladik és a hajó között állt, 5-10 q teherbírású vízi
szállítóeszköz volt. Fenyõfából készült. Hozzávetõleges nagysága:
hossza 10 m, szélessége 2-3 m. Túlnyomórészben fekvõ orr- és fartõké-
vel készült, de készülhetett álló orrtõkével is. A Komárom fölött fekvõ
Duna és Vág- parti falvak egyes zöldségtermelõ gazdái használták.
Készítési módja azonos volt a ladikéval.

Az elõzõknél lényegesen nehezebb és bonyolultabb feladat volt a tölgyfa
hajók építése. Leggyakoribb fajtájuk, a gabonaszállító hajó 2000-8000 mérõ
(1500-7000 q) gabona befogadású, 42-47 m hosszú, 6-8 m széles, 1,5-2 m
merülésû, lapos fenekû, teljesen fedett vízi szállítóeszköz volt.

A hajó építése a hajófenék ágyának elkészítésével kezdõdött. Ez az ágy
tulajdonképpen állvány volt, amelyen a hajót készítették. Az állvány alap-
ját rövid, vastag, egymásra több sorban merõlegesen kalitkába rakott geren-
dadarabok alkották, amelyeket két egymás melletti sorban helyeztek el
úgy, hogy a sorok 2-3 méternyire voltak egymástól. A kalitkarakást
cönkölésnek is nevezték. Az egy sorban lévõ alapokra a hajótestre merõle-
gesen egy-egy – a hajó szélességét meghaladó – gerendát, gantárfát vagy
kantárfát helyeztek. Ezekre a gerendákra fektették a fenékdeszkákat, majd
kiszabták, kifûrészelték a hajófenéket. A kiszabásnál ugyanazokat a tör-
vényszerûségeket tartották szem elõtt, mint a ladik készítésénél. Követke-
zett a bókonyok elhelyezése, amelyeket a hajótest hosszára merõlegesen,
egymástól kb. 80 cm távolságra helyeztek el. Ezekhez csapolással erõsítet-
ték az oldalbókonyokat. A középsõket függõlegesen, a hajó orra és fara
közelében lévõket pedig olyan szögbe állítva, hogy a hajófenék kívánt meg-
hajtása után valamennyi oldalbókony függõleges helyzetbe kerüljön.

   Ezután végezték el a bókonyok és a deszkák összeerõsítését, még-
hozzá úgy, hogy elõször fúróval lyukat fúrtak a deszkába és a bókonyokba,
utána pedig beverték a cigányszeget. A tömítõs tárcsafejû szeg fejének
helyét elõször kerek vésõvel kivésték, a szeget ezután verték be úgy, hogy
a feje alá helyezett olajos tömítõkóc megakadályozta a legkisebb szivárgást
is. A fenék fúrásának és szögezésének nehéz mûveletét hanyatt fekve vé-
gezték a hajóácsok. Amint ezzel elkészültek, meghajtották az orr- és a far-
részt, majd elvégezték az oldalrészek szegezését. A hajlítást a bókonyokra
elõzõleg elhelyezett lécdarabok segítségével, „benézéssel” végezték el.

   A következõ mûvelet az orr- és a fartõke elhelyezése volt, utána
következett a fedélzet és a helyiségek kialakítása, majd a fedélzet tömí-
tése és a vízzel érintkezõ részek varrása. A hajót elkészülte után sólya
és bogara segítségével vízre bocsátották.

Komáromi hajóácsok303

A hajóácsmesterségrõl elmondhatjuk, hogy apáról fiúra szállt. Szinte
törvényszerû volt, hogy legalább egy fiú továbbvitte az õsi mesterséget.
Az utolsó komáromi hajóácsok közül az alábbiak nevét ismerjük: Bese
Dániel (Erzsébet-sziget), id. Balahó Dénes (Erzsébet-sziget), Czilling
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Mihály (Hajós u.), Domonkos N. (Kúria), id. Fehér Sándor (Hajós u.),
ifj. Fehér Sándor, (id. F. Sándor fia), Fehér Ferenc (id. F. Sándor fia), Fe-
hér József (id. F. Sándor fia), Boda János (Víz u.), Gonda Károly (Árok-
hát utca), Hegedüs László (Víz u.), Huszlicska József (Pandató u.), Kotton
Lajos (Mátyás u.), Kotton Mihály (Mátyás u.), Kocsis Antal (Nagyér sor),
Kocsis József (Antal fia, Nagyér sor), Kasza József (Vág- Duna sor), Lo-
vas Samu, Mézes Sándor (Hajós u.), Mézes József (Sándor fia, Tó u.),
Nagy Ferenc (Nagyér sor), Nagy István (Megyercsi u.), Novoszád Lász-
ló, Ökrös István (Új u.), Pintér József (Erzsébet- sziget), Salamon István
( Vág- Duna sor), Szalay István (Nagyér sor), Visky József (Fazekas u.),
Visky Ferenc (Mezõ), Visky István ( Erzsébet-sziget),.

 Hajóácsoknál is dolgozó ácsok: Csóka Zsigmond (Kúria), Dobis Já-
nos, Emmed Péter (Tolnai u.), Ivicsics Antal (Árokhát u.), Ivicsics József
(Vág- Duna sor), Szalay János (Árokhát u.), Szalay Lajos (Árokhát u.),
Túró András (Víz u).

 Hajóácsok mellett is mûködõ asztalosok: Nagy József, Pileczky La-
jos, Szeberényi László.

 Az óbudai hajógyárban 1837-ben készült el az elsõ gõzhajó.304 Ettõl
kezdve egyre több gõzhajó és vasból készült uszály kapcsolódott be a
dunai szállításba, aminek egyenes következménye volt a fahajók iránti
kereslet megcsappanása. Évrõl évre kevesebb hajóácsra volt szükség. A
19. század végén már elvétve épült hajó, a mesterek a meglévõ hajóál-
lomány javításából éltek, vagy beálltak a hajógyárak dolgozói közé. A
sorvadási folyamat az elsõ világháborúig tartott. A két világháború kö-
zött már csak dereglyék, kompok és ladikok készültek a faragótelepe-
ken. Komárom utolsó mûködõ hajóácsai a Fehér család tagjai voltak,
akik egészen 1944-ig folytatták a mesterséget. Mûködésük beszünteté-
se az egykor híres komáromi hajóépítõ-mesterség záróakkordja is volt.
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SZEKERES GAZDÁK

Bevezetés

Megkülönböztetett figyelemmel kell megemlékeznünk Komárom lakossá-
gának legõsibb, tekintélyes rétegérõl: a szekeres gazdákról, akiket nem-
csak a környezõ helységekben, hanem az ország távoli részeiben is be-
csültek és tiszteltek. Zolnay László így emlékezik meg róluk: ,,Országos
hírûek, voltak a komáromi szekeres gazdák is. Vágtató szekereikkel télen-nyáron
repítették, a kereskedõt, az utast. Szervezetük, mely részben a hajóvontatásból
fejlõdött ki, valóságos katonai szervezet volt. Ünnepeiken lóháton, ezüstláncosan,
ezüstgombos fekete-magyarban vonultak fel; oldalukról nem hiányzott a fringia,
csizmájukról a sarkantyú, prémes kucsmájuk mellõl a sas- vagy kócsagtoll.”305

Maguk a komáromi szekeres gazdák büszkén vallották és vallják magukat a
városukat alapító honfoglaló magyarok egyenes leszármazottainak.306

A mesés szigetnek, a Csallóköznek, és legnagyobb településének,
Komáromnak õslakosságára többen is felfigyeltek. Bél Mátyás (1684-
1749), korának nagy tudósa, fõ mûvében, a Notitia  Hungariae  Novae
historicogeographica címûben így ír a csallóközi magyarokról : „Ami a
magyarokat illeti, az egész vidéken, amelyen széltében megfészkelt a nemzet,
aligha találsz fajtabelibbeket, vagy kik jellemvonásukat jobban rnegõrizték.”307

„Mikor fajtabelieknek nevezem õket, amaz õsi fajt értem. Az a régi faj ugyanis,
amíg õket Magyarországon körös-körül, annyi csapás által eltörölve és egye-
bünnen egészülve ki, újjáalakult, a mi szigetünkön kitartott: bár nem teljesen
tisztán, mégis annyira hasonló maradna magához, hogy csak, az dicsekedhetik
azzal, hogy látott magyar embert, aki látott már csallóközi férfit “308

Hermann Ottó (1835-1914) a kitûnõ természettudós könyvet írt a
magyar nép arcáról és jellemérõl. A típus kiváló példái gyanánt hozza
fel a komáromi szekeres gazdákat. Ezt írja róluk : „A magyar arcra és
tekintetre nézve a próbakövet ott találjuk meg legbiztosabban, ahol a viszonyok
úgy alakulnak mint pl. Rév-Komáromban, ahol a változó, könnyen engedõ vá-
rosi elemekkel szemben tömör elem áll fenn, mely hajlam és hivatás szerint
egynemû, nem vegyül, és csak kevés töredéke veszi fel a divat mázát. Ezt az ún.
szekeres gazdák, alkotják. Megfelelõ renden, bármely más nemzetnél, ehhez fog-
ható tekintetet hiába keresünk.”309
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Történelmi áttekintés

A szekeres gazdák élete szorosan összeforrott Komárom sorsával. Él-
vezték a város kiváltságait, és végigszenvedték azt a rengeteg csapást,
amely szülõvárosukat érte. Ezért elengedhetetlenül szükségesnek tart-
juk, hogy ismertessük a város történetének azon eseményeit, amelyek
befolyással voltak sorsuk alakulására.

Komárom - mint már említettük - az elõnyös fekvés és a királyi ked-
vezmények hatására korán fejlõdésnek indult. A fejlõdést gátló eseményrõl
egészen 1241-ig nincs tudomásunk. Mikor a tatárjárás szörnyû vihara
végigpusztította az országot, Komárom vára bevehetetlennek bizonyult.
Falai a feljegyzések szerint nagyon sok ember életét megmentették.310 A
tatárjárás után, 1265-ben, IV. Béla Komáromot városi rangra emelte, mi-
nek következtében polgárai a budai polgárokéval azonos jogok birtokába
jutottak.311 A kiváltságok kedvezõen hatottak a város fejlõdésére, mely
egyenletesen ívelt fölfelé egész a mohácsi vészig. 1527-ben I. Ferdinánd
ostrommal elfoglalta a várat Zápolya Jánostól.312 Ettõl kezdve a várban
dölyfös német parancsnokok voltak az urak, és német volt a várõrség is.
Magyar embernek tilos volt oda belépni, ha esetleg szolgálati ügyben ment,
fegyverét le kellett tennie.313

Komárom lakosaira szörnyû évek, évtizedek, sõt évszázadok
következtek. A török nagyon sokszor támadta Komáromot, csupán
Pálffy Miklós fõkapitányságának három éve alatt harmincszor.314 A vár-
ban székelõ németek és az ostrommal számtalanszor kísérletezõ törö-
kök közé szorított lakosság rengeteget szenvedett. A legnagyobb meg-
próbáltatást a vár 1594-ben élte át, mikor Szinán basa százezres seregé-
vel kerek egy hónapig ostromolta. Bevenni azonban nem tudta, s kény-
telen volt elvonulni falai aló1.315 Az ostrom alkalmával a város teljesen
elpusztult, a várõrség gyújtotta föl. Lakosai zárt rendben Nagyszom-
batba menekültek, ahonnét csak 1598-ban tértek vissza.316

Nagy megpróbáltatásnak volt kitéve a lakosság 1620-1622-ben is, ami-
kor Bethlen Gábor hadai huszonegy hónapig tartották ostromgyûrû-
ben, nagy károkat okozva emberéletben, vagyonban egyaránt.317

1683-ban a török támadás hírére a lakosság ismét elmenekült, és csak
a helyzet rendezõdése után tért vissza elpusztult lakóhelyére.318

A török háborúk másfél évszázada minden téren nagy változást
hozott Komárom életében. A mohácsi csatavesztés után a török a Duna
vonaláig terjesztette ki hatalmát. Komárom hosszú idõre végvárrá lett.
A várat zsoldosok védték, de egyre rosszabbul fizették õket. 1578 júliu-
sában végleg elfogyott a zsoldosok türelme, s valamennyien otthagyták
helyõrségüket.

Ez az esemény fordulatot jelentett Komárom életében. A város la-
kosai a háború miatt csak korlátozott mértékben  folytathatták régi
foglalkozásukat, mert egyre több idejüket foglalta le a város védelme.
Az eltávozott idegen naszádosok helyére komáromiak álltak be.319 Õk
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hûek maradtak városukhoz akkor is, amikor nem kaptak zsoldot, mert
családjukat védték.

A vár védõi közül a naszádosok és a huszárok szinte kizárólag magyarok
voltak. Õket nem a várban szállásolták el, hanem a külvárosban. Bátran har-
coltak, de ezért a császártól csak a legolcsóbb jutalmat kapták: a birtok nélkü-
li, ún. armális nemességet,320 mely cím volt csupán, tartalom nélkül. Állítá-
sunkat az bizonyítja, hogy a komáromi szekeresgazda-családok túlnyomó
része a török háborúk idején kapta a nemességet.
A következõ családoknál biztosan megállapítható a nemességszerzés éve:321

A család neve A nemességszerzés éve
Rátz 1548
Kecskés 1600
Mórocz 1601
Máthé 1612
Ráckevi Nagy 1624
Kaszás 1626
Bese 1631
Kelemen 1633
Mészáros 1636
Both 1638
Borbély 1647
Bajcsi 1649
Száky 1649
Nagy Körmendy 1649
Komáromi 1655

A többi szekeresgazda-család is nemes volt, de esetükben csak a ne-
mességigazolás évét tudjuk, a szerzését nem. Valószínû azonban, hogy
ezek a családok is a török háborúk idején kapták a nemességet.322

A család neve A nemességigazolás éve
Vida 1698
Antal 1698
Kossár 1698
Pati Nagy 1699
Dely 1699
Kacz 1718
Tuba 1722
Gyõry 1723
Füssy 1728
Sebestyén 1732
Petõcz 1769
Andrássy 1780
Bihary 1828
Gulyás 1847
Tárnok 1847
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85 Szekeresgazda-ijfak 1863-ban

A fentiekkel szemben mindössze három családot ismerünk, mely a török
háborúk elõtt vagy után jutott nemesi rang birtokába:323 a Dózsa család
1467-ben, a Zetényi Csukás család 1499-ben, a Tóth család 1697-ben.

A szekeres gazdák számára azonban semmi elõnyt nem jelentett a
nemesség, mert birtokuk nem volt, tehát két kezük munkájával kellett
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megkeresni kenyerüket. Azonkívül városban laktak, tehát nemesi ki-
váltságokat nem élvezhettek.324

Kívülrõl a törökök ostromai ellen kellett – sokszor életük kockázta-
tásával – megvédeni családjukat. A várból pedig a császári parancsno-
kok kegyetlen zsarnokságát kellett eltûrniük.

86 A bandérium egyik volt kapitánya 1880 táján
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87 Bandériumkapitány kivonulási díszben 1910 körül
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E rossz emlékû fõkapitányok egyike Reiffenberg volt. Zrínyi Miklós Si-
ralmas Panaszában így írt az akkori állapotokról : „...abból a fundamentumból
bánnak Komárommal és Gyõrrel, midõn úgy rendelték a bástyákat és azon az álgyukat,
hogy onnét a várost szintén úgy lõhessék és ronthassák, mint az ellenséget . . . Mi
érezzük, mi szenvedjük rév-komáromiak, gyõriek, hogy a tulajdon javainkból kihá-
nyattatunk, ûzettetünk, forgattatunk, meggyaláztatunk és tapodtatunk.”325

A fõkapitányok – két évszázadon át lábbal tiporva a város polgárainak
szabadalmait és jogait – 12-20 napi robottal, 2 napi kaszálással, hajók ki- és
bevontatásával és egyéb terhekkel sújtották õket. Ha a város bírája tiltakozni
mert, börtönbe jutott. Reiffenberg a gyûlésre menõ nemeseket elfogatta és
lecsukatta, a nemesi kúriákat fegyveres erõvel megtámadta.326

A komáromiak szenvedéseivel még az országgyûlés is foglalkozott.
A jegyzõkönyvek szerint „... a várõrség legelteti a nemesség rétjeit, elragadja
a piacra kivitt árukat, Kivágja az erdõket, a szénát lekaszáltatja...”327

A kálvinista szekeres gazdák rengeteget szenvedtek vallásuk miatt is. 1672-
ben Hoffkirchen várparancsnok elvette a protestánsok templomait; iskolái-
kat lefoglalta, lelkészeiket pedig kikergette a városból.328 1746-ban még szigo-
rúbb tiltó rendelkezéseket léptettek életbe. Ezután már halottaikat sem te-
methették el egyházuk szertartása szerint, csak a legnagyobb csendesség-
ben.329 Nem volt lelkészük, az újszülötteket Szõnybe vagy Aranyosra kellett
vinni megkeresztelni, természetesen a legnagyobb titokban, mert ha kitu-
dódott volna, szörnyû megtorlás lett volna a következménye.330  Ezek után
lelkész nélkül, házaknál tartottak istentiszteleteket, de Hoffkirchen minden
titkos összejövetelt bebörtönzés, sõt fejvesztés terhe mellett megtiltott. Az
öreg szekeres gazdák elbeszélése szerint a protestánsok házainak ablakát
gyakran beverték. Ez ellen úgy védekeztek, hogy házaikat nem az utcafron-
tig, hanem attól kb. 2 méterrel beljebb építették, az utcafrontra pedig kerítést
húztak.331 1970 táján egy-kettõ még állt az így épített házakból.

A török háborúk fordulópontja az 1686-os év, Buda felszabadításának éve.
Ez az esemény jelentõs változást hozott Komárom életében is. A török kitakaro-
dása után megindult az ország újjáépítése. Az ehhez szükséges rengeteg fa Liptó,
Turóc és Trencsén megyékbõl érkezett a Vág folyón Komáromba. Itt épültek a
hatalmas tölgyfa hajók, melyeken dúsgazdag komáromi kereskedõk a német
tartományokba szállították a Bácska és a Bánát gabonáját. A hajók vontatását a
Duna tekintélyes szakaszán a komáromi szekeres gazdák végezték.

A 18. század és a 19. század elsõ fele Komárom virágzásának idõszaka, az
“Arany emberek” kora volt. A városban sok volt a gazdag ember, rengeteg a
munkaalkalom, pezsgett az élet. A lakosság jól keresett, megelégedett volt.

A gazdagság lehetõvé tette a városnak, hogy végre megszabaduljon
a kegyetlen várparancsnokok állandó zaklatásaitól. Nagy küzdelem
után, hihetetlen drága áron 1745-ben Komárom elnyerte Mária Terézi-
ától a szabad királyi város jogait.332

Az örömbe azonban gyakran vegyül üröm. Nagy változatosságban
sorozatos csapások érték a várost. 1710-1712-ben szörnyû pestisjárvány
pusztított, melynek több ezer ember esett áldozatul.333 Gyakran vissza-
térõ ellensége volt Komáromnak a tûzvész. A szorosan egymás mellé
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épített házak túlnyomó többsége náddal, zsúppal vagy fazsindellyel
volt fedve, ezért a tûz mindig hatalmas pusztítást végzett. Az 1718-as,
1767-es, 1768-as és az 1848-as tûzvészek minden alkalommal több száz
házat, közöttük nagyok sok szeresgazda-házat hamvasztottak el. 334

88 A bandérium buzogányosa. 1920-as évek
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Szomorú eseménnyel kapcsolatban vált híressé Komárom a 18. és
19. században, amikor is többször földrengés pusztított a városban. Ket-
tõrõl emlékezünk meg. Az 1763. évi földrengés alkalmával egyetlen ép
ház sem maradt Komáromban. Ez volt Magyarország legtöbb emberál-
dozatot követelõ földrengése. Az 1783-ban bekövetkezett földrengés
során 500 ház rongálódott meg súlyosan.335

Nagyon sokszor látogatták meg Komáromot a pusztító árvizek is,
melyek idõnként százával döntötték romba az otthonokat, és ezrével
tették hajléktalanná a lakosságot. A sok csapás azonban nem törte meg
a lelkeket. Lankadatlan szorgalommal dolgoztak tovább.

1848-ban a szabadságharc meghozta Komárom legdicsõbb napjait.
A nagy várerõsségek közül elsõnek tûzte ki bástyáira a nemzeti lobo-
gót, és Világos után – utolsóként – még közel két hónapig tartotta ma-
gát. A dicsõséges napok szomorú eredménnyel jártak. Komárom ször-
nyû sebeket kapott. A virágzó városból üszkös romhalmaz lett, lakosa-
inak fele elköltözött a városból.336 Foglalkozásukkal felhagytak a szeke-
res gazdák is, mert a hajóvontatást a gõzhajózás, a szekérfuvarozást
pedig a tehergépkocsik szorították ki.

Letelepedés

Komárom, mint azt a történeti áttekintés mutatja, ostromok és természe-
ti csapások következtében számtalanszor elpusztult, majd megint újjáé-
pült. A vár idõnként megismétlõdõ bõvítése is kedvezõtlenül hatott a
város fejlõdésére. A 17. század közepétõl a 19. század elejéig négy alka-
lommal tolják kijjebb a vár és ezzel párhuzamosan a város falait nyugat
felé. A lakosság tehát négyszer volt kénytelen lakhelyet változtatni.

A 17. század közepéig a Duna és a Vág-Duna zugában az Öregvár
õrködött a végek biztonsága felett. A város falai ekkor a Széchenyi utca
és a Vársor utca helyén álltak. (Ma Ulica Èeskoslovenskej Armády és
Belojanisova ulica.)337 1663-ban kibõvítették a várat, felépítették az Újvár
sáncait. A városfalakat ezzel egyidõben a Halász, Fürdõ, Hajnal és Ma-
gyar utca vonalán húzták f el. (Ma Daxnerova, Šafárikova, Štúrova és
Moyzesova ulica.)338 A 18. század elején, a kuruc háborúk idején a Szent
János utca és a Temetõ sor táján volt a város nyugati széle és a várost
védõ sáncok vonulata. (Ma Janáckova ulica és Cintorínsky rad.)339 1809-
ben, a napóleoni háborúk eseményeinek hatására, védelmi okokra való
hivatkozással lerombolták a mostani Angolkert helyén állott városrészt,
a városfalat pedig a Nádorvonal sorig tolták ki. (Ma Baštový rad.)340

Valószínûnek tartjuk, hogy a szerekes gazdák minden alkalommal
a város nyugati szélén vagy ahhoz közel telepedtek meg, mert állataik-
nak, fogataiknak és a takarmánynak nagy hely kellett, ez pedig a zsufolt
belvárosban nem volt. A legutóbbi lakóhelyükre a török háborúk után
telepedtek le. Ekkor alakult ki az a zárt tömb, melynek határa a Király-
püspök, a Magyar, az Új és a Mátyás utca, valamint a Kisér sor és a
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Temetõ sor volt. (Ma Ulica kpt. Jaroša, Moyzesova, Gorkého, Rastislavova,
Malá Jarková, •eleznièná ulica, Cintorínsky rad.) Ezen a területen la-
kott a szerekes gazdák túlnyomó része.

A 20. század elsõ negyedében a következõ szekeresgazda-családok
laktak Komáromban:341

Pandató utca (ma Partizánska ulica) : Mórocz Dénes, Mórocz István,
id. Csukás István, ifj. Csukás István, Gulyás János és Zsigmond, Kossár
József, Csukás Gáspár, Bajcsy Zsigmond.

Kereszt utca (ma Krízova ulica): Czanik József, Dely nõvérek, Száky
Zsigmond, Tóth Péter, Pati Nagy Sándor, Nagy Lajos. Füssy Elek, Mórocz
András, Pati Nagy Lõrinc, Galambos Zsigmond.

Mezõtó utca (ma Pol’ná ulica) : Nagy József, Füssy Kálmán. Illés Lí-
dia és Éva, Hodosy István, Mórocz János, Kemenczky Gyula, Mózes
Sándor, Pati Nagy Gáspár.

Új utca (ma Gorkého ulica) : Tóth András, Kecskés Lajos, Mórocz
Gáspár, Kossár Ferenc.

Megyercsi utca (ma ulica Jana Švermu) : Gulyás József, Sebestyén
József, Sebestyén Sándor, Dechy Ferenc, Pati Nagy János, Bajcsy Ferenc,
Erdélyi István, Gulyás Antal, Csukás Sándor, Petõcz Károly, Bátyai Mi-
hály, Rátz Ferenc, Kecskés János, Pati Nagy László, Kacz László, Mórocz
István, Szabó Gyula.

Gazda utca (ma Pionierska ulica) : Kossár Zsigmond, Kacz Gáspár,
Both János, Dechy László, Száky Sándor, Kelemen István, Pati Nagy La-
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jos, Gulyás Mihály, Dely Zsigmond, Mórocz György és János, Pati Nagy
Sándor, Mórocz József, Csukás János, Kecskés János, Csukás Lajos.

Széna tér (ma Vajanského námestie): Pati Nagy Gáspár, Nagy József.
Királypüspök u. (ma Ulica kpt. Jaroša): Tóth Mihály, Mézes István,

Borbély Lajos, Matics János, Száky Sándor, Pati Nagy Lajos, Rácz Benõ.
Kossuth tér (ma Némestie 1. mája) : Ráczkevi Nagy Lõrinc, Szikra András.
Tolnai utca (ma Komenského ulica) : Kossár István, Balahó Dénes

és János, Tóth József.
Tó utca (ma Jazerná ulica) : Salamon Zsigmond és Antal, Varga Imre,

Galambos István, Tárnok Imre, Tóth József, Varga László.
Hajós utca (ma Lodná ulica): Tóth Lajos, Kelemen István, Sebestyén

Ferenc, Mézes Sándor.
Víz utca (ma Vodná ulica): Máthé István, Szalay Anclrás, Mészáros

József, Berza István.
Vág-Duna sor (ma Jánosikova ulica): Varga Dezsõ, Rácz Béla, Sala-

mon István.
Bercsényi utca (ma Puskinova ulica): Bajcsy Sándor.
Eötvös utca (ma Fucíkova ulica): Antal József, Antal János, Székely

József, Nagy Géza.
Molnár utca (ma Mlynárska ulica): Mórocz Lajos.
Kovács utca (ma Kovácska ulica): Mórocz Lajos.
Kúria: Kecskés József .
Kisérhát : Komáromi Lajos és János.
Kállay Tivadar utca : Gyõry Lajos.
Klapka György utca : Gyõry Gergely.
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Háztáj342

A szekeresgazda-porták alakjáról, nagyságáról és elhelyezkedési rendjérõl
tiszta képet kaphatunk, ha figyelmesen megnézzük Komáromnak a 19. szá-
zad utolsó negyedében készült térképét. Vizsgálódásunk eredményét az aláb-
biakban foglalhatjuk össze: A hadi helyzet Komárom lakosait évszázadokon
át városfalak közé kényszerítette. A 19. század nagyarányú építkezései hatal-
mas erõdsort húztak a város köré, az erõdláncolat külsõ oldalán pedig tágas
katonai gyakorlótereket létesítettek. Mindez azt eredményezte, hogy az egyéb-
ként is túlzsúfolt városnak megszûnt minden terjeszkedési lehetõsége. A
házak túlnyomó része kis telkekre épült. Ez határozta meg a szekeresgazda-
porták méreteit is. A telkek általában nyújtott téglalap alakúak voltak. Keske-
nyebb, kb. 10-15 m-es oldalukkal néztek az utcára. Hosszuk 20-40 m volt. A
Mezõ és Kereszt utca portái még ennél is kisebbek voltak. A telkek nagy ré-
szének utcai frontja mindössze akkora volt, hogy a ház keskenyebb oldala
(egy szoba szélessége, a bejárati ajtó és a kétszárnyú kapu teljesen kitöltötte.

A lakóházat és a gazdasági épületeket a telek alakjának megfelelõ-
en az udvar egyik oldalán, hosszan egymás után építették a következõ
sorrendben: lakóház, istálló, pajta, szín.

A lakóházat törekkel kevert, elõzõleg jól meggyúrt agyagból töm-
ték. A tetõ anyaga régebben nád, késõbb fazsindely volt. Cserépfedésre
az 1848-as tûzvész után tértek át. Kétféle fedésmódot alkalmaztak:
nyeregtetõt és sátortetõt. A sátortetõs házak esetében gyakran három-
szög alakú oromfalat építettek. Az utcáról kopogtatóval ellátott fa utca-
ajtó vezetett a nyitott tornácra, melyet egyszerû faoszlopok szegélyez-
tek. Az utcaajtó mellett volt a gazdasági udvar kétszárnyas kapuja.

A lakás elsõ, utcára nézõ helyisége a tisztaszoba volt, ezt követte a
konyha, lakószoba és végül a kamra. E helyiségek egymásba nyíltak. A
lakásba a tornácra nyíló konyhaajtón keresztül juthattunk be. Egyes
házaknál a kamrának is volt tornác felõli ajtaja. A konyhaajtónak közé-
pütt vízszintesen elvágott kettõs szárnya volt. Hideg idõben mindkét
ajtószárnyat becsukták, ha melegre fordult az idõ, csak az alsót. A kony-
ha ilyenkor a nyitva hagyott felsõ ajtószárnyon át levegõzött, a csukott
alsó szárny pedig kirekesztette az udvaron tarózkodó baromfiakat.

A tisztaszoba két ablaka utcára nyílt, a konyha egy, a lakószoba két
ablaka pedig a tornácra. A kamra egy vagy két magasan elhelyezett
szellõzõnyíláson át kapott friss levegõt. Régi szokás szerint Szent György
vagy Szent Mihály napja elõtt minden helyiséget kimeszeltek. A padló
anyaga a szobákban deszka, a konyhában és a kamrában tégla volt.

A szekeres gazdák házai tûzvész, ostrom, árvíz vagy hadi események
következtében úgyszólván emberöltõnként elpusztultak. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a hagyományokhoz egyébként rendkívüli módon ragaszko-
dó gazdák házaiban nem maradt meg õsi bútor. Lakásukat ennek
következtében minden alkalommal divatos bútorokkal rendezték be.

A kamra volt a ház élelemtára, de elsõsorban a gabona elhelyezésé-
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re szolgált. Külön rekeszekben tárolták a búzát, a rozsot, az árpát és a
zabot. Nyáron a befülledés megelõzésére kétnaponként, mindet gon-
dosan átforgatták. Ezt a munkát falapát segítségével mezítláb végez-
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ték. Ha a gabona nedves volt, akkor naponként forgatták. A kukoricát
füzérekbe fonva a lakóház padlásának kokasfáin tárolták.

A lakóház mellett építették fel az istállót. Falazata és tetõzete általában
a lakóházéval azonos anyagból készült. Komárom kis méretû telkein, tûz-
rendészeti okokból tilos volt szalmát szabadban tárolni. Az állattartáshoz
szükséges szalmát ezért a szérûskertbõl behordva az istálló padlásán he-
lyezték el. A napi adagot a padlásnak e célra szolgáló nyílásán át dobálták
le az istálló ajtója melletti ketrecbe, onnét pedig az állatok alá.

Az istálló után következõ építmény a vesszõbõl font oldalú szénapaj-
ta, majd a kocsiszín volt. A sertés- és baromfiólakat a telek nagyságától és
méreteitõl függõen ott helyezték el, ahol erre alkalmas hely kínálkozott.

A gémeskút helyét is a telek adta lehetõség szabta meg. Vizét azon-
ban ivásra nem használták. A városi vízmû felépítése elõtt a lakosság,
alapos megszûrés után, a Duna vizét itta, melyet hátul csappal ellátott
lajtokkal hordtak szét a városban. Egy kanna víznek egy krajcár volt az
ára. A szûrõ egy üsthöz hasonló alakú, fehér mészkõbõl faragott tartály
volt, amely falábakon állt. Ebbe öntötték a Dunáról hozott vizet, amely
a mészkõ pórusain átszivárogva megtisztulva csepegett le az alája tett
edénybe. A gémeskút mellett állt a köcsögtartó ágasfa.

A trágyadombot általában a telek istállóval szemközti oldalán he-
lyezték el. Körülötte pár oszlopot leásva, és azokat karókkal vagy lécek-
kel összekötve ideiglenes karámot készítettek. Szent György napja elõtt,
jó idõ esetén, ide hajtották ki az istállóból a növendékmarhákat.

Ruházat – viselet

Férfiak. A komáromi szekeres gazdák egészen a második világháború-
ig megtartották õseik viseletét. Franck világleírása szerint a magyar fér-
fiak öltözete a 17. században olyan, mint a katonáké.343 Az 1700-as évek
végén Komáromban járt két angol utazó. Rendkívül csodálkoztak a
sok, éppen templomból kijövõ férfiún, mert azt hitték, hogy azok mind
,,huszár offitzérek”. Mikor azt a felvilágosítást kapták, hogy nem kato-
nák, hanem komáromi emberek így feleltek: „Mindenkor hallottuk, hogy
martiális nemzet ez a magyarság. Megmutatja ezt öltözetével is, hogy még akik
nem rendes katonák, azok is ilyen huszár módra öltöznek.”344

A szekeres gazdák díszruhája valóban festõi volt. Sötétkék posztó-
ból készült nadrágból, mellénybõl, dolmányból és mentébõl állott.

A nadrág testhez álló magyar nadrág volt, a comb elülsõ felsõ részén
szépen fonott fekete vitézkötéssel, a varrásokon fekete paszománnyal. A mel-
lényen szép, finom mûvû, fél mogyoró nagyságú és alakú ezüstgombokat
viseltek. A dolmány derékba szabott volt, elöl fekete vitézkötésekkel, fél dió
alakú és nagyságú ezüstgombokkal. Hajtókája kicsiny volt, éppen hogy nyitva
hagyta a nyakat. A hajtóka alól kilátszott a fehér ingnyak és az aranyrojtos
fekete magyar nyakkendõ. A mente volt a ruházat legszebb darabja. Elöl
gazdagon rádolgozott vitézkötések és két- vagy négysoron varrott, dió ala-
kú és nagyságú ezüstgombok díszítették. Oldalt is, hátul is minden varrást
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fekete paszomány takart. A mentét körös-körül asztrahánprém szegélyezte,
ebbõl készült a gallér is. Melegebb idõben panyókára vetve viselték. Az ele-
jének két felét válltól-vállig érõ mentelánc tartotta össze. Kucsmájuk asztra-
hánprémbõl készült, régente kócsag-, késõbb fácántollat tûztek melléje.

Az öltözetet fekete, oldalt varrott, ráncos torkú vagy rámás magyar
csizma egészítette ki. Különleges alkalmakkor, például ha testületileg
vonultak ki, oldalukon kardot viseltek.
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Külön tanulmányt lehetne írni a szekeres gazdák ruháinak finom
mûvû ezüstgombjairól és csodálatosan szép menteláncairól. A gom-
bok ezüstbõl készültek, és általában háromfélék voltak: zártak, áttörtek
és sodrott drótfonatosak. Minden gombnak a ruha felõli része kis kari-
kában, a külsõ része gömböcskében végzõdik. A gombokat úgy erõsí-
tették a ruhához, hogy a posztót átlyukasztották, kívülrõl átdugták raj-
ta a gomb karikáját, majd a ruha belsõ oldalán szíjat húztak a karikába.
Ez szilárdan tartotta a helyükön a gombokat, de ha le akarták venni a
ruháról, csak a szíjat kellett kihúzni, és szabaddá lettek a gombok. Ün-
nepélyes alkalmak elõtt leszedték a gombokat, és vagy házilag tisztítot-
ták szappanos vízben, vagy pedig ötvössel tisztíttatták ki.

A zárt gombok dió nagyságúak voltak, felületükön a karikától a göm-
böcskéig csigavonalban karikák húzódtak. Minden barázdába egy sod-
rott ezüstfonál van bedolgozva. Az áttört gombokat stilizált virágmotí-
vumok díszítették nagy változatosságban. A drótfonatos gombok ki-
dolgozása volt a legfinomabb. Vázuk erõsebb ezüstrudacskákból készítve
adta a gomb alakját, a közöket pedig szellemes változatossággal font
sodrott drótrács töltötte ki.

A menteláncok kétfélék: egy- vagy kétfüzéresek voltak. A kétfüzéres men-
teláncok rövidebb része a nyak alatt tartotta össze a mente két részét, a
hosszabb lánc félkörívû vagy nyomtatott V alakú volt, és a ruha díszéül szol-
gált. Az egyfüzéres menteláncok általában félkörív alakúak. A lánc szemei
különféle formájúak, nagyságúak és díszítésûek. A mentelánc is, a gombok
is családi tulajdont képeztek, és apáról fiúra szálltak.

Ma még számos szekeresgazda-díszruha áll féltve õrzötten az idõ-
sebb emberek szekrényeiben. Ahol a ruha már nincs meg, a gombokat
és menteláncokat ereklyeként õrzik a családtagok.

A szerekes gazdák munkaruhája hasonló szabású volt, mint a dísz-
ruha, csak sújtások és ezüst nélkül. Nagyobbrészt szürke szövetbõl vagy
vászonból készült.

Nõi viselet

A komáromi nõk viseletérõl a legrégebbi feljegyzés Tolliustól származik 1687-
bõl. ,,A piacokon és utcákon mindenfelé fehérbe öltözött nõk élelmiszereket árulnak.
A lányok hajadonfõvel járnak és pártát viselnek, a szegényeké kalárissal, a gazdagoké
igazgyönggyel van ékesítve. Az asszonyok bekötik a fejüket.”345

A késõbbi idõkbõl való fényképek áttanulmányozása után azt álla-
pít hatjukmeg, hogy a szekeresgazda-családok nõtagjai a 19. század
második felében többségükben már a mindenkori divat szerint öltöz-
ködtek. Egy érdekes szokást azonban megtartottak: életük nagy fordu-
lópontján, az esküvõn fekete ruhával búcsúztatták lányságukat. Ez
nemcsak komáromi szokás volt, mert a közeli falvakban, pl. Madaron
és Perbetén napjainkig feketében esküsznek a menyasszonyok.
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Gazdálkodás

A szekeres gazdák Komárom lakosságának azt a rétegét képezték, amely
letelepedése óta a második világháborúig kitartott az õsi foglalkozás mel-
lett. Tovább folytatták az állattenyésztést, a földmûvelést, és ellátták a kör-
nyék szállítási feladatait: a szekérrel való fuvarozást és a hajóvontatást.

Állattenyésztés346

A szekeres gazdák életében rendkívül nagy szerepet játszottak a lovak.
Kenyérkeresetük legfõbb eszközei voltak, érthetõ, hogy nagy becsben
álltak elõttük, és a legmesszebbmenõen gondoskodtak róluk.

A szekeres gazdák lovai szinte napjainkig megõrizték az õsi keleti
fajtajelleget. Szaknyelven magyar parlagi ló a megjelölésük. Kis terme-
tû, szemre kevésbé tetszetõs, de számos elõnyös tulajdonsággal ren-
delkezõ lovak voltak. Kitûnõ vérmérséklet, igénytelenség, ellenálló szer-
vezet, szívósság és nagy teherbíró képesség jellemezte õket.

Komárom környéke mindenben kedvezett a lótenyésztésnek. kitû-
nõ talajú, nagy kiterjedésû legelõk, jó füvet adó rétek és kaszálók övez-
ték a várost. A szekeres gazdák éltek is az adottságokkal, és apáról fiúra
szállt a lótenyésztés tudománya.

A legnagyobb legelõ a Vág-Duna jobb partján, az Apályi-szigettel szem-
ben, a Felsõ-zátonynál volt. Ide csapták ki kora tavasszal a csikókat, itt tar-
tották õket késõ õszig: Szent György napjától Szent Mihály napjáig. Rend-
szeresen legeltették az igáslovakat is. A napi fuvar végeztével, etetés és
itatás után a fiatalok kihajtották õket a legelõre, ahonnét csak hajnalban
tértek vissza. A legelõ eredetileg nemesi közbirtok volt. 1860 táján azonban
a gazdák nem tudtak megegyezni az utak, kutak és lefolyók rendszeres
gondozásában, ezért a legelõt kezelésre átadták a városnak. Használatáért
bért fizettek. 1892 táján vissza akarták venni, de a város nem adta a birto-
kukba, mert a törvény értelmében 25 év után elvesztették tulajdonjogukat.

A lovak takarmányozásához a szénát túlnyomórészt az Apályi-sziget és
az Arany-sziget adta. Ezek a hatalmas területek mindig kaszálók voltak, és a
város tulajdonát képezték. A kaszálókat fûzfasorok tagolták szakaszokra,
melyeket õsi szóval nyilasnak neveztek. A nyilasokat nagyságuk szerint kis
nyilasnak vagy nagy nyilasnak nevezték. A nyilasokat fekvésük sorrendjé-
ben számokkal jelölték (pl. 3. számú nagy nyilas, 5. számú kis nyilas). A nyi-
lasok füvét a város árverésen adta el a vevõknek. Elsõ kaszáláskor a merõ-
szénát, második és esetleg harmadik kaszáláskor a sarjúszénát. Az árverés
idõpontját a városi dobos hirdette ki, egyben meghívta az érdeklõdõket az
árverés színhelyére, mely az Apályi-szigeten volt. A vevõk - többnyire sze-
keres gazdák - kocsijukon elõzõleg bejárták a kaszálókat, és meggyõzõdtek
az egyes nyilasok füvének minõségérõl. Az árverésen a szénát nyilasonként
adták el a legtöbbet ígérõ gazdának. A vételárat azonnal le kellett fizetni. Az
árverést áldomás követte; ilyenkor hangosak voltak a Vág-Duna-parti csár-
dák: a Gólya-, Farkas- és a legrégebbi, a Szúnyog-csárda.
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A legelõk és a rétek trágyázásáról maga a természet gondoskodott: a
Vág-Duna áradása rendszeresen meghordta talajukat termékeny iszap-
pal. A ménest bizonyos idõszakonként kompon átszállították az Apá-
lyi-szigetre, hogy az ottani rétek talaját meggyúrják.

A ló mellett a másik legfontosabb háziállat a szarvasmarha volt. A

95 Szekeresgazda-házaspár esküvõi képe 1909-bõl
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növendékállatok Szent György-naptól Szent Mihály napjáig a Felsõ-
zátony melletti legelõn éltek, utána istállóba kerültek. Csak a legjobban
tejelõ teheneket tartották meg, a többit eladták. Ez kielégítette a család
tejszükségletét sõt eladásra is jutott. Minden gazdacsaládnak kialakult
a vevõköre, akik esténként, fejés után maguk vitték el a tejet. A tehene-
ket a csordás minden reggel kihajtotta a legelõre, este pedig vissza a
városba. A tehenek gyülekezõhelyét a legutóbbi idõkig is Tehénállás
térnek nevezték.

Minden szekeresgazda-háznál foglalkoztak sertés- és baromfite-
nyésztéssel is. Mindegyikbõl annyit neveltek, hogy fedezze a család
szükségletét, és jusson eladásra is. A baromfiak húsa és tojása képezte
a család élelmiszerszükségletének jelentõs részét, a sertéshúsból készí-
tett füstölt hús, kolbász és szalonna pedig a sokszor napokig távol levõ
férfiak legfontosabb táplálékát. A felesleges baromfiakat és tojást az
asszonyok a város piacán értékesítették.

Földmûvelés347

Komárom és környékének földmûvelésérõl a 15. századtól kezdõdõen
vannak adataink. A mohácsi vészt követõ állandó háborúskodás rend-
kívül kedvezõtlenül hatott az addig virágzó földmûvelésre. Megrongá-
lódtak a folyók töltései is. Helyrehozásukra és karbantartásukra a csal-
lóközieket 1569-ben 6 napi munkára kötelezték.

96 Hajóvontatók egy Komáromot ábrázoló kõnyomat elõterében
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A földeket úgy mûvelték, hogy a tavaszi, az õszi szántás és az ugar
trágyázás nélkül váltották egymást. Csak egyszer, vetés alá szántottak.
A termést asztagokba rakták, a cséplést lóval vagy ökörrel végezték, a
kicsépelt gabonát vermekbe rakták. A 17. században búzát, árpát, za-
bot, kölest, kukoricát, kendert és dohányt termeltek. A komáromi ta-
nács 1703-ban a kertekben megtiltotta a dohány termesztését.

A késõbbi századokról már jóval többet tudunk, mert a nemzedék-
rõl nemzedékre szálló szokások, módozatok és hagyományok a máso-
dik világháborúig éltek.

A szekeres gazdák általában annyi földet mûveltek, amelyen megter-
mett a család kenyere és az állatok takarmánya. Fõleg búzát, rozsot, ár-
pát, zabot, kukoricát és burgonyát termeltek. A földek trágyázását, a szán-
tás, vetés, betakarítás és cséplés összes részmunkálatait a család végezte
el. Csak a gyermektelen öregek és a nagyobb gazdák dolgoztattak bére-
sekkel. Az aratással a szemveszteség elkerülése végett rövid idõ alatt kel-
lett végezni, ezért - ahol szükséges volt - aratókat fogadtak. A felfogadás
Szent György napján történt, a megállapodást írásba foglalták. A fizetség
a kicsépelt gabona tizedrésze volt. A gabona érése idején, Péter Pál-nap
elõtt, a gazda az elsõ kaszással végigjárta az aratásra váró területet. Ek-
kor beszélték meg a részleteket. Az aratást általában Péter Pál napján
kezdték meg a Homoki-dûlõben, ahol elsõnek érett be a rozs.

Az aratás elsõ napja ünnepi esemény volt. Az ebédet a gazda f elesége
személyesen vitte ki, aki a kaszásoktól pipacsból, búzavirágból, konkoly-
ból és szarkalábból összeállított csokrot, a marokszedõ lányoktól pedig ka-
lászokból font kis koszorút kapott. Ezt a bal karjára fûzte. A kaszások is, a
marokszedõ lányok is köszöntõt mondtak az ajándék átadása alkalmával,
melyben jó egészségei kívántak a családnak, Istent pedig arra kérték, hogy
jövõre is jó termést adjon. Az aratóbanda 2-3 kaszásból, 2-3 marokszedõbõl,
1 kötélterítõbõl és 1 kötözõbõl állt. A szó szoros értelmében látástól vakulá-
sig dolgoztak. Legkorábban, általában 2 órakor kelt a kötélkészítõ. Az ara-
tókat a család látta el élelemmel. Reggelire pálinkát is kaptak.

A gazda idõnként megszemlélte az aratás menetét. Ilyenkor néha rokont
vagy barátot is vitt magával. Az aratók a vendéget tréfás õsi szokás szerint
elfogták, megkötözték, és csak váltságdíj ellenében engedték szabadon.

Az aratás befejezése ismét ünnepélyes alkalom volt. A marokszedõ
lányok aratókoszorút kötöttek, amelyet piros, fehér, zöld és néha sárga
szalagokkal díszítettek. A koszorút körben négy rekeszre osztották.
Minden rekeszben magyar ruhába öltöztetett fabábu volt elhelyezve,
mégpedig két kaszás kaszával, egy marokszedõ sarlóval és egy marok-
szedõ gereblyével. A koszorú alul egy búzából, rozsból, árpából és zab-
ból font négyszögû díszben végzõdött.

A gazda a kora délutáni órákban kocsit küldött az aratókért, akik szé-
pen kiöltözve mentek be a gazda házához, és vitték magukkal az aratóko-
szorút. Megérkezve rendben f elálltak, és köszöntõ szavak kíséretében át-
adták a gazdának a koszorút. Köszönetmondás után a gazda felesége, a
nagyasszony asztalhoz hívta az aratókat. Paprikás csirke, kacsasült és kap-
ros túrós lepény került az asztalra, meg jóféle bor.
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Kedves ünnepi eseménye volt a családnak a kukoricafosztás is, me-
lyen részt vett a rokonság és az ismerõsök apraja-nagyja. Víg nótaszó-
tól voltak zajosak ilyenkor a gazdaházak, folyt a mesélés és a tréfák
véget nem érõ sorozata. Számos szerelem és házassággal végzõdõ is-
meretség kötése fûzõdött egy-egy kukoricafosztáshoz.
A gyümölcstermesztésnek régi hagyományai voltak Komáromban. Bon-
fini Mátyás királlyal kapcsolatban a város magas színvonalú kertkultúrá-
járól számolt be. A háborúk sajnos mindent tönkretettek. A város be-
szorult a városfalak közé, ahol a Tolnai utca, Mátyás utca és a régi rác
temetõ táján termeltek szõlõt.
A török és kuruc háborúk befejezése e téren is nagy változást hozott. A
viszonyok rendezõdése után, a 18. század elsõ felében a város lakossá-
ga birtokba vette a szõlõ- és gyümölcstermesztésre legalkalmasabb két
területet : a dunai szigetet és a koppánmonostori (akkor pusztamonos-
tori) dombokat. A talajviszonyoknak megfelelõen a dunai szigeten gyü-
mölcsösöket, Koppánmonostoron szõlõt telepítettek.
A szekeres gazdák életük tekintélyes részét a szántóföldeken, legelõ-
kön és réteken töltötték, természetes, hogy a komáromi határ minden
részét alaposan ismerték. Fontosnak tartjuk azért ezúton is megörökí-
teni a dûlõk nevét:348

A Duna bal partján:

1. Alsó-Kiséren inneni
2. Alsó-Kiséren túli
3. Alsó-érhát-singellõ
4. Asztag sor
5. Singellõi-lapos
6. Öreg-ér
7. Singellõre - Cigánymezõre-dûlõ
8. Cigánymezõ
9. Madárfogó
10. Zsellérektájára dûlõ Apáli-hajlások
11. Gútai úton alul gyöpre dûlõ Kisföldek
12. Gútai úton felül Kákás-érre-dûlõ (Köpcsényi)
13. Gútai úton alá-és feljáró
14. Gadóci határon alul gyöpre dûlõ körtefasor Öreg-ér
15. Öreg-érháti-dûlõ (Alsó-érhát)
16. Gadóci járón felül Keskeny-hosszú-dûlõ
17. Keskeny-hosszú felút Taligasori-dûlõ
18. Kõkútsori-dûlõ
19. Keszihelyi-dûlõúton alul feldûlõ félföldek
20. Gadóci határon alul fecskefarkú gyepre-dûlõ
21. Keszihelyi f elsõ
22. Gadóci határra dûlõ keszihelyi alsó (Szarkatag)
23. Felsõ-érhát (Alsó-kút)
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24. Felsõ-kíséri-dûlõ alá- és feljáró
25. Akasztófasori-dûlõ
26. Akasztófasori alá-és feljáró
27. Vályogsori-dûlõ
28. Vaczkói alá-és f el járó
29. Benére-dûlõ magasmegye
30. Csábrák-hegyi homokos-dûlõ (Puskaporos)
31. Csörgeti-dûlõ
32. Homoki-dûlõ
33. Felsõ-Dunára-dûlõ
34. Sinkai kerten alul alá- és feljáró
35. Alsó-Dunára-dûlõ
36. Benei csereföldek
37. Nagybenei kisebb földek
38. Sárkány major
39. Nagy Benére-dülõ
40. Aranyosi úton keresztút és összedûlõ rövid kertek

A Duna jobb partján:

41. Felsõ-gyöpi-dûlõ
42. Felsõ-ácsi úti-dûlõ
43. Alsó-ácsi úti-dûlõ
44. Kisszõnyi-dûlõ
45. Felsõ-hosszú-dûlõ
46. Közép-hosszú-dûlõ
47. Alsó-hosszú-dûlõ
48. Hordóskút
49. Szárnyék-hegy
50. Országúti-dûlõ
51. Túróhegyi-dûlõ
52. Pótlékföldek

Hajóvontatás349

A hajókat a gõzhajók megjelenéséig árral szemben vontatással juttatták
el a rendeltetési helyükre. A vontatás emberi vagy állati erõvel történt.
A szekeres gazdák lovakkal és ökrökkel végezték a hajóvontatás nehéz
és veszélyes munkáját. A komáromi szekeres gazdák valószínûleg már
a magyar hajózás megindulásakor bekapcsolódtak a dunai vontatólánc-
ba, melynek mindvégig fontos részesei voltak.

A hajóvontatás mesterségének fénykora a 18. és a 19. század volt. A
hajóvontató szekeres gazdáknak is ekkor ment a legjobban a dolguk. 1820-
ban 190 vontatót tartottak nyilván Komáromban azzal a megjegyzéssel,
hogy számuk nagy hajózás idején 300 volt.350 Fényes Elek szerint a ko-
máromi hajóvontatók a török szélektõl kezdve egész Ulmig vontattak.351



211

98 A hajóvontatás vázlata



212

A hajókat általában kettesével egymás mellé kötve, a folyónak mindig
azon az oldalán vontatták, melyen kisebb volt a sodra. A parton kitaposott
vontatóút vezetett. Ezen haladtak a hajtók és a vontató állatok. A vontatóutat
rendszeresen gondozták, tisztították és karbantartották. Ha megrongáló-
dott vagy használhatatlanná vált, újjáépítették. Ez történt pl. 1541-ben,
amikor a király Budától Bécsig nagy költséggel megépítette a vontató-uta-
kat.352 A Dunának olyan szakaszán, ahol magas, meredek volt a part, lép-
csõzetes, több szintû vontatóutat képeztek ki, hogy bármilyen vízállásnál
megfelelõ úton haladhassanak a lovak. Ilyen útszakasz lépcsõi jól láthatók
ma is a koppánmonostori Fenyves holt-dunai partján. Ezt az útszakaszt
„vontatóút” megjelöléssel a 18. században készült térképeken is feltüntet-
ték. A vontatóút melletti partsáv köztulajdonban volt, amelyet a vontatók
szabadon használhattak, lovaikat bármikor legeltethették.

A hajókat hosszú, kenderbõl font, karvastagságú vontatókötél segítsé-
gével vontatták. Ennek egyik végét a hajóhoz, másik, hurkolt végét
pedig a lovak szerszámjához erõsítették. Hosszát a part- és medervi-
szonyoknak megfelelõen változtatni tudták. Zátonyos partnál beljebb
kellett haladni a hajónak, ilyenkor hosszabbra eresztették a kötelet, mély
vizû partnál pedig rövidebb kötéllel vontattak. A kötél hosszának vál-
toztatását a kormányos utasítása szerint két matróz a hajón végezte. A
vontatókötelet a hajó elsõ harmadának közepén f elállított erõs geren-
da, az õrfa kengyelén keresztül a hajó bakjára hurkolták, és annak se-
gítségével rögzítették, rövidítették vagy eresztették. A vontatáshoz ter-
mészetesen olyan hosszú kötélre volt szükség, hogy azzal a leírt
manõverezéseket le lehessen bonyolítani. Dunai hajók vontatásához
200-300 m kötél volt szükséges.

99 Hajóvontatás
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A nyolc ágból font kötelet komáromi kötélverõk készítették olyan
finom kenderbõl, amely még a vízben sem keményedett meg.

A vontatást a lovak párosával végezték. A lószerszám legfontosabb
része a ló szügyére és nyakára helyezett erõs, tenyérnyi széles heveder
volt, amely a ló oldalánál vaskarikában végzõdött. Innét ugyancsak
heveder vezetett hátra, a következõ ló szerszámjának vaskarikájá-
ig. A hevedert i s komáromi kötélverõk készítették. Azért használ-
tak hevedert istráng helyett, hogy ne dörzsölje ki a ló oldalát. Az
utolsó pár ló hevedere a hámfára kapcsolódott, a két hámfa pedig
egy kisefára volt erõsítve. A kisefa közepét erõs, de rövid vontató-
kötéllel dolgozták össze, melynek másik része hurokban végzõdött.
A kisefakötél hurkát és a vontatókötél hurkát ügyes bújtatással egy
rövid, vastag fadarabbal, az ún. vezérfával kapcsolták össze. Ez a
leleményes szerkezet azt a célt szolgálta, hogy baj esetén a vezérfa
kihúzásával az állatokat el lehessen oldani a hajótól, ami egyébként
csak a drága vontatókötél elvágásával lett volna lehetséges.

A teljesen leegyszerûsített lószerszám is úgy volt összeállítva, hogy
ki lehessen használni vele a lovak húzóerejét, veszély esetén pedig
könnyen ki tudják belõle szabadítani a bajba jutott állatokat.

A vontatás lebonyolítása a következõképpen történt : A szekeres
gazdák rokoni és baráti alapon önkéntesen vontatócsoportokat alakí-
tottak ki. Egy-egy ilyen vontatócsoportnak megvolt a maga tekintélyi
alapon kiválasztott vezetõje. Õ tárgyalt a megrendelõkkel, és õ vállalta
el a vontatást. Ezután megvitatták a teendõket, a hajók terhelése és
nagysága arányában kialakították a vontatóegységeket, ha szükséges
volt, embereket fogadtak a hajtók létszámának kiegészítésére.

A hajtók és lovak számát a hajó megszemlélése után a vontatógaz-
dák állapították meg, figyelembe véve a hajó nagyságát, merülését, a
szállítmányt és a vízállást.

A hajókat általában kettesével összekötve vontatták. Két közepes
nagyságú megrakott tölgyfa hajó vontatásához az alábbi vontatóegy-
ségre volt szükség:

5-9 hajós
2 vontatógazda
1 kurtulyás (kurtulás)
18-20 hajtó
30-38 ló.

A vontatóegységet a komáromiak cukknak nevezték. A vontatás
irányítói a vontatógazdák voltak, akik a hajón tartózkodtak, és szócsõ
segítségével irányították a vontatókat. Ismerték a folyó minden záto-
nyát, forgóját, valamint mélységét és folyási sebességét.

A vontatógazda mindenekelõtt a cukkot szervezte meg. Kijelölte,
hogy a lópárok milyen sorrendben helyezkedjenek el, meghatározta,
hogy melyik pár lovat melyik hajtó irányítsa. Következett a lovak befo-
gása, majd ezután a vontatókötélre való ráfogás és a vezérfa segítségé-
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vel az összekapcsolás. A hajtók jelentették: “Rendben a cukk! Kész a
fogat.” A vontatógazda erre kiadta a parancsot: “Feszítsd ki!” Ezután a
hajtók a lovakkal feszesre húzatták a kötelet, mire felszedték a hajó
horgonyát, majd a határozott parancs következett: ,,Indulás!”

A hajtók irányítása mellett a lovak beledõltek a hámba, és ezzel meg-
kezdõdött a vontatás. A haladási sebességet a gazda szabta meg. Veszélyes
szakaszon: “Lassan hajts!”, szükség esetén: “Gyorsan hajts!” volt a parancsszó.

A cukk mellett a folyóparton gyalogosan vagy lóháton a kurtulyás
(kurtulás) haladt, kezében a kurtulyával (csáklyával). A kurtulyás ál-
landóan a terepet kémlelte, és a vontatókötelet figyelte, s ha az valami-
ben elakadt, kiszabadította.

A lovak a parton párosával haladtak. Általában az elsõ és az utolsó
pár ló egyikének nyergében ült a hajtó, a többi pedig (minden pár ló
mellett egy hajtó) gyalogosan vigyázott állataira. Az elsõ hajtó, a lóvezetõ
irányította a cukkot.

A hajókötél a folyó partjával hegyesszöget alkotott, a vontató lovak
tehát nem elõre haladtak a vontatókötél megbosszabbításának irányá-
ban, hanem kissé oldalvást elõre. Az utolsó vagy a két utolsó pár ló
ezért általában vízben gázolt.

A vontatás kiváló helyismeretet, nagy szaktudást és rendkívüli
lélekjelenlétet igénylõ, veszélyes foglalkozás volt. Ezért elengedhetet-
len volt a cukk minden egyes tagjának állandó, pontos együttmûködé-
se. Ha csak egyetlen ló botlott is el vagy süllyedt bele az iszapba, a haj-
tónak azonnal intézkednie kellett, mégpedig helyesen, mert ellenkezõ
esetben az összes ló elpusztulhatott, esetleg a hajó is tönkremehetett.

Éberen õrködtek azon is, hagy tõkére vagy zátonyra ne fusson a hajó.

100 A szekeresgazdák énekkara 1880 táján
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Erre vigyázott a hajó orrán tartózkodó matróz, aki hosszú csáklyájával ál-
landóan mérte a víz mélységét. Az eredményt hangos kiáltással jelentette
a kormányosnak (pl. „Nyolc sukk”), aki ennek alapján irányította a hajót.

A vontatás legveszedelmesebb ellensége a hirtelen kerekedõ szélvi-
har volt-, mely a hajót elsodorva könnyen a vízbe ránthatta az összes
lovat. Ilyenkor a vezérfa kihúzásával szétválasztották a hajótól a lovakat.
A hajót  lehorgonyozták, a lovakat pedig biztonságos helyre terelték. Az
akkori hajózás kockázatos voltát találóan jellemzi Szinnyei József napló-
jának egy részlete 1846-ból: „Beõthynek gabonával megrakott hajóját 10-
12 ló vontatta föl Bajától Mosonig. Ilyenkor türelmetlenül várta az öreg a
postát, mert a kormányosnak minden pihenõállomásról levelet kellett
küldenie, ha posta nem volt a közelben, lovas futárral, habár a levélben
nem volt is egyéb mint: »Nincsen újság, rendben vagyunk!«“353

A vontatóút hol az egyik, hol a másik parton vezetett. Az egyik partról
a másikra való átváltást átvádolásnak vagy átverésnek nevezték. Az átvá-
dolás bonyolult, nehéz mûvelet volt, melyben a hajósoknak, a vontatógaz-
dáknak, a hajtóknak és az állatoknak pontosan kellett dolgozniuk. Átvá-
doláskor a hajót - a vontatás iramának állandó fokozása mellett - a lehetõ
legnagyobb sebességgel lendületbe hozták. Ezután a lovakat hirtelen leál-
lították, és a vezérfa kihúzásával szabaddá tették a hajót, melyet a lendület
kihasználásával a kormányos átirányított a túlsó partra. A hajósok a vonta-
tókötelet bevontatták a hajóra, majd partközelbe érve horgonyt vetettek.
Ezután a hajtókat és a lovakat dereglyén, vagy nyáron néha úsztatva átvit-
ték a másik partra. Ezután a hajóról a partra juttatták a vontatókötelet,
befogtak, majd a horgonyt felszedve újból megindult a vontatás.

A hajók rakománya legtöbbször gabona, bor és só volt. A hajókat álta-
lában Gyõrig vagy Bécsig, de néha Regensburgig, sõt Ulmig is elvontatták.
Régebben a vontatás Gönyütõl felfelé a mosoni Duna-ágon történt,

A súlyos hajók vontatása lassan ment. Haladási sebességüket átlagosan
napi 10-15 kilométerre tehetjük. Az állatokat útközben ott legeltették, ahol
éppen megálltak. Emiatt gyakran jutottak kellemetlen helyzetbe szekeres
gazdáink, mert a lovak néha tilosba tévedtek. A lovak etetéséhez szüksé-
ges abrakot magukkal vitték. A cukk tagjai is ellátták magukat élelemmel,
kenyér, füstölt hús, füstölt szalonna és vöröshagyma volt a fõ táplálékuk.

Ruházatukat megörökítette számunkra egy 19. század közepérõl szárma-
zó litográfia.334 A gazdát a komáromi szekeres gazdák ruhájában, fején széles
karimájú kalappal, a hajtókat bõ gatyában, mellényben, borjúszájú ing-
ben, fejükön ugyancsak széles karimájú kalappal ábrázolja. Egyik-másik
hajtó szûrt visel. Tavasszal és õsszel melegebb ruhát viseltek.

A rendeltetési helyre megérkezve átadták a szállítmányt, és felvették a
vontatási díjat. A vontatógazdákat is, a hajtókat is jól fizették. A kapott pénz-
bõl mindig jutott ajándékra és meglepetésre a család tagjai számára. Idegen-
ben fõleg olyan árukat vásároltak, amilyeneket otthon nem lehetett kapni.

Gyakran megtörtént, hogy eladták fölösleges lovaikat, majd össze-
rakva a hajón szétszedett állapotban szállított szekereiket, indultak
hazafelé. Ha egy-egy csárdába betértek, hamarosan vígan zengett a nóta,
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és szaporán döngött a padló. A vontatás megpróbáltatásait, izgalmait
és viszontagságait oldatták f el nótával és tánccal.

Tutajok vontatása355

Tutajvontatást is vállaltak a szekeres gazdák. Komáromba a Vág folyón
állandóan rengeteg fa érkezett Liptó, Turóc és Trencsén vármegyék-
bõl, volt olyan év, amikor 18- 20000 tutaj. E töméntelen famennyiségbõl
sokat gyõri kereskedõk vettek meg. Az odaszállítás a vasút megindulá-
sáig vízi úton, vontatással történt.

Egy cukk 20 fával megrakott, összekötött tutajt vontatott. A tutajo-
kon elöl-hátul tutajosok tartották jármûvüket a helyes irányban. A par-
ton haladtak a vontató állatok. Elöl két ló, utánuk párosával nyolc ökör,
minden állatpár mellett egy bajtó. A kötélre itt is kurtulyás vigyázott.A
vontatókötelet és az állatokat az elsõ tutaj közepétõl itt is vezérfa
közbeiktatásával kötötték össze.
A tutajoknak Gyõrbe való vontatásához jó idõjárás esetén 2 napra volt
szükség, a hazajövetelre elég volt egy éjszaka.

Hajók vontatása a Vág-Dunán356

Jó keresetet biztosított a szekeres gazdáknak az üres káposztásdereglyék
szállítása Gútára és Kamocsára. Ekkor is nyolc ökör húzott négy dereg-
lyét az elõbbiekben ismertetett módon, négy hajtó irányítása mellett. A
Vág-Dunán nem kellett átvádolni, mert a vontatóút végig a jobb parton
vezetett.

Egy ilyen út oda-vissza mindössze egy napot és egy éjszakát vett
igénybe. A vontatást jól megfizették. Egy dereglyéért 200 korona von-
tatási díjat kaptak akkor, amikor egy ökör ára 900-1000 korona volt.

A hajók vontatását a 19. század közepétõl egyre inkább a gõzhajók
végezték. A század végére a szekeres gazdák végleg kiszorultak a
hajóvontatásból. Ekkor tértek át a vontatók is a szekérfuvarozásra.

Az utolsó hajóvontatást 1930 táján végezték a gazdák. Kõvel megra-
kott dereglyét vontattak a közúti hídtól a Felsõ-zátonyig. A dereglyét 14
pár ló vontatta idõs szekeres gazdák irányítása mellett.

Szekérfuvarozás

Komáromba, központi helyzetébõl kifolyólag, mindig rengeteg ember
és áru érkezett és ment tovább. E nagy forgalom lebonyolítását a szeke-
res gazdák végezték, akik személyszállítást és teherfuvarozást egyaránt
vállaltak. Számuk a változó idõk változó körülményeihez alkalmazko-
dott. 1820-ban például 43 szekeres gazda mûködött Komáromban, de
sok fuvaros élt az akkori Újszõnyben is.

A komáromiak szekerei olyanok voltak, mint a szomszédos vidéke-
ken. Az alkatrészek neve hasonlított a környéken használtakhoz, de
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nem volt azokkal teljesen azonos, ezért fontosnak tartjuk felsorolásu-
kat. A szekér a következõ részekbõl állt:357 rúd, a rúd szárnya, rúdszeg,
juha, ferhéc, ferhécpálca (fellépõ), hámfakarika vagy horog, újabb ferhéc,
hámfa, kisefa, tengely, derékszög, tengelyágy, cukkpánt, fergettyû, fer-
gettyûtoll, fenékdeszka, nyújtó, elsõ kerék, kerékagy, keréktalp, sín,
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küllõ, kerékszeg, lõcs, lõcsszakáll, lõcskámva, lõcskarika, szekéroldal,
szekéroldal-alsófa, szekéroldal-felsõfa, szekéroldalorsó, szekéroldalzáp,
saraglya, saraglyaoldal, saraglya-felsõfa, saroglya-középsõ fa, saraglya-
alsófa, saraglyazáp, saraglyatartó vas, hátsó kerék, tengely, tengelyágy,
vánkusfa, rakonca, ágasfa, kerékcsavar, belsõ sárkarika, külsõ sárkari-
ka, belsõ agykarika, külsõ agykarika, kerékszeg, platniszeg.

Voltak olyan szállítmányok is, melyekhez a szokásostól eltérõ sze-
kereket használtak. Ilyenek voltak például a nehéz, vasazott sóhordó
szekerek, melyeken a sószállító hajókról a kincstár sóraktáraiba, innét
pedig a körzet különféle helységeibe szállították a sót.358 A szekeres
gazdák túlnyomórészt egyéni vállalkozók voltak, a sóhordók azonban
a kincstár szolgálatában állottak, rendszeres fizetést kaptak, és gyakran
egész életüket ebben a nehéz szolgálatban töltötték. Ha kiöregedtek
vagy megrokkantak, nyugpénzt kaptak.

Különleges komáromi szállítmány volt a viza, melynek nagy távolsá-
gokra való szállításában a szekeres gazdák nagy gyakorlatra tettek szert.

Ezek a hatalmas testû halak még a 16. és 17. században is nagy bõséggel
tanyáztak a csallóközi vizeken. A szekeres gazdák a feldarabolt, besózott,
hordókba rakott halakat szállították. Egy szekérre 14 hordó fért fel.359

A legtöbb viza Bécsbe került piaci eladásra, vagy rendszeres, járan-
dóság fejében a császár asztalára.

Maradtak feljegyzések arról is, mit kaptak a szekeres gazdák egy-
egy fuvarért.360 Bécsbe és vissza egy szekér fuvardíja 1571-ben 6 tallér
volt. Ebben az évben a komáromi szekeres gazdák 340 forint összegû
fuvarhoz jutottak. Egy szép viza párizsi fuvardíja 59 forint 30 dénárt
tett ki 1581-ben.

A halászok által kifogott halak egy része a vártartományt illette. A
várparancsnokok a halakat Bécsbe és más városokba szállíttatták. A ki-
fizetett halfuvarok összege az egyes években a következõ volt:

102 Szekeresgazdáknak adományozott kiállítási emlékérmek
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1552-ben 16 forint 11 dénár
1553-ban 132   ’’        ’’
1558-ban 156   ’’        ’’
1559-ben 143   ’’   13 ’’
1560-ban 162   ’’   20 ’’
1562-ben 173   ’’     3 ’’
1566-ban 132   ’’   51 ’’
1568-ban 165   ’’   35 ’’
1571-ben 340   ’’        ’’
1572-ben 374   ’’   23 ’’

Összehasonlításképpen közöljük az akkori vizaárakat. A kimért vi-
zahús fontja Komáromban 1562-ben, nagy halbõség idején, 3 fillér volt.
Pál Józsa halászmester ebben az évben egy nyolc (bécsi) mázsás vizát
32 forintért adott el.

A szekeres gazdák azonban nemcsak vizát szállítottak, hanem
mindenféle árut, sõt személyszállításra is vállalkoztak. Fuvarjaik nagy
részét az élénk forgalmú Komárom kötötte le.

Legfontosabb fuvarjaik

Egész éven át tartó fuvarok: Kézmûvesek és kereskedõk részére anyag-
és áruszállítás.

Kora tavasztól késõ õszig: Hajókon érkezõ, valamint hajókon tovább
irányított áruk szállítása a raktárak és a kikötõ között. A tutajokon ér-
kezõ különféle faanyagok raktárakba és egyéb rendeltetési helyre szállí-
tása. Kavics, homok, tégla, kõ szállítása. Kézmûvesek és áruik szállítása
a környék országos vásáraira.

Õszi fuvarok: Bor szállítása a városba. Fõleg Koppánmonostorról,
Neszmélyrõl és Mórról. Tüzelõanyagok szállítása.

Téli fuvarok: Tüzelõanyag-szállítás, jéghordás a jégvermekbe.
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Nagy vállalkozásaik közül kettõt említünk meg. A komáromi refor-
mátus templomot 1785-ben kezdték építeni. A hatalmas templomhoz
rengeteg különleges fára volt szükség, elsõsorban vörösfenyõre. Mivel
ezt a faféleséget a közelben nem tudták beszerezni, Szerbiába mentek
érte. Kétszáz szekérbõl álló karavánt szerveztek, és ezzel szállították
haza az óriás szálfákat.361

A napóleoni háborúk alkalmával, 1808-ban megkezelõdött a hatal-
mas komáromi várrendszer kiépítése, mely 1877-ig tartott. A várrend-
szer kiépítésénél elképzelhetetlen mennyiségû földet mozgattak meg.
E munkáknál a fuvarok oroszlánrészét a szekeres gazdák végezték.

A vasúti hálózat bõvítése és kiépítése, továbbá a gépkocsik elterje-
dése azt eredményezte, hogy egyre csökkent a szekérfuvarok iránti
igény. A második világháború idején már elavulttá vált a szekérfuvaro-
zás, ezért a szekeres gazdák is más foglalkozás után néztek.

Szokások

A komáromi szekeres gazdákat messzirõl meg lehetett ismerni viseletük-
rõl. Egyéniségükben is volt valami, ami megkülönböztette õket. Elsõsor-
ban talán az, hogy õslakosok voltak a városban, összeforrtak Komárom-
mal. Nem nagy lelkesedéssel fogadták az idõnként nyakukra ültetett
idegen hivatalnokréteget, például a Bach-korszakban. Ezeket „hídon
gyütteknek” nevezték. Másodsorban megszokták és szerették a sza-
bad természetet, hiszen majdnem egész életüket vizeken, réteken, le-
gelõkön való munkában töltötték. Ezeket az õsi beidegzõdéseket év-
századokon keresztül megõrizték. Gyermekeik, ha nem mehettek ha-
jóvontatónak vagy fuvarosnak, többnyire hajósnak, hajóácsnak, vízi-
molnárnak vagy halásznak csaptak fel. A török háborúk idején közü-
lük került ki a naszádosak tekintélyes része.

A török háborúk óta valamennyien „hétszilvafás nemesek” voltak. Eb-
bõl kifolyólag azonban semmiféle kiváltságot nem élveztek Komáromban.

A hitújításkor reformátussá lettek, s vallásuk mellett több évszázados
üldöztetés ellenére kitartottak. Kevés kivételtõl eltekintve, a városnak egy
negyedében, egymás mellett laktak. Egymás közelségének a tudata erõsí-
tette az elnyomókkal szembeni ellenállásukat és közösségi érzésüket.

A szenvedések és megpróbáltatások szívósságot és kitartást fejlesz-
tettek ki bennük. Ha mindenük elveszett, nem estek kétségbe, hanem
vállvetve újrakezdtek mindent. Ha valakit megszerettek, befogadták
közösségükbe. Ez történt Jókay Józseffel is, amikor fiát, a késõbbi nagy
írót Móric névre kereszteltette. Beállított hozzá egy szekeres gazda, és
elõadta, hogy õt Móricz Györgynek hívják, a Móricz család nevében
jött, és mivel az a megtiszteltetés érte õket, hogy Jókayék fiuknak az õ
családi nevüket adták, az összes Móriczok az új Jókay-ház felépítésé-
hez fejenként háromnapi fuvarral hozzájárulnak.362

Jellemükre fényt vet az is, hogy a hajóvontatás rendkívül összetett
gazdasági és fizikai mûveleteinek lebonyolításához nem volt írásba fog-
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lalt szabályzatuk, mégis óramûpontossággal hajtották végre - sokszor több
országon keresztül - vállalt feladataikat. Vezetõiket nem ceremóniákkal
választották; mindig az lett a vezetõ, aki a legügyesebb, legrátermettebb
és legmegbízhatóbb volt, akinek erényeit maguk is elismerték.

A kort és a tudást méltányolták, és eszerint adták meg mindenkinek a
tiszteletet. Áldozatkészségüket bizonyítja egy 1784-ben, a református temp-
lom építésekor történt esemény. Az építési költségek fedezésére az egyház-
községnek ajándékozták ezüstgombjaikat, menteláncaikat, sõt ingyen fuvart
is vállaltak. (Ebben látjuk magyarázatát annak, hogy az általunk hozzáfér-
hetõ és megvizsgált menteláncok és gombok között nem találtunk 1784 elõtt
készültet.) A hagyományokhoz erõsen ragaszkodtak. A református templom-
ban minden családnak megvolt a maga törzshelye, amely nemzedékrõl nem-
zedékre szállt. A férfiak apáik, a nõk anyáik helyére ültek abban a rendben,
ahogy õseik 1788-ban a templom felavatásakor elhelyezkedtek. A férfiak törzs-
helyén úgyszólván minden családnak volt egy padhoz erõsített, zárható lá-
dikája, melyben az énekeskönyvet tartották.

Kölcsönös megbecsülés jellemezte a gazdák és a szolgák viszonyát.
Együtt dolgoztak, együtt étkeztek. A szolgáló “nagyasszony”-nak ne-
vezte a ház asszonyát, aki õt keresztnevén szólította. Ha a cseléd meg-
becsülte magát, holta napjáig ott maradhatott a családban. (Így történt
ez pl. Nagy Máriával, aki egész fiatalon, 16 éves korában, 1880 táján ke-
rült Kecskés Jánosék házába. Itt szolgált 1910-ig, asszonya haláláig, ek-
kor annak húga, Kecskés Lajosné vette magához. 1935-ben asszonya
halálát itt is megérte az immár családtaggá lett tisztes korú Mári. Annyira
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hozzánõtt a családhoz, hogy még az örökösök is méltányolták hûségét,
és az örökségbõl földet és ingóságokat juttattak neki.)

A sok üldöztetés és zsarnokság rendkívül gyûlöletessé tette a
szerekes gazdák szemében a Habsburgokat. Nem is titkolták érzelmei-
ket, amit az alábbi történetek is bizonyítanak.

1856. szeptember 23-án I. Ferenc József és Albrecht fõherceg Komárom-
ba érkezett. A hivatalosok nagy ünneplésben részesítették õket, melynek
keretében lóháton felvonultatták a szekeres gazdákat is. Albrecht fõherceg-
nek nagyon megtetszett az egyik szekeres gazda lova, és megbízta had-
segédjét, hogy vegye meg számára. A hadsegéd közölte is a fenség óhaját,
de a derék szekeres gazda csak ennyit vetett oda : “Nímetnek nem eladó!”363

A Komáromi Református Ifjúsági Egyesület, melynek tagjai túlnyo-
mó részben szekeresgazda-fiúk és -lányok voltak, 1909. június 9-én tar-
totta zászlóavató ünnepségét. A beszédek elhangzása után díszes sze-
geket vertek a zászló nyelébe, egyben mindenki pár vallásos vagy ha-
zafias tartalmú szót mondott. Közülük két szekeres gazda mondását
emeljük ki.364 “Salamon Antal: A kétfejû madár elpusztulására!”  „Sala-
mon Zsigmond: Ausztria romlására.”

A szekeres gazdák családi élete a tekintélytiszteleten alapult, mely-
nek a családfõk maradéktalanul érvényt is szereztek. A gyermekáldás
bõséges volt, de számottevõ volt a csecsemõhalandóság is. Úgyszólván
minden házban született 6-8-10 gyermek. Nem egyszer fordult elõ, hogy
anya együtt szült leányával. A keresztelõt nagy lakomával ünnepelték
meg. Nem sajnálták a költséget az esküvõkön sem, melyeken rengeteg
ember vett részt. A fiatalok egymásra találását tapasztalt asszonyok
egyengették, s amikor komolyra fordult a dolguk, munkába álltak a
tollforgató tudós férfiak, és megszerkesztették a móringlevelet. A mó-
ringlevél egy-két tanú, valamint a menyasszony, a võlegény és a szülõk
által aláírt okmány, melyben a menyasszony is, a võlegény is kölcsönö-
sen a másik javára engedményezik saját vagyonukat vagy annak egy
részét arra az esetre, ha házasságuk gyermektelen lenne.

Az esküvõ és a lakodalom hagyományos külsõségek között folyt le.365 Jel-
lemzõ a szekeres gazdák nagy tekintélyére, hogy ezen az ünnepélves esemé-
nyen feleségükkel és gyermekeikkel együtt részt vettek a város vezetõi is.

A legtöbb esküvõt farsang idején tartották. A násznagyokat és a vendé-
geket a võfély hívta meg hosszú verses beszédben. A võfély gondja volt
esküvõ napján a lakodalmas menet irányítása. Õ küldött kocsit az elõke-
lõségekért és az idõsekért. A vendégsereg az elõre meghatározott idõpont-
ban a võlegényes háznál gyülekezett, ahol friss kaláccsal, ropogós perec-
cel és borral kínálták õket. Innét szép rendben a menyasszonyi házhoz
mentek, ahol a vendégeket újból kalács, perec és bor várta. A võfély hosszú
verse után a násznagy búcsúztatta el a szülõi háztól a menyasszonyt,
akit nagy sírás-rívás közepette engedtek útjára.

A menetet lóháton a võfély vezette a templomig. Amerre mentek, az
udvarokban mindenütt rossz fazekakat csapkodtak a kerítéshez vagy tül-
költek. A szertartás után az örömapa házához vonultak, ahol megkezdõ-



223

dött a lakoma. A rengeteg násznép nem fért el egy házban, ezért a szom-
szédos házak is bekapcsolódtak az ünnepségbe. Erre az alkalomra áttör-
ték a kerítéseket. Víg mulatás folyt tánccal és nótázással, cigánymuzsika
kíséretében. Éjféltájt került sor a vánkostáncra, mely után a menyasszony
fejére ünnepélyesen rátették a fõkötõt. A võfély búcsúztatója után a fia-
tal pár elvonult. A násznép addig mulatott, amíg kedvük tartotta.

A szekeres gazdák nagy tisztességgel búcsúztatták halottaikat is. A
ravatalt a tisztaszobában állították fel, ahonnét a megboldogultat az egész
rokonság és ismerõsök kíséretében vitték utolsó útjára. A temetés a refor-
mátus egyház szertartása szerint ment végbe, melyen részt vett a gaz-
dák énekkara is. Pati Nagy János 1865. január 30-i temetésének halotti
beszéde és búcsúztatója, mely írásban is fennmaradt, pontos képét adja
a temetési szertartásnak.

Halotti tort nem tartottak, mert az Komáromban nem volt szokás.366

A családi élet nagy eseményeit: a születést, házasságot, halált a család
feje minden alkalommal bejegyezte a családi anyakönyvbe. Erre a célra
az öreg biblia hátoldalához kötött üres lapok szolgáltak. Az öreg bibliá-
ban volt a családi irattár is. Itt gyûjtötték össze azokat a fontos iratokat,
amelyek a családra vonatkoztak, vagy amelyek rendkívüli jelentõségû-
ek voltak városuk vagy a haza szempontjából.

A szekeres gazdák egy tömbben laktak, egy közösségben végezték
munkájukat, a vigalom órait is együtt töltötték. Külön vendéglõjük volt.
Itt rendezték meg idõnként a mulatságokat is, melyen valamennyien
részt vettek. Reggelig fújták a nótát és járták a híres „megyercsi utcait”.
Így nevezték azt a verbunkosszerû dallamot, melyet sehol másutt nem
hallottunk. Véleményünk szerint eredeti komáromi dallam. Már csak
egy-két öreg komáromi cigányprímás ismeri.

Komárom többi polgárával együtt részt vettek a közös városi rendez-
vényeken. 1837-38 telén például több mint háromszázan jelentkeztek
arra az ünnepélyes díszes felvonulásra, amikor lovas szánokon járták
be a város utcáit.367

A farsangot a lakosság nagy pompával ünnepelte. A f elvonulás
rendezõi közül Szarka János tûnt ki különös ötleteivel. Egyik év-
ben „…24 ökörtõl vontatott óriási szánkóra helyezett és feldíszített
százakós hordón Bacchusnak öltözve ült, és a városon körülvonult”.
1845. február 8-án Szarka János úgy rendezte meg a farsangi felvo-
nulást, hogy az egyúttal korteskedés is volt a közelgõ megyei tiszt-
újításra. Szinnyei József a szemtanú hitelességével így írta le a fel-
vonulást: Szarka János, “. . . a kedélyes népbarát Megyeház utcai házától
délelõtt roppant néptömeg indult meg három osztályban, mindegyik a leg-
közelebbi tisztújításra készült igen díszes nagy vörös zászlóval, számta-
lan apróbb zászlócskáktól tarkázottan. E zászlósmenet elõtt két veres sap-
kás trombitás lovagolt, és utánuk több díszes külsejû vontató lovas szök-
delt; ezután következett a csinosan felszerszámozott és egymás után 75 ló
által vontatott, hatalmas ostorokkal körülcsattogott, kormányos- és hajós-
néppel megrakott óriási dereglye. A dereglyén volt ünnepies öltözetû ha-
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jósnép, egészen hajózási modorban mûködött, és ugyanazon mûszavakat
kiabálta, miket a dunai hajósnép ily alkalommal használni szokott. A foly-
tonos ostorcsattogtatás a város egyik végétõl a másikra hallatszott. A de-
reglye után következtek a nagyszerû, pompásan aranyozott veres lobogók,
melyeket magyar köntösbe öltözött kardos nemesek hármasával kísértek több
cigánybanda zenéje mellett. Tömérdek nép; mintegy 5-6000 vonult kísére-
tül a menet után, elannyira, hogy az egész várost mozgalom és elevenség
hatotta át. Voltak álarcos alakok is, kik a népet tréfáikkal mulattatták.”368

A szekeres gazdák állandóan nehéz munkát végeztek, ami megkö-
vetelte a bõséges táplálkozást. Asszonyaik ennek megfelelõen változa-
tosan, ízletesen fõztek, és büszkék voltak e tudományukra. Szinnyei
József naplója azt is megõrizte számunkra, hogy az országosan ismert
ételek mellett melyek voltak a komáromi konyha ételkülönlegességei a
19. század elsõ felében.369

A konyhatûzhelyek nyitottak voltak, ezeken sütötték nyárson a
szárnyasokat és a dorongos fánkot.

„A gyúrott tésztás ételeknél lúdzsírt használtak .. . a lágy túrót elõbb zacs-
kóba tették, és téglával lenyomtatott falemezek közt a napon szárították, azu-
tán reszelték, és a tésztán tejföllel leöntötték . . . A szárnyast, nyulat szalonná-
val spékelték és sütötték nyárson . . . . . . .Híresek voltak a komáromi lúdölõ
asszonyok is, akik nagy májra tömték vagy hizlalták a ludakat, aztán kis tek-
nõkben hozták a májat házhoz; egy ilyen lúdmáj megsütve, ropogós héjjal egész
tállal volt, és pecsenye gyanánt szolgált, jóllakott vele a család . . . . . . Van a
komáromi konyhának néhány specialitása is, ilyen a dödölle, túróval vagy mák-
kal, hogy ezt csak Komáromban az ottani lisztbõl tudják jól készíteni .. . ez
aztán, mikor egyenként a tálba rakták, reszketett a finomságtól. . . . A másik
étel a kõtés (csírázott búzalisztbõl és rozslisztbõl készült, tepsiben megsütött
pépszerû étel, ropogós széllel).”

A kõtést csiripiszlinek is nevezték.
Étkezésükben – annak ellenére, hogy kálvinisták voltak - sok olyan

szabályt betartottak, amelyet a katolikus egyház írt elõ hívei számára.
Pénteken nem ettek húst, ezen a napon mindig tészta volt az ebéd. A
Szent Márton-napi lúdpecsenye elmaradhatatlan volt a szekeresgazda-
családok asztalánál is. A ház asszonya a felvágás elõtt a késsel mindig
keresztet vetett a kenyérre.

Lovas bandérium370

Szemet gyönyörködtetõ látvány volt mindig, ha kivonult a szekeres
gazdák lovas bandériuma.

A bandérium nem volt állandó jellegû alakulat. Csak különleges
ünnepségeken szerepelt, és alkalomszerûen állott össze. Vezetõjük a
maguk választotta kapitány volt, tisztségviselõik a zászlótartó, az ala-
bárdos és a két buzogányos.

A szekeres gazdák mutatós emberek voltak ezüstgombos, menteláncos;
asztrahánprémes díszruhájukban. Ha a bandérium kivonult, kardot kötöt-
tek oldalukra, lovukra pedig díszes nyeregtakarót terítettek. A nyeregtakaró
vagy csábrág piros posztóból készült, melyet kb. kétujjnyi aranypaszomány
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szegélyezett. A nyeregtakaró a ló vékonyánál hegyes kiképzésû volt, arany-
rojtot varrtak rá. A nyeregtakaró sarkában arannyal kihímezve a tulajdonos
monogramja volt látható, fölötte ötágú korona.

A bandérium felvonulásának megvolt a meghatározott rendje. Elöl
haladt az alabárdos. Utána kb. 10-15 méterre a zászlótartó a bandérium
zászlójával, mellette kétoldalt egy-egy buzogányos. Utánuk a bandéri-
um kapitánya, majd kettõs sorokban a szekeres gazdák.

A bandérium utoljára 1929. szeptember 15-én vonult fel a reformá-
tus templom új harangjának avatási ünnepségén. A város tulajdonát
képezõ nyeregtakarókból 1945-ig 33 db még megvolt a városmajorban,
ezek azonban a háborús események következtében eltûntek.

Mûvelõdés - közéleti szereplés

A reformáció egyik legnagyobb érdeme a népnevelés és népoktatás
széles körû elterjedése volt. Így volt ez Komáromban is, melynek lakossá-
ga hamar áttért az új hitre. A városi jegyzõkönyvek tanúsága szerint a: 16.
század közepén majdnem az egész város protestáns volt.371 Az ellenrefor-
máció szenvedélyes viharai sok szenvedést zúdítottak a város lakosságára,
de mûvelõdési téren eredményt hoztak, mert a katolikusok és a protestán-
sok egymással versenyezve nyitották meg az iskolákat.

A szekeres gazdák reformátusok voltak, így alapismereteiket olyan
iskolában kapták, melyet nagynevû nyugati egyetemeken (Lipcse, Jéna,
Bern, Genf, Utrecht, Heidelberg) tanult, felvilágosult szellemû prédi-
kátorok irányítottak. Az olvasás általánossá vált. A biblia ott volt min-
den szekeresgazda család asztalán, sõt esténként rendszeresen olvas-
ták. 1711-tõl kezdve, az akkor induló Komáromi Kalendárium egy-egy
száma minden évben egy kötettel bõvítette a szekeres gazdák könyv-
állományát. Egyes családok szép, változatos könyvtárral rendelkeztek.

A szekeres gazdák az iskolában jó alapot kaptak, tudásukat tovább ol-
vasás útján és az élet iskolájában fejlesztették. Nem voltak tanult emberek, de
nagyon sok bölcs gazda volt közöttük. A szájhagyomány azt tartja, hogy jól
beszéltek latinul. Ezt külföldi utazók is megerõsítik (pl. Zeiler), akik csodál-
kozva jegyzik fel, hogy ,,. . . kocsisok, hajósok s legalacsonyabb származásúak is
latinul beszélnek”.372 A latin mellett németül is kellett tudniuk, hiszen vontatás
és szekerezés közben gyakran fordultak meg a Habsburg-birodalom külön-
bözõ tartományaiban. A német tudást általában Dévényben sajátították el.
Ennek a német ajkú községnek a lakóival a szülõk megállapodást kötöttek,
melynek értelmében a Dévénybe küldött szekeresgazda-fiúért cserébe Ko-
máromba jött magyar szót tanulni egy hasonló korú német fiú.

Érdekes szokást rögzített le Jókai Mór Az én életem regénye címû mûvében,
melyben az 1800-as évek kulturális állapotairól többek között ezt írta: “Poétái
azonban akkor is voltak a magyar nemzetnek, s azoknak a munkáit szokás volt
olvasni a magyar házaknál, ami akkoriban úgy ment, hogy ha egy poéta tetsze-
tõs poémát költött, azt a legközelebbi ismerõse is leírta magának saját kezûleg, s
aztán továbbadta a másodiknak, harmadiknak, míg utoljára az egész város leír-
ta. Apródonkint aztán lett belõle egy egész, könyv: innen-onnan összeírva.”
(Jókai Mór ereklyeként õrizte édesapja egyik ilyen kézzel írt versgyûjteményét.)
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De nemcsak a mûvelt réteg kedvelte a verseket, hanem az egyszerûbb
emberek is. A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár õrzi Kecskés Lajos
komáromi szekeres gazda 1843 és 1865 között saját kezûleg másolt köny-
vecskéjét, melybe Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc,
Petõfi Sándor, Tompa Mihály, Vörösmarty Mihály különféle verseit és nép-
dalokat gyûjtött egybe. A másik ilyen versgyûjtemény e sorok írójának
tulajdonában van. Apai ágról származik, valószínûleg a szekeres gazda
nagyapja másolta 1867-ben, 24 évesen, Petõfi Sándor verseskötetébõl.

A szekeres gazdák köztiszteletben álló tagjai voltak a város társadalmá-
nak. Úgyszólván minden megmozdulásban részt vettek. Egy 1881. augusz-
tus 20-án keltezett, dedikált fénykép arról tanúskodik, hogy a rév-komá-
romi református egyház földmûvelõ tagjainak énekkara hattagú, díszru-
hába öltözött küldöttséggel vett részt a Jókai-emléktábla leleplezésén. 1894.
január 5-én és 6-án országos jelentõségû ünnepséget rendeztek Budapes-
ten, Jókai Mór írói munkásságának 50. évfordulóján, melyen az ország vala-
mennyi vármegyéje, városa, jelentõsebb testülete és egyesülete képvisel-
tette magát. Komárom város 15 tagú küldöttségében két szekeres gazda is
szerepel, Bese János és Kecskés János.373

1891-ben nagyszabású ipari és gazdasági kiállítást rendeztek
Komáromban. Ezen a szekeres gazdák közül többen részt vettek. Ga-
bonanemûeket állítottak ki, ezzel is bizonyságot téve arról, hogy ter-
ményeik piacképesek. A kiállítók a következõk voltak: Kacz Gáspár,
Bese János, Kecskés János, Pati Nagy Lajos, Bátyai József, Rátz Dániel,
Dechy László, Kossár lstván.374

Nemcsak tájjellegû, hanem országos kiállításokra is beneveztek terménye-
ikkel, melyek itt is állták a versenyt, sõt kitüntetést is kaptak. Ezt bizonyítja az
1885-ben Budapesten megrendezett országos Általános Kiállítás mûvészi ki-
vitelû emlékérme, melyet Kecskés János kapott “Az érdem jeléül”.

Az utolsó évtizedek

Azok a kapcsok, amelyek a szekeres gazdákat évszázadokon keresz-
tül összetartották, különféle külsõ hatásokra egymás után pattantak szét.
A 19. század második felében a gõzhajózás feleslegessé tette a hajóvonta-
tást. A megszaporodott gépkocsik a második világháborúval egyidõben
kiszorították a teherfuvarozást. Megszûnt tehát az egyik legfõbb össze-
tartó erõ, az azonos foglalkozás.

Századunk elsõ negyedében Komáromban hozzávetõlegesen még
112 szekeresgazda-család élt, kb. 500 személy. A második világháború
után a zárt közösség végképp felbomlott és szétszóródott. Azóta sokan
meghaltak, a megmaradtak más foglalkozási ágakra tértek át.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy szekeres gazdák már nincse-
nek. Utódaik termelõszövetkezeti tagok, orvosok, munkások, kereskedõk és
mérnökök. Becsülettel állják helyüket, úgy, mint apáik és nagyapáik tették.
A fejlõdés megszüntetett egy foglalkozási ágat, a szekeres gazdák érde-
kes, regényes élete már a múlté. Emléküket azonban õrzik a regények,
és szájról szájra adják az utódok.
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Az 1848-i tûzvész károsultjai kötelezvényének másolata

Kötelezvény

300. f. – azaz Három száz forintról – – –

Az álladalom és a magyar kereskedelmi bank között f. 1848-ik évi júni-
us 17-én kelt szerzõdés következtében kibocsátott 1 és 2 forintos pénz-
jegyekben – melyeket alólírtak az álladalom és illetõleg a kereskedelmi
bank által károsult Komárom városi közönség részére küldött kölcsön-
bõl választmányi határozatnál fogva mai alólírt napon kész pénzben
minden hiány nélkül felvettünk, s kötelezzük magunkat a kezelési költ-
ségre száztól egyes kamatot 1849-dik évi Január 1-sõ napjától kezdve
évenkint kifizetni. – Mi illeti a tõke lefizetését, tartozunk a magyar álla-
dalom nevében a pénzügyi misterium és a város közt létezõ és folyó1848-
ik év October 18-án kelt szerzõdés értelme szerint 1851-ik évben 10 f-
1852-ben 20 f- 1853-ban 30 f- 1854-ben 40 f- 1855-ben 40 f-....................................
1856-ban 50 f- 1857ben 50 f- és 1858ban 60 forintot .....................................ugyan-
azon pénznemben a fent kitett járandó kamattal együtt letisztázni és
ezen évenkinti öszvegeket négy részletben, tudniillik minden évnegyed
elejével, jelesül: Január, Ápril, Július és October hónapok elsõ napján le-
tenni, mely felvett kölcsön biztosítására lekötjük szabad választásra egye-
temlegesen ezen szabad és Királyi rév Komárom városába az úgy nevezett
Megyercsi új uttszában helyezett házunkat és telkünket, s tartozunk azt a Szépí-
tõ bizottmány által meghatározott módon felépíteni s annak fedelét cserép
sindelyel fedetni. – – – – Azon esetre pedig, ha járandó kamatot vagy rész-
letes fizetéseket pontosan nem teljesítenénk, alávetjük magunkat az 1836:
20. és 1840: 11 törvényczikkben megírt szóbeli bírói eljárásnak, lemond-
ván minden perovoslatokról, úgy a kérelem útjáni  fellebvitelrõl is. Mi-
nek nagyobb erejére kiadtuk jelen kötelezvényünket. –

Kelt Rév-Komáromban, November 27-én 1848.

Azaz 300 f ezüstben.       Kecskés János m. k. Nagy Klára m. k.
Hardy Ferenc m. k. napi díjnok elõtt.

Megjegyzés: A dõlt betûvel szedett szöveg kézzel írott.
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Móringlevél másolata

Móring Levél

Mi allol írattak bizonyítjuk s adjuk tudtára akiket illett vagy illethet a
dolog most vagy jövendõben, Hogy én Ns Antal Jozsef az én szíves
szeretetembõl Móringolok az én Kedves Mátkámnak vagy is hitvesem-
nek Ns Nagy Lídiának az én reám nézendõ jussomból Édes Atyám s
Gyám Anyám és terstvéreim meg egyezésébõl, hogy ha mag nélkül
múlnék ki a világból.
1-ször 300, az az három száz Ezüst forintokatt minden forint három

huszassával számítván
Oly formán, hogy ha úgy történne, akkor is a summábul 20 pengõ el
engedõdik

2-szor minden néven nevezendõ ruháimat ami engem illett

3-szor Még nevemet viselendi, tisztességes lakást az Édes Atyámnak
házánál

Úgy szinte én is, Ns Nagy Lídia az én szíves szeretetembõl az én Ked-
ves Férjemnek Ns Antal Josefnek Moringolom az én fell öltözõ ruháimatt
s ágyaimatt.
Melynek nagyobb ereje és bátorságára ki adtuk ezen Moring levelün-
ket kétt egyenlõ párba Magunk neve alá írásával és Kereszt vonásával
meg erõsítve.

Komáromban 1845dik Esztendõbe februárius 25dik napján.

Antal János m. p.
Antal Josef võlegény m. p.
P. Nagy Lidia m. p.
min meny aszony
Nemes Katz Josef mint az leginy részérõl meg hívott bizonyság m. p.
Ns Deli Sándor mint leány részérõl meg hívott bizonyság m. p.
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Egy családi biblia anyakönyvi feljegyzéseibõl

Az Úrtól vettük elsõ magzatot. Nemzõ atya Nemes De Nagy Körmendi
György. Szülõ édes anya Nemes Antal Lídia Köröst Atya Szabó Istvány.
Köröst Anya Dersi Susána. Másik Köröst Atya Sándor János, Kerest
Dercsikai Julia. Az Kisdednek Neve Sigmond. Született 1797 dik
Estendõbe Februárinak 14. Napján. Planétája volt Mérlek. Eset Születé-
se 15 és 16 Minuta között. Reggel 9 óra Közbe született Bálin napján.
Még Holt 1799 dikbe. Élt Hét Fertál Estendõt.

Ismét vettünk az Úrtól Második magzatot. Kisdednek neve Lídia.
Született Ano 1799 Esztendõben Májusnak 20 Napján. Plánétája volt
Nyil. Eset Születése Regel 8 órakor.

Ismét Vétünk az Úrtól Harmadik Magzatot. Az Kisdednek Neve
Sigmond. Született 1801 dik 16 Januári Planétája Víz öntõ. Született Regel
5 órakor.

Ismét Vetünk Negyedik Magzatott. A Kisded Neve György: Szüle-
tett 1803 dik Februarius 7 Nap. Élt 3 Esztendõt ez Meg Holt

Ismét Vetünk az Úrtól ötödik Magzatott. Született Ano 1806 dikbe.
Élt két Esztendõt. Még Holt 1808 dokba.

Ismét Vetünk az Úrtól Hatodik Magzatott. Született 1809 dikbe Már-
ciusnak 20 Napján. Volt Planétája Kos: a Kisdednek Neve Julianna. Szü-
letésének órája 8 és Kilenc óra közbe.

Ismét Vétünk az Úrtól Hetedik Magzatott. Született 1811 dikbe. Pla-
nétája Mérték. Születése Juliusnak 25 dik Napján Jakab Apostol napján.

Ismét vettünk az Úrtól Nyoltzadik magzatott. Született 1814. eszten-
dõben Böjt elõ Havának 28 februáriusban. Az Kisdednek Neve György,
az planétája kettõs vala, az köröszt anya Szabó Istvánné, az másik pe-
dig Sándor Jánosné.
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A hagyaték kimutatása és az elosztás másolata

Hivatalos jelentésük Müller György tanácsnoknak, úgy Bohumek Ignácz
közgyámosnak néhai Kecskés János és 1-ö felesége, Antal Sófia holtuk
után maradt, P. Nagy Klárának, mint Kecskés János 2-ik nejének birtoká-
ban talált ingó és ingatlan vagyon összeírásáról és az illetõ örökösök
között tett osztályról.

Néhai Kecskés János és ennek néhai elsõ Neje, Antal Sófia holtuk
után maradott, úgy jelenlévõ második nõ, Nagy Klára ingó és ingatlan
javainak becsü szerinti öszveírása. Ezen alább jegyzett becsü szerinti
öszveírásban foglalt vagyonokhoz örökösök következõk; jelessen:

Néhai Antal Sófia elsõ Asszonytól származott gyermekek:
1. Kecskés Juliánna 14 éves
2.        ,,      Eszter 13 éves
Második nõ Nagy Klárától származott gyermekek:
1. Kecskés Klára   6 éves
2.        ,,      Lajos   4    ,,
3.        ,,      Teréz   8 hónapos

Összeg Ft kr

Kecskés János közös Atyát illetõ vagyon
1. Egykét új Zsinórós Spentzer, mellyen

12 egész és 20 félezüst gombok vagynak
2. Egy vidra prémes kék mente, mellyen 14 egész

és 30 félezüst gombok vagynak
ezüst nélkül ezen ruhanemûknek értékük
felvétetik 3.. –..

3. Egy mellény, melyen 18 apró ezüstgombok
vagynak, ezüst nélkül 1.. 15..

4. Egy kék magyar nadrág 15.. –..
5. Avit rongyos köpönyeg 5.. –..
6. ,, kék bunda 7.. 30..
7. Egy hamu színû nyári fekete Sinoros Spentzer

hasonló nadrág 15.. –..
8. A kék mentén és mellényen található ezüst-

nemû öszvesen becsültetett 74 nehezékre
(nehezéke 54 kr értékre becsültetvén), ígyen
öszves érték 166.. 30..

                                                               Öszvessen: 240.. 15..

Antal Sófia 1-ö Aszszonytól maradott vagyon
9. Hét pár ezüst kapocs 14 latnehézségû po 54 kr 31.. 30..

10. Két darab arny gyûrû 10.. 50..
11. Egy pár függõ aranyból 6.. 25..
12. Hat forgranát gyöngy 6.. –..
13. Négy abrosz dbjai 5 Fr értékben véve teszen 20.. –..
14. Öt törülközõ kendõ 1 Ft    ,,           ,,          ,, 5.. –..
15. Tíz asztalkendõ 50 kr          ,,           ,,          ,, 8.. 20..



234

16. Kilencz hoszszú nõi ing 3 Fr         ,,          ,, 27.. –..
17. Hat lepedõ 2 Fr 30 kr         ,,           ,,          ,, 15.. –..
18. Két kék kötény 2 Fr 30 kr értékre véve teszen 5.. –..
19. Egy fehér kötény 4.. –..
20. Egy sárga selyem kendõ 2.. –..
21. Egy szõr szövet kendõ 2.. –..
22. Egy selyem rékli 4.. –..
                                                                                     oldal: 147.. 5..

Áthozat öszszeg 147.. 5..
23. Két karton szoknya po 3 Fr 6.. –..
24. Két csipkés fehér kendõ 1 Fr 15 kr 2.. 30..
25. három db tollal töltött dunyhák czihákkal

10 Fr darab 30.. –..
26. Hat db tollal töltött vánkos czihákkal

5 Fr darab 30.. –..
27. egy párna 7.. 30..

Kecskés János és 1-ö neje, Antal Sofia közös szerzeménye
28. Megyertsi új utszámban egy ház, melly 836-ik

évben 1300 öszeg Frban vétetett ugyan, de
mivel 848-ik évben leégett, annál fogva annak
itt tsak fele ára mint érték tétetik ki 650.. –..

29. Szigetben egy gyümölcsös kert, mellyenek
838-ik évi vétel ára 640 r összeg ugyan,
de mivel mostani becs ára felvétetik csak 400.. –..

30. Egy nagy ruha tartó almáriom 25.. –..
31. Három fa ágy, dbjai 2 Fr 30 kr számítva

teszen az érték 7.. 30..
32. Egy rossz fiókos almárium 2.. –..
33. Három bõr és 2 faszék, rossz 2.. –..
34. Egy bölcsõ 1.. –..
35. Egy keményfa asztal 6.. –..
36. Egy láda 2.. –..
37. Egy kupfer 2.. –..
38. Két politúros ágy 6 Frjával 12.. –..
39. Egy asztal 10.. –..
40. Egy tükör 10.. –..
41. Egy óra 25.. –..
42. Egy kétfiókos kisszerû Almáriom 30.. –..
43. Négy db szék, mellynek ketteje bõrös

2 pedig fából 10.. –..
44. Egy kenyér tartó szekrény 3.. –..
45. Három czin csésze 5.. –..
46. Egy pár viselõ csizma 5.. –..
47. Két csutora 3.. –..
48. Egy szõr tarisznya 30..
49. Egy könyv, melly is 6 testamentumot foglal

magában 1.. –..
50. Két tányér 50..
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51 Húsz darab kávés findzsa 5.. –..
52. Egy darab födeles leveses tál 2.. 30..
53. Négy font kender 2.. –..
54. Egy ruhás kosár 30..
55. Két réz abrontsos kanna 5.. –..
56. Egy vas abrontsos kanna 1.. –..
57. Egy vas abrontsos kanna 1.. 13..

                                                                            Oldal 1230.. 5..
                                                             Áthozat öszeg 1230.. 5..
58 Egy Sámol 25..
59. Egy fatál 15..
60. Egy répa gyalu 15..
61. Egy asztal 1.. 30..
62. Egy vas fazik 5.. –..
63. Két vas serpenyõ 1.. 15..
64. Tíz darab steingat edény 1.. 15..
65. Egy darab sodró deszka 1.. 30..
66. Egy rakás tégla 16.. –..
 67. Két darab vas abrontsos dézsa 2.. –..
68. Egy darab taliga 50..
69. Egy hombár 20.. –..
70. Két teknyõ 3.. –..
71. Egy káposztás hordó 5.. –..
72. Egy darab fûrész 1.. –..
73. Két darab vas abronts –.. 30..
74. Egy darab fejsze 1.. –..
75. Egy darab balta –.. 30..
76. Tizenkét zsák 6.. –..
77. Egy darab vas vella –.. 30..
78. Egy darab véka –.. 30..
79. Egy darab üres hordó 1.. 15..
80. Egy darab rosta –.. 30..
81. Egy darab ruhaszárító kötél –.. 30..
82. Avit tasak 5.. –..
                                                                                 Öszveg: 1309.. 50..

Nagy Klára mint Kecskés János 2-ik nejének hozománya
Fr kr

83. Egy káposztás kád 5.. –..
84. Hat darab vánkus 5 Frjával 30.. –..
85. Két darab párna 7 Fr 30 krjával 15.. –..
86. Egy darab duhnya 10.. –..
87. Tizenkét darab asztal kendõ 50 krjával 10.. –..
88. Hat darab abrosz 5 Frjával 30.. –..
89. Hat darab törülközõ kendõ 1 Frjával 6.. –..
90. Hat darab lepedõ 3 Fr 30 krjával 15.. –..
91 Egy százötven rõf házi vászon 30 krjával 75.. –..
92. Egy rokka 1.. 30..
                                                                                Öszveg: 197.. 30..
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Kecskés János’k 2-ik neje Nagy Klárával tett szerzeményük
93. Egy a Megyertsi új utszai ház, melly 848-ik

évben leégett, és utánna következõ évben kö-
zössen felépíttetett, a jelenlegi becs árának
fele mint köz szerzemény felvétettetik 650.. –..

94. Egy darab szántó föld a körte fa sori dûlõben 450.. –..
95. Egy darab szántó föld a Dunára való dõlõben 450.. –..
                                                                                  Oldal 1550.. –..

Fr kr
                                                                 Áthozat öszveg 1550.. –..
96. Kész pénzben találtatott 4 db eladott ökör ára 600.. –..
97. Egy rakás tüzifa 10.. –..
98. Három boglya takarmány 30.. –..
99. Egy szekér 75.. –..
100. Egy darab vas fogas 12.. 30..
101. Egy darab eke 10.. –..
102. Egy darab itató vállu 2.. 30..
103. Hat darab tehén 450.. –..
104. Egy darab kasza 1.. 15..
105. Három darab ökör kötél 2.. 30..
106. Öt po mérõ szemes kukoritza 30.. –..
                                                                             Öszveg: 2773.. 45..

.(.Az.). alatt ide mellékelt bétáblázási kivonat szerint következõ adóssá-
gok találtattak ú. m.:

1. A Fzt Anna ispotállya ptárát követõleg, néhai
Kecskés Jánost és Antal Sófiát szenvedõleg il-
letõ adósság 100.. –..

2. Komárom városa kölcsönzõ ptárát követõleg
néhai Kecskés Jánost és Özvegyét, 750.. –..
Nagy Klárát szenvedõleg illetõ 375.. –..

3. Ugyanazokat követõleg és szenvedõleg illetõ
1125.. –..

A vagyon összes felszámíttása
a) Néhai Kecskés János közös Atya vagyona tesz 240.. 15..
b) Az elsõ Aszszony Antal Sófia vagyon 223.. 5..
c) Néhai Kecskés Jánso és 1-ö neje Antal Sófia

közös szerzeményök 1309.. 50..
d) Kecskés János 2-ik neje, Nagy Klára hozománya 197.. 30..

Kecskés János és 2-ik neje Nagy Klára közös
szerzeményük 2773.. 45..

                                                                              Öszveg: 4744.. 25..

4744.. 25..
Ebbõl az öszszes adósságot levonván 1225.. –..
                                                           Marad tiszta érték 3519.. 25..



237

Nagy Klára néhai Kecskés János 2-ik nejének illetõsége
A d) alatti hozmány tesz 197.. 30..
az e) alatti szerzemények fele 1386..  52..1/2
                                                                               Öszveg: 1584..  22..1/2
Ebbõl levonván a közös adósságnak 1125 Frnak
Nagy Klárát illetõ fele 562.. 30..
Lesz Öz. Kecskés Jánosné Nagy Klárának tiszta
illetménye 1021..  52..1/2
Ami közös Atyától, néhai Kecskés Jánostól szár-
mazott öt gyermekeknek Atyai örökségük:
Az a) alatti Atyai vagyon 240.. 15..
Az c) alatti közös szerzemény fele 654.. 55..
Az e) alatti közös szerzemény fele 1386..  52..1/2
                                                                            Öszvesen: 2282..    2..1/2
Ebbõl levonatik az összes adósságnak 1225 Frnak
hason fele 612.. 30..
Marad az öt gyermekek közt felosztható Atyai
örökség 1669..  32..1/2
És így Kecskés Juliánnának jut 333.. 54..5/10
És így Kecskés Eszternek jut 333.. 54..5/10
És így Kecskés Klárának jut 333.. 54..5/10
És így Kecskés Lajosnak jut 333.. 54..5/10
És így Kecskés Teresnek jut 333.. 54..5/10
A fenti Atyai örökséggel megegyezõ Összveg: 1669..32..5/10

Fr fr
Néhai Kecskés Jánostól és annak 1-ö neje Antal
Sófiától származott két gyermeknek Juliánna
és Eszter Anyai örökségük
a b) alatti Antal Sófia vagyona 223.. 5..
a c) alatti szerzemények hason fele 654.. 55..
                                                              Öszveg: 878.. –..
Ebbõl levonván Kecskés János és Antal Sófia
közös adósságának 100 váltó forintnak felét 50.. –..

828.. –..
Ezen öszveget kétfele osztván jut
Kecskés Juliánnának 414.. –..
Kecskés Eszternek 828.. –..

A gyermekeknek öszszes örökségük

Kecskés Juliánnának Atyai és Anyai Öröksége
tesz öszes 747..54..5/10
Kecskés Eszternek Atyai és Anyai Öröksége tesz
öszes 747..54..5/10
Kecskés Klárának tsupán Atyai és Anyai Öröksége
tesz öszes 333..54..5/10
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Kecskés Lajosnak tsupán Atyai és Anyai Öröksége
tesz öszes 333..54..5/10
Kecskes Teresnek tsupán Atyai és Anyai Öröksége
tesz összes 333..54..5/10
                                                                              Öszveg 2404..32..5/10

Ezen öszveg mint a gyermekeknek öszves öröksége
a Megyertsi új utszai házra, Szigeti gyömöltsös
kertre, nem külömben a város határában körtélyfa
sori és Dunára dûlõben fekvõ két szántó földekre,
mint az Özvegy birtokában lévõ fekvõ vagyonok-
ra lesz bétáblázandó.
A gyermekek öszszes örökségükhez, amelly tul
látható. 2404..32..5/10
hozzá adván Nagy Klára Öz. Kecskés Jánosné
illetményét 1021..52..1/10
és az öszves adósságot 1225.. –..
Ki jön az egész öszve írt vagyon értéke 4744.. 25..

Komáromban Ápr: 1-én 851 Müller György m.
p. tanácsnok
Bohumek Ignácz m. p. közgyámnok.



239



240



241



242



243



244



245

J E G Y Z E T E K



246

  1 Anonymus: Gesta Hungarorum. 15. fejezete. Magyar Helikon, Buda-
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63 Útmutató Komárom vármgye, a vár és a szab. kir. város rövid ismerte-

tésével. Ziegler Károly, Komárom, 1891. 28. old.
64 Dr. Baranyay József: I. m. 19. old.
65 Lánczos Zoltán: A dunai aranyászok. Dolgozók Lapja, 1975. VII. 6-i

szám
66 „Komáromi céhek a 15–19. században”címû kiállítás felirata alapján.

Oblastné podunajské múzeum v Komárne, 1975.
67 Pongrácz Pál: Régi malomépítészet. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest,

1967. 7–9. old.
68 Takáts Sándor: A magyar malom. Századok, 1907. évf. 241–242. old.
69 Pongrácz Pál: I. m. 106. old.
70 Fényes Elek: I. m. 88. old.
71 Pongrácz Pál: I. m. 18. old.
72 Takáts Sándor: I. m. 146. old.
73 Uo. 146. old.
74 Takáts Sándor: A magyar faragómolnárok. Mûvelõdéstörténeti tanul-

mányok a XVI–XVII. századból. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1971.
48. old.

75 Gyulai Rudolf: I. m. 82. old.
76 Mindenes Gyûjtemény. 1790. évf. 254. old.
77 Takáts Sándor: I. m. 45–46. old.
78 Uo. 46. old.
79 Major István: Honvédélményeim 1848–49-bõl. Magvetõ Könyvkiadó,

Budapest, 1973. 36. old.
80 Pongrácz Pál: I. m. 23. old.
81 Keszeg Zoltán (született 1894-ben, nagyapja Csóka Máté komáromi

molnármeser volt) adatszolgálatása.
Nyitrai Dezsõ: Dunaradványi vízimolnárok. Irodalmi Szemle,
Bratislava, 1972. 252–265. old.

82 Komáromi Lapok, 1880. évf. 16–17. szám
83 Bognár István: Régi magyar mesterségek. Magvetõ Könyvkiadó, Bu-

dapest, 1973. 188. old.
84 Dr. B. J.: A komáromi molnárok életébõl. Komáromi Lapok, 1939. évf.

VIII. 3-i száma.
85 Bogdán István: I. m. 192. old.
86 Keszegh Zoltán és bátyja, Keszegh Sándor adatszolgáltaása.
87 Takáts Sándor: A magyar malom. Századok, 1907. évf. 144–145. old.
88 Bogdán István: I. m. 189. old.
89 Keszegh Zoltán és Keszeg Sándor adatszolgáltatása alapján.
90 Csaplovits János: I. m. 76–77. old.
91 Kacz Józsefné Szenczy Erzsébet (Szenczy Mihály komáromi molnár-

mester leánya) adatszolgáltatása. A céhlevelet dr. Szádeczky Lajos: Az
iparfejlõdés és a czéhek története Magyarországon címû mûvében
említi.
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  92 Anton Špiesz: I. m. 283. old.
  93 Uo. 144., 224. old.
  94 Fényes Elek: I. m. 71. old.
  95 Dr. B. J.: I. m. 4. old.
  96 Keszegh Zoltán adatszolgáltatása.
  97 Takáts Sándor: I. m. 148. old.
  98 Uo. 147–148. old.
  99 Uo. 147. old.
100 Keszegh Zoltán adatszolgáltatása alapján.
101 Ugyanõ
102 Bogdán István: I. m. 51. old.
103 Dr. Szijj Ferenc: I. m. 7. old.
104 Bogdán István: I. m. 51. old.
105 Anton Špiesz: I. m. 39. old.
106 Dr. Szádeczky Lajos: I. m. II. 273. old.
107 Városi Levéltár, Komárom.
108 Lesy István (sz. 1887-ben) volt komáromi csizmadiamester adatszol-

gáltatása, kiegészítve Veleba Antal (sz. 1905) ugyancsak volt komáro-
mi csizmadiamester adataival.

109 Tóth Júlia nyugalmazott általános iskolai igazgatónõ adatszolgáltatása.
110 Anton Špiesz: I. m. 224. old.

Az 1846. évi adat: Fényes Elek: I. m. 71. old.
111 Bertha Antal: A IX–X. századi magyar társadalom.

Akadémiai Kiadó, Budapest. 1968. 88. old.
112 Solymos Ede: Dunai halászat. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. 11. old.
113 Herman Ottó: A magyar halászat könyve. K. M. Természettudomá-

nyi Társulat, Budapest, 1887. 440–441. old.
114 Uo. 90. old.
115 Alapy Gyula, dr.: A csallóközi halászat története. Spitzer Sándro, Ko-

márom, 1933. 5. old.
116 Uo. 5. old.
117 Szentpéteri Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegy-

zéke. Budapest, 1923. I. kötet, 903. old.
118 Alapy Gyula, dr.: I. m. 21. old.
119 Szentpéteri Imre: I. m. II. kötet, 3376 old.
120 Belényessy Mária: A halászat a XIV. században. Ethnographia. Akadé-

miai Kiadó, Budapest, 1953, 106. jegyzet. Lenhardt György gyûjtése.
121 Alapy Gyula, dr.: I. m. 57–61. old.
122 Uo. 70 old.
123 Uo. 54. old.
124 Uo. 44. old.
125 Uo. 71 old.
126 Uo. 74. old.
127 Uo. 49. old.
128 Solymos Ede: I. m. 23. old.
129 Herman Ottó: I. m. I. 446–447. old.
130 Alapy Gyula, dr. I. m. 25. old.
131 Uo. 24–25. old.
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132 Solymos Ede: I. m. 94–218. old.
Herman Ottó: I. m. 251–353., 441–446. old

133 Herman Ottó: I. m. 154–158. old
134 Uo. 150–153. old.
135 Uo. 150–153. old.
136 Uo. 150. old.
137 Alapy Gyula, dr.: I. m. 77. old.
138 Uo. 36–37. old.
139 Uo. 84–95. old.
140 Antos Zoltán–Berényi János–Vígh József: Dunai horgászkalauz. Sport,

Budapest, 1969. 14–15. old.
141 Mindenes gyûjtemény. Wéber Simon Péter, Komárom, 1790. 38.
142 Antos–Berényi–Vígh: I. m. 17–18. old.
143 Dr. T. I.: Vizafogó Vácz és Buda között 1528-ban. Magyar Gazdaság-

történelmi Szemle. Pátria, Budapest, 1900. 92. old.
144 Alapy Gyula, dr.: I. m. 78–79. old.
145 Uo. 104. old.
146 Uo. 103–104. old.
147 Uo. 77., 100–101., 122–123. old.
148 Uo. 84. old.
149 Uo. 78–79. old.
150 Uo. 91. old.
151 Uo. 105–108. old.
152 Herman Ottó: I. m. 459–560. old.
153 Dr. Takács Sándor: A bécsi halkereskedõk kiváltságai Magyarorszá-

gon 1328-tól 1714-ig. Gazdaságtörténelmi Szemle. Pátria, Budapest,
1902. 59–65. old.

154 Alapy Gyula, dr.: I. m. 85–98. old.
155 Herman Ottó: I. m. 447–448. old.
156 Alapy Gyula, dr.: I. m. 137. old.
157 Uo. 138. old.
158 Mindenes Gyûjtemény, 1789. II. Wéber Simon Péter, Rév-Komárom.

303–344. old.
159 Solymos Ede: I. m. 32–35. old.
160 Herman Ottó: I. m. 461. old.
161 Uo.: 461–462. old.
162 Uo. 463. old.
163 Alapy Gyula, dr.: I. m. 132. old.
164 A Komáromi Halászcéh eredeti Céhlajtroma az 1798. évtõl kezdõdõ-

en. 1. old.
165 Herman Ottó: I. m. 464. old.
166 Új Idõk Lexikona. 5–6. köt. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet. Buda-

pest, 1937. 1259. old.
167 Herman Ottó: I. m. 465. old.
168 Uo. 466. old.
169 A Czilling András tulajdonában lévõ átvételi elismervény alapján.
170 Bárth János: A Kalocsa környéki árendás halászat néhány történeti

emléke. Néprajzi Közlemények. XIV. 3–4. Népmûvelési Propaganda
Iroda, Budapest, 1969. 155–162. old.
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171 Herman Ottó: I. m. 465. old.
172 Alapy Gyula, dr.: I. m. 159. old.
173 Uo. 139. old.
174 Új Idõk Lexikona, I. m. 1259. old.
175 Alapy Gyula, dr.: I. m. 160. old.
176 Uo. 10. old.
177 Uo. 83–84. old.
178 Uo. 129. old.
179 III. Ferdinánd 1647-ben kiadott oklevele. A halászcéh iratai között.
180 Alapy Gyula, dr.: I. m. 133. old.
181 Uo. 133. old.
182 I. Lipót császár 1696-ban kiadott oklevele. A halászcéh iratai között.
183 Bárth János: I. m. 155–162. old.
184 Alapy Gyula, dr.: I. m. 141. old.
185 Uo. 156. old.
186 A Komáromi Halászcéh eredeti Céhlajtrsoma. I. m. 1798–1836. évi be-

jegyzések.
187 Herman Ottó: I. m. 447–448. old.
188 Uo. 448. old.
189 Uo. 454. old.
190 Uo. 449–450. old.
191 Uo. 451–452. old.
192 Id. Szinnyei József: Bach-korszak. Naplójegyzetek. A Komáromi La-

pok különnyomata 1908–1909. Spitzer Sándor Könyvnyomdája, Ko-
márom. 52–54. old.

193 Uo. 75. old.
194 Herman Ottó: I. m. 453. old.
195 Uo. 454. old.
196 Uo. II. 769–843. old.

A mesterszavak magyarázatában egyes meghatározásokat szóról szó-
ra átvettünk Herman Ottótól, másokat attól eltérõ fogalmazásban
adtuk.
A komáromi halászok rendkívül gazdag szakmai szókincsére jellem-
zõ, hogy Herman Ottó 384 halászattal kapcsolatos mesterszót jegy-
zett fel. Az eddigiekben közölt – mûvében csak komárominak feltün-
tetett – 150 mesterszó e gazdag anyagból való válogatás eredménye.

197 Kõszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek. Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda, Budapest, 1936. XII. old.

198 Uo. XII. old
199 Uo. XIII. old.
200 A magyarok eleirõl és a honfoglalásról. Sajtó alá rendezte Gyõrffy

György. Béla király jegyzõje. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1958.
108-109. old.

201 Alapy Gyula, dr.: A csallóközi halászat története. Spitzer Sándor, Ko-
márom, 1933. I. m. 5. old

202 Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. Budapest, 1907. 149.
old.

203 Hóman Bálint–Szekfû Gyula: Magyar történet. I. Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda, Budapest, 1938. I. m. 211-213. old.
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204 Szádecky Lajos, dr.: Iparfejlõdés és a céhek története Magyarorszá-
gon. Országos Iparegyesület, Budapest, 1913.  I. m. 187. old

205 Jankó László: Gyõri ötvösök a 16–19. században. Gyõri Szemle Társa-
ság, Gyõr, 1934. 7. old. Lenhardt György gyûjtése.

206 Rómer Flóris: A hazai ötvös céhnek szabályai. Századok, 1887. évf. 798.
old. Lenhardt György gyûjtése.

207 Kõszeghy Elemér: I. m. 173. old.
208 Városi Levéltár, Komárom
209 Bogdán István: Régi magyar mesterségek. Magvetõ Könyvkiadó, Bu-

dapest, 1973.  I. m. 235–236. old.
210 Kõszeghy Elemér: I. m. 177. old.
211 Uo. 174–175. old.
212 Uo. 175 old.
213 Uo. XVIII–XIX. old.
214 Uo. 178–182. old.
215 Uo. 176–177. old.
216 Bogdán István: I. m. 237. old.
217 Kõszeghy Elemér: I. m. 176. old.
218 Uo. 176. old.
219 Uo. 176–177. old.
220 Uo. 177. old.
221 Uo. 177. old.
222 Fényes Elek: A Magyar Birodalom statisticai, geographiai és történeti

tekintetben. Komárom vármegye. Beimel, Pest, 1848. 71.
223 Kõszeghy Elemér: I. m. 177–182. old. azoknál a neveknél, melyeknél

külön jegyzetszám nem szerepel.
224 Rómer Flóris: A hazai ötvös céhnek szabályai. Századok, 1887. I. m.

798. old. Lenhardt György gyûjtésébõl.
225 Uo. 798. old.
226 Dr. Szijj Ferenc: Jókai családja. Új Auróra. Concordia, Bratislava-Po-

zsony, 1925. 46. old.
227 Dr. Illésházy János: Magyarországi ötvösök 1732-ben. Archeológiai

Értesítõ, 1904. évf. 387. old.
228 Uo. 393. old.
229 Uo. 393. old.
230 Dr. Szijj Ferenc: I. m. 46–47. old.
231 Dr. Illésházy János: I. m. 387. old.
232 Uo. 387. old.
233 Uo. 387. old.
234 Rozványiné Tombor Ilona: A Pétsvárady ötvös család. Mûvészettör-

téneti Értesítõ, 1965. évf. 4. sz. 257–259. old.
235 A szerzõ gyûjtése.
236 A szerzõ gyûjtése.
237 Németh Annamária: Kiss János ötvöskönyve. Kézirat.
238 A szerzõ gyûjtése.
239 A szerzõ gyûjtése.
240 A szerzõ gyûjtése.
241 A szerzõ gyûjtése.
242 A szerzõ gyûjtése.
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243 A szerzõ gyûjtése.
244 A szerzõ gyûjtése.
245 A szerzõ gyûjtése.
246 A szerzõ gyûjtése.
247 A szerzõ gyûjtése.
248 A szerzõ gyûjtése.
249 A szerzõ gyûjtése.
250 Bogdán István: I. m. 106–107. old.
251 Takáts Sándor: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom, 1886. 70–71. old.
252 Bogdán István: I. m. 106. old.
253 A Magyar Nemzeti Galériában 1975-ben megnyitott „Magyar népi

bútorok” címû kiállításon látott felirat.
254 K. Csilléry Klára: A magyar nép bútorai. Corvina Kiadó, Budapest,

1972. 27. old.
255 Mátyás a kortársak között. Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1957. 100. old.
256 Anton Spiesz: I. m. 144., 299–300. old.

K. Csilléry Klára: I. m. 33. old.
Fényes Elek: I. m. 71. old.

257 Tóth Júlia nyug. iskolaigazgató adatszolgáltatása. (Édesapja, Tóth La-
jos, született 1880 körül, asztalosmester volt Komáromban.)

258 K. Csilléry Klára: I. m. 61. old.
259 Uo. 61–62. old.
260 Tóth Júlia adatszolgáltatása.
261 K. Csilléry Klára: I. m. 43. old.
262 Tóth Júlia adatszolgáltatása
263 Fél Edit–Hofer Tamás–K. Csilléry Klára: A magyar népmûvészet. Cor-

vina Kiadó, Budapest, 1969. 5. old.
264 K. Csilléry Klára: I. m. 33. old.
265 Tóth Júlia adatszolgáltatása
266 Tóth Júlia, özv. Papp Gáborné, Bihary Mihályné (Szalay Mihály aszta-

los lánya) és Kovács Gergelyné (Németh Márton asztalosmester uno-
kája) adatszolgáltatása.

267 Útmutató Komárom vármegye, a vár és a szab. kir. város rövid ismer-
tetésével. Komárom, 1891. 99. old.

268 Tóth Júlia adatszolgáltatása.
269 Marosi Ernõ: Magyar falusi templomok. Corvina Kiadó, Budapest, 1975.

42. old.
270 Uo. 42. old.
271 Genthon István: Magyarország mûvészeti emlékei. 1. Képzõmûvészeti

Alap, V., Budapest, 1959. 426. old.
272 Az Iparmûvészeti Múzeumban lévõ kazetták felírása alapján.
273 A Magyar Nemzeti Galériában 1975-ben megrendezett „Magyar népi

bútorok” címû kiállításon látott felirat.
274 K. Csilléry Klára: I. m. 33. old.

A’ Szentesi Refor: Eklé’sia históriájának folytatása, 1801-dik Eszten-
dõtõl fogva 1825-ig. II. kötet., 497–498. old. A Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára. A mikrofilmtár anyagából.

275 Dezsényi–Hernády: I. m. 13. old.
276 Uo. 16. old.
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277 Uo. 17. old.
278 Uo. 19. old.
279 Uo. 18. old.
280 Mátyás a kortársak között. Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1957. 100. old.
281 Takáts Sándor: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom, 1886. 33. old.
382 Dezsényi–Hernády: I. m. 24. old.
283 Uo. 33. old.
284. Takáts Sándor: Komáromi daliák a XVI. században. Franklin Társulat,

Budapest, 1909. 33. old.
285 Dezsényi–Hernády: I. m. 33. old.
286 Uo. 22. old.
287 Dr. Takáts Sándor: Hajóépítõk telepítése Magyarországba a 16., 17. és a

18. században. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, Budapest, 1904.
évf. 82–116. old.

288 Gyulai Rudolf: A Császári Királyi Szabadítéskos Rév-Komáromi Biz-
tosító Társaság története. Komárom, 1896. 5. old.

289 Uo. 3. old.
290 Uo. 6., 53–54. old.
291 Holéczy Mihály: Rév-Komáromnak esmertetése. Tudományos Gyûj-

temény. 1825. V.
292 Balahó Dénes (született 1912-ben, édesapja komáromi hajóács) adat-

közlése.
293 Ugyanõ
294 Ugyanõ
295 Dr. Szijj Ferenc: I. m. 5. old.
296 Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. Budapest, 1907. 240. old.
297 Komáromi Lapok, 1880. évf. 11. szám.
298 Kecskés András (született 1914-ben, komáromi szekeres gazda) adat-

szolgáltatása.
299 Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. Budapest, 1907. 240. old.
300 Szó- és szólásmagyarázatok. Bálint Sándor: Módi ez is, mint Komá-

romba a félszöm. Magyar Nyelvõr, 1964. évf. 3. szám. 325. old.
301 Herman Ottó: A magyar halászat könyve. Budapest, 1887. 253–255. old.
302 Balahó Dénes és Fehér Ferenc (született 1912-ben, hajóácsmester) adat-

szolgáltatása.
303 Ugyanõ.
304 Dezsényi–Hernády: I. m. 62. old.
305 Zolnay László: Mesék a legnagyobb mesemondóról. Komárom me-

gyei Dolgozók Lapja, 1954. április 21. szám.
306 A magyarok eleirõl és a honfoglalásról. Sajtó alá rendezte Gyõrffy

György. Béla király jegyzõje. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1958.
108-109. old.
Alapy Gyula, dr.: I. m. 4. old.

307 Bartucz Lajos: A magyar ember. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda,
Budapest. É. N. 42-43. old.

308 Uo.
309 Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. Budapest, 1907. 152.

old.
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310 Takáts Sándor: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom 1886. 43. old.
311 Uo. 47-49. old.
312 Uo. 76. old.
313 Takáts Sándor: Hangok a múltból. Athenaeum, Budapest, É. n. 66. old.
314 Takáts Sándor: Komáromi daliák a XVI. században. Budapest, 1909.

39. old.
315 Takáts Sándor: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom, 1886. 90. old.
318 Takáts Sándor: Komárom 1683-ban. Élet. 1913. II.

1909. 47. old.
317 Gyulai Rudolf: I. m. 21-22. old.
318 Takáts Sándor: Komárom 1683-ban. Élet 1913 II.
319 Takáts Sándor: Komáromi daliák a XVI. században. Budapest, 1909.

33. old.
320 Hóman-Szekfû: Magyar történet III. Budapest, 1938. 142., 546. old.
321 Alapy Gyula, dr.: Komárom vármegye nemesi családjai. Komárom,

1911. 28-284. old.
322 Uo.
323 Uo.
324 Takáts Sándor: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom, 1886. 80 old.
325 Takáts Sándor: Hangok a múltból. Athenaeum. Budapest. É.n. 66. old.
326 Uo.
327 Takáts Sándor: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom, 1886. 92 old.
328 Uo. 105. old.
329 Uo. 107. old.
330 Uo. 108. old.
331 Uo. 93. old.
332 Uo. 144-150. old.
333 Uo. 90. old.
334 Uo. 90., 166. old.
335 Réthly Antal: Kárpát-medencénk földrengései. Akadémiai Kiadó, Bu-

dapest, 1952. 74. old.
336 Edelényi Szabó Dénes: I. m. 62. old.
337 Gyulai Rudolf: I. m. 56. old.
338 Uo. 81. old.
339 Uo. 81. old.
340 Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. Aigner Lajos, Budapest, 1887.

4. old.
341 Kelemen István (született 1894-ben, szekeres gazda fia) közlése alap-

ján.
342 Kelemen István, Rátz Ferenc szekeres gazda (született 1901-ben) és

Vida Sándorné szül. Pati Nagy Mária (szekeres gazda lánya) adatszol-
gáltatása alapján.

343 Gyulai Rudolf: Törökvilág Komárom megyében. Komárom, 1884. 66.
old.

344 Trócsány Zoltán: Régi világ, furcsa világ. Budapest, 1958. 60.
345 Gyulai Rudolf: I. m. 64. old.
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346 Kelemen István, Merényi Ferenc volt méntelep-igazgató és Vida
Sándorné adatszolgáltatása.

347 A 15-17. század adatai: Gyulai Rudolf: I. m. 105-106. old.
A 18-20. század adatai: Kelemen István.

348 A telekkönyv adatai alapján.
349 Dezsényi-Hernády: I. m. 30-31. old.
350 Holéczy Mihály: Rév-Komárom esmértetése. Tudományos Gyûjte-

mény, 1805. V. 3106.
351 Fényes Elek: Komárom vármegye. Pest, 1848. 37. old.
352 Szentkláray Jenõ, dr.: A dunai hajóhadak története. Budapest, 1883.

156. old.
353 Id. Szinnyei József: Tímár-ház. Naplójegyzetek 1835-1848. A Komáro-

mi Lapok különnyomata 1880-1897. Komárom, 277. old.
354 Komárom látképe. Litográfia. Ismeretlen bécsi mester. XIX. század

közepe. Magyar Nemzeti Múzeum, Képcsarnok. T-5841. szám.
355 Komáromi Lajos és Rátz Ferenc tájékoztatása alapján.
356 Ugyanazok, valamint Pati Nagy László és Kecskés András tájékoztatá-

sa alapján.
357 Kelemen István és Kecskés András adatszolgáltatása alapján.
358 Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve. (2. kiadás). Athenaeum

Budapest, É.n. 195. old.
359 Alapy Gyula, dr.: A csallóközi halászat története. Komárom, 1933. 78.

old.
360 Uo. 92-97. old.
361 Kelemen István adatszolgáltatása.
362 Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora. Mûvelt Nép Könyvkiadó,

Budapest, 1954. 21. old.
363 Baranyay József, dr.: Fejedelemjárás Komárom vármegyében. Buda-

pest, 1912. 229. old.
364 Emléklapok a Komáromi Ref. Ifj. Egyesület 1909. évi június hó 8-án

tartott zászlóavatási ünnepélyérõl. Szénássy és Sipos, Komárom, 1909.
19. old.

365 Id. Szinnyei József: Back-korszak. Naplójegyzetek. A Komráomi La-
pok különlenyomata 1908-1909. Spitzer Sándor, Komárom. 46-47., 52-
53., 109. old.

366 Takáts Sándor: Komárom irodalmi nevezetességei. Komáromi Lapok,
1885. évf. 18 szám.

367 Id. Szinnyey József: Tímár-ház. Naplójegyzetek 1835-1848. A Komáro-
mi Lapok különlenyomata 1880-1897. Spitzer Sándor, Komárom. 67. old.

368 Uo. 205. old.
369 Uo. 95-97. old.
370 Kelemen István és Pati Nagy László tájékoztatása alapján.
371 Takáts Sándor: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom, 1886. 105. old.
372 Gyulai Rufolf: Törökvilág Komárom megyében. Komárom, 1884. 67. old.
373 A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Révai Testvérek,

Budapest, 1911. 53. old.
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374 Útmutató Komárom vármegye, a vár és a szab. kir. város rövid ismer-
tetésével. Komárom, 1891. 76. old.

375 A kották mindegyike a régi Komárom egy-egy mesterségének emlé-
két õrzi. Lerögzítésükkel kapcsolatosan e könyv szerzõje az alábbi
megjegyzéseket teszi:
A Megyercsi utcait, ezt a toborzószerû dallamot édesapám (Kecskés
Béla), szül. 1887-ben, szekeres gazda családból) gyakran játszotta he-
gedûn, tehát bõséges alkalmam nyílt rá, hogy megjegyezzem. Édes-
apám elmondta, hogy õsei – összejöveteleik alkalmával – erre a dal-
lamra táncoltak legszívesebben, mert egykor kizárólag az õ számukra
szerezte valaki.
A másik általam ismert dallam az ácsinduló. Az úrnapi körmenetek
alkalmával hallottam, midõn a felvonuló ácsokat kísérõ cigányzene-
karok játszották. A körmenet befejezése után a zenekar – az egész
utat végigmuzsikálva – hazakísérte a Zsák utcába a velünk átellenben
lakó ácsmestert, Gonda Jánost. Az indulót a ház elõtt is többször elját-
szották, miközben a mesterné megvendégelte õket.
A többi céhinduló létezésérõl csak jóval késõbben, dr. Szijj Ferenc:
Komárom a XIX. század végén címû könyvének alábbi részletébõl érte-
sültem: „... a körmenetben részt vett a katonaság díszszázada és katonazene-
kar is. A cigánybanda sem maradhatott el, a hagyományos, és csak Komárom-
ban ismert ács-, kömûves-, kertész-, és hentesindulókat játszva. A már-már
feledésbe menõ indulókat e sorok írója lekottázta, Manga János dr. pedig gra-
mofonlemezre vette föl. A lemezek a Jókai Egyesület õrzite alatt vannak.”
A könyv olvasása után levélben érdeklõdtem dr. Manga Jánosnál az
indulók sorsa felõl. Õ válaszában arról értesített, hogy – a háborús
események következtében – a kották is, a lemezek is elpusztultak.
Ez a tény arra ösztönzött, hogy megkíséreljek felkutatni olyan muzsi-
kust, aki még ismeri a céhindulókat. Hosszú keresés után rátaláltam
Sárközi Ferenc 67 éves volt prímásra, aki fiatal korában valamennyi
céhindulót megtanulta nagybátyjától, Sárközi Vilmostól, az egyesített
komáromi cigányzenekarok egykori híres prímásától. Sárközi Ferenc
vállalkozott rá, hogy két társával együtt magnetofonszalagra játssza a
Megyercsi utcait és céhek indulóit. A felvételeket a Dunamenti Mú-
zeum (Komárom) anyagi támogatásával a múzeum helyiségében,
Mácza Mihály muzeológussal együtt készítettük.
A kõmûves-, a két kertész-, valamint a hentesindulót Sárközi Ferenc
emlékezete alapján neveztük meg. A felsorolt indulók közül egynek
egy részletét gyermekkorom óta ismertem. Édesanyámtól hallottam
énekelni a következõ csúfolódó szöveggel:

Ó, szegény ácsok, tarararara, tarararara,
Rongyos a gatyátok, tarararara, tarararara,
Rongyos a gatyátok, tarararara, tarararara.
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A szövegbõl annak idején arra következtettem, hogy ez is az ácsok
indulója, de többet nem tudtam róla. A mostani magnetofonfelvétel
alkalmával Sárközi Ferenc határozottan állította, hogy ez a kõmûves
induló egy részlete.
A Megyercsi utcait és a céhindulókat a magnetofonfelvétel alapján
Solecki Szilárd, a komáromi Csokonai Mûvelõdési Központ igazgató-
ja kottázta le.
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A KÉPEK JEGYZÉKE

Elõzék: Komárom a 17. század végén
Metszet Jacob Tollius: Epistola Itineraria (Amszterdam, 1700) címû
könyvébõl

1 Lakatosmûhely a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

2 Seborvos a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

3 Kötélverõ a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

4 Tûkészítõ mûhely a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

5 Gombkészítõ mûhely a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

6 Posztókészítõ mûhely a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

7 A foglalkozási ágak földrajzi elhelyezkedésének vázlata
8 A komáromi takácsok céhzászlója 1827-bõl – A Magyar Kultúra és

Dunamente Múzeuma Révkomárom
9 Mézesbábos kalácsminta – A Magyar Kultúra és Dunamente Múzeu-

ma Révkomárom
10 A komáromi borbélycéh pecsétje 1638-ból
11 Közvetlenül a céhrendszer megszûnésekor kiadott tanulólevél 1879-ból
12 Komáromi mesterlegény vándorlókönyve 1861-bõl (1. oldal)
13 Komáromi mesterlegény vándorlókönyve 1861-bõl (6. oldal)
14 A „Mázos és Fekete Méves Fazekas Czéh” szabadulólevele 1833-ból

– A Magyar Kultúra és Dunamente Múzeuma Révkomárom
15 Mária Terézia oklvele, melyben Komáromot szabad királyi városi ragra

emeli (1745) – Révkomáromi Járási Levéltár anyagából
16 Aranymosó aranynézõlapáttal
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Szülõföldünk, I. évf. 16. old.
17 A malomrév a Duna közúti hídja mellett
18 Tárnok Dezsõ molnármester hajómalma 1910 táján – A Magyar Kultú-

ra és Dunamente Múzeuma Révkomárom
19 Tárnok Dezsõ molnármester hajómalma 1910 táján
20 Szenczy Mihály hajómalma telelésre elõkészítve 1920 táján
21 Csukás Banõ molnármester tragikus tûzhalála

A Budapest címû képes politikai napilat 1899. XI. 7-i számának címoldala
22 Halászeszközök Komárom vármegye 1794. évi térképén

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképanyagából
23 A Czilling halászcsalád síremléke a komáromi református temetõben

Kecskés László felvétele
24 Komárom és környékének halásztanyái
25 Cigánycége

Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.
26 Magyar vejsze

Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.
27 Fülesvarsa

Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.
28 Vetõháló

Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.
29 Négykávás merítõ

Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.
30 Öregháló

Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.
31 Tanyaverés Komáromban

(Galambos halászmester és Szalay öreglegény)
Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.

32 A vándorhalász pihenõje
Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.

33 Komáromi halászbogrács
Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.

34 Komáromi apacs
Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.

35 Komáromi fentõ
Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.

36 Nyargalóbárka
Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.

37 Álló halászbárka
Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.

38 Oklevél 1642-bõl
A Dunamenti Múzeum (Komárom) képanyagából

39 A halászcéh számadáskönyve 1798-ból (1. oldal)
Dvihally Edömér fevétele

40 A halászcéh számadáskönyve 1798-ból (2. oldal)
Dvihally Edömér fevétele

41 A halászcéh számadáskönyve 1798-ból (3. oldal)
Dvihally Edömér fevétele
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42 A halászcéh számadáskönyvének egyik lapja 1824-bõl. A köteles ha-
lak nyilvántartása
Dvihally Edömér fevétele

43 Galambos, 73 éves rév-komáromi halásznagygazda
Herman Ottó: Az igazi magyarok. Természettudományi Közlöny, 1903.
évf.

44 Szalay, 72 éves komáromi öreglegény
Herman Ottó: Az igazi magyarok. Természettudományi Közlöny, 1903,

45 Bárkák és ladikok Czilling András halászmester Kis-Duna menti tele-
pén. Az elõtérben egy „skatulabárka”
Czilling András felvétele

46 Terítõfa, rajta apacs, mellette nagy- és kisbárka Czilling András Kis-
Duna menti halászkunyhója mellett
Czilling András felvétele

47 Czilling András halászkunyhója a Nyitra torkolatánál
Czilling András felvétele

48 Hálóállítás egy régi halászház udvarán
Czilling András felvétele

49 Hálójavítás a Vizafogó-halásztanyán
Czilling András felvétele

50 Hálójavítás a Vizafogó-halásztanyán
Czilling András felvétele

51 Ezüstmûvesmûhely a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

52 A szõnyi református egyház kelyhe.
Készítette Szentjóbi György 1670-ben
Mihalik Tibor felvétele

53 A nagyigmándi református egyház kelyhe 1679-bõl.
Pécsvárady Sámuel komáromi ötvös munkája
Szalay Vince felvétel

54 Örökmécses. Készítette Szentjóbi György 1670-ben
Magyar Nemzeti Múzeum
Karáth József felvétele

55 Örökmécses. Készítette Szentjóbi György 1670-ben
Magyar Nemzeti Múzeum
Karáth József felvétele

56 Csukás István ezüst mentelánca.
Üveges Ede komáromi ötvös mûve

57 Ezüstbõl készült mellény-, és mentegombok. Mentelánccsat.
Készítette Kelecsényi Mihály komáromi ötvös 1774 táján és Üveges
Ede komáromi ötvös 1836–1848 között

58 Füssy Kálmán ezüst mentelánca.
Üveges Ede komáromi ötvös mûve

59 Csukás Sándor ezüst mentelánca.
Komáromi ötvösmunka

60 Gulyás Zsigmond ezüst mentelánca.
Komáromi ötvösmunka

61 Gabonaszállító hajó képe egy hajóács menteláncán
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A Praktika Szövetkezet Komáromi Fényképész Részlegének felvétele
62 A Salamon hajóácscsalád mentelánca

A Praktika Szövetkezet Komáromi Fényképész Részlegének felvétele
63 Kókuszserleg a 17. század második felébõl
64 Asztalosmûhely a 17. században

Metszet Christoff Weigell: Abbildung... Künstler und Handwerker
(Regensburg, 1698) címû könyvébõl

65 A komáromi asztalosok céhládája 1766-ból
A Dunamenti Múzeum (Komárom) képanyagából

66 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete.
Festette Komáromi István rév-komáromi asztalos 1650-ben
Az Országos Mûemléki Felügyelõség képanyagából

67 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete.
Festette Komáromi István rév-komáromi asztalos 1650-ben
Az Országos Mûemléki Felügyelõség képanyagából

68 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezete.
Festette Komáromi István rév-komáromi asztalos 1650-ben
Az Országos Mûemléki Felügyelõség képanyagából

69 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete.
Festette Komáromi István rév-komáromi asztalos 1650-ben
Az Országos Mûemléki Felügyelõség képanyagából

70 A szentsimoni katolikus templom kazettás mennyezetének részlete.
Festette Komáromi István rév-komáromi asztalos 1650-ben
Mihalik Tamás felvétele

71 Hajóácstelep a 17. században
Metszet Christoff Weigell: Abbildunk... Künstler und Handwerker
(Regensbug, 1698) címû könyvébõl

72 Hajóácsok munkaeszközei: eszkába
73 Hajóácsok munkaeszközei: horgasfejû cigányszeg, tömítõs,

tárcsafejû cigányszeg
74 Hajóácsok munkaeszközei: szeghúzó körmök kisebb és nagyobb,

szegek kihúzására
75 Hajóácsok munkaeszközei: kapacs, faragóbárd és a bárdolás

menete, feldélzettömítõ-penge
76 Hajóácsok munkaeszközei: csapózsinór, bogara
77 Hajóácsok munkaeszközei: szálmoszni, sólya
78 Hajóácsok munkaeszközei:a hajófenék meghajlításának módja

83–90. sz. ábrákat Balahó Dénes rajzolta
79 Komáromi lapos fenekû ladik

Herman Ottó: A magyar halászat könyve I.
80 A ladik keresztmetszete
81 A Fejér hajócsalád faragótelepe a Vág-Duna közúti hídja mellett
82 A hajóoldal varrása – a mohatömítés elhelyezése varrófa és fakala-

pács segítségével, valamint az eszkábák beverése
83 A hajófenék alátámasztása kalitkák segítségével
84 Dereglye félig kész állapotban
85 Szekeresgazda-ifjak 1863-ban. Sebestyén Sándor, Kecskés János, Szik-

ra András
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86 A bandérium egyik volt kapitánya 1880 táján (Pati Nagy Lajos)
87. Bandériumkapitány kivonulási díszben 1910 táján (Sebestyén Ferenc)
88. A bandérium buzogányosa. 1930-as évek (Pati Nagy Mihály)
89. A bandérium alabárdosa 1900 táján (id. Csukás István)
90 Rátz Dániel, a bendérium zászlótartója fiaival, Józseffel és Gáspárral

1890 táján
91 A bandérium felvonulása 1992 táján (az élen Sebestyén Ferenc)
92 Nõi viselet 1870 körül (Csukás Benõné Szõgyi Lídia)
93 Nõi viselet 1875 táján (Kecskés Jánosné Antal Teréz)
94 Szekeresgazda-házaspár esküvõi képe 1891-bõl (Kelemen István és

Kecskés Teréz)
95 Szekeresgazda-házaspár esküvõi képe 1909-bõl (Csukás István és

Kossár Júlia)
96 Hajóvontatók egy Komáromot ábrázoló kõnyomat elõterében

A 19. század második fele
97 A hajóvontató lovak szerszáma
98 A hajóvontatás vázlata
99 Hajóvontatás

A Komáromi Kalendárium címlapjáról
100 A szekeres gazdák énekkara 1880 táján
101 Szeresgazda-küldöttség a Jókai-emléktábla leleplezésén 1881-ben
102 Szekeres gazdáknak adományozott kiállítási emlékérmek
103 Szekeres gazdáknak adományozott kiállítási emlékérmek
104 Szekeresgazda-ifjak színjátszócsoportja. A magyar bál aratójelenete

1924 táján – A Magyar Kultúra és Dunamente Múzeuma Révkomárom
105 Komáromi polgár fából faragott szobra. Félszeres életnagyság.

Magyar Nemzeti Múzeum
Karáth József
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