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TEMATIKUS SZÁMUNK ELÉ 

1996. július 5. és 7. között a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság és 
a Zentai Múzeum hatodik alkalommal rendezte meg nyári néprajzi tanácsko
zását. A kijelölt téma a kézművesség volt. A tanácskozás összefoglaló címéül 
egy népi gyermekjáték elnevezését választotta: Mesterségünk címere. 

A háromnapos tanácskozás felvillantotta mindazokat a kérdésköröket, me
lyekkel a néprajztudománynak foglakoznia kell, ha a kézművességet, az ipa
rosságot tárgyalja. Több összefoglaló hangzott el egy-egy település iparának 
történetéről . Az írások zöme azonban az egykori és mai kézművesek munkáit 
vette számba. 

Az iparosság kapcsán olyan elméleti kérdések is felvetődnek, hogy vajon 
az orgonakészítők, a mezővárosi pallérok munkájának a feldolgozása a nép
rajz körébe tartozik-e, vagy ezekkel a mesterekkel a művelődéstörténet-írók
nak kell foglalkozniuk. Természetesen ezekre a mesterekre is ugyanazok a sza
bályok vonatkoztak, mint más iparosokra, tehát őket sem kerülheti meg a nép
rajztudomány csak azért, mert az iparosok hiearchiájában magasabb hely il
lette meg őket. 

Külön kell foglakoznunk a háziiparosokkal, akik hozzátartoztak a hagyo
mányos falusi közösség mindennapjaihoz. Amolyan ezermesterek voltak ezek 
az emberek. A kosárfonást, seprűkészítést, nádazást, falverést nem tanították 
külön iskolában, művelői nem inaskodtak, mesterlevelük sem volt. Nem is 
számítottak iparosoknak, hiszen csupán idényjellegű volt a munkájuk. A fal
verő bandák és a nádazók Szent József napjától Szent Mihály-napig működ
tek. A kosarasok, klumpakészítők viszont többnyire késő ősszel, télidőben, 
amikor nem akadt egyéb munka a földeken. Nem tartotta őket senki sem ipa
rosoknak. Az a regula, hogy az iparosok nem járhatnak parasztosan, rájuk és 
családjukra nem vonatkozott . 

A vajdasági kézművesség fénykora a századfordulón volt. Ezt követően a 
gyáripar, a megváltozott életkörülmények, a divat háttérbe szorította. 

Az egykori népszerű mesterségeknek alig akad hírmondója ezen a tájon. 
Csak néhány kovács működik már, a bognárok nem szekereket, hanem létrá
kat készítenek. Szíjgyártó is már csak Adán, illetve Zomborban van. A mo-



nostori klumpás sem jár már a piacokra. Az utolsó bácskai bocskoros a nyolc
vanas években adta vissza iparengedélyét. 

A híres vásárokra, a zentaira, kispiacira, debelyacsaira azért még összejönnek 
azok az iparosok, akik abban reménykednek, hogy sikerül eladniuk a termé
keiket. Ilyenkor azt is megfigyelhetjük, hogy a hagyományos iparágakban 
is megtörtént a szerkezetváltás. A csontfésű mellett ott találjuk az öntött mű
anyag fésűt, az egykori híres szabadkai hímzett papucsnak viszont már csak a 
műanyag talpú változatát kínálja a mester. így van ez a többi kézművester
mékkel is. 

A zentai tanácskozás az átalakulás idején kívánt némi betekintést adni az 
egykori mesterek életébe, tisztelegni a tisztes ipar előtt. Sajnos, ez alkalommal 
sem kaptuk meg az elhangzott összes kéziratot, ezért a tanácskozás teljes 
anyagának közlésétől kénytelenek vagyunk eltekinteni. 

BESZÉDES Valéria 



Ricz Péter 

A DUNA-TISZA KÖZI 
CSERÉPEDÉNY-KÉSZÍTÉS 

A RÉGÉSZETI KOROKBAN 

A szakember számára egy-egy edénytöredék sokszor kulcsfontosságú bizo
nyítéknak számít. Az egykori régészeti-történelmi korszakok embere által al
kotott tárgyak közül az edénymaradványok, jobbik esetben az ép (sértetlen) 
egész edények jelentenek nagyon jó időbehatárolási lehetőséget. 

Az újkőkortól kezdve, amikor tulajdonképpen megtörténik a Duna-Tisza 
közének betelepítése, egészen a mai időkig az egyes korszakok egészen jelleg
zetes gölöncsér-produktumokat (is) hagytak az utókor számára. Különleges
ségüknél fogva az archeológiai szaknyelvben kerámiának nevezett cserépedé
nyek maradványai alapján meglehetősen nagy pontossággal lehet következtet
ni keletkezési idejükre. 

A gyakorló régész számára elég egy pillantást vetni a tenyérnyi, de sokszor 
még ennél is kisebb nagyságú edénytöredékre (fragmentumra), hogy pontosan 
megállapítsa a korát. Természetesen a régészeti paraméterek függvényében, 
hiszen nem egy ősi kultúra (ahogyan a nevüket és etnikai hovatartozásukat 
nem ismerő tudomány elnevezte az egykori embercsoportokat) nemegyszer 
több évszázadig dominált e területen, így a rájuk jellemző edényeket csak a 
széles időbeli intervallumban lehet elhelyezni. Egy példa erre: a neolitikum 
(újkőkor) több ezer évet ölel fel, de csak korai középső és kései szakaszai 
ismeretesek. Ezek szerint egy korabeli edény esetében akár ezer esztendő el
tolódás is elképzelhető, ám ezen a tényen a tudomány pillanatnyi állása mel
lett nem lehet változtatni. 

A Duna-Tisza közének és ezen belül a vajdasági Bácskának sajátos föld
rajzi fekvése meghatározza az egyes régészeti korszakok emberének gölöncsér-
t u d o m á n y á t " . A két nagy folyó menti aluviális síkságon, az utolsó jégkorszak 
idején kialakult lösz (sárgaföld) -platón, továbbá a mai napig mozgásban 
lévő fu tóhomokon, illetve ennek lerakódásain é lő különböző népcsopor tok 
mintegy nyolc-tízezer évvel ezelőt t ju to t t ak arra a fejlettségi fokra, hogy a 
kezük ügyébe kerülő „nedves földet" hasznosítani tudják. Már a kezdet 
kezdetén kétféle rendel te tésű edényfajta készült. Az egyik csoportban a 
mindennapi használatra szolgáló tároló- és főzőedények, a másikba pedig 
a szakrális vonatkozású „áldozati" vagy sír-edények tartoznak. Magától ér te
tődően, az első kézzel formált edények magukon viselik készítőik tapasz-



talatlanságát. Egyenetlen, az esetek többségében vastag falú, rosszul kiégetett 
köcsögök, fazekak, tálak és nagy méretű hombáredények vagy töredékeik 
kerülnek felszínre az újkőkori telephelyeken. Színük túlnyomórészt vörös
barna, és igen gyakran a legegyszerűbb módon (ujjcsípéssel vagy körömbe
nyomással) ruszt ikusán vannak díszítve. 

Az idő múlásával az edénykészítők rájöttek a gölöncsérmcsterség sajátos 
fogásaira, főleg a kiégetés alkalmával történő változásokra. Alkalmazni kezdték 
a korongot, amelynek segítségével tökéletes(ebb) formájú edényeket lehetett 
előállítani. Ugyancsak a korongolás tette lehetővé a sokszor leheletfimonságú 
díszítőmotívumok (hullámvonalak és egyéb minták) kivitelezését, amelyekkel 
az edény piaci értékét emelték. Hasonló célt volt hivatott szolgálni az edény 
rusztikus jellegét adó (kidomborító) ún. barbotin díszítés (apró agyaggolyócs
kák az edényen), melyet már a neolitikumtól kezdve alkalmaztak a fazekasok. 

Voltak időszakok (az újkőkortól kezdve, a rómaiakon át, a népvándorlás 
koráig és még később is), amikor egyéb motívumok mellett előszeretettel 
alkalmazták a természetes festékekkel való díszítést - minden bizonnyal a 
nagyobb hatás elérése végett. Sajnos, a természetes festékekkel ékesített edények 
idővel elvesztették színüket, ezért ma már csak nagy ritkán, az őket körülvevő 
közeg (talaj) szerencsés vegyi összetételének köszönhetően maradtak felis
merhetők (az esetek többségében mindössze részleteikben). 

A római gölöncsérműhelyek némelyikéből színes mázzal bevont edények 
kerültek forgalomba és importált áruként vidékünkre. Ugyancsak római mű
helyekből származik a régészeti korok legtökéletesebbnek nevezhető kerámia
típusa, a vörösbarnás színű, ún. terra sigillata edény, melyet nagy hozzáértés
sel, kitűnő technológiával készítettek és művészien díszítettek. Mindezekről a 
későbbiekben még bővebben szólunk. 

Az agyag 

Ahhoz, hogy bármilyen rendeltetésű cserépedény elkészüljön, alapvetően 
megfelelő nyersanyagra van szükség, ez pedig az agyagnak nevezett ásványi 
anyag, amely a földpátnak, vagy földpátot tartalmazó kőzetnek mechanikus és 
kémiai ú ton tö r t énő elmállásával képződik. Az agyagásvány, szaknyelven 
kaolin kémiai összetétele a következő: AI2O3 + 2 SÍO2 + H2O. A legjellem
zőbb fizikai tulajdonsága a képlékenység. Minél tisztább, azaz kövérebb vagy zsí
rosabb az agyag, annál több vizet vesz fel, aminek következtében száradáskor 
erősebben húzódik össze, tehát könnyebben deformálódik, hamarabb reped. 
Ezért a "túl kövér" agyagot soványítják, egyrészt homokkal , másrészt más 
anyagokkal. Természetes úton vagy mesterségesen az agyagmálladékhoz növényi 
maradványok (pl. pelyva), csigák, kagylók, mész, vasoxid, kvarc stb. keve
r e d h e t n e k . A fenti összetevők tulajdonságai jelentős mértékben befolyásol
ják magának az agyagnak a tulajdonságait. így pl. a kvarc, az cl nem mállott 
földpát vagy mész csökkenti a formáihatóságot, de ugyanakkor az ilyen anya
gokkal dúsított kaolin égetés közben zsugorodik. A kvarc nagymértékben növeli 
az agyag tűzállóságát, ezért nem véletlen, hogy a középkori ún. főzőüstök ese
tében kvarccal soványították a készülő edények alapanyagát. 

Mivel a kaolin természetes formájában nem található meg a föld felszínén, 
a gölöncsérmesterséget űzőknek a legkorábbi időktől a mai napig bányászniuk 



kellett. Kezdetben a kibányászott agyagot még úgy „melegében" (tehát azonnal) 
felhasználták az edénykészítéshez, míg a későbbiekben rájöttek, hogy néhány 
napig pihentetni kell. Utána adják hozzá a különböző adalékanyagokat, pl. a 
grafitot, amelyet már a bronzkor embere is használt, feltehetőleg a tűzállóság 
növelésére és a porozi tás csökkentésére . Egyébként az agyag tűzállósága a 
kovasav és az alumíniumoxid, illetve a benne található többi fémoxid arányától 
függ, míg maga az összetétel megválasztása a kiégetésre kerülő cserépedény 
majdani funkciójával van kapcsolatban, mint pl. víztárolás, sütés-főzés vagy 
áldozati-szakrális alkalmazása. 

Szólnunk kell még a szerves eredetű, azaz növényi anyagokkal (elsősorban 
a fentiekben már említett pelyvával) történő adalékolásról, amikor az égetést 
követően üregek maradnak az agyagban. A középkor folyamán az ún. mezei 
téglákat (ma a templomromok környékén kerülnek elő nagyobb számban) ké
szítették ezzel a módszerrel. 

Néprajzi párhuzamokból ma már pontosan ismerjük az ősi, vagy talán helye
sebben fogalmazva, a hagyományos gölöncsér-fazekas munkamenetet , amely 
számos mozzanatból (fázisból) áll. Ezek csoportosítását a következőképpen 
végezheztjük: a) az agyag bányászása és előkészítése; b) az edény formázása, 
majd szárítása; c) az általában kétszeri égetés, végül negyedikként d) az edény 
díszítése. Ez azonban nem a készítés utolsó munkafázisa, hanem az első és a 
második égetéshez kapcsolódó művelet. 

a) A kaolint maga a fazekas termeli ki általában többedmagával, felszíni 
vagy aknás bányászás útján. Az előkészítéshez hozzátartozik a pihentetés, sok
szor fagyasztás, illetve hűvös helyen való tárolás, majd az iszapolás. A szerves 
eredetű tisztátlanságok (pl. fűszálak, gyökerek stb.) eltávolítása céljából a ku
pacba vert alapanyagot agyagszeletelő „késsel" vagdossák, ezt követi az egyik 
legnehezebb munkafázis, a taposás. 

b) A kellőképpen előkészített agyagot a készülendő edény méreteinek ará
nyában „kiporciózzák". Ezután kerül sor a formázásra, éspedig az utóbbi év
századokban az ún. lábmeghajtású korongon. A korongon megformált edé
nyek többségét, főleg a fazék- kategóriába tartozókat fülezik, és ezt követően 
földből készült „festékkel", az angobbal leöntik őket. Szükség esetén a félkész 
állapotban lévő (még nem kemény) agyagedényt karcolással lehet díszíteni. 
Természetcsen agyagtárgyak készülhetnek a korong mellőzésével, pl. a formá
ba öntöt t kályhacsempék, illetve más, túlnyomórészt egyedi darabnak számító 
kerámiák. Ezután kerülhet sor a szárításra, az edénykészítés legfelelősebb 
munkafázisára. 

c ) -d) A tökéletesen kiszárított edények kemencébe kerülnek, ahol egyszer 
vagy kétszer égetik ki őket. A mázolást, továbbá a díszítőmotívumok ecsettel, 
illetve írókával tör ténő felvitelét általában a két égetés között végzik. 

A fentiekben ismertetett néprajzi hagyományokon alapuló gölöncsértech
nikának, valamint az edényégetés tökéletes technológiájának elsajátításához 
nagyon hosszú és keservesen rögös utat kellett megtenniük az emberiség 
mindenkori fazekasmestereinek. 



Cserépedények az újkőkoríól a középkorig 

Az agyagedény, jóllehet felfedezésének pillanatában vitathatatlanul forra
dalmi újdonság volt, nem vetett véget a fa-, bőr-, tökedények használatának, 
de ugyanúgy a későbbi korok fémből készült edényei máig sem tudták a kerá
miát kiszorítani a mindennapi használatból. Jelentőségét az alapanyag olcsó
ságában és viszonylag könnyű elkészítésében kell keresni. Igaz, törékeny 
anyagnak számít, ám reprodukálása nem vesz túl sok időt igénybe. Mivel idők 
folyamán megszámlálhatatlan formájú, anyagú, színű edény készült az egysze
rűtől a legváltozatosabb díszítőelemek bevonásával, az alábbiakban bemutatjuk 
az egyes régészeti korok legjellemzőbb típusait. Nem szabad azonban megfe
ledkezni arról a tényről, hogy a kerámia- (cserép-) edények készítése mellett 
az agyagból egyrészt építőanyag vagy díszítőelemek (leggyakoribb a tégla), 
másrészt ún. kisplasztikák is készültek. Ez utóbbiak már a legkorábbi időszak
ban megjelentek, és a szakemberek egybehangzó véleménye szerint túlnyomó
részt „házi" isteneket (isteni alakokat) ábrázoltak. Hasonlóképp a házioltár 
kellékének tartják a lábacskákon álló, csészeformájú, vörösbarna színű újkő-
kori „örökmécseseket", amelyek igen nagy számban kerültek elő az ún. 
Starčevo (Duna) -Körös (beleértve a Kelebia-Palics-Ludas vízgyűjtő rend
szert), illetve a valamivel későbbi ún. Vinča (Duna)-Tisza kultúrák lelőhelye
in. Ugyanebbe a szakrális jellegű csoportba tartoznak az ún. arcos, más néven 
antropomorf edények, valamint a zoomorf vagy a kombinált antropo-zoomorf 
elemekkel díszített kerámiák. Ezek az edénytípusok a fazekasművességgel pár
huzamosan végigkísérik az emberiség fejlődését egészen a középkorig, ahol 
némileg átalakulva plasztikus állatformákban jelennek meg. 

Visszatérve a kezdetekhez, a neolitikum embere legelőször a szárított agyag 
bizonyos konzerváló-tartósító tulajdonságára figyelt fel. Nevezetesen a köles 
vagy esetleg más magvak és egyéb élelmiszer tárolására készített vermeiknek, 
az ún. hombároknak a falait tapasztották ki agyaggal. Ezek a gabonatároló 
agyaghombárok még nem tartoznak a cserépedények közé, de kétségtelenül 
az első lépést jelentet ték a Duna-Tisza közének kerámiakészítésében. Időpont 
szempontjából szinte lehete t len megállapítani , mikor készítette az újkőkor 
embere az első égetett edényt, viszont annyi bizonyos, hogy kézzel formálta 
meg az agyagot, s valamilyen kemény tárggyal, pl. kőlapocskával, csonttal, eset
leg egy faággal kívül-belül elsimította az oldalait. Természetesen a korongot mint 
segédeszközt ez idő tájt még nem ismerték. Az első korongon (az ún. kézi
korongon) készült edények csak több ezer év múltán a vaskorban, a szkíta 
régészeti hagyatékban jelennek meg. Addig a korongolatlan edényeket három 
módon készítették. A legegyszerűbb mód szerint az agyagtömbbe üreget vájtak, 
és azt vésve, szélesítve formálták meg az edényt. Valamivel bonyolultabb művelet 
volt a földbe ásott és a kívánt edényformára kialakított üreg falainak agyaggal 
való kirakása, ekkor egy segédeszközzel ütögetve készült el maga az edény. 
A harmadik módszer alkalmazásakor (amely egyes primitív dél-amerikai és 
afrikai törzseknél még ma is szokásban van) először egy korongot készítettek 
(ez lett az edény alja), agyagszalagokból (hurkákból) erre építették fel a kívánt 
formát. Az Alföld és a D u n a - T i s z a köze ősrégészeinek állítása szerint a 
neolitikum korai szakaszában (Starcevo-Körös kultúra) az itt élő és alkotó 
gölöncsérek ez utóbbi (hurkás) technikát nem alkalmazták. Vajon miért , 



Agyaggal kitapasztott hombár Ludas-Budzsákról (Starcevo-Körös kidti'ira) 

amikor ćpp e módszer látszik a legkézenfekvőbbnek, és idővel a leggyorsabbnak, 
pontosabban a legeredményesebbnek bizonyult? Ezzel szemben az edények 
külső falát gazdagon borítják az ujjcsípéssel és körömbenyomással kialakított 
díszítések. Az újkőkor korai szakaszában a cserépedényeket kemence nélküli 
égetéssel készítették. Ez a fajta égetés történhetett kőlapokon, farostélyon 
vagy máglyán. A korszak edényeinek jellegzetes színe pedig arról tesz bizony
ságot, hogy az ún. oxidációs égetés technikáját alkalmazták. Ugyanis ebben az 
esetben a nagy mennyiségű oxigénnek k ö s z ö n h e t ő e n a k iége t t k e r á m i a 
v ö r ö s b a r n a s z í n ű v é vá l ik . A neoli t ikum második felében a Vinča-Tisza 
kultúrák embere már tökéletesítette a korongolatlan edények készítését oly 
módon, hogy a megmunká landó agyag alá valamilyen alátétet, pl. farostot vagy 
gyékényt helyezett, ezáltal forgatni lehetet t a készülő formát. Ez a módszer 
tökéletesebben kidolgozott kerámiát eredményezett. 

A Duna-Tisza közének edénykészítésében a bronzkort képviselő népcso
portok hozták meg azt a forradalmasítást, amely számottevően megváltoztatta 
az itt készült kerámia minőségét mind anyagi, mind esztétikai szempontból. 
A korong még nem került használatba, de az agyagszalagokból (hurkákból) 
kialakított edények részben kecses formát kaptak, lényegesen megvékonyodott 
a falvastagságuk (persze, ha erre szükség volt), azonkívül a díszítőmotívumokicai, 
e lsősorban a fülekkel egy addig nem tapasz ta lha tó kecsességet nyertek. 
Háromféle fültípus ismeretes: bütyök alakú, szalag-, illetve hurkaszerű. A fülek 
egyrészt funkciót ellátó, másrészt díszítőelemként új jelleget adtak egy-egy tál 
vagy bögre alakú edénynek. Hangsúlyoznunk kell, hogy a kecses és sokszor 
még különféle mértani motívumokkal díszített kisebb-nagyobb füleket csak a 
kisebb vagy egészen apró edényekre lehetett tenni, mivel a nagyobbak (pl. az 
urnák) esetében letörtek volna. Különösen vonatkozik ez a megállapítás az 
igen vékony szalag-fülekre. 

A nagyobb edények, pl. a halotti urnák esetében bütyök alakú vagy egészen 
zárt ívű hurka-fület alkalmaztak. Ezenkívül a bronzkori edényeken továbbra 



is használták a plasztikus díszítés egyik legkorábbi, de mindenesetre a legel
terjedtebb fajtáját, az ún. lécdíszt. Ez az edény felületére ragasztott, többnyire 
cllapított, ujj, köröm, valamint más segédeszköz benyomásával tagolt szalag
szerű hurka. Az edényen való elhelyezkedését illetően lehet vízszintes, ferde 
(félkör), esetenként függőleges helyzetben, folyamatos vagy szaggatott díszí
tőelemként. A bronzkori gölöncsérek minden jel szerint a kemence nélküli 
ún. neutrális égetési módot kedvelték. Ebben az esetben az edény színe a rozs
davöröstől a feketéig minden árnyalatot felvehet, egyben foltossá válik. 

Az edényfajtákban rendkívül termékeny bronzkori lakosságot vidékünkön 
a kelet-európai sztyeppékról betörő kimmer és szkíta nomádok győzték le, 
majd nem sokkal utána megjelennek a Nyugat-Európából kirajzó kelta törzsek. 
E há rom népcsopo r t képezi a KárpáNmedencében a vaskor népességét. 
Csakhogy a Duna-Tisza közének déli területein régészetileg alig mutatható ki 
a sok más helyen egész magas anyagi kultúrát képviselő időszak tárgyi hagya
téka. Pedig a tudomány épp e korszak találmányának tartja az edénykészítés 
egyik legfontosabb kisegítőeszközét, a kézikorongot, továbbá az igen nagy 
szakértelmet követelő polírozásos (fényezéses) díszítés elterjedését, amelynek 
lényege a fényezett és a mat t felületek harmóniá ja . Egy feltárt nagyobb 
temető (Doroszló) és néhány véletlen lelet alapján igazolható, hogy a kelták 
edényeike t már kemencés égetéssel , ún. redukciós eljárással készítették. 
Ennek lényege a tűz lefojtása, amikor az a tetőfokán van, és az ekkor leját
szódó vegyi folyamat eredményeként a teljes kihűlést követően az edények 
színe fekete lesz. Ugyancsak a kelták találmányának tartja a tudomány az ún. 
rostélyos kemencét. Mint már a neve is utal rá, ebben az esetben az égetendő 
edényeket a tüzelőtértől valamiféle rostélyszerűség választja el - a legtöbbször 
vastagon betapasztott vcsszőfonat, amely lábakon (tartóoszlopokon) áll, és 
több helyen át van törve (rostélylyukak). Az ilyen kemence működése a levegő 
áramlásán (huzaton) alapszik. A földbe mélyített rostélyos kemencéket a rostély 
alatti üregből fűtötték, ahonnan a forró levegő a toroknyílásokon (rostélyon) 
át kikerült a kemencébe, illetve az edényekre. 

A rostélyos kemencék technológiáját a római kori fazekasok tökéletesítették. 
Sajnos vidékükre csak a római gölöncsérműhelyek kitűnő minőségű kerámiája 
jutott el, mivel itt a Krisztus születését követő fél évezredig az iráni eredetű 
szarmata népesség lakott. A szarmaták kereskedelem (és néha rablás) útján 
ju to t tak a római áruhoz , mégpedig a régészeti leletek tanúsága szerint igen 
nagy mennyiségben. Ennek köszönhetően rendelkezünk azokkal a római produk-
tummokkal, amelyek a maguk korában - de túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
némelyikük még ma is - a fazekasmesterség csúcsát jelentették. Ilyenek voltak 
mindenekelő t t a terra sigillata edények, melyek nagyon finoman iszapolt 
agyagból készültek, különleges máztechnikával. Rendeltetésük a vízhatlanság 
volt - ilyen szempontból vetekedtek a fémedényekkel. Díszítésükhöz az esetek 
többségében domborműves motívumokat használtak, mégpedig az előre elké
szített formaedények segítségével. Ugyancsak az edénykészítés csúcsának 
számítottak a szinte kőkeménységűre kiégetett szürke színű, a mindennapi 
használatra hivatott különböző rendeltetésű tálak, kancsók, mítoszedények, 
apró csészék, melyeket polírozással még díszítettek is. A rómaiak többfajta 
mázolási technikát ismertek, amelyekkel a folyadékáteresztést igyekeztek 
csökkenteni, illetve teljesen megszüntetni. így pl. a terra sigillatáknál alkal-



Bronzkori urna 

mázott alkáli-oldat mellett igcnybe vették a valódi (mai értelemben vett) mázt, 
amely kvarc és valamilyen ólomvegyület összeolvadásából keletkezik, és fémoxidok
kal színezhető. Az ókori Közel-Keleten már régóta ismert eljárást a rómaiak 
meghonosították Pannónia tartományukban, ahonnan a korábban említett 
szarmata kereskedelem útján hozzánk is eljutott. Kétféle mázzal bevont római 
edényről tudunk, a citromzöld, illetve a sárgásbarnás színűekről, mégpedig az 
esetek többségében a szarmata temetőkben feltárt sírok áldozati edényeiről. 
Általában apró, csésze vagy tányér jellegű kerámiáról van szó. Sajnos a törté
nelem viharai a Nyugalrómai Császársággal együtt e lsöpörték ezeket a fejlett 
technikával dolgo/ő fazekasműhelyeket, attól függetlenül, hogy a népvándorlás 

Szarmata (III -IV. századi) edények Szabadka környéki lelet 



korának kezdetén a hunok vagy a germán gepidák és gótok igyekeztek megőrizni 
őket. A történelem kerekét azonban nagyon nehéz megállítani. A rómaiak 
után majd ezer esztendő múltán jelennek meg újra a mázas kerámiák a magyar 
királyok várkastélyaiban. 

A hunok, akiket „világhódítóként" ismerünk a történelemkönyvekből és a 
legendákból, szinte semmi tárgyi örökséget sem hagytak, így természetszerűen 
edényeikről sincsenek ismereteink. A már említett két germán nép, a gepidák 
és a gótok hosszabb-rövidebb ideig éltek a Duna-Tisza közén, de fazekas
tudományuknak alig néhány darabja maradt fenn - ezek a jellegzetes romboid 
szimbólummal díszített fekete színű, ún. bepecsételt cserépedények. 

A VI. század közepe táján Európa történelmi színpadán a népek konglo
merátumában feltűnt egy nép vagy inkább népcsoport, az avarok. Mai isme
reteink szerint részben a Távol-Kelet (Mongólia-Kína), részben Eurázsia 
sztyeppjein egy néppé összekovácsolódó törzsszövetség képezte az avarság 
magvát, amely akkori viszonyaihoz képest hatalmas katonai erőt képviselt. 
Kárpát-medencei honfoglalásuk 567-68 folyamán játszódott le, amikor egyes 
római (bizánci) források szerint az őslakosság, köztük a szarmaták, gepidák, 
gótok, longobárdok stb. Itália földjére menekültek. Maga az a tény, hogy a 
régiek elmentek, és helyettük egyik napról a másikra merőben új nép jelent 
meg a maga szokásaival, kultúrájával, rendkívül kecsegtető egy kutatórégész 
számára. Ám a nép tárgyi kultúrájának nyomait a Duna-Tisza közén mégsem 
találjuk. Talán azért nem, mert míg az őskorban a régészeti leletek, közöttük 
a kerámia-hagyatékok túlnyomó többségben egykori településhelyekről - tehát 
falvakból és más telephelyekről - származnak, addig az avarokhoz kapcsolódó 
cserépedények szinte kivétel nélkül a sírkerámia körébe tartoznak. Ennek a 
jelenségnek természetesen van tudományos magyarázata. Míg a korábbi nép
csoportok állandó településeken éltek igen hosszú ideig, a nomád életmódot 
folytató avarok helyüket gyakran változtató sátortáborokban laktak, mégpedig 
az itt-tartózkodásuk 205-300 éve alatt igen sokáig. Csak az avarság Kárpát
medencei tartózkodásának harmadik harmadától számíthatunk állandó telep
helyekre. Az összes többi előbbi nyom és hagyaték a vidékünkön zajló intenzív 
mezőgazdasági munkálatok (pl. szántás, mélyszántás) áldozatául esett. A kutatók 
számára csak a sírok maradtak, melyek nem feltétlenül tükrözik az élők társa
dalmát. Ezt támasztja alá az avar sírokból tömegesen előkerülő, rendkívül 
gyenge minőségű, rosszul iszapolt, kézzel formált, hevenyészve kiégetett, a 
szakmában síredénynek nevezett kerámia. Ezek az edények nemigen lehettek 
mindennapi használatban. Szerencsésebb esetekben a sírokból (igaz, elég ritkán) 
azért előkerülnek használati edények is. Több csoportba lehet őket sorolni. 

Az egyik igen eltejedt edénytípus a durva szemcséjű homokkal vagy mész
tartalmú anyaggal soványított, kézzel formált, dísztelen kerámia. A másik cso
portba a tört kaviccsal vagy ugyancsak mésztartalmú anyaggal soványított, de 
korongon készült fekete színű, általában bekarcolt hullámvonalakkal díszített 
apró edények tartoznak, az ún. prágai típusúak - ám ennek az elnevezésnek 
nincs különösebb jelentősége. Harmadikként említésre méltóak az igen jó 
iszapolású, korongon készült és szürke színűre égetett, általában nagyobb for
mátumú edények, melyek már bizton állíthatóan a mindennapi használatban 
is szerepet kaptak. Végezetül, de nem utolsósorban az avar edényművesség 
csúcsát az ún. sárga kerámia jelenti. A VIII. században terjedt el szinte az 



„Hun" kancsó 

egész Kárpát-medencében. Ezeket a finoman iszapolt agyagból, korongon 
megformált és sárga színűre kiégetett (innen a nevük), közepes méretű edé
nyeket egykor festették, sőt több bizonyíték van arra, hogy mitikus jelekkel 
látták el őket. Formáik változatossága (bögre, palack, kiöntő korsó, tál, kö
csög, pohár stb.) mindennapi funkcionális használatukra utal, habár ez egyér
telműen nem bizonyítható. A kárpát-medencei avar birodalom bukásával (IX. 
század első évtizede) ezek az edények is eltűnnek. 

A IX. század legnagyobb részét teljes homály fedi. Sem a történelem, sem 
a régészet ez idáig nem tudta megfejteni a titkát. Majd csak Árpád vezér 
magyarjainak honfoglalásától (895-96) kezdve éled újjá a történelem és vele 
elvűit a i č g ć s / c t i hagyaték is. 

Avar kori egyfalú bögre Avar kori síredény 



Honfoglalás és Árpád-kori cserépbogrács a Szabadkai Városi Múzeum kiállítótermében 

A honfoglalók fazekasművesscgének van egy kivételes darabja, az ún. cserép
bogrács. Időnként a napi politika tárgyává válik, mert etnikai hovatartozására 
a magyarságon kívül jó néhány szomszédos nép nemkülönben igényt tart. Ettől 
függetlenül ma már tucatnyi régészeti szakdolgozat igazolja ennek az edény
típusnak és Árpád honfoglalóinak, valamint leszármazottaiknak kapcsolatát. 
A cserépüstök vagy -bográcsok maradványai óriási tömegben kerülnek elő nap 
mint nap. Ez azt jelenti, hogy használatuk több száz évig tartott, de ugyanakkor 
azt is, hogy a Duna-Tisza köze abban az időben sűrűn lakott terület volt. A 
cserépbográcsok többsége kézikorongon készült (elvétve akadnak szabad kézzel 
formáltak - többek között a Szabadkai Városi Múzeumban). Az edényeket 
vagy a peremen kialakított lyukakon átfűzött szerves eredetű (bőrből, háncsból 
font) „bográcstartóval" akasztották a tűz fölé, vagy vaslábakra állították őket. 
A „lyukas" megoldás mellett kisebb számban találhatók ún. füles bográcsok, 
ám ami a lényeges, mindezek a nyílt tűzön való főzésre szolgáltak. A cserép
bográcsokat tört kaviccsal, illetve salakkal erősen soványított agyagból készí
tették, olyan hagyományok alapján, amelyek szavatolták a nyílt láng hőfokának 
tartós elviselését. 

A cserépbográcsokon kívül az Árpád-házi királyok idején hasonló anyagú, 
de más funkciójú kerámiatermékek készültek - pl. kisebb formátumú edények, 



Középkori (XIIl-XV. századi) edények 

mécsesek és igen nagy számban fedők - kézikorongon. A díszítőelemek közül 
a karcol t hu l l ám- és a cs igavonalak a leggyakoribbak, r i tkábban az éles 
szerszámmal rézsút bevájt kördíszítés. A XII—XIII. századtól többé már nem 
használják a cserépbográcsokat, helyüket a középkori főzőfazekak, valamint a 
mindennapi használatra alkalmas egyéb kerámiaedények veszik át. 

A XIV. századtól kezdődően újra divatba jön az edények mázolása, továb
bá a főúri lakokban elhelyezett kályhacsempék előállítása. Számunkra ez a 
korszak sajnos az elmúlást és a gyászt vetíti előre. Rohamosan közeledik Mo

zi késő avarkor sárga kerámiainak npnsai: bögiv, jxilack kiúntös korsó, korsó, led, köcsög 
szike, pohár. (Garam Éva nyomán) 



hács és az azt követő évtizedek, amikor a Duna-Tisza közének középkori ős
lakossága egyrészt kipusztul, másrészt elmenekül biztonságosabb területekre, 
míg helyükre a Balkánról idegen etnikumok érkeznek. 

Összefoglaló 

Ez a tanulmány nem íródhatott a teljesség igényével, annál az egyszerű 
oknál fogva, mivel ilyen terjedelemben képtelenség részletesen elemezni sok 
ezer év régészeti hagyatékát, amely mögött megszámlálhatatlan egykoron élt 
„alkotó" áll. Mert tudni kell (bevallom, én magam is csak mintegy fél éve, a 
zentai néprajzi tanácskozásra készülvén jöttem rá ennek a ténynek valóságára), 
hogy a gölöncsérmesterek zöme a kezdetek kezdetétől (és állítom, a mai napig 
is) megannyi művész volt a maga területén. Nehéz fizikai, de ugyanakkor 
kreatív szellemi munka eredményét-termékét képviseli egy-egy a múzeumok 
poros raktáraiban vagy esetenként magánygyűjteményekben található kerá
miaedény, esetleg idol, illetve bármi, amit emberi kéz a „mocsok" agyagból 
elővarázsolt. 

Állításom igazolására, egyszersmind olvasóim kételyeinek eloszlatására 
példaként említem a következőket: ha csak a bácskai (természetesen vajdasági) 
múzeumi intézményekben (Vajdasági Múzeum, Újvidéki Városi Múzeum, 
Becsei Városi Múzeum, Zentai Múzeum, Szabadkai Városi Múzeum, Zombori 
Városi Múzeum), valamint a mintegy tucatnyi helytörténeti gyűjteményben 
(pl. Temerin, Topolya, Palánka, Hódság stb.) található kerámiaanyag feldol
gozásába fogunk, legkevesebb százezer tárgy adatait kellett volna rendszerez
nünk, aminek eredményeként sokkal reálisabb képet nyerhettünk volna vidékünk 
agyagművességéről. Most er re nem voltak meg a feltételek, de én a magam 
részéről őszintén remélem, egyszer majd szűkebb hazánkban meglesznek a 
megfelelő anyagi biztosítékok és erkölcsi feltételek a pártatlankodásra. Akkor 
majd valakinek-valakiknek okvetlenül hozzá kell fogniuk ehhez az óriási 
munkához . Ennyivel t a r tozunk őseinknek, még ha sokszor azt sem tudjuk, 
valójában kik is voltak. 
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Silling István 

ZOMBOR IPAROSSÁGA A XVIII. SZÁZAD 
KÖZEPÉN 

A középkori fejlett kultúrájú és gazdaságú Bácska a török uralom alatt 
elvesztette lakosságának jó részét, szellemi és anyagi tőkéjének javát. A hajdan 
virágzó települések egész sora tűnt el, zsugorodott kicsinnyé, jelentéktelenné. 
A XVII. században az alföldi városok nevei a török nahiják megnevezéseiben 
éltek tovább, így a zombori nahija is az Alföld e déli városát említi, jelezve, 
hogy a török a vidék központjává tette meg a hajdani Coborszentmihály tele
pülést. A még délebbi, tehát déli szláv területekről érkező jövevények a XVII. 
század vége felé lassan benépesítik az elhagyott vagy csekély lélekszámú egy
kori magyar településeket. Zomborba is így érkeznek déli vidékekről ortodox 
hitű szerbek és római katolikus vallású bunyevácok, akiket abban az időben 
katolikus rácoknak neveztek, feladva így a kérdést mindmáig, hogy vajon a rác 
lehetett-e katolikus, amikor kimondottan pravoszláv nemzet; másrészről pedig 
azt, hogy a délszláv nyelvük miatt nevezték-e rácnak az akkori katolikusokat, 
akiknek mai utódai közül senki sem szerb. Lényeges azonban, hogy a török 
kiűzésének idejében javarészt szláv lakossága volt Zombornak. A maradék 
magyarság nem volt számottevő. Az ő létszámuk majd a XVIII. század folyamán 
duzzad föl ismét, a németekével együtt. 

A határőrvidéki granicsárok kiváltsága, melyet a bécsi uralkodótól kaptak 
katonai szolgálataikért a végeken, veszélybe került, amikor a Bácska felszabadult 
a török iga alól. Az újjászerveződő megyerendszer nem ismerte el többé a korábbi 
előnyjogokat, és minden települést, várost a maga hatáskörébe igyekezett vonni. 

Zombor ebben az időben, a XVII. század legvégén s a XVIII. század elején 
katonai sánc, oppidum militare; fejlettségét tekintve mezőváros. Csak a többi 
alföldi mezővárostól abban különbözött, hogy nagyszámú határőr-származású 
lakosa nem akart megyei adófizető paraszt lenni. Hosszú perlekedés támadt 
emiatt Bács vármegye - melyet hathatósan támogatott a kalocsai érsek, mint 
a vidék legmagasabb rangú főpapja - és Zombor városa között, míg végül is 
a zomboriak kieszközölték Mária Terézia királynőnél, hogy Zombort szabadítsa 
ki nemes Bács vármegye kebeléből, és a szabad királyi városok sorába emelje, 
így lett 1749. II. 17-én Zombor szabad királyi város, mint egy évvel előbb Új
vidék is. A harmadik ilyen rangú bácskai város, Szabadka erre még majd fél 
évszázadot vár. A királynő oklevelében a következő olvasható: 



„. . . hogy biztos reményünk lehessen nevezett és különben is sokat népesedett 
Zombor mezővárosunkról, hogy mihelyt fölszabadulván, kiváltságokkal fölruház
va és a szabad királyi városok sorába lesz iktatva, még sokkal jobban meg fog 
népesedni, mi által az ipar és kereskedelem - mely ezen idők viszontagsága foly
tán elpusztult vidéken csekély - virágzásnak fog indulni, a termékeinek elárusítá-
sára piacot nagyban nélkülöző környék lakosainak (...) árucsarnokául fog szol
gálni . . . " (Zombori Történelmi Levéltár, Oklevélgyűjtemény, 6. sz.). 

A királynő tehát nagy kegyesen, 150 000 forintért fölszabadítja Zombor 
mezővárost. Az adósságot, melyet e rang elnyeréséért magára vállalt, Zombor 
lakossága hosszú évtizedekig nyögte, s a hitelező Batthyányi Ádám gróf nem
csak a környező pusztákon, de még a város egy részén is kegyúrrá lett. 

Az uralkodó oklevelében említett iparosság már abban az időben, a XVIII. 
század közepén jelen van a városban. Az iparosok minden város történetében, 
életében jelentős tényezők. Nélkülük elképzelhetetlen lett volna sok igény ki
elégítése, lett légyen szó akár közösségi, akár egyéni igényekről. De az általuk 
nyújtott szolgáltatás megélhetést is biztosított ennek a fontos társadalmi ré
tegnek. Mindezért igen jelentős az iparosok és az ipar szerepe a város fejlő
désében. 

Zomborban a XVIII. század elején már több iparost is számon tartanak. 
Egyes iparágak fejlettsége c században valószínűleg annak is tulajdonítható, 
hogy ezek a török uralom alatt is létező fejlett iparműhelyek továbbéltetői. 
így már 1699-ben, közvetlenül a török félhold ragyogásának elhomályosítása 
után, Zomborban 31 kézműiparos-műhclyt írtak össze. A Bácskában Zombor i 
csak Baja előzte meg e téren, igaz, fölényesen, mintegy 200 iparosműhellyel. 
Ez elsősorban Baján a folyami hajózás fejlettségének, a vízi úton történő áru
szállításnak az eredménye, hiszen Baja a Dunán fekvő városa a régiónak, míg 
Zombor kimondottan „szárazföldi" város. 

A század első éveiben Zombor i 373 család lakta, s az iparosok száma va
lamelyest csökkeni: 12 mester és 10 vendéglős élt a városban. 

Húsz év múlva, 1720-ban már 7 szabó, 5 szűcs, 3 lakatos, 2 serfőző, 2 mé
száros, 2 köteles, l - l varga és ács szerepel az iparosok listáján. 

A XVIII. századi új telepítések megszaporították a Bácska lakott telepü
léseinek számát, s még inkább a lakosságét. Bár az akkori lakosság kimondottan 
földművelő, ám iparszükségletei jelentősek. Ez váltotta ki az iparosok számá
nak gyarapodását az Alföld e jól termő, aranyrónának is nevezett tájegységén 
s ennek városaiban. I. Lipót király idejében már szállingóznak a városba német 
telepesek, akikről köz tudomású , hogy sok volt közöt tük az iparos. Mária 
Terézia trónra lépése, 1740 után több iparos is érkezett Zomborba Ausztriából, 
Sziléziából, Csehországból. Ugyanez történt II. József korában is, s így az ipa
rosok száma jócskán bővült. Zombor a XVIII. század második felében tehát 
vegyes lakosságú város . Lakói szerbek, bunyevácok, magyarok, németek, 
zsidók. A lakosság vallási megoszlottsága is hasonló. A római katolikus Szent
háromság plébániatemplom 1752-1762 között épült, egy korábbi, a Boszniából 
érkezett ferences barátok által 1717-ben épített templom helyén. A pravoszlá
vok első temploma szintén 1717-ben emeltetett , melynek helyén 1759-ben épí
tették az ortodox Szent György-templomot. A Szent János tiszteletére emelt 



kis szerb templom azonban mćg korábbi, s az oppidum falain kívül állt. A 
lakossághoz hasonlóan, az iparosodás kezdeti időszakában, tehát a zombori 
iparosok is elkülönültek vallásuk szerint katolikusokra és nem-katolikusokra, 
ez utóbbiak kimondottan a szerbek. 

A tárgyalt időszak a cćhek virágkorát jelzi ebben a szabad királyi várossá 
lett egykori mezővárosban. Az egyre gyarapodó lakosság mindinkább vonzotta 
nemcsak a környék falvaiból, kisebb városaiból, de távoli vidékekről is az ipa
rosokat a hetipiacos és vásárváros Zomborba. A helybeliek pedig, érdekeik 
megvédése céljából, céhekbe társultak, melyek szigorú rendszabályaikkal 
igyekeztek távol tartani az idegeneket, illetve a kontárokat, na meg a konku
renciát. Ezér t Z o m b o r b a n már 1765-ben megalakult külön a katolikus és 
külön az or todox kerékgyártók, ácsok, kovácsok, lakatosok, gombkötők, 
vargák, kalaposok céhe. Sorjázva követte ezt a többi mesterségé is: 1774-ben 
a bognárok; 1815-ben a takácsok; 1816-ban a mészárosok, szappanosok; 
1817-ben a szabók; 1819-ben a kéményseprők; 1820-ban a szíjgyártók, az asz
talosok, a lakatosok, a csizmadiák; 1821-ben a kőművesek, a kádárok, az ácsok 
céhe; 1822-ben a szűcsök; 1824-ben a német szabók; 1825-ben a szerb bocs-
korosok; 1827-ben a kötélverők; 1828-ban a kalmárok; 1824-ben a római kato
likus szabók és szűrszabók (magyar szabók) céhe; 1840-ben külön a magyar sza
bók céhe; 1841-ben a harisnyakötők céhe jött létre. 

Egy-egy céh tagjai az egyazon mesterséget űző mesterek, legények (segé
dek) és inasok voltak. A városi magisztrátus állított minden céh élére városi 
felügyelőt. A céhszabályzat rendelete vonatkozott a termelés mennyiségére, az 
áru minőségére, az árra, a munkabérre, a munkaidő tartamára, a legénnyé, 
illetve mesterré válás feltételeire, és igyekezett megakadályozni a nem céhbe-
lieket az iparűzésben (ezt szolgálta az alapanyag-beszerzési, áruértékesítési, 
vásárokon való részvételre, valamint a városban történő letelepedésre vonat
kozó tilalom stb.). 

Minden céhnek megvolt a maga zászlaja. A zászló rangot jelentett, az illető 
szakma becsét, jelentőségét. Ki is díszítették, s felszentelése után felvonuláson 
mutat ták be a vá rosban . 1772-ben szen te l t ék fel Z o m b o r b a n a katolikus 
szűcsök zászlaját, mely 900 forintba került (a tanító évi díja 100-102 forint 
volt); a vargáké úgyszintén abban az évben készült, s ugyanannyiba került, míg 
a papucsosok lila céhzászlajáért kereken 1000 forintot fizettek. A céhzászlókat 
II. József 1781-ben kelt rendelete alapján a templomban őrizték. 

A XIX. század elejére a konzervatív, merev céhszabályok az iparosodás, az 
ipari fejlődés kerékkötőivé váltak, hiszen általuk a céhek a megszerzett privi
légiumaikat őrizték, s nem engedték meg újabb mesterek letelepedését, vagyis 
a konkurencia megjelenését a városban. Összeütközésbe kerültek a zombori 
vásárokon, piacokon termékeiket árusítani kívánó környékbeli iparosmeste
rekkel. Ily módon a városkasszát is megfosztották az árusításért járó díj 
összegétől, a kapupénztő l , úthasználati díjtól. Számos ellentét származott 
vallási elkülönülésük miatt is, pl. az egyik vallás iparosai nyitva akarták tartani 
üzleteiket a másik vallás egyházi ünnepein. Pedig városi törvény szabályozta 
hogy mindkét vallás nagy ünnepein zárva legyenek az üzletek, még kisebb ün
nepeken is 11 órakor le kellett húzni a redőnyt. Ezzel sokan nem értettek 
egyet. Meg-megszegték az előírást. A magisztrátus többször is foglalkozott ezzel 
a kérdéssel. 



A céhek 1872-ig álltak fenn, ekkor országos rendelettel beszüntették őket. 
De az 1884-ben megszületett ipartörvény után 1887-ben már létrejött Zom
borban az ipartestület, az iparosok újabb érdekvédelmi intézménye. 

A Királyi Helytartóság az 1771. május 14-én kelt királyi rendelet értelmé
ben megparancsolta a zombori városi tanácsnak, hogy az év végéig készítsen 
jegyzéket a mellékelt utasítás szerint, és juttassa el hozzá. A gróf Csáky János, 
Skerlez Ferenc, Prezdor Mihály által aláírt, Pozsonyban 1772. június l-jén kelt 
értesítést a Zombor i Történelmi Levéltár őrzi a Zombor szabad királyi város 
magisztrátusának fondjában a 111/1772. Acta Anni iratok között. A 220 éves 
adatlapok a következőkről tanúskodnak: 

- Zombornak a hozzá tartozó pusztákkal 1772-ben összesen 20 314 lakosa 
volt, 9320 férfi és 10 994 nő; 

- A katolikusok száma 10 950, a nem katolikusoké 9364; 
- Katolikus férfi 3751, fiúgyermek 1282, nő 4560, leánygyermek 2639 élt a 

városban; 
- A nem katolikus férfiak száma 2892, a fiúgyermekeké 1395, a nőké 3596, 

a leánygyermekeké 1481; 
- A várost 3862 család lakta; 
- Az iparosok száma a következőképpen alakult: 

- katolikus mester 321, legény 499, inas 159; 
- nem katolikus mester 156, legény 299, inas 136; 

tehát Zomborban 1772-ben összesen 477 iparosmester dolgozott, s mellettük 
798 legény és 295 inas. Iparral összesen 1570 ember foglalkozott, ami a lakos
ság 7,75%-át jelenti, de az iparosmesterek családja alkotja a zombori családok 
12,35%-át, míg a kereskedőké csupán 0,85%-ot tesz ki. És itt még szólni kell 
azokról a segédekről is, akik már családot alapítottak, de önálló műhelyt még 
nem nyitottak. így az iparoscsaládok száma feltehetőleg jóval nagyobb, és az 
iparosok aránya is a lakosság összességét tekintve. Ebből is kiviláglik az ipar 
jelentősége a várost foglalkozási tényezőjeként. 

Iparnemek szerinti megoszlás (Schema Conscriptions Animar) 

Iparos katolikus nem katolikus 

mester segéd inas össz. mester segéd inas össz. 

Vízhordó 2 1 0 3 1 1 1 3 
Hímvarró 0 - - 0 - - - -Erszényes, 
irhagyártó 2 1 0 3 1 2 1 4 
Ládakészítő 
asztalos 10 23 6 39 5 11 5 21 



mester segéd inas össz. mester segéd inas össz. 

Ércöntő 0 _ 0 _ _ _ -
Aranyműves 6 8 7 21 4 0 3 7 
Aranyverő, 
füstműves 0 - - 0 - - - -
Fürdős 0 - - 0 - - - -
Serfőző 0 — — 0 — - - -
Sarkantyú
műves - 0 - - 0 - - -
Kéményseprő 0 4 1 6 0 - -
Harangöntő 1 1 0 2 0 - -
Parókás, 
fodrász 2 2 1 5 0 - - -
Kávés 0 - 0 - - - -
Tímár, 
bőrgyártó 3 2 1 6 0 - -
Kártyafestő 2 3 2 7 2 4 3 9 
Kesztyűs 4 3 1 8 3 4 3 9 
Műszerkovács 0 - - 0 - - - -
Csatos 0 0 - - - -
Kulcs
lakatos 1 1 1 3 0 - - -
Kosárfonó 3 5 3 11 0 - - -
Csizmadia 20 11 7 38 15 14 13 42 
Könyvkötő 6 2 3 11 5 4 3 12 
Szitás 2 1 0 3 1 1 1 3 
Csemege-
készítő - 0 - - 0 - - -
Paplanos 0 0 - - -
Késmíves 1 1 0 2 1 2 1 4 
Rézmíves, 
rézmetsző 2 3 1 6 0 - -
Mézesbábos 3 1 0 4 0 
Nyereggyártó 4 4 3 11 2 4 2 8 
Kovács 
és patkoló 8 14 2 24 3 8 3 14 
Sodronyhúzó 0 - - 0 - - -
Fazekas 3 4 4 11 3 5 2 10 
Rézöntő, 
sárgarézmíves 0 - - 0 - - -
Kardcsiszár 0 — — 0 — - - — 
Órás 2 5 0 7 1 2 1 4 
Kertész 12 3 1 16 5 4 3 12 



mester segéd inas össz. mester segéd inas össz. 

Cserepező 3 3 3 9 1 2 1 4 
Szerkovács 0 - - 0 - - - -Bádogos 4 6 2 12 3 2 0 5 
Mészáros 19 9 3 31 8 5 6 19 
Kőfaragó 1 6 1 8 1 2 1 4 
Ács 3 71 7 81 1 29 3 33 
Prémező szabó 1 1 1 3 2 3 1 6 
Magyar 
szíjgyártó 6 2 1 9 2 3 2 7 
Német 
szíjgyártó 1 1 1 3 0 - - -Fegyver
kovács 1 1 0 2 1 2 1 4 
Molnár 0 0 - - - -Kőműves 6 125 11 142 3 68 5 76 
Magyar 
gombkötő 11 8 4 23 5 6 4 15 
Német 
gombkötő 1 1 1 0 2 0 - -Szövő 1 4 1 6 2 5 3 10 
Posztósimító 1 0 0 1 0 - - -Fésűs 2 2 0 4 0 - - -Szűcs 17 16 12 45 8 10 7 25 
Patikárius 2 3 0 5 1 2 1 4 
Festő 6 6 1 13 0 - - -Halász 0 - 0 - - - -Magyar 
kalapos 3 2 0 5 2 3 2 7 
Német 
kalapos 3 4 3 10 2 3 2 7 
Pék 10 9 7 26 5 6 4 15 
Kötélverő 4 3 3 10 3 4 3 10 
Kerékgyártó 5 8 0 13 4 7 3 14 
Magyar szabó 21 13 5 39 4 6 5 15 
Német szabó 15 4 21 40 5 8 4 17 
Köszörűs 3 2 0 5 2 3 1 6 
Puskás 2 1 0 3 0 - - -Puskaagy
műves 0 - - 0 - - - -Bőröndös 0 0 - - - -Fűrészes 8 22 0 30 3 8 3 14 
Szappafőző 5 2 0 7 2 3 1 6 



mester segéd inas össz. mester segéd inas össz. 

Ónműves, 
cinöntő 3 2 3 8 2 3 2 7 
Képfaragó, 
bálványöntő 2 1 0 3 1 2 1 4 
Útkövező 0 - 0 - - - -Német varga 25 26 10 61 8 10 7 25 
Szláv varga 0 - - 0 - - -Takács 4 6 0 10 5 4 3 12 
Harisnyakötő 3 6 0 9 3 5 3 11 
Mázoló, festő 2 0 1 3 0 - - -Borbély 5 11 9 25 4 9 5 18 
Esztergályos 2 1 1 4 1 2 1 4 
Nyomdász 0 - - 0 - - -Kádár 8 6 3 17 9 6 5 20 
Üveges 2 2 1 5 1 2 1 4 
Kereskedő 26 17 21 64 7 6 5 18 

Zomborban 1772-ben összeírtak 607 (359:248) szolgát, 1698 (975:723) 
szolgálólányt, cselédet. Iskolaköteles volt 644 (357:287) fiú és 807 (437:370) 
lány. Napszámosmunkából 164 (89:75) férfi és 147 (68:79) nő élt. A szegénya
lap segélyéből 39 (24:15) férfi és 56 (36:20) nő tengette életét. Az összeírt 
koldusok száma 209, ebből 95 (58:37) férfi és 114 (69:45) nő. Olyan idegen 
vándortanító, aki valamely művészetet vagy nyelveket tanított, 193 volt, 158 
férfi és 35 nő, mind katolikusok. Azon özvegyek és árvák száma, akikre a város 
viselt gondot, így alakult: 40 (27:13) férfi és 51 (31:20) nő. A katolikus szer
zetesek száma 57, az apácáké 29, a plébánosoké 5 volt. 

Az iparosok táblázatát vizsgálva e lmondható , hogy a legtöbb mester a 
bőriparban és a ruhakészítő iparban tevékenykedett, mivel termékeik a lakosság 
legalapvetőbb szükségleteit elégítették ki. Néhány évtizeddel később már ők 
alkották az iparosság felét. Általában a katolikusok voltak többen, mintegy 
harmadrésszel. 

Az építkezéseknél fontos iparosok nem voltak sokan, 9 kőművest és 4 ács
mestert tartottak számon, viszont a szakma fontosságát bizonyítja, hogy a 13 
mesternél 193 legény és 16 inas dolgozott, tehát számuk meghaladta a 200-at. 
És ide tar tozik még a cseréptető-fedő szakma 13 embere is. A ház felsze
relési tárgyait készítők közül az asztalosok (ládakészítők) a legszámosabbak, 15 
mester 45 emberrel; majd a 6 fazekasmester következik 15 munkásával. 

A táplálkozási igényeket kielégítő mesterek közül legtöbb a mészáros: 27 
mester, 14 legény és 9 inas; majd a pék, 15 mester, 15 legény és 11 inas. A 3 
mézesbábos szinte egymaga dolgozott, nem volt szüksége alkalmazottakra. 
Molnárokat nem említ a kimutatás, ami fölöttébb gyanús, hiszen a zombori 
szárazmalmokról már korábbi adatok is vannak. Úgyszintén halászokról sem 



szól az összeírás, hiszen Zombor is, mint még jó néhány alföldi város, nem 
folyópartra épült. A vizsgált korszakban Zombor i körülölelte még a Moszton-
ga folyó (ma már csak jelentéktelen árok), amelyben bizonyára több halfajta 
is élt, de ebben az évben senki sem foglalkozott a halászat mesterségével. De 
a következő, tehát az 1773. évből származó összeírás már a halászokat is számba 
veszi. Arra azonban nincs utalás, hogy ők vajon a Mosztongán vagy a Zom-
bortól mintegy 20 km-re folyó Dunán halásztak-e. De van adatunk 1779-ből 
a Mosztongán való halászati jog megszerzése körüli vitákról. Tehát még fontos 
kenyérkereseti lehetőségnek, hasznot hozó tevékenységnek is nevezhető a 
mosztongai halászat abban az időben. A halászok hiánya 1772-ben bizonyára 
csak átmeneti állapot volt, hiszen egy húszezres lakosságú városban igencsak 
jelentős lehetett a halfogyasztás. 

A kádárság is a táplálkozással és a lakosság foglalkozásával egyaránt kap
csolatot tartó szakma. Az ő számuk - 17 mester, 12 legény, 8 inas - arra utal, 
hogy akkortájt még jócskán dívott a szőlőtermesztés Zombor határában, illet
ve a város környékén. 

A lakosság foglalkozására utal a kovácsok és patkolok nagy száma (38 fő), 
és ugyanitt emlí tendő a szíjgyártók fontos helye az iparosrétegben - 9 mester, 
6 legény, 4 inas, összesen 19 fő. A nyereggyárlók is rokon szakma képviselői: 
6 mester 8 legénnyel, 5 inassal. A kerékgyártókra is (9 mester, 15 legény, 3 
inas) jobbára ilyen jellegű munkához volt szükség. 

A szappanosok, borbélyok, fésűsök, parókások, fodrászok, patikáriusok 
jelenléte a zomboriak egészségügyi és szépítkezési szükségleteit mutatja. A 
vadászat és a hadviselés kellékeit készítő mesterek közül megtalálhatók a 
puskások, puskaagyművesek, fegyverkovácsok. 

A város igényesebb polgárainak szükségleteit elégítették ki az aranyműve
sek, rajtuk azonban nemcsak ékszerészeket kell értenünk, hanem a pravoszláv 
családok vallási szokásaihoz tartozó, a családi ikonok mellett függő tömjén
füstölők, mécsesek készítőit, javítóit is. Ugyanígy a képfaragók, bálványöntők, 
festők és pingálok (esetleg képírók) is hasonló jellegű feladatok elvégzésére 
vállalkoztak. 

A kártyafestők, könyvkötők is már a kimondottan városi szakmák képvi
selői Zomborban a XVIII. század közepén. 

A különböző szakmák számából következtetni lehet az akkori zombori la
kosság foglalkozási összetételére, társadalmi rétegeződésére, anyagi állapotá
ra, vallási és nemzeti hovatartozás szerinti megoszlására. 

Adatainkból kitűnik, hogy az iparosok száma jelentős Zombor lakosságá
nak arányához viszonyítva, s tovább növekedett, amikor Zombor 1786-ban 
Bács vármegye székhelye lett. II. József korában ugyanis sok német iparos te
lepedett le a városban: 1 esztergályos, 1 kesztyűs, 6 molnár, 2 bognár, 1 ónön-
tő, 1 órás, 2 varga, 2 pék, 3 harisnyakötő, 2 szappanfőző, 1 rézmíves, 2 sárga
rézmíves, 2 nyerges, 1 pecsétmetsző, 6 kádár, 1 késes, 1 tűkészítő, 2 kertész, 1 
kosárfonó, 1 fésűs, 1 keményítőkészítő, 1 kártyafestő, 2 zenész, 2 fazekas, 2 
szitás, 3 német női szabó, 1 flanellkészítő, 1 selyemfestő, 3 lenszövő, 1 kárpi
tos, 2 köszörűs, 2 burnótkészítő, 2 festő, 1 csirizkészítő. 

Az iparosság különböző igényeket elégít ki a vizsgált korszakban, s ez kissé 
megkülönbözteti Zombort a többi várostól, hiszen itt élt a főispán, a helyettesei, 
a törvényhatósági tagok jó része, a vármegyei tisztviselők egész hada, s itt 



tartózkodtak a vármegyegyűlés tekintetes karai és rendjei is. Ez a tény a keres
kedelmet is úgy fellendítette, hogy Zombornak már 1778-ban bejegyzett kereskedő
egyesülete volt. 

Jövedelmüket tekintve a zombori iparosok a XVIII. század végén négy ka
tegóriába voltak sorolhatók. Az elsőbe a legnagyobb jövedelműek tartoztak 
12-en; a másodikba 32 mester, a harmadikba 50, a legalacsonyabb jövedelmű 
iparosok csoportját 100 mester alkotta. Ebből is kitűnik, hogy a mesterek fele 
igen kevés jövedelemmel üzemeltette műhelyét. Ezért kellett nagy többségük
nek még földműveléssel is foglalkoznia, ami pedig Zombort ismét a mezővá
rosok felé közelíti. Mindez meghatározta az iparosok társadalmi helyét, rang
ját is a városban. A magisztrátusban alig akadt iparos, azonban a külső tanács
ban már az ő szavuk nyomott legtöbbet a latban. 

Az iparosok között minden bizonnyal akadt több műveltebb, világlátott 
ember is - gondoljunk csak a kötelező vándorévekre - , akinek nagyobb be
csülete volt a városban. Ilyen volt például Utvié Marko szabó, aki a pravoszláv 
egyházközség gondnokságát is megkapta, s a szerb hősi népénekek gyűjtésével 
és lejegyzésével is foglalkozott a XIX. század első felében. Gyűjtését maga 
Vuk Karadzic, a modern szerb helyesírás megteremtője, a legjelesebb szerb 
folklorista is felhasználta. 

Az iparosok társadalmi rangja környezetenként változó. Zombor szabad 
királyi városban a megyeszékhely tisztviselőhada volt mindig is a hangadó, 
majd az iskolavárossá lett Zombor tanítói, tanárai, valamint a klérus tagjai és 
a földbirtokosok. De az iparosok nélkül elképzelhetetlen volt s maradt egy 
urbánus környezet kultúrált életmódja. 
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Borús Rózsa 

TOPOLYAI IPAROSOK 1880 ÉS 1944 KÖZÖTT 

Észak-Bácskának a török idők alatt elnéptelenedett vidékeit 1750-től kez
dik betelepíteni. A mai Topolyára Fehér, Esztergom, Heves, Győr, Nógrád, 
Pest megyéből magyarok érkeznek, Pozsony, Nyitra, Trencsén megyéből szlovákok, 
később jászok, majd 1840 körül valamennyi lengyel menekült. A Telecskai-
dombok lejtőin elhelyezkedő település igen gyorsan fejlődik. 1806-ban már 
város és járási székhely. Ekkor lakóinak száma 4000,1859-ben 7448,1890-ben 
10 816, 1900-ban 12 029, ebből 11 757 magyar. 

Az új telepeseknek csak egy része földműves, sok az iparos közöttük. Népes 
a kovácsok, bognárok, kalaposok, csizmadiák, szűrszabók, papucsosok, haris-
nyások és sütők csoportja. Hagyománnyá vált, hogy egy-egy család nevéhez 
fűződött bizonyos mesterség továbbvitele. Ha rákérdezünk, azt mondják: „Mi-
kortul? Már az üköregapám üköregapja is az volt." így a Búsok a molnárokat 
képvisel ték, a Szokola iak bogná rok , kovácsok vol tak, majd gépészek, a 
Bencsikek és a Bartlik kötelesek, más Bencsikek kosárfonók, a Paláncsaiak, a 
Hatvaniak, a Húberok asztalosok, a Szikorák borbélyok stb. Családom tulaj
donában van egyik ükapám vándorkönyve. 1840-ben adták ki Bencsik István 
17 éves kötélgyártó részére. A szabályok kimondják, hogy három évig vándorolni 
kell, kü lönben a segéd nem lehet mester. Az ősöm 7 mesternél töl töt t el 
hosszabb-rövidebb időt, így pl. 3 hetet. Minden mester véleményezte a munkáját, 
s erkölcsi bizonyítványt is adott. Pl. „Ezen becsületes kötélgyártó legény, nevezett 
Bencsik István nálam, úgy mint Alacsity Gergely kötélgyártó mesternél, mint becsü
letes legény, józanon és híven 3 hétig dolgozott, 1842 áprilisában"... A többi 
bejegyzés is hasonló. A vándorút vonala: Kúla, Nagyabony, Kecskemét stb. 

Az akkori Topolyát értelmes emberek irányították, hiszen már 1850-ben 
megnyitják az első kötelező elemi iskolát. 1872-ben volt takarékpénztáruk, 
1881-ben önsegélyező hitelszövetkezetük. 1883-ban épült a vasút. 1887-ben 
megalakult a Topolyai Ipartestület, amely 1923-ban Bačko Topolsko Zanatstvo 
Udruženje lett, s ezen a néven működik 1950-ig. A megmaradt irattárat átvette 
a Szabadkai Történelmi Levéltár. Sajnos, ez az anyag igen hiányos. Egyetlen 
ipartestületi titkár sem tartotta fontosnak, hogy jegyzőkönyvben rögzítse: hány 
mester dolgozott a városban, milyen szakmában. A jegyzőkönyvek főleg azt 



tüntették fel, hogy melyik mester hány korona tagdíjjal tartozott. Az első ipar
testületi jegyzőkönyv 1879-ből származik, két napirendi pontot tüntet fel: 

1. Az ifjúsági önképzőkör pénzügyi kérelme 
2. Elmaradt tagdíjak. 
Az első napirendi ponthoz fűzött feljegyzésből kitűnik, hogy már akkor 

volt valamilyen iskola és ifjúsági önképzőköri csoport. A 2. napirendi pont 
alatt azoknak a mestereknek a neve van felsorolva, akik 2 -3 -5 aranykoronával 
tartoznak tagdíj fejében, de a foglalkozásuk nincs megjelölve. 

Bizonyos adatokból mégis kihámozható, hogy pl. 1884 és 1903 között hány 
mester dolgozott a községben, és milyen iparágakat műveltek. Megvannak 
ugyanis azok a szerződések, melyeket a mesterek kötöttek a náluk inaskodó 
tanuló apjával. Némely foglalkozásokról nincs dokumentum, így csak szóbeli 
közlésből tudom, hogy a tímárszakma igen fejlett volt: a lónyúzó emberek a 
lóbőrt ki is készítették. (Kiöregedett lovakat ítéltek így halálra, húsukat meg
főzték, és föletették a disznókkal.) 

Az iparosság számbeli és foglalkozás szerinti megoszlása 
1884 és 1903 között 

1. Kalaposmester 8 
2. Cipész 11 
3. Bocskoros 1 
4. Borbély 11 
5. Pék 6 
6. Sütő 3 
7. Csizmadia 12 
8. Papucsos 8 
9. Szabó 6 

10. Szűrszabó 4 
11. Lakatos 2 
12. Géplakatos 1 
13. Molnár 5 
14. Szélmolnár 2 
15. Asztalos 7 
16. Kéményseprő 4 
17. Üveges 1 
18. Bognár 6 
19. Kádár 2 
20. Kovács 10 
21 . Patkolókovács 9 
22. Köteles 4 
23. Kötélverő 2 
24. Bádogos 2 
25. Harisnyakötő 5 
26. Kőműves 4 
27. Ács 3 
28. Fésűs 2 



29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 

Szűcs 
Szobafestő 
Szíjgyártó 
Mészáros 

Kotlakészítő 
Cséplő 

Hentes 
Festő 
Kefekötő 
Késes 
Kárpitos és nyerges 
Darálós 
Szitás 
Beles 

2 
4 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
3 

Mint a felsorolásból kitűnik, 42-féle szakmában 174 mester tevékenyke
dett, és mindegyik tartott 2 -3 tanulót. S ha még ideszámítjuk a kereskedőket 
is, akiknek 90%-a izraelita, megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban 
meglehetősen változatos képet mutat az ipari műhelyek szakmai összetétele, 
melyek elsősorban a helyi lakosság igényeit elégítették ki. Ekkor jelenik meg 
Topolyán az első fodrász, az első órás, majd tíz évvel később az első állandó 
fényképész. Amire szüksége volt ennek az egyszerű népnek, azt mind megvá
sárolhatta saját községében. 

Nagyon szerényen élt a lakosság, de nem éhezett. Tisztességesen öltözkö
dött, de nem cifrálkodón. Nyíratlanul, borotválatlanul senki nem ment a 
templomba vasárnap vagy az utcára. Pénzük mindig nagyon kevés volt, de hát 
akkor miből tartot ták el ezt a sok iparost? Mind megélt a foglalkozásából, és 
több gyereket nevelt fel. A kérdésre a kommenció a válasz. Ezt úgy kell érteni, 
hogy a földműves búzával és takarmánnyal fizetett a borbélynak, kovácsnak, 
cipésznek. Egy mázsa búzáért a borbély minden szombaton megborotválta a 
gazdát, egyszer egy hónapban megnyírta. De járt a hajvágás és borotválás min
den ünnep előtt , valamint temetés, lakodalom, keresztelő vagy valami váratlan 
nagy esemény alkalmával. A kovács is 100-150 kg búzáért dolgozott egész év
ben. Egy pár finom bőrcipő Hajvert bácsinál 100 kg búzába került. Különös 
jelentőségük volt a borbélyműhelyeknek a férfinép szempontjából. Itt talál
koztak szombat délután, az sem ment el, akit már megborotváltak, itt cserélték 
ki a híreket, vitatták meg a politikát, a sporteseményeket. A búzavalutában 
való elszámolás egészen az utóbbi évekig megmaradt, amikor a megcsúfolt árú 
búza átadta helyét a márkának. Valaha egy hold földet egy vagon búzáért vet
tek, egy kisebb házat 2-2,5 hold földért. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy senki nem fizetett pénzzel, akinek volt, azzal fizetett. 

Az ipariskola 1888-ban alakult, az anyakönyvek nagy része még megtalál
ható Topolyán. 1888-ban 23 tanuló iratkozott be az iskolába, 1889-ben már 
60, az 1889/90-es tanévben 125. Ekkor még nincs 3. osztály, viszont minden 
esztendőben indítottak ún. előkészítő osztályokat. Ezek tanulói valószínűleg 

Az ipariskola 



nem végezték el az elemi iskola első osztályait sem. Nem ismeretes, milyen 
feltételekkel szerződtették vagy szabadították fel a tanulót. 1891/92-től már 
van 3. osztály, de csak kb. 1910-től lehet tudni, hogy melyik a kétéves, és me
lyik a hároméves tanulást igénylő szakma. A szerződést mindig a fiú apja köti 
meg a mesterrel. A tanulás minden költségét az apa fizeti, s felel a fiú erkölcsi 
magatartásáért. 

A távolabbi faluból való gyerek a mesternél lakik, és minden házimunkát 
köteles elvégezni a mester vagy a mesterné parancsára. Meg is verhetik. Ha 
jól viselkedik, a szabadulása után egy öltözet ruhát kap, de az is be van írva 
nagyon sok megjegyzési rovatba, hogy a szabadulás után köteles a mesternél 
még egy, másfél vagy két évet dolgozni. Nem adták ingyen a szakmát. A tanu
lók kiszolgáltatottságáról, az inaskorszak keserveiről sok anekdota tanúsko
dik, íme néhány: 

A fösvény mester rosszkedvű, és ebéd előtt az inasok közé vág. Ezek me
nekülnek, mert ismerik a mester tenyerét, felmásznak az eperfára, mely alatt 
a mester ebédelni fog a családjával. A gyerekek tudják, hogy sajnálja tőlük az 
ebédet. A mester tejfeles bablevest eszik kolbásszal. Az inasok is éhesek na
gyon, és kínjukban a fán a koldustöpörtyűt, az epret eszegetik. A mester kéjjel 
kanalazza a levest, és felszól a fára: - Kéne egy kis kinyer, mi? - Kéne - hang
zik felülről. Mire a mester vérbe borult szemmel kirúgja maga alól a széket, 
és felordít: - Mi az, má megint kötekedtek, lerázzalak benneteket onnan? 

A mesterné új díszes cseréptálat vesz karácsonyra. A szentesti vacsoránál 
a mester felé fordított mákos tészta bőven mákozott, és úszik a mézben. Az 
inas oldalán gyéren van mákozva és kevés cukorral behintve. A leleményes 
tanonc ezt mondja: - Mesterné asszony, de szép tálat vett! - ezzel maga felé 
fordítja a mézes oldalt. - Drága is volt - mondja a mesterné mérgesen, és 
visszafelé fordítja a tálat. 

Pista bácsi, az egyik híres asztalosmester inasévei alatt a mesternél lakott. 
A többi tanuló feldühítette a mestert, s mivel ő is köztük volt, hónapokig csak 
a konyhaküszöbön ehetet t , nem ülhetett az asztalhoz. 

Természetesen a mesterek többsége nem volt ilyen rigorózus a gyerekhez, 
főleg akkor nem, ha leendő vőt láttak benne. 

Az 1891/92. tanévben 121 tanulóról szól az iskolai nyilvántartás. Az adatok 
pontosságára az ipartestület felügyelt, továbbá támogatta az iskolai könytvárt, 
s gondja volt a mesterekre, segédekre és a tanulókra is. Minden tanulónak 
volt ellenőrzőkönyve, bejegyezték a hiányzást, amelyet csak a mester igazol
hatott. Az inas nagyobb fegyelemsértése esetén, vagy ha a mester nem teljesí
tette a tanuló, az iskola, az ipartestület iránti kötelezettségét, felbontották a 
kettejük között létrejött szerződést. Fontos okmány volt az iskolai anyakönyv, 
feljegyezték benne a tanuló (és apja) nevét, vallását, életkorát, a mester nevét, 



vallását. Ezt Sulyok J á n o s igazgató- tan í tó veze t te be . S hogy a topolyai 
iparosságnak súlya, tekintélye volt, s egész Észak-Bácska életében jelentős 
szerepet játszott, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy messzi földről jöttek 
ide tanulók szakmát tanulni, nemkülönben az iskolába. Erről tanúskodik a 
tanoncoknak az iskolai anyakönyvben feltüntetett születési helye: Horgos, Baja, 
Budafok, T o m p a , Arad , Temesvár, Ada, Pancsova, Cservenka, Doroszló, 
Kanizsa, Bezdán, Becse, Zombor , Kucora, Csonoplya, Szeghegy, Szombathely, 
Mohol, Zenta, Szabadka, Feketics, Csantavér, Kúla, Purndorf . . . Természetesen 
a legtöbb gyerek topolyai, bajsai, hegyesi stb. illetőségű volt. 

Az évek múlásával egyre több ipari műhely nyílik, így a tanulók létszáma 
is emelkedik. 1893/94-ben 169 gyerek tanul szakmát, 1894/95-bcn 180. Ekkortól 
kezdve minden évben záróvizsgát tartanak június 15-e és 20-a között. Az ipar
testület vezetősége minden év tavaszán kinevezte név és foglalkozás szerint 
azokat a mestereket, akik abban az esztendőben közreműködtek a vizsgáztató 
bizottságban. A vizsga nemcsak elméleti részből állt, hanem a tanulónak el 
kellett készítenie egy munkadarabot , mely meg kellett, hogy feleljen az előírt 
feltételeknek, s a vizsga után kiállításra került. Egyúttal az a mester is vizsgázott, 
akinél a gyerek tanult: a bizottság felmérte, megtanította-e inasát tisztességesen 
a szakmára. 

A tanulókat nemcsak büntették, hanem jutalmazták is. Minden iskolaév 
végén jó tanulmányi eredményért, szorgalomért, kiváló magaviseletért 1, 2, 3 
vagy 5 aranykorona járt. Óriási pénz volt ez egy szegény gyerek részére. A 
kiállított tárgyakat is díjazták. A mesterek évi kiállításán is osztottak ki díja
kat. Az erre számt pénzt maguk az iparosok adták össze, rendszerint az ipar
testületi választmány 14 tagja. Pártoló tagjai is voltak az ipartestületnek, mint 
pl. Bodrogh Mór, a téglagyáros, Mihájlovics Béla, egy gazdag vaskereskedő, 
továbbá bankigazgatók, földbirtokosok, köztük a Szokolaiak, akik már a század 
elején 3 cséplőgéppel dolgoztak, a Vadócok, a Kókaiak stb. 

Iparosnak lenni Topolyán rangot jelentett. A kereskedők egy fokkal előkelőbb
nek tartották magukat, de azért együtt szervezték Topolya művelődési életét -
főleg 1919 után. A kulturális tevékenység fő irányítója az ipartestület volt, 
melynek évi közgyűlésén felvonult az iparosság vezető rétege. így: 

iparos képviseli a különféle szakmákat. 

1922-től kezdve az ipartestület csak akkor köt szerződést az ipari tanulóval, 
ha az elvégezte az elemi iskola 4 osztályát. 1927-től az ipartestületi jegyzőköny
veket szerb nyelven, cirillbetűvcl írják. Az iskolában az átállás még hamarabb 
bekövetkezett . 1927-ben Jovan Kričković ipartestületi t i tkár egy hivatalos 
levélhez fűzött megjegyzésében megemlíti, hogy kb. 780 iparosa van Topolyának. 
Ebből a márciusi közgyűlésen 440 tag jelent meg. Egy 1940-ben készült 
stat iszt ikai k i m u t a t á s szer in t a köve tkező volt az iparosok szakmai meg
oszlása: 

1904-ben 
1905-ben 
1908-ban 
1909-ben 
1916-ban 

75 
112 
128 
142 
242 



1. Üvegező 3 
2. Kovács ćs patkolókovács 40 
3. Puskás 10 
4. Lakatos 8 
5. Drótkötélgyártó 8 
6. Üstkészítő 6 
7. Mechanikus és autómechanikus 5 
8. Órás 5 
9. Kosaras 3 

10. Szitás 1 
11. Bognár 26 
12. Kádár 2 
13. Asztalos 41 
14. Esztergályos 2 
15. Szíjgyártó 7 
16. Könyvkötő 3 
17. Kefekötő 2 
18. Köteles 5 
19. Kocsifényező 1 
20. Kocsikárpitos 1 
21. Férfiszabó 47 
22. Női szabó és fehérneművarró 13 
23. Cipész és csizmadia 33 
24. Papucsos 13 
25. Bocskoros 1 
26. Szűcs 4 
27. Borbély és fodrász 47 
28. Cukrász 26 
29. Török cukrász 5 
30. Mészáros 31 
31 . Hentes 10 
32. Beles 8 
33. Paplanos 2 
34. Szobafestő 7 
35. Mázoló 4 
36. Fényképész 3 
37. Villanyszerelő 4 
38. Kőműves 38 
39. Ács 18 
40. Kőfaragó 1 
41 . Hordókészítő 1 
42. Kéményseprő 15 
43. Favágó 2 
44. Darálós 13 
45. Pék 10 
46. Beton- és ccmentkészítő 2 
47. Szappanfőző 2 
48. Műszerész 4 



49. Szíkvizes 2 
50. Pálinkafőző 2 
51. Cséplőgép-tulajdonos 6 
52. Kútfúró 2 
53. Bádogos 4 
54. Facsztergályos 2 
55. Könyvkötő és betűszedő 3 
56. Nyomdász 9 
57. Nyomdai berakó 6 
58. Cipőfelsőrész-készítő 6 
59. Aranyműves 4 
60. Mézeskalácsos 3 
61 . Bőrös 3 
62. Címtáblafestő 1 
63. Fafaragó 2 
64. Betűszedő 4 
65. Pincér-vendéglős 16 
66. Szövő 2 
67. Postás 1 
68. Fésűs 2 
69. Kárpitos 4 
70. Koszorúkötő 2 

A 630 mestert felsorakoztató statisztikában nincs kimutatva minden szakma. 
Hiányoznak a szolgáltató kisipar művelői, a vasaló és tisztító üzletek, a mosodák -
ahonnan kosarakban vitték haza a tiszta fehérneműt - , továbbá a kézimunka-
és csipkekészítők, a parókások stb. 

Az ipari tanulók létszámának alakulása 1892-től 1944-ig 

1892/93 136 
1893/94 169 
1894/95 180 
1895/96 171 
1896/97 182 
1898/98 189 
1897/99 194 

1899/1990 197 
1900/01 216 
1901/02 188 
1902/03 208 
1903/04 192 
1904/05 186 
1905/06 214 
1906/07 197 
1907/08 210 
1908/09 191 
1909/10 207 



1910/11 203 
1911/12 211 
1912/13 237 
1913/14 208 
1914/15 122 
1915/16 117 
1916/17 82 
1917/18 110 
1918/19 151 
1919/20 268 
1920/21 234 
1921/22 230 
1922/23 172 
1923/24 198 
1924/25 213 
1925/26 161 
1926/27 217 
1927/28 159 
1928/29 145 
1929/30 140 
1930/31 117 
1931/32 98 

1932-től 1941-ig nincsenek meg az anyakönyvek. 1941/42-ben 104,1942/43-
ban 181 tanulót számlál az iskola. Van 4. osztály is, és leánytagozatok indulnak 
24 tanulóval. 1943/44-ben 128 fiú és 27 leánytanuló iratkozik be. 

A szakmát tanuló fiatalokkal kiváló igazgató-tanítók foglalkoztak. Bejegy
zéseik, jegyzőkönyveik higgadt, szigorú, de igazságos, művelt emberekről ta
núskodnak. Álljon itt a nevük: Hajnal Antal, Sulyok János, Apró György, Ta
kács Elek. Pápai László 26 évig volt az iskola igazgatója, 1922-ben lemondott, 
mert nem tudott szerbül. A II. világháború után 1948. október 5-én kezdődik 
el újra az iparosképzés, de ez már egy másik beszámoló anyaga. 

Az ipartestület sokoldalú tevékenysége 

Az elnök a 14 választmányi taggal irányította az iparosság egész életét, 
hatással volt művelődésükre, szabadidő-tevékenységükre egyaránt. Kiállítások 
megtekintésével egybekötött kirándulásokat szervezett, 2-3 bálát rendezett 
esztendőnként; a legnehezebb években is megemlékeztek március 15-éről, 
augusztus 20-áról. Az ipartestület nagyterme alkalmas volt mindenféle össze
jövetel, bálák, ünnepségek rendezésére. Februárban tartották az iparosbálat, 
mely eseménynek számított a városban, csak meghívóval lehetett rajta részt 
venni. Pünkösdkor is volt bál, ősszel pedig a hagyományos szüreti bál került 
sorra. A báli bevételt a nehéz sorsban tengődő vagy sokgyermekes iparosok 
kapták, és esetleg egy-egy tehetséges gyermekük ösztöndíjként. A testület egy
szerűen tö rődöt t az emberekkel , minden iparos elmehetett az elnökhöz a 
műhelye vagy a családja ügyében. Jutalmazta a tanulók, de a mesterek munkáit 
is, ilyenkor főleg a módosabb iparosok nyúltak a zsebükbe. A vezetőséget 



szaklap indításának gondolata is foglalkoztatta; támogatást nyújtott a dalár
dának, amely évtizedekig működött (az 1970-es években szervezték újjá). 

Az iparkamara székháza egyúttal az iparosok klubjaként is működött. Az 
itteni könyvtár olvasótermében újságok várták a tagságot. 1913-ban a követ
kező szaklapokat rendelte meg az elnök: Magyarország, Bácsmegye, Bácstopolyai 
Hírlap, Kereskedők és Iparosok Lapja, Építészeti Szaklap, Kovácsok, Bognárok, 
Kocsigyártók Lapja, Asztalosok Lapja, Fodrászok Lapja. A kamarának össze
köttetése volt az aradi, nagykanizsai, szabadkai ipartestületekkel. A vezetőség 
tagjai Szegedre já rnak gyűlésre. Selyemzászlójuk a késmárki, szentendrei, 
szilágyi ipartestületek ajándéka. Pénzt gyűjtenek a gyöngyösiek részére, mert 
leégett a székházuk. Iparos Temetkezési Egyletet létesítenek. Kölcsönt és 
segélyt folyósítanak a nagycsaládos vagy bajba került kisiparosoknak. Törődnek 
a munka nélküli segédekkel. Mint említettük, az iparkamarára hárult a tanoncok 
évi vizsgáztatásának lebonyolítása; úgyszintén a vásárra járó vagy házaló 
szűrszabók, szűcsök, papucsosok, kötelesek, csizmadiák stb. engedélyének kiadása. 

Kialakultak iparosdinasztiák, melyek uralták az egyes szakmákat. így a 
Vadócok, Szokolaiak, Kókaiak gépészek, vagy (a 30-as években) több géppel 
dolgozó cséplők voltak. Az asztalosiparban a Paláncsaiak, Soltisok, Hatvaniak, 
Csernaiak, Oberok, Húbcrok, Szatmáriak, Csizmárok jeleskedtek. A Szokolaiak 
a kovács- és a bognármesterséget is űzték, s arról is híresek voltak, hogy két 
apácát is adtak az egyháznak. Káromkodás ebben a családban nem hangozhatott 
cl. Ha a családfőt, a mesterek fejét kihozták a sodrából, azt mondta: „Azt a 
kisrókáját neki!" Mindenki tudta, hogy az a segéd, aki clkáromkodja magát, 
a hét végén felmondást kap. Az egyik új segédnek egy súlyos vaskályha lába 
alá szorult az ujja. Fájdalmában elkáromkodta magát: „Azt hétszentségit!" 
Ebben a pillanatban észreveszi a mestert a háta mögött, és hozzáteszi: „A kis-
rókának." 

1930 és 1940 között az összes szerelmes levelet a borbélyok írták meg azok 
helyett, akik erre maguk nem voltak képesek. Ennek az a titka, hogy a borbélyok 
levelezést is tanultak az iskolában, a szobafestők, mázolok meg szabadkézi rajzot. 

Mindig dolgozot t leglább négy kosaras is a városban. Nagyon sokféle 
kosarat készítettek: mózeskosarat újszülöttnek, kenyérkosarat, piacit, teher
hordáshoz, kenyérsütéshez, gyümölcsszárításhoz valót, ezenkívül bekötötték a 
korsókat, az üvegeket. Az anya piaci kosarához hasonlót kapott a kislány kicsiben. 
Készült fűzfa vesszőből font szennyeskosár, útiláda, padhátulja, asztal, szék 
stb. Ma már csak egy kosaras dolgozik a városban, vele kihal ez a mesterség. 

Az iratokat tanulmányozva, úgy tűnik fel, hogy a tanulókhoz való viszo
nyulásban méltányosságra törekedtek, de a gyerekek kiszolgáltatottsága mindig 
a mestertől függött. A tanonc munkaideje nem volt szabályozva, ezzel sok 
mester visszaélt. Dudás Sándor bácsi, a szobrászművész édesapja, a topolyai 
ipariskola későbbi jeles oktatója 1929-ben szegődött el tanulónak Halász 
Gergely szobafestő mesterhez. Nagyon jó képességű gyerek volt, szépen rajzolt, 
festegetett, de mivel édesanyja nem tudta taníttatni, inasnak adta. Halász mester 
három tanulót tartott , ebből kettő aratási szabadságot kért. Sanyi nem, mert 
már nem volt földjük. A mester erre a nyárra vállalta el a bajsai Vámoser-kastély 
kifestését. Sanyi gyerek minden hajnalban gyalog ment, azaz futott Bajsára. 
Mikor a hajnali 5 órát harangozták, bekanyarodott a bajsai hegybe, mikor az 
este 8 órá t csendí tet ték, a Kálváriához ért . A gyerek sietett, hisz aludni is 



kellett va lamennyi t . Egy n a p o n bejön a szobafestők közé a földesúr, aki 
esténként Topolyára járt udvarolni, és azt mondja Halász Gergely mesternek: 
„A kegyelmed inasa minden este versenyezik az én parádés lovaimmal, csak a 
Kálváriánál tudom utolérni." 

Az első nyomdászmesterek Szegedről, Zomborból és más nagyobb városok
ból érkeztek. Wilheim Miksa 1894-ben nyitja meg nyomdáját Topolyán. Az 
első topolyai tanuló 1896-ban szerződik és 1899-ben szabadul. 1900-ban már 
három tanuló működik e szakmában: egy könyvkötő és két nyomdász. Ettől 
kezdve minden évben kimutatható 2 -3 nyomdaipari tanuló. 1902-ben kezdi 
tanulmányait Hajtman István, aki később a híres Hajtman Nyomda tulajdonosa 
lett. Ez a nyomda 1907-től 1948-ig, az államosításig működött. 

A II. világháború után gyökeresen megváltozott a helyzet. Az 1950-ben 
megjelent iparitörvény értelmében az ipartestület kamarává alakul át, s fel
adatköre az ipari tanulok képzésére, kiállítások szervezésére, a tagság érdekeinek 
védelmére, iparengedély kiadására, az ipari műhelyek nyilvántartására szűkül le. 



Kovács Endre 

A DOROSZLÓI KISIPAROSOK 

A kézművesség kezdetei 

Az okiratokban 1313-ban már telepullćskćnt említett Doroszló a történel
mi viharokban elpusztult, majd csak a XVIII. században éledt újjá, s a betele
pülő magyarok és németek révén rohamos fejlődésnek indult. Erről tanúskod
nak a levéltárakban fellelhető gyér adatok, amelyek némi támpontul szolgál
nak ahhoz, hogy képet alkothassunk kibontakozó kézműiparáról. 

Az 1762/63-as lélekösszeírásban egy kereskedő, két kovács, két szűcs meg 
két csizmadia szerepel. Egy további iparágról egy panaszlevél tájékoztat. Ez 
utóbbi szerint 1776 februárjában Doroszló nevű Helségnek lakói a Takáts Mes
ter-embereken kívül panasszal fordultak a vármegyéhez amiatt, hogy a helysé
gükben élő takácsok nem a régi mód szerint... hanem amelfy Vászony tízesnek 
szokott neveztetni, három pinzivel, a többit pedig rendiben egy-egy pénzzel főlyebb 
szőni akarnák, holott eők nemcsak takács mesterséget űzők, hanem parasztfun-
dust bírók... Mégis illy terhes taksza szerént akarják űzni a takács müveket. . . 

A mintegy két évtizeddel korábban telepített falu tehát nem volt híján 
kereskedőnek, kézművesnek. A XIX. század elején, belső migráció folytán, 
német kisiparosokkal gyarapodott a falu lakossága. 1818-ban elsőként negyven 
takács kapott céhszabadalmat. Ezzel magyarázható, hogy amíg a szomszédos 
Szonta sokác lakói híresek háziszőtteseikről, Doroszló asszonyai sohasem 
foglalkoztak szövéssel. 

Gölöncsércéh is működöt t a faluban, 1832-ben pedig a szabók, csizmadiák 
szerveződtek céhbe, majd a szénégetők. 

A malomipar 

Az említetteken kívül a malomipar tett szert nagy jelentőségre, a XVIII. 
század végén már járgánnyal meghajtott szárazmalom őrölt a faluban. Egy 1841-
ben írt végrendeletben Varga Istvány a fiára hagyta a malmát. Egy 1866-ból való 
levéltári anyag két kendermalom létezéséről tudósít. A szárazmalmok száma 
egyébként elérte a négyet, s működésük a visszaemlékezések szerint az 1930-as 
években szűnt meg. A malmok munkáját két olajütő satu egészítette ki, ezek 
a világításhoz használt repceolaj kisaj tolására létesültek. 



Volt egy patakmalom (tómalom) is, a Kotyogó, amely 1866-ban épült, majd 
1880-ban vihar következtében elpusztult. Szélmalom működött a csatornahídon túl 
1907-túl 1918-ig, a lebontásáig. A helyére Harjung János épített motormalmot. 
Később bukíni vállalkozók vásárolták meg majd 1928-ban eladták Resch Józsefnek. 
Ez a szívógáz-motorral üzemelő malom 1964-ben, Pelt József tulajdonaként 
került lebontásra. 1968-ban Stampfer István épített villanymotor-meghajtású 
malmot, amely vámőrléssel foglalkozik, és a parasztok búzáját őrli. 

A falu villamosítása (1937) után több daráló létesült vámőrlésre és vető
magnak szánt gabona szelektálására. Aranykoruk 1946-tól 1956-ig tar tot t , 
később teljesen megszűntek. 

A kenderfeldolgozó ipar 

A két világháború közötti időszak munkanélkülisége, más gazdasági ténye
zőkkel párosulva, kedvező föltételeket teremtett kenderfeldolgozó üzemek 
építésére. 1926-tól kezdve, tizenegy év alatt , összesen öt kenderzúzó üzem 
létesült a falu körül, ilyen sorrendben: Wittmann-gyár (a korábbi, 1900-ban 
épült téglagyár helyén), Négeli-, Aman-, Tallósy- és a Bártol-féle gyár. 

Az üzemek gőzgéppel működtek, kazánjukat hulladékszámba menő poz-
dorjával fűtötték. Tilolt kendert és kócot termeltek. Később gerebenező 
üzemek létesültek. A gyárak építése csakúgy, mint az üzemeltetése kedvezően 
befolyásolta a kisipar fejlődését. 

Az összes kendergyárakat 1943/44-ben szüntették meg. Később a Négeli-
féle üzem Mosztonga néven 1970-ig folytatta a termelést. 

Mi is volt a céh? 

Eszembe jutott gyermekkori időmből, még az 1870-es években, az iparosztály 
úgy volt rendezvel, hogy ha valaki mester akart lenni, annak a tanoncbizonyítvá
nya 3 évről és a segédkori is legalább 3 évről kellett kiállítval hogy legyen. Ezen 
bizonyítványokkal elment a céhmesterekhez, és bejelentette, hogy mester szeretne 
lenni ebben a községben. Akkor az öreg mesterek összedugták a fejüket és ki
mondták: Ha a jelölt remekmunkája bevál, akkor mester válhat belőle! Aztán az 
előre kijelölt napon reggeltől estig két öreg iparos fölügyelt, nehogy csalás történ
jen, és a jelölt helyett más készítse a remeket. A mesterek soroztak: minden nap 
másik kettő volt az ellenőr. A gazdasszony meg jókat sütött-főzött, és bor mellett 
végezték munkájukat az ellenőrök. 

Ha elkészült a remek, akkor a céh helyiségében az öreg tubákos mesterek meg
vizsgálták, és bármennyire kifogástalan volt is, hibát találtak rajta, amelyért a reme
kelőnek 5-10 forintot kellett fizetnie. Amikor aztán a szegény kezdő lefizette a ki
szabott büntetést, áldomást ittak az új mester egészségére! Hát ilyen volt a céh! 

Aztán 1872-ben született a tőrvény, amely a céhet és ezen szemtelen eljárást 
eltörölte. Megadta a szabad ipart, ami még helytelenebb az előbbinél, mert ha 
valaki sohasem volt tanonc vagy segéd, de elég pénze volt, akkor bármely szak
mában híres mesterré válhatott, ha berendezte a műhelyét, a pénzén pedig jó 
munkaerőt alkalmazott, akik kifogástalan munkát végeztek... (Tancsik Fábián 
kéziratos krónikája 1903-1948) 



Az inasok, mai kifejezéssel élve, az ipari tanulók helyzete a céhek meg
szűnésével nem javult döntően. Némely kisiparosok 4-5 inassal dolgoztak, 
ugyanis az inas volt a legolcsóbb munkaerő. Számtalan esetben a tanoncot 
fölfogadó kisiparos négyévi tanulási időre kötelezte az inast, akinek ez idő 
alatt fizetés nem járt. Ellenkezőleg: sok esetben a szülők fizettek a gyerekük 
tanításáért. Az inaskodás alatt a tanulót kihasználták, rosszul táplálták, és 
megalázó munkára kötelezték, előfordult a testi fenyítés is. Gyakran meg
történt, hogy a tűrhetetlenné vált inassors elől elszökött a gyerek, és sohasem 
vált belőle iparos. 

Ha a tanulási idő leteltével az inas fölszabadult, iparossegéd, igazi szabad 
ember vált belőle. Nyakába vette a világot, és vándorlegényként elindult, hogy 
távolabbi híres mestereknél szakmai tapasztalatot szerezzen. A mesterlegé
nyek körében népszerű volt Jelky András, és szívesen olvasták a világcsavargó 
szabólegényről szóló regényt. 

Egy doroszlói vándorlegény alábbi jegyzete is hasonló világcsavargó életről 
tanúskodik: 

Az asztalosmesterséget kedveltem, és 13 éves koromtól apám mellett voltam 
3 évig inas. Amikor (1879-ben) 16 éves koromban fölszabadultam, vándorútra 
mentem. Először Siklóson állapodtam meg és asztalossegédként dolgoztam. Hét 
évig legénykedtem, és ezalatt Zomborban, Apatinban (ahol megtanultam németül), 
Budapesten, Szegeden (a víz-ár után) dolgoztam segédként. Onnét kerültem le 
Zentára. (Idézett mű) 

Ebből a korból maradt fenn az alábbi tréfás történet s egy vándorének. 

Tancsik József (1841-1927) asztalosmester a dédöregapám volt. Ő mesélte, 
hogy a régi világban az volt a szokás, hogy ha elérkeztett a tavasz, és kinyílott az 
idő, akkor a mesterlegények otthagyták a munkát, vándoroltak faluról falura, 
városról városra, és kéregettek (koldultak). 

Egyszer az egyik falu szélén gyülekeztek, és közülük elküldtek kettőt, hogy 
szerezzenek eleséget a számukra. Azok betévedtek egy házba, ahol a tűzhelyen főtt 
a bab, sonkával, de a házbeliek közül senkit sem láttak. Megemelték a födőt, és 
látták hogy kész az ebéd. Fogták és magukkal vitték a fazék ételt, ki a falu szélére. 
- Nézzétek milyen jószívű emberekre akadtunk! Megszántak bennünket, és oda
adták az egész fazékkal, de azért a fazekat okvetlenül vigyük vissza! - dicsekedtek 
a legények 

Amikor elfogyasztották az ételt, másik kettőt választottak hogy vigyék vissza 
az üres fazekat. Szépen megköszönték hanem a házigazda szemei vérben forogtak 
a haragtól, mert a család ebéd nélkül maradt. A rászedett mesterlegények meg 
látva a helyzet komolyságát, igyekeztek menteni a bőrüket.. . 



Vándorlegények dala 

Nincs szebb élet a miénknél, 
Mint a vándorlegényeknél, 
Mert mi adót nem fizetünk 
Ha nem tetszik elmehetünk 
Hétfő reggel virradóra 
Mester úr jön az ajtóra: 
Kelj föl, legény, a dologra, 
Hatot ütött már az óra! 

Mester úr, én nem dolgozom, 
Inkább kofferom hordozom. 
Kofferommal a kezembe, 
Úgy sétálok a ligetbe. 

(Gyűjtés Doroszlón, 1976, 
adatközlő Kovács Fábián 70 éves kisiparos) 

A kisiparosok 

Az 1867-es politikai kiegyezést a gazdasági kiegyezés egészítette ki, amely 
lehetővé tette Magyarország állami létének helyreállítását és a kapitalizmus 
átfogóbb, gyorsabb fejlődését. 1867-ben alakult újjá az Országos Magyar Ipar
egyesület, amely főként a kisiparosok összefogására és a kistőkések támoga
tására törekedett. 

Ezzel magyarázható, hogy nemcsak Doroszlón, hanem másutt is gomba 
módjára szaporodtak a különféle pénzintézetek és társadalmi szervezetek, 
egyesületek. A kutatás és az elemzések során kiderül, hogy mindezek szervezői 
a falusi értelmiséggel karöltve, a tettekre kész kereskedők és a kisiparosok 
voltak. 

1871-ben alakult például a Bács-Doroszlói Takarék- és Segélyszövetkezet, 
1874-ben Herman Ottó személyes közreműködésével meg a falu első könyv
tára. 1895-ben a Temetkezési Egylet és az első Betegsegélyző jött létre, 1896-ban 
a Bács-Doroszlói Önsegélyző Egylet, 1897-ben a Katolikus Kör és a Polgári 
Kaszinó, 1903-ban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 1913-ban a Doroszlói 
Kereskedő- és Iparoskör, 1924-ben a Doroszlói Gazdakör, 1936-ban pedig a 
Munkásegyesület. 

A kisipar az iparnak a szétszórtságban élő és fejletlen termelőeszközökkel 
működő válfaja volt. Üzemeiben kevés bérmunkást foglalkoztatott, főleg a 
családtagokkal dolgoztatott. 

A kisiparos a paraszttársadalomban a hagyományos életformához szükséges 
termékeket előállító falusi mesterember volt, aki ipari tevékenységéből nehezen 
tudott megélni. A falu polgárainak a tekintélyét fertályokban mérték, termé
szetes tehát, hogy a kisiparos is igyekezett földre szert tenni, s ha ez sikerült 
neki, akkor iparát csak télen űzte, amikor szünetelt a földmunka. A falusi 



kisiparos életformáját tekintve a parasztság és a falusi értelmiség között 
helyezkedet t el . B e n n e élt a pa rasz t t á r sada lomban , i smer te igényeit és 
szükségleteit, de magatartása, beszédmódja és viselete részben különbözött a 
parasztokétól. Igyekezett a falusi értelmiség életmódját utánozni. Az iparosok 
a polgári viselkedés, öltözködés, táplálkozás közvetítői voltak a parasztság 
felé. A XIX. század végén pl. a parasztok gatyában jártak, az iparosokat pedig 
pantallósoknak nevezték a faluban. 

Az iparosok és az értelmiségiek szervezkedéséhez minden bizonnyal 
hozzájárult az a tény, hogy a falu újratelepítésétől számítva a második világ
háború végéig, a falu önkormányzalában, az ősiség jogán csak a hajdani telkes 
jobbágyokat választották Wrónak, vagyis polgármesternek. Ezt a hátrányukat 
pótolták tehát az. iparoskör alapításával és ápolásával a kisiparosok. 

A doroszlói kisiparosok korábban csak rendelésre készítették a termékei
ket. Iparosnak azt tartották, aki iparjogosítvánnyal rendelkezett, vagy ilyennél 
alkalmazottként dolgozott. Aki netán kontárkodni merészelt, kiközösítették. 
Az ellenőrzésre igen alkalmasnak bizonyult a Kereskedő- és Iparoskör intéz
ménye. 

Bizonyos ipari tevékenységek, ill. pénzkereső foglalkozások nem szerepeltek 
az iparoskör által nyilvántartott szakmák között, folytatásukhoz iparengedélyt 
sem váltottak. Ilyen volt a böllérek, csikaszok, gerebenezők, gyékénykészítők, 
háztömő mesterek, kútásók, miskárolók, mosztongai halászok, nádazók, 
seprűkötők, sütőasszonyok, varróasszonyok, virágkötők stb. foglalkozása. 

Ipari tanulónak csak a népesebb, elszegényedő parasztcsaládok adták a 
gyerekeiket, akik közül többen ki is tanultak valamilyen szakmát, de ha jól 
ment soruk, akkor visszatértek a paraszti gazdálkodásra, mert ez számukra 
előnyösebbnek bizonyult. 

Más részről az iparoscsaládokon belül asztalos-, borbély- és más dinasztiák 
voltak kialakulóban, csakúgy, mint azonos szakmát képviselő nemzetségek 
(a Kráhl testvérek pl. géplakatosok, a Lenner tek molnárok, a Tancsikok 
asztalosok voltak). 

Doroszló mindig is parasztfalu volt, egész lakossága a növénytermesztés és 
az állatenyésztés eredményeitől függött, és ez alól a falu kisiparosai sem von
hatták ki magukat . Ezér t érdemes számba venni, hogy a kisipar mekkora 
fogyasztói kapacitásra számíthatott. 

Mindezt a Magyar Statisztikai Közlemények 1896-os kimutatásából tudhatjuk 
meg: 

A doroszlói gazdaságok száma ekkor 613. A hozzájuk tartozó földterület 
rendeltetés szerint így oszlott meg: 5198 kh szántóföld, 12 kh kert, 59 kh rét, 
305 kh szőlő, 582 kh legelő, 591 kh erdő, 109 kh nádas, 340 kh parlag -
összesen 7203 katasztrális hold. 

Tulajdonjog 6571, haszonélvezeti jog 87 holdra terjedt ki, haszonbérben 
545 holdat műveltek. 

Az igásfogatok száma így alakult: egyes lófogat 20, kettős 158, hármas 34; 
kettős ökörfogat 9, négyes 13, hatos 1. 

A szarvasmarha-állomány összesen 1181, a lóállomány 690,1 szamár, a juh
állomány 481, a sertésállomány 1676, a baromfiállomány összesen 11385 állat, 
a méhcsaládok száma 63 volt. 



A XX. század elejére a kisipar túltermeléssel küszködött, ebből a helyzetből 
termékeinek vásáron való árusításával próbált kitörni. Ilyen szempontból főleg 
az asztalosok, cipészek jártak elöl. 1901 februárjában hetipiacot szerveztek 
termékeik értékesítésére. Említésre érdemes továbbá Tancsik Fábián asztalos, 
akinek műhelyében vásári eladásra sorozatban készültek kézi meghajtású 
mosógépek és vízkiemelő csatornák. 

íme még egy adat : Kroó Ferenc szabó meg Stampfer Márton cipész és 
papucsos a magyar királyi kereskedelemügyi miniszterhez benyújtott folya
modványukkal Idegen iparosoknak a bács-doroszlói (szentkúti) búcsúkról való 
eltiltása ügyében kedvező döntést értek el 1903-ban. 

Az 1906-ban bekövetkező tagosítás ösztönző hatására hamarosan 58 tanya 
épült. Ez a folyamat föllcndítettc az állattartást és az ipari növények termesz
tését, következésképp a feldolgozó kisipar fejlődését. Ekkor létesültek pl. a 
kenderfeldolgozó üzemek. 

A kisipar a második világháborúig virágzott. A háború végén kitelepítették 
a német származású lakosságot, így sok kitűnő kisiparossal szegényedett a falu. 
A kollektivizálás következtében megszűntek a kiskereskedések és a magánvállal
kozás. A kisiparosokat annyira megadóztatták, hogy a legtöbben visszaadták 
iparengedélyüket, s állami vállalatban kerestek munkát. Mivel az idősebbek
nek nyugdíjjogosultságuk nem volt, lopva folytatták szakmájukat, de tíz év 
múltán a kisiparosok száma még így is teljesen leszűkült. 

1956. augusztus 12-én a Zombori Iparkamara alakuló közgyűlésre hívta a 
kisiparosokat. A mintegy hatvan jelenlevő megalakította az intézmény helyi 
kirendeltségét, amelynek elvben az iparoskör szerepét kellett volna átvállalnia. 
Csakhogy az egykori értékrend és vívmányok teljesen időszerűtlenné váltak. 
Mint a közgyűlési jegyzőkönyvből kitűnik, csak egyetlen cél maradt meg: 

A Járási Iparkamara elnöke röviden kitért az új kirendeltség feladataira. Föl
hívással fordult a jelen lévő kisiparosokhoz és a megválasztott igazgatóbizottsághoz, 
hogy őrködjenek a legálisan működő iparosok létezéséért, és munkálkodjanak a 
kisipar valamennyi ágazatának a fejlesztésén. Hangsúlyozta, hogy harcolni kell a 
kontárok ellen, mert azok méltánytalan versenytársai az iparengedéllyel működő 
iparosoknak mivel nem adóznak, és minden más társadalmi tehertől mentesek 

Mindazonáltal a falu kisiparának a lassú pusztulását többé semmi sem ál
líthatta meg, még a kontárokat folyton zaklató kereskedelmi felügyelőség sem. 

A kíméletlen adóterhek elől másképpen szabadulni nem tudván, a falu kő
művesmesterei 1956-ban megalakították a Gradevinar Építkezési Vállalatot, 
amely 1974-ig magánkezdeményezésű munkaközösségként folytatott kisipari 
tevékenységet, 

A kisiparosok számának alakulása az 1966-1996. évi időszakban 

A legutóbbi 30 év nem kedvezett a szolgáltató kisiparnak, mert a konfek
ció- és a gyáripar teljesen átvette a szerepüket. Emiatt pl. a cipészek és a sza
bók rendelés híján javító-foltozó munkából tengették életüket. Az alábbi táb
lázat a kisiparosok számának alakulását szemlélteti az eltelt 30 évben. 



Megnevezés 1966 1972 1978 1996 

Asztalos 1 1 1 1 
Bádogos 1 1 1 -Borbély 3 3 2 1 
Bognár 1 1 - -Cipész 1 1 1 -Darálós 3 2 - -Favágó 2 2 1 2 
Fényképész - 1 1 -Géplakatos 1 1 1 -Gyapjúfonó 2 2 2 -Kályhás 1 1 1 -Kereskedő - - - 3 
Kocsmáros 2 2 4 4 
Kovács 2 1 1 -Kőműves 1 - - 1 
Mészáros 2 2 1 
Női fodrász - 1 1 2 
Pálinkafőző 2 2 2 1 
Pék 2 2 2 1 
RTV-mechanikus - 1 2 
Szabó 1 1 1 
Szódás 2 1 1 1 
Szűcs 1 1 1 -
Összesen 31 29 26 18 

A Doroszlói Kereskedő- és Iparoskör fél évszázada 

Alakuló közgyűlése 1913. március 7-én zajlott le, hivatalosan 1913. április 
l-jétől veszi kezdetét az intézmény működése. 

Pecsétje ellipszis alakú, 25x50 mm méretű. Körben elhelyezkedő felirata: 
Doroszlói Kereskedő- és Iparoskör, középen az évszám: 1923. 

Két 1926-ból való szerb nyelvű pecsétjének az átmérője 33 mm. Az egyiknek 
cirillbetűs felirata: Trgovačko i zanatlijsko društvo, középen Doroslovo, alatta 
1913, a másiké: Doroslovački trgovački i zanatski krug, 1913. 

Az iparoskör első elnöke Varga István (1913-1922), jegyzője Hózsa Imre. 
Későbbi elnökei: Szeiler József (1922-1925), Albrecht Sándor (1926-1927), 
Koller Péter (1928), Albrecht János (1929-1932,1937), Farkas Pál (1933-1936), 
Kiss István (1938-1939), Orovec Mihály (1940-1941), Korhamer Ferenc 
(1942-1957), Pákai István (1958), Kovács Fábián (1959-1963). 

Fontosabb leltári tárgyai 1935 elején: biliárdasztal, dominó társasjáték, har
mónium, íróasztal, játékasztal, 3 csomag játékkártya, könyvtárszerkény, 333 
kötet könyv, színpad teljes fölszereléssel, a Tolnai Világlapja 233 regénye stb. 



Működési szabályzat 

A megalakuláskor elfogadott működési szabályzat szövege ismeretlen. 
Nem úgy az 1929-ben hozott és a Királyi Bánsági Hivatal dunai bánja által 
1931. június 14-én, 45173/1931. szám alatt jóváhagyott és engedélyezett szerb 
nyelvű alapszabály: 

Az 1. &-ba foglalt általános rész megállapítja, hogy a kör tevékenysége a 
Dunai Bánság területére korlátozódik. 

2. & Tevékenységének céljai: 1. A kereskedők és az iparosok közötti 
társadalmi kapcsolatok ápolása és erősítése. 2. A kereskedők és az iparosok 
oktatásának és művelődésének előmozdítása. 3. Saját könyvtár létesítése. 

Mivel a kör társadalmi szervezet, hatásköréből a politizálás ki van zárva. 
3. & Hivatalos, ügyviteli és jegyzőkönyvezési nyelve: a szerb állami nyelv. 
4. & Helyiségeinek kaszinójellegük van, a tagok szórakoztatására különféle 

eszközök szolgálnak, pl. napilapok, folyóiratok stb. Külön italmérési engedéllyel 
a tagok részére kedvezményes áron italt is fölszolgálhatnak. 

5. & A kör a tagdíjakból és már esetleges jövedelemből, adományokból 
tartja fönn magát. 

6. & A tagságról szóló fejezet értelmében a tagságot 1. rendes, 2. pártoló 
és 3. tiszteletbeli tagok alkotják, akik csakis a Jugoszláv Királyság állampol
gárai lehetnek. 

7. & Minden feddhetetlen doroszlói illetőségű kereskedő vagy iparos ren
des tag lehet, ha ebbéli szándékát bejelenti az elnöknek, a választmány pedig 
elfogadja tagnak. Pártoló tagok a Dunai Bánság területén élő állampolgárok 
lehetnek az előbbivel egyező feltételek mellett. Tiszteletbeli tagok felvételét 
a választmány javaslata alapján a közgyűlés hagyja jóvá. 

12. & A közgyűlésről szóló fejezet előírja, hogy rendes évi közgyűlést minden 
év decemberében, rendkívüli közgyűlést a 13. pontban meghatározott esetekben 
tartanak. 

17. & A választmányról szóló fejezet kimondja, hogy a választmányt a kör 
elnöke, alelnöke, titkára, továbbá a tagság köréből választott tíz tag képezi. 
Rendes üléseiket havonként, a rendkívülieket pedig a 18. &-ban meghatározott 
föltételek szerint hívjuk össze. 

21. & Az elnök és a tisztségviselők jogállását taglaló fejezet az elnök és 
alelnök, a 22. & a tisztségviselők hatáskörét szabályozza. Ezek a titkár, pénz
tárnok, a körnek ot thont adó kocsmáros mint házigazda, a könyvtárnok és a 
két ellenőr. 

26. & A különféle rendelkezéseket taglaló fejezet értelmében ha valamely 
választmányi tag igazolatlanul háromszor hiányzik az ülésről, többé nem 
tekinthető tagnak, és a helyébe a közgyűlés újat választ. 

Az alapszabályt Albercht János elnök, Kovács János alelnök, Pap Antal 
titkár, Kroó Ferenc pénztárnok, Stampfer Márton könyvtárnok és a választ
mányi tagok: Berti Mihály, Diósi János, Király Imre, Krahl Mihály, Lennert 
János, Mágocsi János, Móger József, Pető János, Polák István, Schmidt József, 
Schön József és Szálai Mihály lát ták el a kézjegyükkel. A Dunai Bánság 
Hivatala nevében pedig dr. Petrovié Dusán írta alá a Doroszlói Kereskedő- és 
Iparoskör működési szabályzatát tartalmazó okmányt. 



Házirend 

I. 

Minden tagnak erkölcsi kötelessége az egyetértés és a kör érdekének 
előmozdítása. Ezért elkerülhetetlenül szükséges a házirend tiszteletben tartása, 
mert ez a tagok békés együttműködésének alapfeltétele. 

/ / . 

A tagok feladata: 

1. A társadalmi kapocs erősbítésc és szilárdítása; 
2. A politizálás kerülése; 
3. Szórakozásnál (újságolvasás, vitázás, társasjátékok) a kör méltóságának 

tiszteletben tartása; 
4. A köri tisztviselők rendeleteinek a követése; 

5. Az alapszabály egyéb rendelkezéseinek megtartása. 

/ / / . 

A tagok jogai: 
1. A közgyűlésen csak rendes tagoknak van indítványozási, szavazó- és 

választójoguk. 
2. Csakis rendes tag lehet választó és választható, aki önálló ipart folytat. 
3. Minden tag - rendes, pártoló és dísztag - egyformán részesül a kör által 

nyújtott előnyökben (újság, kártya, könyvtár stb.). 

IV. 
Büntető rendelkezések: 

A házirend megsértése • 
alá esik: 

1. Megrovás; 
2. Vétség; 
3. Kizárás. 

- a sértés súlyossága szerint - háromféle megítélés 

Megrovásra az a tag ad okot: 

a.) Aki a kör helyiségében a bútorokat vagy a kör tulajdonát képező bár
mely tárgyat szándékosan megrongálja. 

b.) Aki a kör helyiségéből - az elnökség tudomása nélkül - a kör tulajdonát 
képező tárgyakat (újságokat, játéktárgyakat stb.) kiviszi. 

c.) Aki a kör helyiségében rendbontóan sértegeti valamelyik tagtársunkat. 
d.) Aki a választmány vagy a közgyűlés hivatalos titoknak minősülő dolgait 

nyilvánosságra hozza. 
e.) Aki a választmánynak, valamint a közgyűlés alkalmával az elnöknek az 

intéseit figyelmen kívül hagyja. 



Vétséget az a tag követ el: 

a.) Aki engedetlenségével a kör működését veszélyezteti, 
b.) Aki bántó szándékkal tagtársai között vallási vagy nemzeti különbséget 

tesz, és ezzel az alapszabályok 2. & 3. pontjának rendelkezéseit sérti, 
c.) Aki két megrovásban részesült. 

A tagok sorából kizáratik: 

a.) Aki megkísérli a kör működésének megakadályozását, ám a 10. & 7. 
pontjának kizáró rendelkezései ellen magát - két tagtársunk támogatásával -
a választmányi ülés előtt védelmezheti. 

b.) Aki a kör helyiségében a kör tagjaival szemben tettlegességre (vereke
désre) vetemedik. 

c.) Aki három megrovásban részesült (4. & 2. a, b, c, d, e). 
d.) Aki két vétséget követett el (4. & 2. a, b, c ). 
A választmány a fenti házirendet az alapszabályok 16. &-ának rendelkezé

sei értelmében dolgozta ki, és az egészéges együttműködtetés érdekében en
nek végrehajtását szükségesnek tartja. 

Pénztári kimutatás 

(ötévenkénti bontásban) 

Évszám Pénzegység Bevétel Kiadás Különbözet 

1913 Korona 283,44 226,99 56,45 
1914 Korona 271,36 266,46 4,90 
1919 Korona 1 261,60 559,00 702,60 
1920 Korona 1 761,84 522,94 1 238,90 
1925 Dinár 6 528,35 4 346,50 2 181,85 
1930 Dinár 4 662,50 2 647,50 2 015,00 
1935 Dinár 2 666,50 1 673,50 993,00 
1940 Dinár 5 888,75 3 888,00 2 000,75 
1943 Pengő 633,08 483,92 149,16 
1958 Dinár 17 270,00 9 470,00 7 800,00 
1961 Dinár 57 695,00 43 545,00 14 150,00 

A Kereskedő- és Iparoskör tagsága 1914-1963 között 

Adóvégrehajtó: Kandász Márton 1923-1940. 
Asztalosok: Bugadzsia Fábián 1925-1930, Cséplő Máté 1923-1928, 

1942-1943, Darázs István 1922-1927, Dormány Pál 1914, 1928-1934, Farkas 
Máté 1939-1943, Farkas Pál 1914-1943, Ifj. Farkas Pál 1933-1943, Herczogh 
Pál 1914, Horváth Mihály 1956-1959, Hózsa Imre 1914-1943, Kálóci Lajos 
1956-1961, Király Imre 1921-1934, Király János 1923-1931, Korhamer 
György 1927-1929, Lovász Imre 1956-1961, Öffler Jakob 1923-1924, Szálai 



Ferenc 1956, Takács Mátc 1914-1929, Tancsik Fábián 1914-1933, Tancsik Já
nos 1914-1922, 1939-1943, Varga István 1914-1924, 1931-1932. 

Ácsok: Füleki Imre 1925, Füleki Sándor 1919-1924, Mosina Ferenc 1923-1937, 
Orovecz Mihály 1919-1959, Pintér István 1919-1925, Varga Imre 1932-1943. 

Állomásfőnök: Dudás József 1924-1927, Turdoreka Sándor 1927. 
Bakter: Kovács János 1931. 
Bábaasszony: Kemény Ilona 1959-1961. 
Bábosok: Berti Mátyás 1931-1932, Diósi János 1923-1963, Kolb Károly 

1931-1959, Pertl Mihály 1919-1943. 
Bádogosok: Bundy Győző 1914, Meeker Károly 1923-1943, Mokány 

Kálmán 1956. 
Bocskorosok: Pinc József 1926-1929, Witmann Péter 1934-1943. 
Bognárok: Andrek István 1940-1941, Árpási Béla 1938-1942, Hajdú 

András 1938-1940, Harsányi István 1959, Ivánovics András 1920-1943, Kocsis 
Imre 1930-1963, Kocsis István 1956-1959, Meeker József 1924-1943, Pákai 
István 1959-1961, Stembek József 1956-1961. 

Borbélyok: Diósi Imre 1934-1961, Diósi Imre 1956-1961, Dosztán Ferenc 
1934-1961, ifj. Dosztán Ferenc 1956-1961, Gál Pál 1926-1940, Hajvert Mihály 
1920-1921, Hiegel József 1914-1937, Hiegel Károly 1919-1943, Huszár József 
1914, Kiss Antal 1934-1943, Kolb József 1922-1943, Kovács József 1959, 
Kordélyos Mihály 1926-1931, Lovász Máté 1923-1925, Manc János 1959, 
Mészáros Antal 1938-1941, Pusztai Mihály 1939-1940, 1959, Régért János 
1914, Sugár József 1943, Varga Ferenc 1921-1956, Varga János 1914-1932, 
ifj. Varga János 1914-1943, Varga József 1956-1961. 

Cincárok (lókereskedők): König Márton 1931-1936, Resch Péter 1931-1932. 
Cipészek: Gyurgyovics Ferenc 1938-1943, Hadimár Ádám 1922-1924, 

Hadimár János 1920-1930, Hakala Ferenc 1919-1920, Horváth Imre 1959-1961, 
Horváth Mihály 1956-1959, Jaksa Imre 1959-1961, Makk Ferenc 1914, Meeker 
Antal 1914-1942, Papp István 1914, Pákai István 1921-1943, Polák István 
1914-1935, Stampfer Már ton 1914-1943, Szálai Mihály 1914-1933, Tallósy 
Imre 1931-1943, Tallósy Imre 1961, Tancsik Imre 1919-1927, Tancsik Pál 
1920-1922, Villis József 1930-1941, Villis Lőrinc 1938-1941. 

Cukrászok: Matistyák Gábor 1939-1956, Matistyák István 1956-1959, 
Tallósy Katalin 1956. 

Darálósok: Lantpert János 1956, Mágocsi János 1941-1959. 
Favágók: Kovács Mihály 1935-1942, Turkál Mihály 1956. 
Foglalkozásuk nincs föltüntetve: Baller Péter 1932-1942, Bekker Keresztély 

1938-1943, Beit József ifj. 1932-1941, Beit József 1934-1936, Beit Lőrinc 
1931, Diósi István 1940-1942, Diósi I. Mihály 1931-1932, Fekete Tibor 1931-1942, 
Fuderer Keresztély 1937-1941, Hadimár Ferenc 1940, Harjung Mihály 
1934-1941, Hász Mátyás 1938-1941, Horváth István 1942-1943, Kovács 
Mátyás 1935-1938, Meeker János 1934, Molnár József 1935-1943, Maurer 
Ferenc 1938-1940, Négeli Péter 1934-1941, Pelt János 1937-1941, Pelt József 
1938, Pertl András 1931, Resch Ádám 1939-1941, Resch Keresztély 1938, 
Resch Lőrinc 1938-1941, Scheffer József ifj. 1937-1941, Scheffer Mihály 
1931-1943, Schőn Ferenc 1931-1942, Sváger József 1935-1942, Szabó István 
1940-1942, Szabó János 1931-1942, Varga József id. 1931-1932, Vézinger 



Ferenc 1936-1940, Vézinger Lőrinc 1935-1942, Witmann Lőrinc 1932-1941, 
ifj. Witmann József 1938-1941. 

Földművesek: Farkas Pál 1942, Türr György 1934-1935. 
Főerdőőr: Nagy György 1923-1942. 
Gépész: Scheffer József 1914-1938. 
Géplakatosok: Albrecht Károly 1923-1927, Bekker Frigyes 1934-1940, 

Kocsis Ferenc 1934-1935, Konc János 1941-1943, Kocsis István 1956-1961, 
Krahl Antal 1932-1941, Krahl Ferenc 1920-1943, ifj. Krahl Ferenc 1924-1943, 
Krahl György 1923-1943, Krahl Lőrinc 1959, Krahl Mihály 1923-1943, Makk 
Gábor 1940-1941, Papp Ferenc 1959-1969, Scheffer István 1931-1933, 
Stampfer István 1956-1961, Stampfer Márton 1922-1961, Sugár Pál 1923-1929, 
Szailer József 1914-1925, Szálai Dezső 1956, Szálai József 1959, Szálai Pál 
1956-1961, Turkál István 1961, Witmann Frigyes 1939-1941, 

Géptulajdonosok: Négeli Mihály 1920-1941, Tallósy János 1938-1941, 
ifj. Tallósy János 1959. 

Gyapjúfonók: Diósi Márton 1956-1959, Lovász József 1956-1959. 
Harisnyákotok: Diósi Mihály 1920-1921, Kampel Marin 1935, 1959, Smidt 

József 1914-1940. 
Jegyzők és segédjegyzők: Kiss Gyula 1928, Matić Živko 1923-1925, Postić 

Miieta 1923-1925, Sziller János 1927-1929, Stipac Jovan 1935-1940, Tucákovics 
Antal 1928. 

Juhász: Zsíros József 1920-1930. 
Kalaposok: Király Róbert 1920-1931, Koller Péter 1914-1938. 
Kádárok: Engelhard t Lajos 1941-1961, Engelhardt Mihály 1914-1938, 

Ivánovits István 1921-1959. 
Kályhások: G r é b e r Mihály 1927-1943, Horvá th János 1961, Horvá th 

Mihály 1934-1961, Tokos Mihály 1938. 
Kendergyárosok: Négeli Ferenc 1931-1939, Négeli Mihály 1931-1933, Pelt 

Mátyás 1939-1940. 
Kereskedők: Bényei Ferenc 1938-1942, Csernicsek Imre 1923-1940, Cséplő 

Máté 1914, 1942-1943, Danielkovics (Dánielfi) Pál 1914-1944, Garay Máté 
1956-1961, Fekete Mihály 1923-1942, Hajvert István 1929, Harjung János 
1925-1927, Harjung Mátyás 1925-1928, Hercogh Pál 1919-1920, Herman 
Jakab 1929-1944, Hiegel Péter 1937-1941, Koller József 1936-1943, Komáromi 
Pál 1935-1943, Kovács János 1925-1944, Nagy Sándor 1923-1927, Négeli 
Ádám 1921-1944, Radó Sándor 1914-1936, Resch Mátyás 1921-1922, Resch 
Mihály 1956-1961, Samu József 1932-1936, Tancsik János 1923, Tancsik 
József 1936-1940, Tancsik Lajos 1931-1943, Vujov Duro 1936-1961, Ziegler 
Ferenc 1937-1942, Ziegler Sándor 1927-1943. 

Kerékgyártók: Albrecht Lajos 1919-1931, Albrecht Sándor 1914-1928, 
Hajdú János 1914-1930, Meeker János 1914-1943, Móger István 1914. 

Kéményseprő: Kovács Ferenc 1938-1940. 
Kisbíró: Varga Imre 1914. 
Kosárfonók: Király János 1959, Radics András 1920-1935. 
Kovácsok: Hózsa János 1959, Kocsis András 1922-1926, Kraljevié Stanko 

1938-1961, Móger József 1923-1937, Müller Mátyás 1914, Mágocsi Gábor 
1919-1922, Papp Anta l 1919-1956, Papp Fábián 1919-1920, Papp Máté 
1924-1943, Papp Vilmos 1921, Raj József 1959, Tancsik Gábor 1925-1930, 



id. Tomcsányi József 1914, Tomcsányi József 1932-1942, Tomcsányi Péter 
1922-1942, Varga József 1938-1942, Tomcsányi Pé te r 1922-1942, Varga 
József 1938-1961, ifj. Varga József 1956-1961, Zéc Máté 1961. 

Kötelesek: Lennert Mihály 1938-1941, Lennert János 1921-1943, Tóth Imre 
1932-1943. 

Kőművesek: Áman Antal 1922-1943, ifj. Aman Antal 1931-1943, Áman 
Ferenc 1914-1943, Babos Imre 1959, Bencsik Antal 1922, Berti Ferenc 1933-1943, 
Bútor Árpád 1938-1943, Csizmár Ferenc 1959, Csizmár Mihály 1936-1943, 
Diósi György 1923-1928, Dormány Ferenc 1919-1924, Füleky István 
1914-1925, Garay Mihály 1921-1944, Gyurgyovics Antal 1914, Horváth József 
1914,1927-1932,1940-1943, Király Pál 1919-1937, Kiss Imre 1914-1919, Kiss 
István 1914-1940, Komáromi Imre 1935-1956, Komáromi József 1914-1939, 
Makk Gáspár 1920-1941, Miletics Péter 1956-1959, Molnár József 1959, 
Mosina Mihály 1956, Pertl András 1919-1943, Pethő János 1914-1943, Róka 
István 1919-1943, Tancsik Imre 1959, Traub György 1936-1943, Varga Mihály 
1934-1943. 

Malmosok: Pelt József 1959-1961, Pertl Ferenc 1959, Pfuhl Márton 1922-1927, 
Resch József 1935-1943. 

Mázsakészítők: Borsics István 1956-1961, Kovács András 1956-1961. 
Mérnök: Dippong József 1937-1938. 
Mészárosok: Albercht Gyula 1959-1961, Albrecht János 1919-1943, Frank 

József 1959-1961, Gombos István 1959, Kemény István 1925, Mágocsi János 
1923-1961, Nagy József 1938-1941, Papp Gyula 1939-1943, Papp Viktória 
1956-1959, Pákay János 1914-1921, Stampfer Fábián 1932-1959, Tallósy 
Károly 1919-1924, Varga György 1914-1919, Varga Vendel 1919-1943, Wittman 
József 1934-1943, Zweng Keresztély 1919-1938. 

Mészégető: Lantpert János 1929-1943. 
Molnárok: Berti Mihály 1914, Brenner Károly 1922-1943, Dani Ferenc 

1922-1929, Disztl József 1923-1924, Hózsa Mihály 1923-1924, Jaksa Pál 
1919-1926, Kámán József 1956-1961, Kemény Pál 1927, Klein Péter 1921-1926, 
Kolonics Már ton 1919-1928, Korhamer Fábián 1923-1926, Lenner t Ferenc 
1914-1933, Lenner t József 1928-1943, Lenner t István 1940-1943, Meeker 
Ferenc 1922-1926, Pertl Ferenc 1936, Pintér János 1923-1924, Scheffer Ferenc 
1927-1943, Schön József 1921-1930, Spigl József 1927,1931, Stampfer József 
1914-1933, Szabó Márton 1925-1959, Sziller János 1931, Tallósy Imre 1919-1943, 
Tancsik Pál 1928-1943, Wittmann József 1914-1941. 

Nyomdászok: Csernicsek Imre 1923-1940, Papp János 1923-1925. 
Orvos: dr. Wilhelm Ignác 1923-1925. 
Parti előmunkás (a vasúton): Lovász Károly 1956. 
Pálinkafőzők: Kovács József 1959, Mártonka Verona 1956, Nóvák Mihály 

1956. 
Pályafelvigyázó: Sztantics Géza 1925-1931. 
Pékek: Ékes Mihály 1959-1961, Geiger Fe renc 1959, Herman János 

1956-1961, Himmelspach Vendel 1926-1944, Lantpert György 1929, Nóvák 
József 1959, Papp Antal 1959, Szeider András 1930, Szeider János 1931-1943, 
Tancsik Pál 1940-1943. 

Pincér: Kolonics Ferenc 1929. 
Polgármester: Samu Imre 1919-1922. 



Sörfejtők: Horváth József 1959, Pethő János 1942. 
Szabók: Aman József 1922-1943, Babos József 1922-1924, Bekker Ádám 

1931-1941, Beit Zsömle Lőrinc 1932-1943, Farkas Pál 1956-1961, Király Pál 
1922-1923, Kocsis Pál 1935-1942, Kovács Antal 1914-1926, Kovács Fábián 
1927, 1933-1963, Kroó Ferenc 1922-1942, Kroó József 1937-1938, Lennert 
Ferenc 1914-1937, Meeker Ádám 1932-1939, Mókus István 1914-1930, 1937, 
Mókus Lajos 1914-1930, Nagy István 1922-1943, Papp Imre 1959-1963, Pelt 
Lőrinc 1925-1928, Pincehelyi Lajos 1956, Radics Lajos 1956, Stampfer Ádám 
1931-1941, Tasllósy Gábor 1914, Tancsik István 1923-1927, Traub Mihály 
1914-1943 Varga József 1956-1963. 

Szíjgyártók: Rigó Ferenc 1929-1930, Garai József 1959. 
Szobafestők: Bekker Mátyás 1956-1961, Keresztes Ferenc 1959, Korhamer 

Ferenc 1921-1963, Pákai Imre 1943-1961, Róka János 1938-1961, Szabó 
Rudolf 1919-1930, Zámbó Mihály 1923-1942. 

Szódások: Hász József 1959, Mátyás József 1927-1930, Mátyás Jakab 
1932-1939, Nóvák Imre 1934-1961, Nóvák János 1956-1959, Samu Imre 1956, 
Szurop János 1956-1959. 

Szűcsök: Mosina József 1931-1961, Radics János 1956-1961. 
Takácsok: Bekker Ferenc 1920-1939, Hózsa István 1956-1959, Kovács Imre 

1956, Kolb József 1919-1926, Mencsik István 1920-1922, Mókus István 
1923-1956, ifj. Schön József 1921-1935, Schön József 1922-1928, Schösszer 
Antal 1923-1930, Takács István műtakács 1925-1933. 

Tanítók: Gálik István 1913, Pastyik Elek 1913, Rackov Radoslav 1934, 
Zahradnik Kálmán 1926-1928. 

Téglagyáros: Tallósy József 1914. 
Tisztelendók: Hegyi Pál 1927, Kleiner Péter 1928. 
Tisztviselők: Kupusinac Paja 1936-1937, Nagy Lajos 1932-1940, Pentz 

György 1931-1938. 
Varrónő: Veszelinovity Erzsébet 1956. 
Vendéglősök- Borsits Ferenc 1921, 1927-1933, Borsits János 1921-1931, 

Diósi János 1926-1932, Gyurgyovics István 1930-1943, Hanák Fábián 1919-1926, 
Hanák Ferenc 1914, Hegybeli Ferenc 1959-1961, Kistamás Mihály 1956-1959, 
Kocsis Már ton 1926-1930, König lőrinc 1932-1941, Lantpert Péter 1959, 
Nagy József 1928-1931, Papp Dénes 1931-1959, ifj. Papp Dénes 1959, Papp 
János 1926-1934, Resch Ferenc 1924-1925, Samu Imre 1959-1961, Tallósy 
József 1919-1921, Tancsik János 1924-1929, Turkál Imre 1931-1934, Szabó 
Imre 1931-1937. 

Villanyszerelők: Franc János 1940-1941, Horváth István 1942. 
Vincellér: Kovács Pál 1939. 
Zenészek: Csizmár János 1959, Kistamás Imre 1941, Kovács József 1931-1938, 

Zámbó Mihály 1942-1943, Pető Imre 1920-1925, Pető Sándor 1919-1925, 
Szőlősi János 1959. 

Megjegyzés: Az adóvégrehajtó, az állomásfőnökök, a bakter, a földművesek, 
a főerdőőr, a jegyzők és segédjegyzők, a juhászok, a kisbíró, a mérnök, az orvos, 
a parti e lőmunkás, a pályafelvigyázó, a polgármester, a tanítók, a tisztelendők 
meg a tisztviselők pártoló vagy tiszteletbeli tagként vannak nyilvántartva. 



A Kereskedő- és Iparoskör taglétszáma 

(ötévenkénti bontásban) 

Évszám Rendes tag Pártoló tag Összesen 

1914 50 6 56 
1919 63 6 69 
1920 78 7 85 
1925 130 11 141 
1930 111 40 151 
1935 106 45 151 
1940 116 55 171 
1943 107 49 156 
1958 72 25 97 

A későbbi taglétszámról nincsenek följegyzések. 

A körnek otthont adó házigazda 

Megalakulásakor nem volt ál landó klubhelyisége a körnek, ezért több 
alkalommal cserélt házigazdát. Mindig valamelyik kocsmárost választották házi
gazdának, és a klubhelyiségért bérleti díjat fizettek. A kör megalakulása után 
hamarosan kitört az első világháború, a klubhelyiség gondjának végleges meg
oldása tehát vára tot t magára. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1920-ig 
Hanák Fábián, 1921-ig Tancsik János, 1926-ig Resch Ferenc vállalkozott a 
házigazda szerepére. 1927. január 6-án Papp János vendéglős ingyen kínált föl 
helyiséget, a közgyűlés egyhangúlag el is fogadta. Hamarosan oda költöztették 
a klubot, és ettől kezdve, végleges megszűnéséig, a Papp-féle vendéglő volt a 
kör otthona. Még az 1990-es években is, ha valamelyik kisiparos meghalt, a gyász
lobogót a hajdani klubhelyiségnek otthont adó Papp-féle vendéglőre tűzték ki. 

Ezenkívül a körnek szolgája is volt, akit maguk közül választottak, és átalány
ban fizették. A szolga köteles volt széthordani a meghívókat, és a küldönc szerepét 
is ő töltötte be. 

A kör művelődési tevékenysége és társadalmi szerepe 

A kör jegyzőkönyveit a megalakulástól 1956-ig magyarul, utána szerbül írták, 
pénztári naplóját a megszűnéséig magyarul vezették. Az alábbiakban ezek 
vizsgálatával igyekszünk képet rajzolni tevékenységéről és társadalmi szerepéről. 

Szembeötlő, hogy a Doroszlói Kereskedő- és Iparoskör évzáró és tisztújító 
nagygyűléseit kevés kivételével vízkereszt napján vagy előestéjén, ill. a farsang 
kezdetén tartotta. A farsang már a középkorban, de a falusi hagyományoknak 
megfelelően is zajos mulatság ideje volt, és minden mesterember igyekezett 
mé l tóképpen ü n n e p e l n i . Az évzáró gyűlések tehát a farsang jegyében 
zajlottak le. 



A mesterlegények oktatásának hagyományát Kuglics János (1854), rendkí
vül buzgó fiatal taní tó alapozta meg azzal, hogy ellenszolgáltatás nélkül 
vasárnapi iskolát tartott részükre. A tanoncok jutalmazása és a tandíj fizetése 
pedig az iparoskör megalakulásának első évétől kezdve szerepelt napiren
den. A tanoncok estéli iskolába jártak, oktatásukat egy háromtagú bizottság 
ellenőrizte. A pénztári naplóban tehát fel van tüntetve a tanítók pénzbeli 
jut ta tása , amely a tanonciskolában kifejtett munkájukért járt nekik. 

A kör létrejötte után több mint két évtized telt el, mire a falu villanyáramot 
kapott és rádiót hal lgathatot t . A szabad informálódás előmozdítására több 
újságot, folyóiratot járatott a klub. A következőkből tájékozódhatott a tagság: 
Alföld 1924-1941, Bácskai Hírlap 1919-1921, Bácsmegyei Napló 1921-1940, 
Bácsmegyei Függetlenség 1913-1914, Budapest 1914, Délvidéki Munka 1942-
1943, Iparos Újság 1944, Képes Vasárnap 1942-1943, Közlöny 1914-1943, 
Literária 1926-1928, Magyar Futár 1943-1944, Magyar Kereskedők Lapja 1913, 
Magyar Néplap 1914, Magyarország 1913, 1941-1942, Munka 1927-1941, Pénz
világ 1923, Reggeli Újság 1934-1943, Reggeli Magyarország 1942-1943, Szegedi 
Híradó 1943-1944, Tolnai Világlapja 1914, 1924-1941. 

Az év leteltével árverésen adták el a tagságnak a fenti sajtótermékeket. Az 
érdeklődők magyar nyelvű könyvekhez is hozzájuthattak a kör révén, továbbá 
dominózhattak, kártyázhattak, biliárdozhattak is a klubban. A könyv- és játék-
állományt állandóan újították, pótolták. A használattól megkopott könyveket 
beköttették, a kártyákat árverésen eladták a tagoknak, és újat vásároltak a 
helyükbe. 

Szólnunk kell a lelkes színjátszó gárdáról, amely kezdetben szerény körül
mények közölt dolgozott, de 1923-ban színpadi fölszereléshez, 1927-ben pedig 
harmóniumhoz jutott . 

A színdarabok betanításában, rendezésében és bemutatásában a követke
zők jeleskedtek: Albrecht János , Bútor Árpád, Engelhardt Mihály, Király 
Imre, Kiss István, Korhamer Ferenc, Kráhl Ferenc, Mókus István, Négeli 
Ádám, Orovecz Mihály, Radó Sándor, Pető János, Scheffer József, Tancsik 
István, Varga Imre és dr. Wilhelm Árpád. 

A színielőadásokra ál talában húsvétkor, pünkösdkor vagy a karácsonyi 
ünnepekben került sor. Nem minden színre vitt műnek a címét ismerjük, de 
a következőkről tudunk: Amit az erdő mesél (1940); A piros bugyelláris (1939); 
A szökött katona (1936); Cigányper (1943); Gyímesi vadvirágok (1937); Ha el
mennek a regruták (1940); Legényfurfang (1943); Molnár és a gyermeke (1924); 
Sári bíró (1935); Tót lány (1924); A vén bakancsos és fia, a huszár (1934). 

Az iparoskör letéteményese és hajtóereje volt a művelődésnek. A minden
kori vezetőség a műkedvelők támogatásával kedvező légkört teremtett a nép
művelő munkához. A szereplőket szerényen, de mindig megjutalmazta, 
minden előadás alkalmával csoportképet készíttetett róluk. 1934-től kezdve 
a csopor tképeket bekere tez te t le és a klubhelyiségben kifüggesztette. Nem 
fukarkodott az elismerő oklevelekkel sem, amelyekkel még inkább fokozta az 
amatőrök munkakedvét. 

Népszerűek voltak a felolvasó esték is, amelyek szervezésében és lebonyo
lításában dr. Wilhelm Árpád és Radó Sándor jeleskedett. Ez utóbbinak az 
indítványára alakult mely a dalárda 1927-ben, vezetője Zahradnik Kálmán 
kántortanító lett. Álljon itt a 24 dalárdatagnak is a neve: Albrecht János mé-



szaros, Albrecht Sándor bognár, Áman Antal kőműves, Áman József szabó, 
Darázs István asztalos, Diósi János mézesbábos, Farkas Pál asztalos, Gréber 
Mihály kályhás, Harjung Mátyás földműves, Hiegel József borbély, Ivánovics 
Stefán pintér, Kolb József borbély, Korhamer György asztalos, Kroó Ferenc 
szabó, König Lőrinc gerebenező, Lennert Ferenc szabó, Lennert Mihály köteles, 
Mágocsi János mészáros, Mókus István takács, Orovecz Mihály ács, Papp Antal 
kovács, Pertl Mihály mézesbábos, Pető János kőműves és Tancsik István szabó. 
A dalárdáról csoportkép is készült. 

Az iparoskör nevéhez fűződnek a zenés-táncos összejövetelek: az 1919 ok
tóberében szervezett szüreti bál, a szilveszteri mulatságok s természetesen az 
iparosbálak. A különféle rendezvények bevételét általában szociális célokra 
fordította. Adomány címén a Legényegyletet 1928-ban 100 dinárral támogatta; 
az Önkéntes Tűzoltó Testületnek 1925-ben 499, 1928-ban 65 dinárt adott; a 
vízkárosultaknak 1926-ban 50 dinárt, 1940-ben az újvidéki árvízkárosultaknak 
300 dinárt; a magyar tanítók nevelési alapjának 1928-ban 100; Szabó János 
megsegélyezésére szintén 100 dinárt, a honvédek részére 1943-ban 50 pengőt; 
a Levente Egyesületnek 1943-ban 50 pengőt jut ta tot t . S két alkalommal 
hozzájárult zászlószög- (1928), illetve zászlószentelés (1932) költségeihez is. 

A trianoni határozatot követően a kör tevékenységét nagyban korlátozta, 
hogy minden testületi gyűlés vagy rendezvény megtartásához engedélyt kellett 
kérni, és mint a pénztári napló tanúsítja, illetéket, a színielőadások után vigalmi 
adót, a biliárdasztal használatáért biliárd-adót kellett fizetni. 

A Kereskedő- és Iparkör szabályzatában nem szerepel a tagság érdekvédel
me. Ennek ellenére rendszeresen választottak küldötteket a járási s a bánsági 
iparvédelmi összejövetelekre. Ennek köszönhetően tájékozódtak a gazdálko
dásukat ér intő adóterhekről és más létkérdésekről. Csak az 1950-es évek után 
hangsúlyozzák a kisiparosok érdekeit, másról sem szólnak a jegyzőkönyvek. 

Összefoglalás 

A tanulmány, amely egy vajdasági magyar parasztfalu iparáról és kisiparosai
ról nyújt történeti áttekintést, mintegy kétszáz esztendőt fog át. A vizsgált időszak 
dokumentumainak fölsorakoztatásával a kisipar fejlődésének, virágzásának és 
sorvadásának korszakait igyekeztem bemutatni, éspedig egy egész régió gazdasági 
fejlődésének és átalakulásának tükrében. 

A Kereskedő- és Iparkör okiratai az árutermelők és -értékesítők egymásra
utaltságáról és példaértékű együttműködéséről tanúskodnak, olyan környezetben 
való összefonódásáról, amelyben a tekintélyt a birtokolt föld nagysága határozza 
meg. Az iparosság helyet küzdött ki magának a falu életében, s a néphagyományok 
ápolásával, kulturális igényeivel a közművelődés jelentős tényezőjévé vált. 
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Ranko Barišić 

A BÁCSMONOSTORI KLUMPA 

A fa hozzáférhetősége és viszonylag könnyű megmunkálhatósága folytán, 
ősidők óta mindmáig, a népi tárgyi kultúra igen sok eszközének alapanyaga. 
A sorozatgyártás azonban lassan kiszorítja a kézműipari termékeket, menthe
tetlenül kivesznek a régi mesterségek, s így tanúi lehetünk például a tetőács, 
a fapapucsos és klumpakészítő szakma eltűnésének. 

A klumpa az egykori Jugoszlávia síksági és északnyugati vidékein megszo
kott lábbelinek számított. A Vajdaságban, Szlavóniában, a Száva mentén 1 és 
Szlovéniában 2 még ma is használatos. A Száva menti klumpakészítők termé
kei is vevőre találnak. A facipőt viselik Európa nyugati, északnyugati és kö
zépső részein is, például Hollandiában, Észak-Franciaországban, Belgiumban, 
Dániában, Svédországban, Svájcban 3, Ausztr iában 4 és Németországban 5 . Ma
gyarországon, az egykori Szovjetunió területén és Lengyelországban is kedvel
ték a klumpát. Előállításához megfelelő tudásra és speciális szerszámokra van 
szükség. Más-más facipő készül a nők, a férfiak és a gyerekek számára. 

1988 júliusában a Belgrádi Néprajzi Múzeum megvásárolta a Zombor kö
zelében levő bácsmonosoti Ivan Blažić mester klumpakészítő műhelyét. A 
Bácskában, de talán az egész Vajdaságban is Blažić volt e szakma egyik utolsó 
képviselője. 

Klumpának legmegfelelőbbek a nyárfafajták, köztük az úgynevezett kana
dai nyárfa, amely körülbelül harminc évvel ezelőtt került a tengerentúlról Ju
goszláviába. A mostanra már megritkult nyárfát fűzfával váltogatják. Ez külö
nösen alkalmas klumpakészítésre, mert kiváló tulajdonságai vannak: nemigen 
reped, megfelelő a nedvességtartalma, nem kopik gyorsan, és könnyen meg
munkálható. 

A fűzfát rendszerint a közeli monostori erdőben termelik ki. Akkor vágják, 
amikor a legmagasabb a vízállás. A fűzfatörzseket ugyanúgy vásárolják az er
dőgazdaságtól, mint bármelyik más faárut, tehát köbméterre. Az 1988 júliusi 
árak szerint egy köbméter fa hétmillió dinárba került. Ha ehhez hozzászámít
juk a kitermelés, kétszeri rakodás, a szállítás költségeit és az adóterheket, ki
tűnik, hogy a megmunkálható faanyag köbméterének ára a jelzett évben a ti
zenegymillió dinárt is elérte. 



A klumpakészítés 

A nagyobb fűzfatörzset először is megtisztítják a kéregtől. A nyesést a 
hosszú élű fancaga nevű szekercével végzik. Utána a könnyebb megmunkálás 
végett hosszában felszeletelik, majd a szekercével és a sulykoló pöröllyel meg
felelő nagyságú hasábokra darabolják fel. Ez még csak a fa durva megmunkálása, 
s ekkor még csak a szekercét használják. A további munka már a klumpakészítő 
padon folyik. Ez a pad a műhely legfontosabb eszköze. Bükkfából és fenyőfából 
készül. Négy lábon áll, a felső részén egy tágabb vájat, az úgynevezett támasz
ték található. Jobboldalt egy fadarab állt ki a padból, amelyet ékkel erősítettek 
bele. Ez szintén fűzfából készült, s eléggé gyorsan elhasználódik, úgyhogy 
gyakran kell cserélni. A pad felső részére egy különleges kés van akasztva, 
amelyet vonókésnek vagy kétkézvonónak neveznek. Valamikor e kés helyett 
kiszolgált szablyát használtak az éle miatt, vagy ennek híján a régi mesterek 
beérték az egyszerű fafaragó késsel. A klumpakészítő pad általában a műhely 
sarkában, a falhoz támasztva állt. 

Faragás közben a két darab kiszabott fát állandóan összehasonlítják, hogy 
azonos nagyságú legyen a klumpa párja. A klumpakészítő padon alakulnak ki 
a lábbeli körvonalai, a hegyes orr, a kerek sarok és a sima „alap", vagyis a 
talprész. Ezt követően a klumpát kisebb deszkadarabokkal beékelik a támasz-
tékul szolgáló vájatba, s előbb fúróval, majd vésőkanalakkal mélyítik a klumpa 
belsejét. Időközben három öt különböző nagyságú vésőkanalat cserélgetnek. 
A rendkívül éles szélű fémkanál nyele fanyélbe van erősítve, hogy könnyebben 
lehessen vele dolgozni. Amikor a klumpa belsejének vésésére kerül sor, előbb 
a fúrót, majd a kanalat veszik kézbe, kezdetben a kisebb méretűeket, a méh/í

zi mester munkapadja 



A mester keze nyomán alakot nyer a klumpa 

tés előrehaladtával pedig az egyre nagyobbakat. A munkának ez a szakasza a 
mélyítés vagy kihúzás. Három különböző nagyságú kanállal a facipő sima ré
széről távolítják el a fölösleget, a negyedikkel az oldalait faragják. A munka 
teljes folyamata során mindkét klumpát ellenőrzik és állandóan összevetik. A 
kanalak után a homorú vájóvéső kerül sorra, amelynek egyik vége tölcsérsze-
rűen kiszélesedik, és ez a rész van beleerősítve a fanyélbe. A szerszám másik 
vége sima, de éles szélei villásan elágaznak. Ezzel a vájókéssel vésik, mélyítik 
a klumpa belsejét, alakítják ki az orr-részt úgy, hogy a lábujjaknak legyen he
lyük. Végül dörzspapírral eltávolítják mindenünnen a kidudorodásokat. 

A munka befejeztével minden pár klumpa hosszát meg kell mérni. Mérő
eszközül egy hosszabb mogyorófa vesszőt használnak, amelynek a héját közé
pen öt helyen lefejtették, s ez szolgál a klumpa nagyságának meghatározására. 
A legrövidebb táv a gyerekklumpa hosszát jelöli, minden többi jel pedig két-
két számmal nagyobb, tehát felnőtt lábbelit határoz meg. A klumpák készítése 
ezzel azonban még nem fejeződött be. Hogy tartósabbak legyenek és „patinát" 
kapjanak, füstölőbe rakják őket. A füsttől a facipők megsárgulnak, egyfajta 
védőréteget kapnak, s így meghosszabbodik a tartósságuk. Általában a klum-
pakészítéskor összegyűlt fűzfaforgácsot használják fel a facipő 7-8 órai füstö
lésére. Egy felnőtt ember klumpája egyébként körülbelül félkilónyi súlyú. A 
facipő hegyét gyakran átfúrják, zsineget húznak át rajta, hogy szögre lehessen 
akasztani. 



Gazdára vár a facipő 

Egy köbméternyi fából harminc pár klumpa is kijön. Egy pár facipő elké
szítése körülbelül három és fél órányi munkát vesz igénybe. 

A klumpa három-négy évig viselhető. Nem szabad sem tűző napon, sem 
nedves helyen tartani, mert akkor hamar tönkremegy. A beton „megeszi", nem 
ajánlatos tehát betonpadlón vagy betonozott udvaron járni benne. 

A klumpákat Ivan Blažić bácsmonostori mester, akit Vaeštanacnak is nevez
tek, a közeli zombori piacon árulta facipőit, de eljárt velük távolabbi vajdasági 
helységekbe is. Valamikor árusított például Kiszácson, Bácspalánkán, Adán, 
Moholon, Zentán, mindkét Pazován is. Most a magas szállítási költségek miatt 
főleg a legközelebbi piacon kínálja a termékeit. A facipők iránti érdeklődés 
évről évre csökken. Ma is viselnek ugyan klumpát, de sokkal ritkábban, mint 
régen. Valamikor egész évben hordták. Télen szalmát is tettek bele, hogy 
melegebb legyen. Mostanában főleg az istállóban húzzák fel, vagy ha eső után 
nagy a sár, no meg a halászok is vásárolják. Próbálkoztak népszerűsítésével a 
Belgrád környéki falvakban is, de nagyobb siker nélkül. 6 

A klumpát századunk hatvanas éveiig viselték, Bácsmonostor lakosságának 
például majdnem háromnegyed része ebben járt, de a környékbeli bácskai fal
vak nagyszámú lakosa is. Bácsmonostoron akkoriban mintegy hatvan klumpa
készítő működött . Termékeikből még kiszállításra is jutott , Magyarországra, 
a Szovjetunióba és Lengyelországba adtak el belőlük. Bácsmonostoron még a 
klumpakészítők szövetkezete is megalakult. 

Ivan Vaeštanac édesapjától és a nagybátyjától tanulta el a mesterséget, azok 
pedig az apatini németektől sajátították el. A szerszámok: szekercék, fúrók, 
vésőkanalak és egyebek szintén Apatinban készültek német kovácsoknál. 



Facipőket a középkori Dubrovnikban is készítettek és viseltek. 7 Ez a fajta 
lábbeli éppen a középkori városokban alakult ki, amelyekben akkor még nem 
volt csatornázás, s a lakosok igyekeztek úgy-ahogy megkímélni a lábukat a 
szennytől. A Balkán lakosságának hagyományos viselete a bőrből készült láb
beli volt. Megállapíthatjuk tehát, hogy a facipő, a klumpa Nyugatról került 
hozzánk. 

Összefoglaló 

A klumpa fából, túlnyomórészt fűzfából készült népi lábbeli. Sajátságos 
szerszámok szükségesek az elkészítéséhez: a fancagának nevezett szekerce, 
kés, kétkézvonó, fúró, vésőkanál, klumpakészítő pad és fatőke. A klumpát a 
középkori Dubrovnikban és Zágrábban is viselték. Tájunkon osztrák-magyar 
hatásra a XIX. század közepén terjedt cl. Klumpát ma is viselnek az emberek, 
de sokkal ritkábban. A klumpakészítő mesterség tehát kihalóban van. 
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Törköly István 

A FALVERÉS ÉS AZ ÁLLATGYÓGYÍTÁS 
SZAJÁNBAN 

Kis bánsági szülőfalum történetének földolgozásában 19 régi és mai foglal
kozást so ro lok föl, ezek közül a mai é r t e l emben csak néhányra i l lene a 
mesterség szó. A legrégebbi foglalkozások sorából ezúttal azonban csak kettőt 
emelek ki. 

A falverés 

Kezdetben putri formájú házakat építettek, méghozzá úgy, hogy ez első és 
a hátsó fal magasabb volt, tehát nem készültek külön végfalak. Ezek hegyesre 
végződtek, s amikor kissé kiszikkadtak, fenyőrudat helyeztek a gerincre, kettőt 
pedig oldalt, az eresz táján. A tető oldalán 2-2 lécet szegeztek a fenyőrudak-
hoz, majd dróttal összekötözték a rudak végét. Ezután következett a tetőfedés: 
a rudak és a lécek közét teleszőtték náddal vagy zsúppal (töretlen rozsszalmával). 

A falveréshez szükséges földet részben a házhely előtt ásott gödörből szed
ték, és ez lett később a mély utcai árok. Nagyobb részét azonban a leendő 
udvarban vagy a ház hála mögött ásták ki, és az így keletkezett, szabályosra 
kialakított mélyedést baromfiudvarnak meg disznóólnak használták: a négy fal 
volt a kerítés. Hiszen a Bánság akkor is fátlan vidék volt, őrizni kellett a ritka 
és drága faanyagot. 

Eleinte a legtöbb ház a rokonság meg a szomszédok segítségével készült, 
ám idővel ebben is kifejezésre jutott egyesek ügyessége és ereje. így alakultak 
Szajánban ún. falverő bandák, amelyek hosszú éveken át idényszerűen foglal
koztak a falveréssel. 

Egy jó falverő banda átlag 8-10 emberből állott. Szükség volt 2-2 földhá-
nyóra, földpuhítóra, furkósra, tömősre és l - l igazítóra és talicskázóra. Mivel 
a szajáni talaj általában szikes, jól meg kellett válogatni a házhelyet. A szikes 
föld ugyanis - egyik adatközlőm szerint - nagyon kemény, „nagyon mögverette 
magát". Egy közepes nagyságú, 2 szoba-konyhás-éléskamrás, 50-60 centis (ré
gebben 2 sukos) falú házhoz bizony sok föld kellett. Ilyen esetben tanácsos 
volt már ősszel kiásni a szikes földet, és az tavaszra, Szent György napjára 
megpuhult a rakáson, s kezdődhetett a falverés. 

A kilécezett és kikarózott házhelynek először is kiásták az alapját, s ennek 
mélysége attól függött, hogy mikor érték el az eleven földet, vagyis a kemény 



földréteget. A legtöbb esetben 1-2 méterre is le kellett ásni. Mészáros (Bazsó) 
Illés, egykori kubikos és bandavezető emlékszik, hogy Lehócki Sándor még 
ma is álló házának alapját nagyon nehéz volt megtalálni: 3 méter 21 centi 
mélységben volt az eleven föld! Föltételezik, hogy valamikor veremház lehe
tett ott , talán még az előző század elején. Az számított igazán eleven földnek, 
amely visszarúgta a furkóst, ha ráütöttek vele. 

A falveréshez,2 col vastagságú, 2 suk szélességű és 2-4 m hosszúságú deszkát 
használtak. Ezt méterenként oszlopok közé fogatták, a sarokra három oszlop 
kellett. A deszka közé kalodát raktak, vagyis a fal szélességének megfelelő 
kemény léceket, s ezek tartották a feszessége!. Ezután kenderből font lóist-
ránggal, egymással szemben, összekötötték, beszorították az oszlopokat, hogy 
ki ne lazuljon a deszka. Az alapot mindig szélesebben kezdték, és fokozatosan 
keskenyítették, hogy biztos tartása legyen a falnak. Mindig a hátsó fallal 
indultak, azután következett az elülső, majd pedig közéjük szorí tot ták az 
oldalfalakat. 

A deszkák közé hányt föld megpuhítása után következett a két tömős: az 
egyik a deszka szélénél haladva tömítette a földet, a másik pedig utána haladva 
a fal közepéig. Amikor végigértek, jöttek a furkósok, és jó keményre dögö
nyözték a földet, az előbbi sorrendben haladva. Aztán kilazították a feszítő 
köteleket, kiszedték a kalodát, és följebb emelték a deszkát: kezdődött a fo
lyamat elölről, átlag 2-2,5 m magasságig. 

A bandavezető felelt a minőségért, vagyis a vállalt munka kivitelezéséért. 
Ezért időnként elővette a mérőlécet, a csüngő mértéket (idővel már vízimér
téket is használtak), és ellenőrizte a beállítás pontosságát. Az előbb említett 
kétszobás ház falai általában két hét alatt készültek el. Ekkor befedték cse
réppel, eső rongálása ellen, majd a leendő ablakok és ajtók helyén háromszög 
alakú lyukat vágtak. 

A tetőszerkezetet már kilenc nap múlva föl leheteti rakni, addigra ugyanis 
jól kiszikkadtak a falak. Régente, de még a két háború között is, szokás volt, 
hogy a hátsó fal megkezdése előtt egy magas oszlopra itallal telt üvegeket ag
gatott a gazda, és amikor a falverők elkészültek a munkával, leszedték az üve
geket, és elfogyasztották a tartalmukat ebéddel vagy vacsorával egyetemben. 

A jól összeszokott banda esetenként a ház teljes fölépítését is vállalta. 
Ténykedésük különösen az első világháború előtt öltött nagy méreteket, és 
egészen a második világégésig virágzott. A környező falvakba, de olykor még 
a Bácskába is eljutottak a szajáni falverők. A hozzájuk fűződő emlékezés, saj
nos, már csak a század első negyedébe nyúlik vissza. Takács Sándor, a falu 
egyik „legrégibb" kőművese sorolja, hogy nálunk jóval az első háború utáni 
időkben is vert falból építették a nagy házakat is. Pedig akkor már igen ismert 
volt a tégla „a világon". így például Kabók Pál, a 120 holdas gazda is vert falú 
házat épít tetett 1928-ban. 

Abban az időben a 8-10 emberből álló bandát a következők irányították: 
Móra Károly, Gyömbér Gergő, Zombori János, Mészáros (Bazsó) Illés, Janda 
(Guszti) Pista. Volt ezenkívül 2 -3 alkalmi banda is, de az előbbi öt bandagaz
dáé volt az ismertebb, keresettebb és megbízhatóbb is. A környező falvakban 
is csak ezek kaphattak munkát. 



Egyébként Szajánban a legutolsó vert falú házat Zombori Nándor portáján 
építették vagy negyed százada, és ekkor Égető Géza, Mészáros János meg Ör
dög András volt a falverő. 

Az állatgyógyítás 

Állatorvosa nem volt a falunak, egészen a második világháború utáni évekig, 
pontosan 1958-ig. (Sajnos, 1993 nyarán, jegyzetelésemkor sem volt!) Pedig a 
háziállatok, különösen a nagyjószág körül gyakran adódott valami baj, meg 
hozzáértést kívánó egyéb tennivaló is, mint például a kan malacok, süldők 
„kitisztítása", vagyis kiherélése, tehenek, lovak elletése. Ám mindig akadt 2-3 
ügyes ember - leginkább pásztor - , aki különös adottságának és nagy gyakor
latának köszönhetően eredményesen gyógyította és ellette a lábasjószágot. 

Ezek közül is Szabó Kálmán volt a legismertebb. Fiatal korában - egészen 
az 1920-as évekig - gulyás volt, ennek során ott tanulta ki a „mesterséget". 
Mert gulyás a régi világban nem leheteti akárki. És még esküt is tett, mielőtt 
a marhák őrzésének jogát elnyerte. Minden rábízott marhát külön-külön is 
ismert, és gyógyításukról is gondoskodott. Nem véletlenül mondja Tömörkény 
István a Vízenjárók című könyvében: „Nehéz mesterség a gulyásság, csak 
olyan ember űzheti, aki tökéletesen kiérti magát a világi állapotokban". 

Bármilyen baj volt az állattal - kivéve, ha egyes nagy járványok idején be
tegedett meg - , Kálmán bátyánk még a legnagyobb mezei munkák idején is 
vállalta gyógyítását. Ha előbb nem, estefelé, amikor hazaért a határból, és 
megetette lovait, teheneit. Fáradozásáért egy-egy pohárka pálinkát, esetleg ki
sebb pénzösszeget fogadott el. Ez utóbbit leginkább akkor, ha sikeresen meg
ellette a lovat vagy a tehenet. Ez viszont úgyszólván mindig sikerült neki! A 
szegényebbektől azonban ilyen esetben sem fogadott el pénzt. Úgy is jellemez
hetnénk, hogy az állatok gyógyításának megszállottja volt. A patás állatok ra
gályos betegségei közül a száj- és körömfájást is sikeresen tudta kezelni, ke
zeltetni, feltéve, ha az állatok tulajdonosa szigorúan betartotta utasítását. 

A I I . világháború második évében Észak-Bánságban is dühöngött a hasított 
körmű állatok e szörnyű betegsége. Valamikor nyár derekán tetőzött, és Szabó 
Kálmán kioktatta a falu népét - miközben sorra járt sok-sok háztartást - a 
gyógykezelés módjára. Erős kékköves oldatot készíttetett velük, majd egy kar 
hosszúságú, 2 -3 ujjnyi vastag botra erősített fehér rongyot mártatott az oldat
ba, naponta többször is ezzel kellett kenegetni a beteg állatok szájának kari
máját és körmét. Ez a gyógykezelés igen hosszadalmas és rendkívül fárasztó 
volt, hiszen kizárólag zöldtakarmánnyal, leginkább csalamádéval, kukorica-
fattyal lehetett etetni a beteg állatokat. Szálanként kellett berakni a szájukba. 
A fejőstehenek elapasztottak, s elhullatták körmüket, képtelenek voltak fel
állni. A szülői házunknál akkor 3-3 fejőstehén és üsző volt - mind túlélte a 
járványt. 

Ez az ember orvosolni tudta az egyszerű sertésbetegségeket, szarvasmarhák 
felfúvódását, lovak vizelési nehézségét, hasfájását, lábmerevcdését. A ló vize-
lését úgy indította el, hogy egy kukoricacsutkára tiszta rongyot csavart, bele
mártotta töröttpaprikába - és ezt bedugta a lónak. Bizony az addig erőlködött, 
hogy végül is folyamatosan vizelni kezdett. A hasfájós lovat utasítására jól meg 



kellett jártatni, majd szalmából font csutakkal sokáig csutakolni (dörzsölni) a 
hasát. Ez is hatásosnak bizonyult. 

A lábmercvedés főként korosabb lovakkal történt meg, általában több napi 
nehéz szántás vagy más nagy teher húzása után. Az ilyen loval hasára erősített 
hevederek és kötelek segítségével felkötötték az istálló nagygerendájára (mes
tergerendára), olyan magasságban, hogy patái éppen ráfeküdjenek a hídlás-
deszkára, vagyis mintha saját erejéből állna. Több napig függött így a ló, mi
közben jól kellelt abrakoltatni, hogy megerősödjön. Amikor a gazda, esetleg 
maga Kálmán bátyánk jónak látta, leoldották a köteleket a gerendáról. Ez a 
gyógymód azonban nem mindig járt sikerrel: a saját lábára engedett ló egysze
rűen összecsuklott. Ilyenkor rögtön üzentek Cigány Imrének, hogy kell-e neki 
egy lóbőr. 

Rendkívül eredményes és eredeti volt a lovak szemén végzett „hályog-
műtétje". Egy ablaküvegdarabkát apróra, lisztfinomra töretett, beleszórta egy 
náddarabba (ez a fújócsövecske mindig mellénye zsebében volt), és hirtelen 
belefújta ló fájós, vagyis hályogos szemébe. Ezt a műveletet még másnap meg
ismételtette a ló gazdájával, s ha vékony volt a hályog, vagyis a gazda idejében 
szólt neki, pár nap múlva szépen kitisztult az állat szeme. 

Egyébként az elletés volt a fő erőssége. Lovakkal ilyenkor ritkábban fordul 
elő baj, de annál gyakrabban a vemhes tehenekkel. Tudjuk, hogy a tehén farral 
kel föl, s ha ezt hirtelen teszi, megfordulhat benne a borjú. Ez persze az ellesi 
ingerek kezdete után derül ki, s a tapasztalt állattartó azonnal észreveszi. Kálmán 
bácsi ilyen esetekben fölgyűrtc ingujjait, lemosta karját, aztán óvatosan benyúlt 
a tehén méhébe - és minden esetben sikeresen megfordította (fejjel kifelé) a 
borját. 

Bámulatosan nyugodt és nagyon barátságos ember volt. Soha nem károm
kodott! Ha valami nem tetszett neki, akkor azt mondta: a fáját, a fáját neki. 
Amikor azonban gyerekekkel volt valami „nézeteltérése", ilyenkor majdnem 
kimondta azt az „anyázó" szitkot, amit a magyar ember oly gyakran ejt ki a 
száján. Csakhogy ő a trágár kifejezést enyhítve így fakadt ki: „Az anyád 
hosszabbik lukat!" Ugye, micsoda különbség, pedig ugyanazt j e l en t i . . . 

Az emberek és állatok iránti szeretet hosszú élettel jutalmazta: 86 éves 
volt, amikor . . . és itt most megáll az ész! Milyen kifürkészhetetlen az emberi 
lény, az ember lelkivilága, elméjének járása. Ez az ember, akit mindenki tisz
telt és szeretett, aki senkire se haragudott - az ördögnek kínálta föl lelkét: 
alig egy hónappal a születésnapja után, 1967. május 21-én délelőtt 10 órakor 
fölakasztotta magát! 

Azóta jó néhány állatorvos gyógykezelte már az állatokat a faluban hiva
tásszerűen, de egy sem olyan egyszerű módszerrel és szeretettel, mint ahogyan 
Szabó Kálmán tette. 



Papp Árpád 

A GYÓGYÍTÓ BORBÉLYOK 

Munkám azokról a borbélyokról szól, akik nemcsak a fej szőrzetének nyí
rását, formálását végezték. A foglalkozásnév számos nyelvben a latin bárba -
szakáll szóra vezethető vissza. A francia barbier, az olasz barbiere, a román és 
német Barbier, az angol barber, a szerb berberin, a török berber ugyanúgy 
gyógyíthatott, mint a parókakészítéssel is foglalkozó olasz parrucchierc, a spa
nyol peluquero, a francia perruquier vagy az orosz parikmaher. Egyszerűbb 
sebészi munkákat végeztek, ezek fontossági sorrendjében is első helyet foglal 
el a vérelvonással tör ténő gyógyítás. 

A gyakorlati megfigyelésekből kialakuló gyógyászat a vért viszonylag korán 
mint életprincípiumot kezelte. Hippokratésztől kezdve, aki a „humorálpato-
lógia atyjaként" tar tható számon, írásos bizonyítékaink vannak a testnedvek, 
ezen belül a vér jelentőségéről. 

Számos esetben megfigyelhető, hogy a népi gyógyászat azonos módszereket 
használ fel, mint a néhány évszázaddal előbbi hivatalos medicina. Ezért az 
etnomedicínáról írva ezen előzmények megkerülhetetlenek. 

A humorálpatológia (nedvtan) az európai gyógyászatban annak kezdete 
óta meglevő tanítás, melyet Hippokratész fogalmaz meg először, majd Galénosz 
és követői vesznek át. Az ember a makrokozmosz része, felépítése - Hippok
ratész szerint - vele azonos: 

„Az emberi test vért, nyálkát, sárga és fekete epét rejt magában: ezekben 
lakozik a test természete, s ezek miatt szenved vagy egészséges. Akkor örvend 
tehát legtökéletesebb egészségnek, amikor ezek az elemek helyes arányban 
keverednek benne minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt, s ezért eszményi 
a keveredésük. Van olyan betegség, amikor ezen alkotóelemek egyike vagy 
hiányzik, vagy túlsúlyba kerül, vagy pedig a testen belül elkülönülve nem olvad 
össze az összes többivel." 1 Ez az első olyan leírása a nedveknek, mely meghatározta 
a további évezredek orvostudományát is. 

Hippokratész elvén két gyógyítási mód lehetséges: az egyik diétával és élet
mód-szabályozással, a másik érvágással és köpölyözéssel igyekezett a felborult 
harmóniát helyreállítani. Hippokratész tanításai a középkorban újra erőre 
kapnak az Appennini-félszigct déli részén is: a salernói iskolában, amelyet az 



első orvosi iskolának tekinthetünk, hashajtással, beöntéssel, érvágással és 
köpölyözéssel gyógyítottak. 

Az iskolák javarészt az egyház égisze alatt működtek, a zsinatok határoza
tai, melyek az orvostudomány irányában általában tiltások voltak („Ecclesia 
abhorret a sanguine" 2 ) , kifejtették hatásukat. Az első időben még csak a pap
orvosokra vonatkozó tiltás feltételezhetően kiterjed a világi orvosok tevékeny
ségére is. A középkori egyetemek megalakulása csak mélyítette a szakadékot 
a két tábor között, de az állandóan dúló háborúk miatt egyre keresettebb lett 
a sebész. 

Fokozatosan beszűkül az a tevékenységi terület, melyen a sebészek bemu
tathatják tudásukat. A XIV. század elején nagyobb szabású műtétet nem vé
geztek. Működési körükbe az érvágás, köpölyözés, tályogmegnyitás, daga
natok eltávolítása, idegen test kivétele, csonttörés és ficam gyógykezelése tar
tozott. 

Igen figyelemreméltó, hogy pontosan kimutatható mind a klasszikus, mind 
a salernói iskola doktrínájának határozott használata akár Pápai Páriz Ferenc, 
akár Felvinczi György gyógyításról írott munkáiban 3 . Nem tekinthetjük elő
fordulásukat véletlennek Vélhetően a megrögzült testfelfogás éltette az elképzelést 
és a gyógymódot egyaránt. 

A Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótára alapján a magyar köpöly szó 
szepesi szász eredetű, a köppel, kepl, Kopf szóból származik, pohár, ivóedény, 
fej a jelentése. Latin előzménye: cuppa, cupa, poharat jelent. A bajor-osztrák 
köpfeln köpölyözés jelentésű. A szócikk szerzője megjegyzi még, hogy „a 
gyógyfürdőikért gyakran látogatott szepességi szász városok nyelvéből kerül
hetett a magyarba". 4 Első előfordulási helye a Gyöngyösi Szótár, 1560 körül: 
„feredeshez valo ezkeozeok: vt sunt lepedeo, keopeol, harazt szalma suwegh". 
Ez utóbbi egy szívóharang, mellyel a bőrfelületen fokozzák a helyi vérbőséget. 
Vele rokon módszer a piócával történő vérelvonás. 

A pióca, pióka, pijavica stb. „szláv eredetű szócsalád. A szláv szavak ugyan
annak az alapszónak más-más képzős származékai, az alapszó azonban nem 
tisztázott. Az egymástól függetlenül átvett szavak közvetlen forrása nem ha
tározható meg pontosabban; a magyar nyelvföldrajz mindenesetre arra mutat, 
hogy a pióca nyugati vagy déli szláv átvétel lehet, a pióka viszont kétfelől: a 
szlovénból, szerb-horvátból, továbbá a keleti szlovákból, kárpátukránból is át
került ." 5 

A pióca szó Verancsics Faustus: Dictionarium quinque . . . linguarum . . . 
Velencében kiadott munkájában található először (1595). „Később pieücze, piocza, 
pivotzázzák, pijóca, piúcza alakban fordul e lő ." 6 

A pióka 1533-ban „Nadal pioka" alakban található meg, majd pióka, pijóka, 
piuka formában. 

A Váradi Regesztrum 1214-ben „de villa Nadal" alakban rögzíti, később 
Nadalthov, Nadalos, Nadaliusto helynévként is olvasható. 

A betegségek vérelvonással járó általános módszerét már a honfoglaló ma
gyarok is ismerhették, s végezhették is akár ökörszarwal, mint Indiában 7 , 
Finnországban 8 vagy a Szatmár megyei Szeren 9 ma is megfigyelhető. Azt a 
feltevést pedig, hogy valami belső feszültség (fejfájás tüneteit mutató betegsé
gek) enyhítésére utat nyitottak a testen, bizonyítja a trepanált koponyaleletek 
nagy száma . 1 0 



Az újkor emberének gyógyulás iránti vágya egy viszonylag kisszámú szolgál
tatórétegre, a fürdősökre, sebészekre és borbélyokra támaszkodott. Ritkaság
számba ment a művelt és magasabb képzettségű sebész, míg a borbély és für
dős műtétekre is kapható. A magyar sebészek nemritkán akkora károkat 
okoztak, hogy aki csak tehet te , inkább a hatásosnak hitt gyógyítókhoz for
dult, vagy az előkelőségek inkább drága pénzen hozattak udvarukba olasz, 
francia vagy (újabb korban) német sebészeket. 

A köpölyözésre a fürdőmesterek, a borotválásra a borbélyok tartották ma
gukat kizárólag jogosul tnak. 1 1 Cégtáblaként az előzők törülközőt, míg az 
utóbbiak érvágó tálat tettek ki, amely a mai napig díszeleg a borbélyműhelyek 
ajtaja fölött. Heves vetélkedésüknek nemritkán királyi rendelet vetett véget. I. 
Lipót király 1698. szeptember 25-én kelt mandátumában a köpölyözésre kizá
rólag a fürdőmestereket jogosítja f e l . . . 1734-ben a nagyszombati fürdőmes
terek régi jogaikra és szabadalmaikra hivatkozva elperlik a köpölyözés jogát 
a borbélyoktól . 1 2 

A német sebészek általában protestánsok, a magyarok katolikusok voltak. 
Ez utóbbiak az úrnapi körmenetekben céhzászlójuk alatt jelentek meg. A pro
testánsok a körmene tben való megjelenést megtagadták (vélhetően ezért 
kerülnek bele a céhszabályzatokba a körmenetek kerülése miatt kiszabható 
büntetések). 

A céhek védőszentjeinek megválasztásában több szempont érvényesült. A 
céhalapítások ideje a rckatolizációra esett, ezért a hagyományosan orvos-gyó
gyító szentek (Kozma, Dámján, Árpád-házi Szt. Erzsébet) mellett a város 
(Eger esetében olajban főtt Szent János) védőszentje vagy vitézsége (Kőszeg 
városában Szent László), igen gyakran pedig a gyógyító gyakorlattal összefüg
gő attr ibútuma alapján lett a borbély- vagy sebészcéh patrónusa. Ezért találjuk 
meg a védszentek között Peregrinust (Kassa), Lőrincet (Buda), Xavéri Ferencet 
(Buda), Keresztelő Szt. Jánost (Pozsony) is a patrónusok között. 

A seborvosok nincsenek a borbélyoktól szigorúan elválasztva. Mesterektől 
vagy sebészcéhekben nyernek kiképzést, esetleg orvosi egyetemeken (Salerno, 
Bologna) tanulnak, de ezek száma elenyésző. 

A céhekben kitanult sebészek alkották a vándorkirurgusok gárdáját. 
A felcser, feldseheerer, feldsher, tábori sebész eredetileg katonakirurgus 

volt, de később a polgári seborvosokat is felcsereknek nevezték. 
A borbélyok, sebészek és fürdősök céhalapításra - a gyakori ellenségeskedés 

ellenére - nemcsak külön-külön, de együtt is vállalkoztak. Ennek a céhalapí
tási kötelezettség volt az oka. Több céh alakul meg, melyek között a főcéhek 
meghatározó jelleggel bírtak. 

A céhkataszter tanúsága szerint az első szabadalmat szerzett borbélycéh 
a tokaji (1557), ezt követi a nagybányai (1572), az esztergomi (1597), majd 
további huszonkettő a legkésőbbi alapítású pancsovai borbélycéhig (1842). 
Valamivel korábban kapnak szabadalmat a társult borbély-seborvos céhek, így 
az első, a pozsonyi már 1540-ben, utána a kassai (1557), majd a soproni 
(1619), és még további négy. 

Fürdős és seborvos céhszabadalmat először a Szepes megyei Lőcse számára 
állítanak ki (1622-ben). 



A céhesedés üteme leggyorsabb a török pusztítástól megkímélt Nyugat-
Dunántúlon a XVIII. században, valamint Északnyugat-Felvidéken volt, az 
Alföldön a XIX. században indul meg. 

A mezővárosi és falusi kézművesek nem polgárok, hanem jobbágyok, zsel
lérek. Számos iparágban nem alakul ki céhszervezet, a mezővárosi és falusi 
mesterek jelentős része mint háziiparos és parasztiparos működik. 

A XVIII. század elején kialakuló mezővárosi és falusi céhek kézművesei 
többnyire az új telepesek közül kerültek k i 1 3 . A kézművesipar kialakulásakor 
lényeges tényező volt a földesúri uradalmak szükséglete. Azokat az iparágakat 
igyekeztek legelőször szabályozni, melyekre igény mutatkozott. 

A borbélysebészek gyógyítási jogosítványa csak a külső sebészi betegségek
re terjedt ki, de esetenként belgyógyászattal is kénytelenek voltak foglalkozni. 

Az artikulusok felsorolják az elkészítendő szereket és tevékenységeket is. 
A fölös számú mester munkavállalását meggátolandó kerülnek az artikulusok-
ba a védőintézkedések. 

A tokaji borbélyok (1557) ezt a következőképp fogalmazták meg. ( M O L 
C25 Acta mechanica, 58. es. No 1/38): 

„Mindeneknek előtte hogyha valamely új Mester az mi Borbély Mesterségünk
be be akar állani az Tanátstul Ins Civile az mint Szokot közönségesen mondatni 
az Concivissagot megnyerje és felvegye. Ismét Jó erköltsű tiszta életű legyen, Sőt 
a Borbély Mesterségben jó modgyaval tanult légyen, meg esmérni tudgya az 
emberi testnek betegségét, melj őket főképen illeti, tudnia illik is, merje és tudgya 
az Sebeket es kelevényeket meggyógyítani, tudjon helyesen eret vágni, fogókat vonni; 
Törött és kimerült vagy ki ficzemült csomókat helyre állatni, es az dagadásokra 
s egyéb Sok féle kilisekel meg tudgya gyógyítani, Flastromokat és keneteket 
tudgyon csinálni; es annak felette tartozik meg csinálni az Mesterek előtt ezeket 
amelyek következnek az Flastromok: tudnia illik Griseust, Camp-foratust, 
Diaqvilon Flastromokat, a zöld szinű Flastromot, Deaftcart, Oxicrotiomot, 
Populleont, Gyptiacumot az az Diacoriomot, Eöldöklő Flastromot és Görög 
Flastromot melyet közönségesen öklelő imek neveznek " 

E szerek némelyikének haszna ma sem ismeretlen. A közelmúltban látott 
napvilágot Csokona i Vi téz Mihály ap jának , a k i rurgusmes te r Csokonai 
Józsefnek recepteket, naplóját tartalmazó igen értékes könyve. A mestervizs
gákkal azonos időből származó receptgyűjteményből megtudhatjuk, hogy bi
zonyos flastromok, írek mely betegségekre voltak használatosak a XVIII. szá
zadban. „Az Eplastrum-ok (flastromok, tapaszok) a régi orvosi gyakorlat igen 
kedvelt gyógyszerei voltak. A legkülönbözőbb súlyos, lázas megbetegedések
ben, máj- és lépdaganatok, gyulladások, kólikák, bélgörcsök, krónikus obsti-
patio, törések, ficamok, zúzódások stb. esetén, rendszerint ruhára kenve, a 
megfelelő t e s t rész re vagy s ze rv r e e r ő s í t v e , e l ő s z e r e t e t t e l a l k a l m a z t á k 
azoka t . " 1 4 Az artikulusokban szereplő vizsgatételek eltérő megnevezéseinek 



megfejtésében emellett a négynyelvű Taxa Pharmaceutica, valamint Kóssa 
Gyula gyűjteménye volt segí tségemre. 1 5 

A szabályzást, amellyel részletesen körvonalazták a sebészek, borbélyok, 
fürdősök és bábák hatáskörét, Torkos Justus János dolgozza ki 1742-ben, majd 
1745-ben országos hatályú lesz. 

Ebben olvasható, hogy a sebészek a rájuk bízott betegeket lelkiismeretesen 
gyógyítsák, maguk pedig józan életet éljenek. A doctorokkal szemben tisztes-
ségtudóak legyenek, utasításaikat hajtsák végre pontosan. Gyógyszereket a 
gyógyszerészek kárára ne készítsenek, ne áruljanak. Súlyos esetekben a céh
társakkal tanácskozzanak. Higannyal kezelendő nyálfolyási kúrát orvosi tanács 
nélkül ne kezdjenek. Sebesültek és holtak szemrevételezéséről kötelesek ille
tékes helyen beszámolni. Ne nyerészkedjenek. Ennek meggátlására árszabást 
is készítettek. 

Emellett a vagyonosabbak és előkelők esetében a discretio adása is teljesen 
bevett szokás volt. 

A szolgáltatóiparosok sorában, a tercier szektorban nyilvántartott borbé
lyok anyagi helyzetéről nem végeztek átfogó vizsgálatot. Ez annál indokoltabb 
lehetne, mert a közfelfogás szerint megvetett szakmájuk nem feltétlenül járt 
anyagi hátrányokkal. 

Adataink vannak arról, hogy például Pozsonyban viszonylag előkelő helyet 
foglaltak el vagyoni helyzetüknél fogva, amint erről a hagyatéki leírások is 
t anúskodnak . 1 6 

Egy, a Kiskunhalasi Múzeum adattárában található hagyatéki leírás alap
ján képet alkothatunk a kisváros egyik borbélyának anyagi helyzetéről. 

Kiskunhalas - hagyatéki leírás 
Nr 30 Fasc 2. Sub H. 
Néhai Szigeti Ferencz Jószágának inventárioma 
De Anno 1780 de 5 Aprily 

In Anno 1780 De 5a Április Fő Biro Nemzetes Péter 1st 
ván uram által examináltatván Néhai Borbélly Szigeti Fe 
rentz javainak inventáltatására, mellyeket igy találtunk, 
lo Vagyon egy Ház Komáromi Jozef Szomszédságában 
az Utcza Szegeletén. 
2o Ipa Ura Ketskeméti László István adott hatvan borozdábul állo 
szöllött, maga tsinálmányábul, mofiani szöllöje végiben. 
3o Volt két darabb marhája, t.L egy tavalyi Tino, mettyet még életében el 
adott maga Szigeti Ferentz és annak árát öregebb Fijának Ben 
jáminnak adta, ismét egy harmadß Üszőtske, meltyet kissebb 
idejű Mihály fijának hagyott, melly is még meg vagyon. 
4o Borbéllyi Professiojához tartozónak Mű Szerei, ugy mint két tok be 



retva in Nro 12 köpölöző szerszám 8 réz 15 üveg köppöl, vágó 
egy tokostól, és réz métses. Fog vono 1, Pellikán 1, Taszito 1, Er vá 
go 2, Borotva kő 1 Ezen professiohoz tartozandó Manuale Chy 
rurgicum nevezetű Könyv. Többi pedig Liliomok völgye, Zen 
tel Hegedűje, Arany Lántz Veleje, egész Soltáros Könyv. 
5o Két Láda, meliyben vágynak t.i. egyikben Mű szerei, másikban, 2 abrosz 
2 kendő 1 lepedő 1 sütő abrosz 2 ingváll, 2 also ing 1 sellyem arany 
virágú egész tsipkés régi meg avult jegy kötény 1 Roka torkos 
mente, vad galamb szinű arany szerszámra. 
6o Agyi eszközök 1 Nyoszollya, 4 derék ally 6 vánkos 2 paplan, 1 Sellyém 
Keszkenő. 
7o Karos szék 1 asztal 1 fiókos fogas 1 almárium 1 szita 
6 Tál 3 Fa Tányér 2 Borotválkozó réz tál. 2 Tepszi 2 
viz hordó edény ólomból való, boriváIkozásra való 2 fetskendő 
rézbűi való 1 ollo és 1 Hordó 3 akos 1 Désa 2 viseltes vödör 
1 rosz December és egy rövid mente. 
Mettyek hogy ekképpen inventáltattak légyen, fine omni Fem 
puttó áttestálom. Die Anno ut Supra. Hatass 
Senator Kochi Mihály 
Tizedes Buda Mihály 

Tanulságos összefoglalni a hagyatéki leírást. A sarkon álló ház előnyös lehe
tett műhely nyitására. Apósa, „Ketskeméti", a saját szerzeményű - valószínűleg 
vásárolt - szőlőjéből juttat a borbély számára. Szerszámai alapján borotválhatott, 
fogat húzhatott , köpölyözött és eret vágott „Néhai Szigeti Ferencz". Kiskun
halason nem volt borbélycéh. A borbély helyét a település társadalmában nem 
tudjuk pontosan megállapítani, csak párhuzamokat vonhatunk. 

Bizonyos akkor még gyógyíthatatlan betegségek megjelenése után nemcsak 
Magyarországon, de másutt is a perifériára szorultak a vérrel is foglalkozó 
borbélyok amiatt, hogy a fürdők, fürdősök is a betegségek forrásai voltak. 

A borbélyok gyermekeit, akiket apjuk valamilyen mesterségre kívánt tanít
tatni, más céhek nem voltak hajlandók felvenni. Külön királyi rendeletnek 
kellett megparancsolni, hogy a fürdősök, borbélyok gyerekei kézművességre 
vagy bárminő mesterségre felvehetők. 

. . . borbélyhoz más iparos lánya nem mehe te t t . . . 1 7 

A megvetésből azu tán divat és rajongás lesz, mikor már nemesek is 
borbélycéhekbe állottak a XVIII. században, addig csak az ötvöscéhek voltak 
nemesi érdekel tségűek. 1 8 

A török hódoltság alól felszabadult t e rü le tek egészségügyi viszonyai 
rendezetlenebbek voltak a királyi Magyarország vagy Erdély viszonyainál. Ez 
adott lehetőséget egy egységes egészségügyi rendeletet hozatalára. Mária 
Terézia 1770-es rendelete (Normativum Sanitatis) a polgári és katonai egész
ségügyi személyzetre osztotta a tanult vagy csak félig tanult gyógyítókat. 

A városi (birodalmi) fizikusok a legtöbb esetben külföldiek voltak, nem 
értettek a nép nyelvén. Ezért a lakosság inkább az őket megértő, közülük szár
mazó alacsonyabb képzettségű borbélyokhoz fordul segítségért. 



A borbélyoknak és fürdősöknek a jelentősége, az egészségügyben betöltött 
szerepük egyre inkább csökkent. A gyógyítással foglalkozó borbélyok már 
házalásra is kényszerültek. A műhely falai közül történő kilépés oka vélhetően 
a munkakör beszűkülését magával vonó orvosképzés megindítása, a tanult 
konkurencia megje lenése . 1 9 

„A századfordulóig alig-alig szűnt a köpölyözés szokása. Az érvágás már 
korábban elmaradozott mögötte, ebben kevésbé bíztak. Csak az első világhá
ború után tünedeztek el a híres köpölyöző helyek, részben a közegészségügy 
javulásával, a kórházak elszaporodásával, részben a nép felvilágosodásával, 
vagy szigorúbb rendeletek következményeképpen. (A XIX. század 80-as évei
ben betiltották a fürdősök és borbélyok köpölyözési j ogá t . ) " 2 0 A tiltások ter
mészetesen ott lehettek csak eredményesek, ahol a borbélyok munkája már 
csak a hajnyírásra korlátozódott. Másutt, a közegészségügy viszonylagos fej
letlensége miatt továbbra is megmarad köpölyözési, érvágási, foghúzási gya
korlatuk. Ezt példázza a magyarkanizsai gyűjtés. 

Nem hagyható figyelmen kívül az a rendkívül érdekes következtetés sem, 
melyet Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke 1885-ös 
adatai alapján vonhatunk le. Az itt felsorolt vármegyék, székek és a főváros, 
tehát az ország egész területére vonatkozó összeírás alapján akkor 742 települé
sen volt borbélyüzlet, összesen 2150. Ezek közül Bács-Bodrog, Torontál és 
Temes megyének 362 településén összesen 1188 üzletet írtak össze. A három 
vármegye adta az ország borbélyüzleteinek több mint felét. 2 1 Nem magyaráz
hatjuk ezt a vidéknek a gazdaságban betöltöt t vezető szerepével. Sokkal 
inkább az orvosi ellátás hiányosságaival, illetve a borbélyok e téren betöltött 
jelentős szerepével hozható összefüggésbe. 

Ha feltételezzük, hogy az egészségügy állapota még a második világhábo
rúig sem változott gyökeresen, bizonyítható, hogy a borbélyok nemcsak hajat 
és szakállt, bajuszt nyírtak, hanem a kisebb egészségügyi beavatkozásokat is 
elvégezhették. 

A köpölyözés helye egy vajdasági községben (1945-1990) 

Nagyszüleim, Palotás Antal (Magyarkanizsa, 1911) és Palotás Antalné Mózes 
Mária (Orom, 1911) Magyarkanizsán végezték a köpölyözési, mint az elbeszé
lésükből kiderül, utolsókként a településen a nyolcvanas évek végéig. A szakmát 
rokoni hagyatékként örökölték, minthogy előtte a településen csak két borbély 
gyakorolta 1920 és 1955 között: Brenner György (Brenner sógor) és második 
felesége, Palotás Etel, aki Palotás Antal nővére volt. Etel a férjétől megtanulta 
a köpölyözést, maga is végezte, de élemedett korára való tekintettel idővel 
abbahagyta. 

Amint nap ló jukból 2 2 kitűnik, a több mint háromszáz, hosszabb-rövidebb 
ideig köpölyözésre járó személy jelentős hányada, mintegy harminc százaléka 
továbbra is a régi „köpűzőmester" utódjához fordult bajainak orvoslására, a 
gyógyítás így a „családban" maradt. 

Palotás Mária elbeszélése alapján egy másik, fontos tényről is tudomást 
szereztem: az orvosok recepttel küldték a betegeket a köpölyözőhöz a két világ
háború közölt, esetenként még a hatvanas években is, a recepten a lecsapolandó 
vér mennyisége volt feltüntetve, deciliterben. A később praktizáló orvosok 



már csak tudomásul vették a gyakorlatot, de nem ösztönözték továbbélését. 
Tehát a betegek első csoportját az orvosi utasításra köpölyözöttek alkották. 

A köpölyözöttek másik csoportja azok közül került ki, akik ismerősöktől, 
rokonoktól tudomást szerezve a gyakorlatról mentek nagyszüleimhez, vagy 
azelőtt Brenner Györgyhöz és feleségéhez. 

Úgy vélhetnénk, az orvosok működését nem igazán tartották eredményes
nek, inkább a régi bevált módszert részesítették előnyben. Bevett gyakorlatnak 
tekinthetjük a hagyományos „köpűzéshez" folyamodást, leszámítva a belgrá
di, újvidéki és torontálvásárhelyi (Debelyacsa) „pácienseket" (akik rokoni 
szálakkal kötődtek Kanizsához), egy negyven kilométeres körzet gazdasági 
súlypontját képező Szabadka-Magyarkanizsa útvonal mentén fekvő összes te
lepülések betegeinek nagy része felkereste Palotás Antalt és Máriát, de Kani
zsa adta a gyógyítandók javát, ami a nem hivatalos gyógyítók működőképes
ségének, életképességének bizonyítéka. 

Nagyszüleim tevékenysége tehát betöltötte azt az űrt, melyet a hivatalos 
gyógyítás hagyott maga után, illetve kiterjedt arra, amit a betegek elképzelése 
szerint az orvosok már nem tudnak hatásosan gyógyítani. Jó gazdasági érzék
kel felruházva, több esetben is tanúbizonyságát adták a piaci szükségszerűsé
gek felismerésének: pl. a temető mellett lakva virágot neveltek, elsősorban 
eladásra. Nagyanyám elmondása alapján, aki a gazdasági vállalkozások zömét 
irányította a családban, hiánycikk, a már említett rózsák mellett piacképes 
gyümölcs (elsősorban körte) termesztése volt a cél. 

Másrészt nagyszüleim köpölyöző gyakorlata is egyedülálló volt a térségben, 
tehát gazdasági vállalkozásnak tekinthetjük. 

Tevékenységük ideje alatt Magyarkanizsa azon részén laktak, melyet a má
sodik világháború alatt a magyar kormány a szegények lakáskörülményeinek 
javítására alakított ki: a Budzsákon építtetett vályogból szabványházakat. 

Magyarkanizsa Tisza ment i ag rá r te lepü lés , lakosai az ötvenes évekig 
főképp földműveléssel, kubikosmunkával foglalkoztak. Az iparosréteg csak a 
legszükségesebb igényeket elégítette ki. A helyzet a háború után változik, a 
munkaképes lakosság mobilis rétege Észak-Bácska ipari központjába, Szabadkára 
jár dolgozni, majd oda is költözik, vagy vendégmunkára nyugati országokba 
megy. Marad tehát a hagyományosan földhöz és településhez kötött idősebb 
korosztály, ők alkotják majd a köpölyözöttek túlnyomó többségét. 

Ebben a környezetben működött tehát Palotás Antal és Már i a . 2 3 

A továbbiakban interjúkból kiragadott példákkal illusztrálom tevékenységüket. 

M: - Akkó asztán a levegőt kiszedte megint belüle, és megint ráragasztotta. 
Ujbú főragasztotta, hogy fojjon a vér (a poharakba, melyeket újból felragasz
tott). Vót, akibű úgy gyütt a vér, mint a bikábú. Pillanat alatt tele vót az a 
pohár. Akkó mikó kéccő ráragasztotta, hogy szívja még a vért, akkó bekente 
spiritusszá, rátett egy ruhát, és akkó kész vót. Komplikáció semmi nem vót. 
Szóvá nagyon sokan gyüttek, vót ojan ember, aki minden hónapba gyütt. 



Kitől tanultad meg a mesterséget? 

A: - Az Etel ncnitű, meg az urátú. Férjhön ment egy borbclyhon, oszt 
amikó meghalt, akkó ő keszte e ' csinálni, amikó meg má beteg vót, akkó én 
kesztem csináni. 

Előtte ezt a borbélyok végezték? 

M: - A borbé'k. Vót itt előtte a Brenner borbé, meg a Jóna borbé, ez a 
kettő tudom, hogy csináta, mást nem tudok, hogy csináta vóna, asztán a nattata. 
Úgyhogy nincs most, aki csinájja Kanizsán." 

A végén már csak a nagytata köpölyözött? 

M: - Hogyne, legalább húsz évig, mer már előtte a másik házná is csináta. 
Huszonkét évig biztos csináta. 

Hogy érezték magukat azok az emberek, akik hozzátok jöttek? 

M: - Hát vérnyomásosak vótak, szédűtek, főbuktak, vót, aki elesett a piacon, 
maj megmondom, V.-nénak hittak. Reggé korán, már öt órakó vagy négykó 
gyütt a szomszédasszonyává. Annak az ura minden hónapba járt. A B. P. bácsi, 
azelőtt egy pár nappá vót. Aszonta az Anti, a nattatád: Nemtőm mi van a Pista 
bácsivá, má megint gyün. 

Na, mikó kimén a nattata kinyitni az ajtót, akkó lássa, hogy nem a Pista 
bácsi, hanem a V.-né. Megfogja nattatád a kézit, hótt hideg. Oszt integet a 
háta megett, hogy nem csinájja meg, mer olyan hideg vót a keze, mint a ha
lotté. Akkó az aszongya hangossan (a személy, akivel a beteg jött) : Csinádd 
meg, mer mán főbukott! Na, mcgcsináta a nattata, kétszáznegyven vót a vér
nyomása. Utánna egy hétre, kettőre tanákozok vele a piacon, oszt aszongya: 
Mariskám, mondja meg a Tóninak, hogy az Isten ággyá meg ott, ahun eggyet 
is lép, mc' ha ő akkó meg nem csinájja nekem a köpűzést, én má a Bagi Szilvi 
kertyibe vagyok, a temetőbe. 

Honnan jöttek, honnan tudtak az emberek arról, hogy köpölyöztök? 

M: - Meghallották egymástú, meg tudod, hogy a Brenner csináta. Azelőtt 
a borbé húzott fogat, köpűzött , oszt akkó az fönnmaradt, megesküdött az Etel 
nénivé', oszt ide gyüttek lakni a Petőfi uccába, oszt nagyon sokan jártak. 

Valamikó az orvosok kűtték a betegeket, kűtte a Gajó, a Kock, a Dömötör, 
a Dömők, a Rokszer, a Topolác, ezek mind kűtték, írták a receptre, hogy 
Brenner bácsi, vegyen ki egy decit, kettőt, kettő és felet, at tó függött, mennyi 
vót a vérnyomása, és akkó jó vót. 

Milyen volt a vér, amit kivettetek? 

A: - Ilyenkó csúnya fekete vér gyütt ki, nagyon sötét. Ha már piros gyütt 
ki, akkó má levették a poharat, akkó má tutták, hogy meg kő á'ni, megtürűték. 



Csak a halukat köpölyöztétek? 

M: - Lábat is köpűztünk, ugyanúgy ráragasztottuk a poharat, ott is kivágtuk, 
oszt visszaragasztottuk, és kiszitta a vért. 

És erre mikor volt szükség? 

A: - Ha nagyon fájt a lába valakinek, oszt akkó vettük a vért, oszt akkó 
megkönnyebbűt . 2 4 

M: - Énnekem is, nemtőm, megláccike a lábomon, ott a malacom alatt, 
hogy izé, kéccő is vót rajta köpű. Az ritkán fordút elő, hogy valakinek a lábán 
kölljön köpűzni. Inkább a hátát köllött köpűzni. 

A lényeg ez volt: a belső feszültség, magas vérnyomás megszüntetésére a 
szervezetből leengedtek bizonyos mennyiségű vért. A gyógyszerek szerepe 
vagy jelentősége másodlagos volt, a „páciensek" elsősorban a hagyományos 
módszerben, a köpölyözésbcn bíztak. 

Összefoglaló 

1. Nagyszüleim gazdasági indíttatású gyógyító gyakorlata az adott időszak
ban Magyarkanizsán egyedülálló volt, s noha többen is hajlandóságot mutat
tak folytatására, erre nem került sor. 

2. Elsősorban a település betegei jártak hozzájuk, vagy régi, távolabbi be
tegek. Ennek ugyancsak gazdasági, illetve infrastrukturális okai vannak. 

3. Egy specifikus foglalkozás kialakulása és gyakorlása nem sajátosság, ha
nem természetes következmény. 

A sokoldalú, de mégis egy bizonyos foglalkozáscsoportot űző borbélyok, 
fürdősök tevékenységi köre a szakmák differenciálódásával beszűkül, profilt 
vált. Ennek ellenére maradtak olyan gyógymódok, melyeket a meghatározott 
és előírt hajvágás, nyírás mellett ők végeztek. 

4. A gyógyítás során alkalmazott gyógymódok, ezek eszközei szükségsze
rűen egyszerűsödnek. Ennek szemléletes példája az a folyamat, melynek során 
a test minden részén használt köpöly helyén megjelenik az olcsóbb nadály. 

5. Az ilyen eszközváltás előfeltétele a tartós, megrögzült betegségfelfogás. 

6. A „régi, bevált" gyógymóddal való élés a régebbi (az 1930 előtt született) 
generáció sajátja, míg a gazdasági struktúraváltás, az egészségügyben bekövet
kezett változás u tán születők (a mai középkorúak) már nem ismerik, vagy 
ellenzik. 

Nem jelenti ez teljes elfeledését, bármikor újjáéledhet a gyakorlat, ha meg
felelő divatja, ezt befogadó bázisa és a végzéséhez szükséges eszköz és speci
alista egy területen találkozik. 
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Mira Orlić-Pešić 

A NÁDFEDÉLKÉSZÍTÉS 

A Szerémségben sajátságos formái alakultak ki a népi építészetnek. A hár
mas tagoltságú jellegzetes „pannon háztól" viszonylag rövid idő alatt eljutot
tak a korszerű típusházig, amely sok szempontból nem illik a szerémségi sík
sághoz, az aszfaltozott, de mégis poros utakhoz. 

A török hódoltság megszűnése és az 1718-ban megkötött požarevaci béke 
után megalakult a Szerémséget is magában foglaló Határvidék, amely egészen 
1867-ig osztrák uralom alá tartozott. Különféle törvények előírásaival az oszt
rák hatalom nagy hatást gyakorolt a lakosságra. A rendeletek még a falusi 
települések és a városnegyedek építési terveire és külalakjára is kiterjedtek, 
meghatározták a házak építésének, nagyságának, formájának és az utca vona
lához viszonyított helyzetének a szabályait is. Az épületeknek a homlokzati 
részükkel (az oromfallal) kellett az utcára nézniük. A legrégibb típusú házak 
két- vagy három részre osztatúak voltak, esetleg ganggal egészültek ki. Hogy 
milyen ház épült, az elsősorban az építtető anyagi helyzetétől, a családtagok 
számától, valamint a kivitelező képességétől, ügyességétől is függött. A háza
kat kiváló népi építészek emelték, falazták és díszítették, de nevük csak ritkán 
maradt fenn. 

A szerémségi házak tetejét a régi időkben szalma (zsúp) vagy nád, ritkáb
ban zsindely borította, csak a XIX. századtól kezdve jelenik meg a lakosság 
nagyobb része számára túl drága hódfarkú cserép. 

A Mitrovicai Műemlékvédelmi Intézet 1976-ban védelem alá helyezte a ku-
pinovói Putnik család tulajdonában levő házat, és az etnopark rangjára emelte 
a környékét. Nagy anyagi támogatására van szükség ahhoz, hogy e néprajzi 
együttes megfelelhessen a korszerű tudományos és idegenforgalmi feltételek
nek, s mindenekelőtt megőrződjön eredetiségében. Ez utóbbi annál fonto-
sabb, mert 1992 májusában a Szerémséget sújtó nagy vihar levitte a hármas 
tagoltságú Putnik-ház nádfedelét, s a Műemlékvédelmi Intézetnek gondot 
okozott, hol talál a nádte tővarrás , nádazás fortélyait is ismerő mesterekre. 
Végül a Zrenjanin melletti Belo Blatón (Erzsébetlak) rábukkant a Fero csa
ládra, amely ér tőn bánik a náddal, és el is végezte a tető felújítását. A legidő
sebb Fero, Straka főmester a szakmát régi szomszédjától, Jan Got nádverő 
mestertől sajátította el. Mesterségbeli tudását átadta négy fiának és két vejé-



nek is, a legfiatalabb fiút, Jani pedig elküldte Hollandiába, hogy továbbképez-
ze magát ćs tökéletesítse szakmai ismereteit. Hollandiában ugyanis még ma is 
sok falusi házat és kastélyt náddal fednek, úgyhogy ez a tanulmányút hasznos
nak bizonyult, mert a legifjabb Got előtt feltárultak a nádtető építésének és 
javításának a titkai. 

A tetőfedés 

A náddal való tetőfedés meghatározott előkészületi munkát is megkövetel. 
Mindenekelőtt az alapanyagot - a nádat kell előteremteni. A nád álló- vagy 
lassú folyású vizek mentén, mocsarakban nő, tél végén aratják. Vágás után a 
nád szétválogatása, majd „mocsári" kévékbe kötése következik. A mocsári ké
vékből kihúzzák a hosszú, egyenes szálakat, s ezekből formálják meg az alap
köveket, amelyeket különleges gyalázkával egyenlő hosszúságúra vágnak (egy 
négyzetméter befedéséhez 3 alapkéve kell). Az így előkészített kévéket vagy 
kötegeket végigrakják a tető teljes hosszában. Ezután látnak hozzá a nádkö
tegek varrásához a nádvarrótűvel és az úgynevezett „élődróttal". Egy-egy öltés 
10-15 cm szélességben fogja át a nádat, s odaerősíti a középen elhelyezett 25 
mm átmérőjű szerelékhez - armatúrához. A varratot különleges hurokkal is 
biztosítják. Ennél a tetőfedő eljárásnál az alapkötegek mellett kisebb nádké
véket is használnak (négyzetméterenként nyolcat). Az alapkévék első sorára 
szorosan egymás mellé fektetik a kisebb kötegeket. A Putnik-ház tetejéhez 
összesen 4 terítésre volt szükség. Az utolsó terítés nádat, amely túlhalad a tető 
gernicén, meghajlítják, hogy a másik fele a túlsó tetőrész felső sorát fedje. 
Miután felrakták és varrással rögzítették a nádat a tető egyik oldalán, követ
kezik a nád „verése": egy lapos nádverővel felülről lefelé ütögetik. Ha ennek 
során rés támad, k isebb nádcsomóval vagy köteggel pótolják az esetleges 
hiányt. Miután befejezték a nádtető mindkét oldalának varrással való rögzítését, 
eltávolítják a tetőszegélyt szabályozó jelzőket, de meghagynak négy gömbölyű 
vaspálcát, amelyek a tetőorom szélére kerülő fonatot tartják majd. 

A fonat a következőképpen készül: a mocsári kévéből kihúzott hosszú, 
egyenes nádszálakat addig áztatják vízben, míg nem lesznek kellőképpen haj
lékonyak. Ezután a mester a tetőszél-hosszúságú vezérszál, a „tutajka" köré 
hajtogatja, majd lábával leszorítja a nádszálakat. Az így készült fonat átmérője 
25 centiméter. Az orom vonalának megfelelően a nádtető széléhez erősített 
fonatra deszkakerct kerül, amelynek védő és egyben díszítő szerepe is van. 

A tetőfedéshez szükséges szerszámok 

- gyalázka - kisbalta, amellyel méretesre vágják a nádat; 
- tű - fémből készült kampó, egyik végén háromszög alakú lyukkal, amelyen 

áthúzva az élődrótot; varrják össze a nádat; 
- nádverő kalapács - kis fakalapács, amely emlékeztet a kézi mosásnál használt 

sulyokra; ezt minden mester a saját kezéhez szabva maga csinálja, akárcsak a tűt; 
- élődrót - acélhuzal, amellyel a nádkötegeket erősítik fel; 
- armatúra - acélrudak vagy -pálcák, amelyekhez az összevarrt tetőfedő 

nádkötegeket erősítik; 



- díszítő deszkák - a tető szélére kerülő faragott deszkák, amelyek védik a 
szélső fótiatokat, s ugyanakkor díszítik is a házat; 

- fogó - nádvarráskor ezzel vágják el, illetve csomózzák az élődrótot; 
- keretdeszkák - ezekkel határozzák meg az alapkévék irányát a tető alsó 

szélein, úgyhogy amikor eltávolítják őket, a nádtető úgy néz ki, mintha frissen 
nyírták volna meg. 

Fordította: KARTAG Nándor 



Nagy Abonyi Ágnes 

A KOSÁRFONÓ MESTERSÉG ZENTÁN 

A vesszőfonás ősrégi technika. A világ minden táján, Európában már a 
neolittól ismert. A vesszőfonás legelterjedtebb anyaga a vadfűz, amely a Tisza 
árterületein is bőven termett. Vágása idcjćn a föld nélküli szegény emberek
nek megélhetési lehetőséget biztosított. A fonásra alkalmas vesszőt felhasz
nálták vagy eladták a kosárfonóknak. Természetesen a kosárfonó mesterség 
kialakulásához más kedvező feltételek is hozzásegítettek. 

A héjas vesszőből falat, gátat építhettek, kerítést, kast, garabolyt és több
féle gazdasági kosarat fonhattak. A durvább munkájú héjas vesszőt használó 
kosárfonást paraszti munkának, népnyelven nálunk héjas-, illetve barnamun
kának mondják. A hámozott vesszővel dolgozó, finomabb kivitelre törekvő 
kosárfonás viszont háziipari és kisipari ágazathoz tartozik. 

A kosárfonó mesterség elsősorban háziiparrá fejlődött, majd kisiparrá, 
utóbb kosárfonó szövetkezetek is alakultak. A XX. század elejétől fokozato
san fejlődik iparrá, így a környékben a 40-es, 50-es évekre néhány kosárfonó 
központba csoportosultak a vesszőbútor és a kosárfonó szakma művelői. Hír
névre tettek szert az egész országban a martonosi, az apatini és a kikindai 
kosarasok tetszetős, választékos kínálatukkal. A martonosi kosárfonók terme
lőszövetkezetén kívül munkástelepekkel rendelkezett Óbecse, Bácsföldvár, 
Kula, Bácsfeketehegy, Kishegyes, Szen t tamás , Péterréve, Törökbecse és 
Magyarkanizsa. 

A kosárfonó ipar Zcntán százéves múltra tekint vissza. írott forrásanyag
ban és az utódok szóbeli közlése alapján találtam igazolást erre vonatkozóan. 
Több kosárfonó családban apáról fiúra szállt a mesterség. így például Zentán 
legtöbben a Győri , 1 a Lakai, a Lengyel, a Sándor és a Gilice családot ismerték. 
Általában a szakmai tudás mellett a műhelyt is örökölte egyik generáció a 
másiktól. Előnyt jelentett minden szakmában, ha felszerelt műhellyel kezdhe
tett a mester, bár a kosárfonáshoz kevés szerszám kellett. Abban az esetben, 
ha a mesternek nem volt utóda, a műhely legalább ideiglenesen a rokonságban 
maradt. 

A makói származású Győri János (József) 2 vetette meg a kosárfonó ipar 
alapjait Zentán. Győri János esetében érdekes megemlítenünk, hogy az iparát 
még Szajler néven váltotta ki, de az igazolványában már Győri János név sze-



Csúzdi Ilona „nürnbergi" kosarai fon. I960 

repel. A segédlevelét Zentán szerezte meg, és önállósította magát. Zentán 
hunyt el 84 éves korában. Unokája, Gyula úgy emlékezett, hogy a nagyapa első 
műhelye a T ó p a r t o n 3 volt, onnan költözött át a Tisza-partra. 

Az Országos ipari címtár 1941/42. évi kiegészítő II. kötetében megtalálható 
a következő dokumentum: „Győri Aladár kosárfonó üzeme Zentán a Virág 
utca 2. szám alatt. Alapítási éve 1895. Segédekkel, inasokkal dolgozott, 2 -6 
munkással ." 4 

Győri Aladár 1902-ben született, 1956-ban hunyt el Zentán. Úgy mondják, 
belenőtt a kosárfonó mesterségbe. A húszas-harmincas évekre már széles vá
sárlóköre alakult, így mind nagyobb választékot kínált nemcsak kosarakból, 
hanem vesszőbútorokból is. Zentán a piacon és a vásárban árult, de eljárt 
Tornyosra, Topolyára, Csantavérre, Szabadkára és Újvidékre is piacozni. 
1932-re a munkások száma megnövekedett, a készáru minősége is a kézműves
ipar fölfelő ívelését mutatta. A 40-es években már átlagosan 3-4 inasa és 2 -3 
segédje is volt. Győri Aladár segédei voltak egyebek között Németh Rezső és 
Nagy Pcrge István is. 

A mesterség kibontakozása Zentán 

Századunk elejétől kezdve kosárfonó műhelyek nyíltak, tanfolyamokat 
szerveztek a Tisza menti községekben. 

1899-ben a Gazdakör vezetésével a város közönsége részt vett a szegedi 
országos gazdasági kiállításon. A földművelésügyi miniszter újabb megbízást 
adott a Gazdakörnek háziipari tanfolyamok rendezésére a Tisza menti közsé
gekben. Zentán, Adán, Adorjánon, Ókanizsán, Martonoson és Felsőhegyen a 
kosárfonó tanfolyamok általános érdeklődést keltettek, és alig remélt párto
lásban részesültek. A később nyelcsseprő-kötéssel és gyékényszövéssel bővült 



tanfolyamok lendí te t ték fel a Tisza mentén a fűzvesszőfonást és vesszőter
melést. 5 

A nyelesseprő-kötés Kanizsán erősödött legjobban. A háziipari tevékeny
ségből felnövő ipari létesítményt példázza a Reform Seprűüzem. 6 

Zentán 1902-ben a tanfolyamnak 32 tanonca volt, akik a kosárfonás, sep
rűkötés és gyékényszövés mesterségét tanulták. Zentán működött a főtelep, a 
fióktelepek pedig Adán, Moholon, Péterrévén, Ókanizsán és Martonoson. 
Ezek a főteleppel szerves összefüggésben álltak. Az üzemet az állam segélyez
te, de a város is hozzájárult azzal, hogy fűzvesszőt a d o t t . . . A vezetőség gon
doskodott a készáru nagyban való eladásáról, így nem kellett a piacokon egész 
napokon át ácsorogni és időt .veszíteni. A telep még külföldre is szállított árut. 
A műhely a Tópar ton, a Pupák Lajos-féle épületben volt . 7 

A helyi napilap 1904. december 16-án már jelzi az iparosítás megindulását 
e szakma terén is. A Szegedi Kereskedelmi Iparkamara értesíti a városi taná
csot, hogy szakembere legközelebb lejön Zentára egy kosárfonó műhely felál
lítása céljából. Ugyanebben a lapban értesülünk arról is, hogy Koncz Boldizsár 
kosárfonó áthelyezi műhelyét a dr. Kelner-féle házba. 8 

Már a századunk elején megalakult Zentán a kosárfonók szövetkezete. 
1905-ben Zentára érkezett Ónódy Zsigmond, aki az országos hitelszövetkezet 
keretében létrehozta a szóban forgó társulást. Mint az Országos Központi 
Hitelszövetkezet tagja korlátolt felelősségű szövetkezetként alakult meg tevékeny
ségének tárgya a kosárfonás fejlesztése, fűzvessző beszerzése, termelés, feldol
gozás, értékesítés, hitelnyújtás a feldolgozáshoz. 1908-ban Hauer Tóbiás volt 
a kosárfonó telep vezetője. 1911. szeptember 29-én bejegyzik a cég megszű
nését . 9 

A háború előtt, de még a 40-es években is a község parcellázta ki azokat 
az árterületeteket, hullámtereket, ahol vadfűz, kelésvessző termett. A vadfűz 
vágása sok szegény sorsú ember számára biztosított megélhetési lehetőséget. 
A Koplalóban, a Mákosban voltak ilyen vesszőtclepek. A következő újságcikk
idézetből kitűnik, milyen hasznosnak ígérkezett a nemesfűz telepítése abban 
az időben: 

„Árverés mellőzésével a község haszonbérbe adott a Kisbudzsákban fél 
hold földet nemesfűz t e l ep í t é sé re Csábi János kosarasnak évi 200 dinár 
haszonbérért. Most 12 munkásember kérvényt adott be a maga és ötven társa 
nevében, hogy a város árverés mellőzésével adja ki nekik bérbe a Koplalóban 
levő mintegy 30 hold városi füzest 15 évre haszonbérbe, évi fél hold után 
fizetendő 250 dinár haszonbérért nemesfűz telepítésére." A gazdászati bizottság 
hajlandóságot m u t a t o t t . 1 0 

Ebben az időben nem volt lehetőség befektetésre, így azok a kosárfonók, 
akik nem váltottak ki ipart, bedolgozók lettek. Ilyen bedolgozók voltak még 
a vesszővágók és a vesszőhúzók is, akik családostól a vessző előkészítésével 
töltötték egész életüket. 

Mivel 1945 után a kézműipar számára is gazdaságilag egy nyugodtabb idő
szak következett, a kosárfonók is merészebben kezdeményeztek. Győri Aladár 
és Búrány Péter társultak. Amikor több ezer üveg befonását felvállalták, meg
mozgattak minden ügyes kezű munkást. Akik még soha nem fontak kosarat, 



azok a Búrány Péter lakásán lévő műhelyben megtanulták, majd otthon bedol
gozó munkásként fonták az üvegeket. Pár évig ez így ment, százszámra hord
ták össze a kész munkákat. Ezzel a kétkezi munkával nem lehetett sokat ke
resni, aki tudott, jövedelmezőbb munka után nézett. 1947/1948-ban leállt az 
üvegfonás. 

1948 után Búrány Péternek - jó szervezőképessége révén - sikerült egy 
kosárfonó csapatot összeállítania. Összehívott néhány munkást, akik szerve
zett munkafolyamatban dolgoztak, majd ugyanők később a kosárfonó szövet
kezet tagjai lettek. 

Búrány Péter volt a tanítója több kosarasnak. Nála volt inas Hagymás Péter 
is. Arról ismerték nemcsak a zenta iak , de az apa t in iak is - mivel ot t is 
dolgozott - , hogy a bútorok fonásához gyékényzsinórt használt, és különböző 
nagyságú kazettákat készített, a ballonokat is szépen be tudta fonni, az 5 literestől 
az 50 literes üvegekig bármelyiket. 

Befont üveg, Zenta (A zentai Városi Múzeum gyűjteményéből) 

1949-ben a Jugoszláv Hadirokkant Szövetség gazdasági vállalatot alapított 
több településen is. így Zentán is megalakult egy ilyen vállalat, amelyben több
féle szakmát akartak beindítani. így például szita- és kefekötő, meszelő- és 
gyermekjáték-készítő, lakatos-, asztalos- és kosárfonó részleget. 

A zentai kosárfonó üzem tevékenységét levéltári anyag igazolja: 1951-től 
sikeresen működött a szövetkezet keretében, viszont már 1960-ban felbomlott. 

1951. október 2-ától a kosárfonó üzem a Tisza Hadirokkantak Kosárfonó 
Szövetkezete nevet kapta. A péterrévei Borac Hadirokkantak Kosárfonó Mű
helye 1951. november 23-án megszűnt, és ugyanakkor a zentai Tiszához csat
lakozott. 1951. december 31-én ez a szövetkezet is megszűnt, de November 29. 



néven újabb iparvállalat alakult a rokkantak részére. A szövetkezet végleges 
felszámolására viszont 1960-ban került sor. 1 1 

1950 legelején egy műhelyhez jutottak a kosárfonók a Dózsa György 2. 
szám alatt, ugyanakkor az anyavállalat kapott két üzemrészleget. Az egyik a 
Dardin-féle faesztergályos műhelyről ismert zsákutcában, a másik az alsó 
Tisza-parton, a komplejárónál, a Tóth asztalos udvarában volt. Az anyavállalat 
megalapításakor Babin Lazart nevezték ki igazgatónak. Novoszel István pedig 
a kosárfonó részleg könyvelője lett. 

Búrány Péter, aki munkavezetőként dolgozott, 1951-ben nyugdíjba vonult. 
A vállalatnál maradt három mester (Hagymás Péter, id. Sándor Lajos, Csábi 
János) közül Csábi János munkavezető, majd a felszámolás évében igazgató 
lett . 1 2 

A vállalat tulajdonában volt a koplalói és budzsáki fűzvesszőtelep. A Tisza 
menti árterületek vadvesszőtermése már nem tudta kielégíteni a vállalat nyers
anyagigényét, ezért a város hosszú lejáratú bérletbe 10 ha árterületet adott, 
melyre nemesfüzet telepítettek. Amikor már ez sem volt elég, akkor Szilágyi
ról hoztak még anyagot. 

A tanulók, akik szakiskolába jártak, a mesterük irányításával olyan munkát 
végeztek, amilyenre éppen szükség volt. Mivel megrendelésre dolgoztak, több
ször megtörtént, hogy egy-egy kosarat nem egy munkás készített elejétől végig, 
hanem felosztották a munkafolyamatot. A tanoncok így csak egy-egy fázist 
fontak, s nem tudtak önállóan kosarat készíteni. A férfiak közül páran, akik 
jól tudtak kaptafa nélkül is, csak „kézben" dolgozni, elkészítették például a 
székek vagy a nünbergi kosarak vázát, utána a karóit már a nők fonták be. 

„A finom »aprobb« munkát is a nők »csináták«. Ugyanúgy a kénezést, a 
lakkozást is, vagy az inasok. Volt egy olyan szezon, amikor 18-20 inas tanulta 
a szakmát. Velünk (id.) Sándor Lajos (Lajos édesapja) foglalkozott, nála vizs
gáztunk. Győri Aladár is vizsgáztató, volt meg a Lakai és a Csábi is. Az utolsó 
inasgeneráció 1960-ban szabadult föl." 1 3 

A vállalatban különben díszkosarakat, vesszőbútorokat, utazóládákat, kof
ferokat, táskákat, virágtartókat, ruháskosarakat, sőt újságtartókat is készítet
tek. A vessző házi feldolgozásától eltérően, ahol kevés szerszámot használnak, 
itt szükség volt még kazánra, melyben a vesszőt főzik, vesszőhúzóra, hasítóra, 
majd sínkészítőre, mely a hasított vessző kibelezésére, illetve levékonyítására 
szolgált, néhány késre és szúróra is. Egyébként mindenkinek volt saját hasító-, 
pucoló-, szúrókése, hasítófája: mégpedig 3-as, 4-es hasítója, verővasa és met
szőollója. A szerszámokon kívül kellett egy munkapad, amelyen a kézben ké
szült tárgyakat készítették. Fonhatták a vesszőt ezenkívül kaptafára, vagy ma
gára a befonandó tárgyra is. 

A külkereskedelmi vállalatok az új munka megrendelésekor mintadarabot 
küldtek méretekkel együtt, ennek alapján készült el a megrendelt mennyiség. 
Miután a minőségi ellenőr átvette, csomagolhatták az árut a megrendelőnek. 
Külföldre, főleg Amerikának a Razvitak nevű kül- és belkereskedelemmel fog
lalkozó belgrádi cég közvetítésével szállítottak. 

Németországba, Magyarországra a kosárfaják közül az úgynevezett nürn
bergit, hollandit, grazit, macska- és kutyakosarat szállították. A nürnbergit 



Kosárfonók Péterrévén 1960 áprilisában: Gordán Béla, Velez László, Goór Sándor, 
Hanák István és Káltnán 

ezrével, szennyeskosarat is rengeteget . . . hármasával, négyesével vagy hato
sával csomagolva. 

1958-ban ifj. Sándor Lajos kosárfonómesteri oklevelet szerzett. Ekkor már 
tizennyolc tanonca volt a vállalatnak. Ebben az évben érhette cl tetőfokát a 
szakma. Sándor Lajos szerette volna még jobban feljavítani a szakmai képzés 
minőségét, viszont ennek kapcsán nézeteltérése támadt a mesterekkel, akik 
szerették volna, ha a tanoncok továbbra is az ő kezük alá dolgoznak, hogy a 
teljesítményüket növeljék, s nem helyeselték, elképzelését. Egyre jobban csök
kent a termelékenység a vállalat többi részlegében is, csak a fémmegmunkálók 
maradtak üzemképesek. A világpiac olcsóbb kézi munkát is kínált, így hiába 
tartotta a zentai vállalat a minőséget, a megrendelők sorban lemorzsolódtak. 

Péterrévén 1956-ban alakult meg a kosárfonó szövetkezet. A földműves
szövetkezet keretein belül működött Berec Aladár vezetésével. A 80 kosárfo
nó, közöttük Goór Sándor, Goór Ferenc, Kúti Sándor, Konc György, Sinko-
vics József, Kocsis András, különféle munkakörökben dolgozott, ők még ma 
is fonnak kosarat. 

A vesszőültetvény telepítése előtt a Tisza árterületeiről vágták az ún. kelés
vesszőt, és ezt dolgozták fel. Főleg gazdasági kosarat (szénahordó, kukoricás 
és krumplis kosarat) és „batarát" (a magasabb falú szállító kosarat nevezik így 
Péterrévén) készí te t tek. 1 4 

Külön részlegben munkálták meg a fehér és főzött vesszőt. A főzött 
vesszővel dolgozó mester Kuzsner János volt. A szövetkezet 1958-1960-ig 
Amerikába is szállított különböző alakú tálcákat, díszes kosarakat, kutyako-



sarakat, bútorokat . Kosaraikat nem kaptafán, inkább csak kézben készítették. 
A kézi szerszámokon kívül egyedül a gyalugépet használták. A péterrévei ko
sárfonók is végül arra a sorsra jutottak, mint a zentaiak. 

A hiteles lejegyzés érdekében az adatközlők szóbeli közlésére, írott forrás
anyagra (bizonyítványokra, anyakönyvekre, jegyzőkönyvekre, helyi lapokra), a 
közvetlen megfigyelésre és személyes tapasztalatra alapoztam. (Sándor Lajos 
kosárfonó mesternél tanultam a fonástechnika alapjait, és téli szünidei kosár
fonó tanfolyamokat szerveztem a Múzeumban). 

Fölkeresem Zentán szinte minden embert, aki kosarat tudott fonni. Kide
rült, hogy egyesek a paraszti munka mellett gazdasági kosarakat, söprűket is 
kötnek, de akik üvegbekötést, díszkosár-, vesszőbútor-készítést is elvállalnak, 
azok az ipariskolában tanulták a szakmát, vagy a kosárfonó szövetkezetben 
dolgoztak. Az ipariskola valamikori dolgozói, tanoncai közül többen is úgy 
vélekedtek, hogy Zentán is a szövetkezet idejében élte virágkorát a kosárfonó 
mesterség. A szakma igazi mesterei barnamunkával nem foglalkoztak, nem 
dolgoztak héjas vesszővel, hiszen a gazdasági kosarakat megfonták a család 
ügyesebb tagjai saját használatra. 

A természetes anyagokból készült tárgyak iránt nő a kereslet, azonban a 
szakma mesterei kiöregedtek, szinte nincs is utánpótlás. 

A mesterség stagnálásához vezetett egyebek között az is, hogy rengeteg 
kézi erőt igényel, nem gépesíthető, az olcsó műanyag mind sokoldalúbb hasz
nálata folytán a vessző felhasználása már nem jövedelmező. 

Adatközlők 

Háztáji-, gazdaságikosár-fonók, akik főleg saját részükre, olykor közeli is
merősöknek is fontak-fonnak kosarat: 

Zentán: 
Bene István 
Benkovics István 
Csernák Vince 
Domány Sándor 
Renkó Géza 

Felsőhegyen: 
Faj ka Dezső 
Gombos László 
Nagy Abonyi Sándor 

Péterrévén: 
Goór Endre 

(1951, Zenta) 
(1945, Kavilló) 
(1922-1996, Zenta) 
(1926-1995, Zenta) 
(1949, Zenta) 

(1932, Felsőhegy) 
(1943-1997, Zenta, Felsőhegy) 
(1928, Felsőhegy) 

(1968, Péterréve) 

Ez utóbbi háztáji-, gazdaságikosár-fonó. Édesapjától tanulta a mesterséget. 
Mind a mai napig készít hagyományos használati tárgyakat héjas és főzött 
vesszőből is. A környékbeli vásárokba és piacokra jár. 



A zentai Tisza, illetve November 29. Kosárfonó Szövetkezet egykori dolgozói: 

Győri Gyula 
Hanák István 
Hagymás Péter 
Hanák Kálmán 
Jurcán László 
Sándor Lajos 
Lengyel László 

(1928, Zenta) 
(1940, Zenta) 
(1913, Zenta) 
(1943, Zenta) 
(1942, Zenta) 
(1932, Zenta) 
(1922-1991, Zenta) 

Molnár Csúzdi Ilona 
Tóth Lajos 
Újházi László 

(1942, Zenta) 
(1942, Zenta) 
(1943, Zenta) 

Irodalom 

BENKÖ Sándor, 1936: Háziipari tanácsadó. A M. Kir. Földművelésügyi Mi
niszter Kiadványai, Budapest 

CSALOG Zsolt, 1962: A magyar népi fonástechnikák típusai. Ethnographia 2. 
Budapest 

CSALOG József, 1939: Talpas sövényház a Tolna megyei Duna-szakaszon. 
Néprajzi Értesítő, Budapest 

N A G Y ABONYI Ágnes, 1995: „Betlehem városába, szalmán a jászolba . . ." 
A szalma, a vessző és a gyékény néprajza. Karácsonyi kiállítás, Zenta 

N A G Y Mari, VIDÁK István, 1978: Kaskötés, kosárfonás. Budapest 
PATAKY Sándor (szerk.), évsz. n.: Magyar kosárfonó háziipar. Kosárfonó 

Szövetkezetek értesítője Martonosi kosárfonók termelőszövetkezete 
Készült az óbecsei Lévai Lajos nyomdai műintézetében 
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1 Három nemzedéken át a Győri családon belül maradt a mesterség: János Aladár és 
Gyula. Győri Gyula, aki adatokat szolgáltatott a családról, 1928-ban született. 
Először édesapja üzemében, majd a zentai Tisza szövetkezetben dolgozott két 
évet, azután foglalkozást változtatott és asztalos lett. 

2 Unokája szerint eredeti családi neve Szajler János volt, majd névváltoztatásakor 
nagyanyja leánykori családnevét vette át. 

3 A zentaiak tópartnak nevezik a városnak azt a részét, amely a hídtól nyugatra eső rét 
feletti magaslaton helyezkedik el. 

4 Országos ipari címtár, 1941/42. évi kiegészítő II. köt. Budapest, 74. 
5 Társadalmi egyesületek 1/1., Tolmácsi Géza, 1972: A zentai társadalmi egyesületek 

1918-ig, Zenta, 76. 

Jegyzetek 



6 A csönd városa című könyvben Szöllősi Vágó László Följegyzések a mai Kanizsáról 
címmel a 32. oldalon említést tesz a kanizsai söprűüzem 1980-as évi kiviteléről 
is, amelynek értéke akkor meghaladta a 12 millió dinárt. 

7 Uo . Társadalmi egyesületek 1/1. 103. 
8 összetartás, 1904. december 16. 146. szám, Történelmi Levéltár, Zenta, F. 385. 
9 Pénzügyi élet II. Tolmácsi Géza, 77. 

1 0 Sentai Híradó, 1938. december 18. 1. 
1 1 Történelmi Levéltár, Zenta, Fond 196. Invalidsko korparsko-pletarsko preduzeée „Ti-

sa" Senta, Fond 414 . Martonos, Metlarsko-korparska zadruga „Reform" 
Martonoš, leltárszám 128. 

1 2 Sándor Lajos közlése 
1 3 Molnár Ilona közlése 
1 4 Minden gazdasági kosárra érvényes egy szabvány. Ha pl. a kukoricahordó kosárba 

25 kg kukorica fér, ezek a méretei: fenékátmérője 10 col, magassága 9 col, szája 
átmérője 20 col. A kosárfonó mesterek által szívesen alkalmazott mértékegység, 
a col, illetve az angol hüvelyk (1 col = 2,54 cm) a kosár fenékátmérőjére vo
natkozik, így is szokták nevezni a kosarat: 8-as, 10-es (tíz colos). 

1 5 Lengyel László édesapja, István 1955-ben hunyt el. Adatokat szolgáltatott Lengyel 
László fia, László és lánya, Anna. 



Valkai Zoltán 

ZENTAI ÉPÍTŐIPAROSOK 

Az ćpitćs az egzisztenciális emberi tevékenységek közül az egyik legele
mibb. Épített környezetünk mindenkor a helyi és társadalmi viszonyok időbeli 
tükröződése. 

Az építőiparosok megjelenése Zenta életében 

A zentai okiratok nagyon korán - röviddel a török kiűzés után - említést 
tesznek építőmesterekről. 1702 és 1720 között az iparosok száma kétszeresére 
növekedett; ez utóbbi évben a feljegyzések a 16 zentai iparos sorában ácsot is 
emlí tenek 1 . 

Az átmenetiséget élő palánka életében ekkor az építés még a bizonytalanság 
jegyében fogant, és igénytelenségről tanúskodik. Vélhetően mindenki maga 
építette fel kezdetleges lakóhelyét. Ez jobbára veremlakás volt. 

A határőrvidék megszüntetésével (1741) Zenta 1751-ben oppidiumi rangot 
kap. Az új jogállás a településfejlődés korszakát hozza magával. 2 Az árucse
reforgalom, a határhasználat kialakulásával párhuzamban a ki- és betelepedés 
lényegesen meghatározta a város területi fejlődését. 

A mezőgazdaság prioritása mellett a kibontakozó kereskedelem és áru
igény kihat az ipar elterjedésére. A tűzvész (1769) utáni fellendülés 3 eredmé
nyeként 1774-ben már 54 iparost tartanak nyilván. Számuk állandó növekedést 
mutat. 1791-ben például 63 iparosról szól a kimutatás. A kialakuló kezdetleges 
kézműipar főleg az állattenyésztés és növénytermesztés nyersanyagát feldolgozó
iparnak kedvez, köztük a század végén fellendülő vízimalomiparnak. Az iparos 
ekkor még nem kizárólag iparából él, hanem őstermeléssel is foglalkozik. 

A megszaporodott iparosság XVIII-XIX. század fordulójára a szervezkedés 4 

első stádiumába lép. Az 1808-as megyei rendelet szerint a tűzvédelemben az 
iparoscéhek kötelesek részt venni. A tűzoltáskor az iparosok az 1824-ben 
meghatározott szabályok szerint jártak el. 

Ekkorra már céhekbe szerveződtek a zentai iparosok. Dudás szerint 181 l -ben 5 

kapta szabadalmát "a kovács-, a bognár-, az üveges-, valamint a kötélgyártó céh, 
míg 1815. május 19-én kelt a csizmadiák szabadalomlevele, de a kovácsok (?), 
asztalosok, ácsok, takácsok és molnárok szabadalma is ebből az évből származik. 



1823-ra tehető a lakatosok, az asztalosok (?), az üvegesek (?) és esztergályosok 
szabadalma. Az 1820-as években 200-nál több iparos volt Zen tán 6 . 

A földből, nádból épült várost a tűzveszedelemtől, mint említettük, szabály
rendeletekkel, megyei előírásokkal óvták. Kezdeményezés indult a kemény 
építőanyagból való építésre. A téglából való építkezés elterjedésében - a min
denütt példaként szolgáló - hatósági (községi) építkezések játszottak nagy 
szerepet. Zentán a cserép- és téglaégetés a XIX. század 30-as éveitől terjed el, 
és az 50-es évekre szilárdul meg. Mindez a 30-as, 50-es évek városi építkezé
seinek köszönhető. A város üzemeltette a cserép- és téglaégető kemencéket 7 . 
A cserép- és téglaégetést a templom előtt hirdették ki az érdekelt magányosok
nak, de a középítkezésből kimaradt téglát is bárki megvehette. Az igényesebb -
ekkor még igen ritka - polgári építkezés is ekkor kezdődött meg 8 . Ebben az 
időben (1829) az ácsok és kőművesek napi bére (tartás nélkül) lF t volt. 

A tégla- és cserépégetés mellett az 1850-es évekig (a XVIII. század végén 
főleg mészből és épületfából volt behozatal) a bárkinek szabadon engedélyezett 
mészégetés problémája is megoldódott. Freund Sámuel 1854-ben létesített 
ugyanis mészégetőt 9 . Röviddel ezután az első magán téglaégető kemencék is 
megjelennek, mint pl. a 70-es években Goldstein Zsigmond kis téglagyára a 
felsővárosi temető mellett, majd a 80-as években a Grundböck kemencéje. 

Az építőiparosi hierarchia 

A céhes építészképzés az 1813-as céhszabályokon alapult, közel ötven évig 
(1862-ig, amikor az 1859-es törvény érvényre lépett). A képzésben a következő 
előírásokhoz, követeményekhez kellett igazodni: 1 0 

- a mes terség k i tanulása valamely mes te rné l , ezután az inas legénnyé 
(segéddé) lépett elő, 

- rajztanulás, 
- háromévi vándorlás - vándorlásnak számított minden olyan idő, melyet 

a legény tanulóéveinek helyétől távol töltötte el, 
- vándorlás alatt vagy utána pallérkodás, nagyobb építkezéseknél művezetés. 
Az építőiparosi hierarchia ennek értelmében a hármasság jegyében működött. 

A létra legalsó fokán az inasok álltak, akik kisegítő munkáknál gyakorolták, 
leshettek el a szakma fortélyait. Két év elteltével segéddé léptették elő őket. 
Arbei tbuchot 1 1 kaptak, s más-más helyre vándorolva bővítették szakmai ismere
teiket. Minden segéd, aki mesternek készült, a vándorkönywel bizonyította 
szerzett tapasztalatait. A vándorlót megkötöttségek szorították. így pl.: 

- külön engedély nélkül nem hagyhatja el az ország területét, 
- köteles vándorkönyvére vigyázni és az illetékes hatóságnak felmutatni, 
- vándorlásának három évét köteles hasznosan eltölteni, erről vándorköny

vében beszámolni és az adott mesterrel aláíratni, 
- a vándorlás leteltével köteles visszatérni, és a vándorlásáról szóló bizo

nyítékot (tkp. a vándorkönyvet) a helyhatóságnál bemutatni, 
- aki a vándorkönyvet netán hamisítaná, az az 1826. évi Magyar Kir. 

Helytartótanács 8369. számú rendeletének szigora alá esik. 
A vándorkönyvek nemegyszer a szakma pontos leírását tartalmazzák. 
A segéd mestertől mesterig vándorolva, három év segédségét letöltve je

lentkezhetett a mesterfokozat megszerzésére, ami a mestermunka elkészítését 





j e l en te t t e 1 2 . Még pontosabban, a mesterfelvétel processzuma 1 3 az 1813-as 
céhszabályok szerint két részre tagolódott: először, a mestervizsga kivételével 
a jelölt minden elvárásnak eleget kellett hogy tegyen, majd következhetett az 
elméleti vizsga (a városi tanács felügyeletével és a céh patronálásával) és a 
remek feladása; másodszor, a céh felügyelt az elméleti vizsga lebonyolítására 
és a remek elkészítésére. 

A mesterek közül nem egy tervezőként is dolgozott (a városi építkezéseknél 
azelőtt a megyei, distriktusbéli mérnökök készítették a terveket. Az 1850-es 
60-as években Zentán Lcismester Antalról (Újvidék), Goudella Adalbertról 
és Guelmino Ala jos ró l 1 4 tudjuk, hogy maguk is készítettek terveket, melyeket 
később maguk is viteleztek ki. A későbbiekben a mérnökök megjelenésével 
(Zentán 1855-től volt városi mérnök) a tervezés és kivitelezés kettévált, az 
épí tőmesterek tervezőtevékenysége hát térbe szorult, és inkább kivitelező 
vállalkozásokká alakult, bár tudunk a 10-es és 20-as évekből is építőmesterekről, 
akik nagyobb építkezésekhez tervet adtak. Ilyen pl. Guelmino Jánosnak az 
Amerika Szállóhoz készült terve 1923-ból. 

Céhek feloszlása és iparosegyletek alakulása 

Az 1867-től előirányzott iparfejlesztés az iparosodás és az ipar fontosságá
ra u t a l 1 5 . A 60-as évektől a céhrendszer a kapitalizálódás folyamatában inkább 
kerékkötőnek számít, mintsem jövőbeli megoldásnak. A céhszervezeteket az 
I. Ipartörvény rendelkezései (1872) után megszüntetik, Zentán 1875 körül ala
kultak át ipartársulatokká. Az 1875-1886. évi időszak az (Egyesült) Ipartársulat 
működésének ideje. 

Az 1884. évi ipartörvény az ipar támogatását helyezte előtérbe, az elhanyagolt 
és fejletlen ipar fellendülését igyekezett szolgálni. Az új törvény értelmében 
ettől kezdve ipartestületeket (egyesületeket) alakítanak. A zentai (Egyesült) 
Ipartársulat 1886. november l- jén alakult át ipa r tes tü le t t é 1 6 , s a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara felügyelete alá tartozott. 

A szervezet célja az iparosok érdekvédelme, az egymás közötti viszony ren
dezése, az iparhatóságok működésének támogatása, tanoncszerződtetés és az 
iparosok szakosítása. Nyomban meg is alakult az Iparos Olvasóegylet, az Iparos
segédek Önsegélyző és Ö n k é p z ő E g y l e t e 1 7 , 1894-ben pedig az Iparos Ifjak 
Köre. (1884-ben az első zentai építkezési vállalat is létrejött, de Kövesdy 
Gézáék kezdeményezéséről szinte semmit nem tudunk.) 

A szakismeretek elsajátítására ipariskola megnyitását Gombos Gábor agi
lis vezetésével már 1882-ben szorgalmazta egy bizottság. Addig az iparosok 
csak a vasárnapi iskolát látogathatták. Ezt akarták komolyabb keretek közé 
helyezni, amikor 1883. január 11-én megnyitották az ipariskolát. 

A XIX. század végén Zentán az iparnak a gazdaságban való részaránya 
mindössze 7 , 2 9 % 1 8 . A millenneum utáni válság a gyér gyáriparral rendelkező 
várost, a súlyosbodó szociális helyzet ellenére, csak késve érintette. 1900-ban 
Zentán még csak 100, míg Óbecsén és Topolyán 200-200 a munkanélküliek 
s záma 1 9 . 

De bármennyire szervezettek - s a nagyipar fejetlensége folytán kiváltságos 
helyzetben - voltak is a zentai iparosok, s bármennyire népszerűsítették a szá
zadelőn kiállításokkal az ipart (1903-, 1906- és 1913-ban volt Zentán ipari 



Lakóházak típusterve 1909-ből Tervező: Berzenczey Domokos városi mérnök, Szövényi 
Károly városi segédmérnök és Szabó Mátyás városi építőmester. Építési vállalkozók 
Guelmino József, Vukovich Dániel és Goldstein Benő. A 455 házból álló telep létrejötte 

a legnagyobb építkezési megmozdulásnak 

kiállítás), a válság hullámai 1905/1906 körül elérik városunkat. Az építőmunkások 
szrtájkjai, bérkövetelései hátráltatták a városi építkezéseket: a gimnáziuma, a 
rakpart, az Eugen Hotel igényes kivitelezését. 

Egy kultúrközösség fejlettségének szintjét nagyban meghatározza épített 
környezetének milyensége. Az építészet mindig is az igényes szakmák közé 
tartozott. A céhrendszer kipróbált, szakmai gyakorlattal rendelkező mestere
ket adott, s a 70-es évektől kezdve felsőbb intézkedésre a szakmai színvonal 
továbbfejlesztésére vettek irányt. A műszaki adottságoktól függően tovább dif
ferenciálódott a szakma, immár a kezdődő gyáripar lehetőségeinek jegyében. 
A fejlődésnek indult múlt század végi ép í tő ipa r 2 0 hátterét az 1879-ben meg
nyílt állami (budapesti) középiskola 2 1 teremtette meg, ahol a mesterjelölteket 
és a már gyakorló mes te reke t polgári ép í tésze t re (Archi tec tura civilis), 
építészeti anyagtanra (anyagismeretre), szerkezettanra (épületek fő- és mel
lékrészeinek ismeretére), telekkimérésre, műépítészeti alaktanra, mintázásra, 
a fűtés és szellőztetés kérdéseinek megoldására, gépi erő igénybevételére oktatták. 



Zentán az épí tőipari konjuktúrát a 80-as évek nagy építőprogramjai alakí
tották ki. 

A szakmai tudás fejlesztését a 80-as évektől kezdve közhasználatúvá váló 
Gonda Béla-féle szakfüzetek is segítették. Századunk elején e szerepkörhöz 
társul a budapesti Vállalkozók Lapja. 

1885-ben a mintegy 500 zentai iparos közül 40-et (8%) az építőipar fog
lalkoztatott. Építési vállalkozó ez időben három akadt: Goldstein Dávid, 
Goldstein Zsigmond és Grundböck Is tván 2 2 . 

A 90-es évek elejére az építőiparosok arányszáma 6,7%-ra csökkent, bár 
szám szerint 44-en voltak (összesen 521 iparost tartottak számon akkor Z e n t á n ) 2 3 . 
Az ép í tő iparhoz 5 üzem és kereskedés kapcsolódott . Legjelentősebb volt 
Markovits és B r a u n 2 4 fűrészgyára, Goldstein Dávid téglagyára 2 5 (ezt a 70-80-as 
években G. Zs. tartotta), Freund Ernesztin és Goldstein Benő fakereskedése 2 6 . 
Az építési vállalkozók sorában ekkor jelent meg a Guelmino és Temesváry 
társcég. A m ű k ö d ő Goldste in építkezési dinasztia mellett meg kell említeni 
a Szegheő-dinasztiát, majd a századelőtől kezdve a jelentőssé váló Kalmár, 
Vukovich, Hegedűs vállakozókat. 

A kőművesek és ácsok 1898-ban alakítottak szakegyletet - saját könyvtár
ral. Az 1900-as évek elején, amikor az építőiparban némi hanyatlás áll be, 
működését újból jóvá kellett hagyatni. A lelanyhult építési kedv a szakmán 
belül eluralkodó ellentmondás (kontárkérdés) vezetett a már említett sztrájk
hoz. Az építőanyagok, a munkabér drágulása, az építési költségek állandó 
emelkedése jellemezte ezeket az éveket. Az építési kedv megcsappanásáról az 
1900-1908 között kiadott építési engedélyek száma 2 7 tanúskodik. A rendezetlen 
helyzetet, a képesítéshez és munkavállaláshoz fűződő kérdéseket a kereske
delmi minisztérium az 1913. évi A 3 2 3 % VI. számú rendeletével próbálta 
megoldani, amely az 1884-es XVII. törvénycikkelyen alapult. Ennek értelmé
ben a kisebb kőműves munkálatok végzésére jogosított iparosok kis- és nagy
községekben csakis egy, legfeljebb két szobából, konyhából, kamrából álló 
lakóházat, vagy gazdasági rendeltetésű épületet építhetnek, amelyeknél a 
szerkezeti fesztáv nem lépi túl a 6 métert. Alápincézett vagy kétsoros (két 
traktusos) épületeket nem emelhetnek. 

Ácsmunkáknál a tető összetettsége határozta meg, ki vállalkozhat a kivi
telezésre. Mindez az iparosokra, nem pedig az építőmesterekre vonatkozott. 

A sztrájk évei után 1908-ben 2 8 a zentai ácsmunkások megalapítják az épí
tőmunkások országos szervezetének zentai csoportját, majd 1909-ben újjá
szervezik. Ennek keretében továbbképző tanfolyamokat indítanak, kedvező 
fordulatban reménykedve. 

Összegzésül: A zentai építőipar fokozatos fejlődése a 80-as, 90-es évektől 
vett nagyobb lendületet. Zenta városias arculatának kialakulása is ezekre az 
évekre tehető. A városban két téglagyár 2 9 és egy fűrészgyár 3 0 működött. Az 
igényes építést előírások (a megyei építészeti szabályrendeleten alapuló városi 
szabályrendelet, az építészeti bizottság és a városi mérnök ellenőrzései) szolgálták, 
továbbá a műipar fejlődése (a vasúti „I" profil, a Mátrai- és Hennebique-vasbe-
tonrendszerek XIX. század végi megjelenése, a kiegészítőipar, pl. az épületasztalos-, 
bádogosipar fejlődése és alkalmazása) , a műtégla (Clinquer, gipszdíszek), 
a különböző cserepek (Revolver-cserép, Bonn-, Hatschek-eterni t , 1927-től 
a Hodik-tégla) előállítása mellett a technikai vívmányok (villanyvilágítás, szellőz-



Iskola-terv Szentára. Megyei mérnöki terv 1803-bóL Ez az eddigi ismert legrégibb Zentára 
vonatkozó építészeti terv (Magyar OLT) 

tetés, központi fűtés, vízvezeték, csa tornázás , aszfalt lemez-szigetelés) is 
mind inkább szerephez ju to t t ak . 3 1 

A kibontakozó és fellángoló építési kedvnek az I. világháború vet véget, 
derékba törve a fejlődést. 

A szakma hanyatlása a 20-30-as években 

A világháború utáni építési inerció múltával a gazdasági válság idején 
(1929-1935 között) az építőipar nagyméretű pangásnak van kitéve. A pénzte
lenség sem az épít tetőknek, sem az iparosoknak nem kedvez. Ilyen helyzetben 
a munkára váró városi építőmesterek és építőiparosok munkanélküliként tengőd
nek, már-már iparuk beszüntetésére gondolnak 3 2 . Az építőipar válsága károsan 
hat az összes kiegészítő iparág helyzetére. 

A kereskedelem zuhanása, az adók emelkedése, a vámok és i l le tékek 3 3 

megjelenése az iparostársadalmat háttérbe szorította (amely Zentán kemé
nyen állta a sarat a gyáripar előrenyomulásával szemben). 

Ilyen körülmények között az 1932-es ipar törvény 3 4 fokozta az építőtevé
kenységben a gyár- és a kisipar között kialakult feszültséget azzal, hogy szinte 
minden jogot a mérnökök 3 5 kezében összpontosított, megfosztva ezzel a zentai 
építőiparosokat a munkalehetőségtől. A vitás kérdés lényegét e munkaínséges 
időkben az képezte, hogy kinek (a képesítéshez mérten) mihez van j o g a ? 3 6 



Az új törvcny értelmében kőművesmester csak az lehetett, aki bizonyos 
szakiskola elvégzése u t án szakvizsgát te t t , és megkapta kőművesmesteri 
jogosítványát. Ez azt jelenti, hogy technikai középiskolát végzett, négy évig 
dolgozott az iparban, megvan a paliéri záróvizsgája, és ötévi gyakorlat u t á n 3 7 

letette a mestervizsgát 3 8 , és a törvény 456. paragrafusának III. pontja szerint 
ezt bejelentette a hatóságoknál. 

E rendelkezés szerint a kőművesmesternek joga van bárhol olyan egyszerű 
szerkezetű új földszintes házat, gazdasági épületet emelni - az építkezés 
teljes befejezéséig, az összes iparosmunkákat ideértve - , melynek leg
hosszabb épületszárnya nem haladja meg a 15 métert, legszélesebb traktusa 
pedig legfeljebb 6 méter. A munka lehet saját terv szerinti (különben csak 
olyan tervet írhat alá, amelyet maga készít), ha a tervet a hatóság jóváhagyta, 
és kivitelezésével őt bízta meg (az építkezésnél alkalmazhat fizetett napszá
mosokat). A törvény 49. paragrafusa szerint városokban csak kőművesmesterek 
vállalhatnak munkát. 

Ezzel szemben kőművesiparosoknak azt tekintette a törvény, aki az inas-
és segédéveket (2 év inasság és 3 év segédség) letöltötte, és iparosigazol
vánnyal bíró önálló iparos lett. Kis- és nagyközségekben, falvakban, tanyákon 
vállalhatja egy-, legfeljebb kétszoba-konyha-kamrás (pince nélküli), 6 méter 
szerkezeti fesztávolságot nem túlhaladó soros épület építését, olyan javító
vagy tatarozómunkát , mely nem érinti az épületi szerkezeti részét, és nem 
szükséges hozzá a földszintnél magasabb állványzat. A kőművesiparos ács
munkát nem vállalhat, rajzot sem készíthet, és nem írhat tervet alá. 

Az ácsmester bárhol vállalhatja faszerkezetű ház építését, a vele kapcsolatos 
összes ipari munkát, valamint minden önálló ácsmunkát elvégezhet. A válságos 
időben az építők sorában korábban nézeteltérésre okot nem adó képesítésben 
kü lönbség 3 9 lett a probléma fő forrása. A kőművesiparosok a kőművesmesteri 
jogokat követelték, de ehhez, az új törvény értelmében, szakiskolát kellett volna 
végezniük. A városi elöljáróság 1935-ben úgy zárja le az ügyet, hogy kimondja: 
a kőművesiparos nem végezhet kőművesmesteri munkát. 

Zenta építőipara - bár fejlettnek mondható - 1928-tól válságos helyzetbe 
került . Az új rendele tek a munkanélkül iségen nem seg í t e t t ek 4 0 . A városi 
építészet előremenetelén pedig szinte semmit. Az 1932-ben beiktatott városi 
építkezési szabályrendelet űrt töltött ki ugyan, de a beruházások, építkezések 
hiányában inkább megszorításai jutottak érvényre. A szabályrendelet értelmében 
a város szűkebb központjában csak emeletes házak épülhetnek, de próbáljunk 
akár csak egy épületet is találni, amelyet a 30-as években emeltek ezen a részen. 

Polgárházak, napsugaras oromzatok, munkástelepi 
építkezések Zentán 

Az igényes köz- és polgári építkezés igényes és a mesterséghez méltó 
munkát követelt. A stílusok ismerete, alkalmazása körültekintést és szakmai 
ismeretet feltételezett. A stílus a kor szellemi-gazdasági lehetőségeinek lenyomata. 
Olvasható , magyarázha tó és megér the tő . Egyszerűen tükrözi az életkörül
ményeket. Elég, ha csak a 30-as évek gazdasági válságától sújtott építészetre 



gondolunk , melynél a pur i f ikáló ép í tés t nem ízlésből, hanem szükségből 
a lka lmazták . 

A lehetőség és a kivitelezési mód egybehangolása a háttere a jellegzetes 
zentai napsugaras oromzatok kialakulásának is. Az 1884-ben állított gőzfű
rész, az olcsó úsztatott erdélyi fa, az árvíz utáni szegedi építkezések (1879) 
nélkül aligha jöhet tek volna létre. A zentai iparosokat dicséri az anyag és stí
lus szép és változatos alkalmazása. 

A Munkástelep a budapesti Wekerle-telep, gróf Andrássy Gyula felhívása, 
az 1907. évi XLVI. tc. előírása és állami kölcsön nélkül szintén nem épülhetett 
volna meg. Zenta példája a problémára való érzékenységről tanúskodik. A 
munkástelepi házaknál a népi építkezést vették alapul, ennek nyomai fellel
hetők az 1942-ben épült néhány „zentai" ONCSA-házon. 
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Dénes: Építészképzés és mesterfelvétel a XIX. században. Pesti mesterek és mester
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1 Ilyen vándorkönyv egy példánya megtalálható a Zentai Történelmi Levéltár gyűj
teményében. Csányi István kőműves nevére szól, és 1848-ból való. Mgj.: Zentán 
szokásban volt, hogy a mester az inasidőkből elengedett ugyan, de ezért az inastól 
bizonyos kártérítési összeget kért. 

2 Ez az 1885-ös 2567. számú miniszteri rendelet az ácsokra nézve a következő volt: négy
szögbe rózsát, avagy csapolva, vésve fácskát kell mestermunkaként elkészíteniük. 

3 Adat a 10-es jegyzetnek megfelelően: a kőmúvesmesteri jog (inkább 1859-től kezdve) 
enyhébb követelményeket állít, és vizsgához nem volt kötve. 



1 4 Guelmino Alajos (1822-1905) építőmester, 1882-től 1886-ig ipartársulati elnök, 
1886-1887-ben az első ipartestületi elnök, majd örökös tiszteletbeli elnök volt. 

1 5 BácS-Bodrog vármegye már 1831-1832-ben javasolta a céhek megszüntetését, mert 
a fejlődés gátját látta bennük. 

1 6 A zentai ipartestület 1888-ban kapta meg szabályzatát, 1894-től volt székháza, 1912-től 
1917-ig a Szabó László utcában, majd 1927-től a Géza utcai Guelmino-házba 
költözött. In: Tripolsky Géza: 1888-1988 A zentai iparosegyesület 100 éve. Senta, 
1988. 30-36. 

1 7 1898-ban ebből alakult a Katolikus Legényegylet. In: Zenta és Vidéke 1890.11.12/41. 
1 8 Szabadka iparforgalmá 8,18%, Makóé 7,99%, Hódmezővásárhelyé 6,33%. In: Zentai 

Közlöny 1895. 5. 19/20. 
1 9 Zentai Közlöny 1900/24. 
2 0 Zentán a gabonafeldolgozás, az építőanyag-gyártás mellett a fa- és fafeldolgozó ipar 

nyert nagyobb teret. Igen erős a bútorasztalos-ipar is. 1870-ben építészeti és mű-
iparral 17 önálló vállalkozó foglalkozott In: Az 187l-es tiszai járás összeírása. 

2 1 A műszaki felsőoktatás (egyetem) 1871-től datálódik. 
2 2 Gundböck István építész 1883-ban nyit körkemencét Zentán, közel Goldstein Zsigmond 

(égiagyárához (a Felsőkertekben), s a korabeli beszámolók szerint itt egész kis 
ipartelep nőtt ki, amelynek Clinquer-téglái többször elismerésben részesültek. Az 
üzem 1901-ig működött. Később a ŠIPAD keretében üzemel tovább. 

2 3 Ebben az időben a legismertebb kőművesek: Regdon Lipót, Hegedús Károly; ácsok: 
Erős György, Kalmár Erneszt, Spekla Mihály, Renkó Antal. Vályogvetőkből 
e listán 5-en szerepeltek. Ismert bádogos volt Sík Frigyes, lakatos pedig Sétáló 
Sándor. IASA F: 3. ad/74. Rendezetlen Vujié-anyag. Összehasonlításképpen meg
jegyzendő, hogy 1935-ben 23 ács, kőműves volt Zentán. In: Knežević Milivoje: 
Zbornik za Historiju grada Senta. Senta, 1935 

2 4 Braun József fűrészgépét a Tisza-parti fenyötutajok közelében, a vásárállás szélen 
1884-ben állította fel. Ebből fejlődött ki a Markovits és Braun Fúrészgyár 1891-ben. 
Ez utóbbi termékeikért az 1903. évi zentai kiállításon elismerő oklevélben részesült. 
1909-ben még Graff Ármin (1875-1944) alapít fatelepet, melyet 1917-ben fűrész-
gyárrá fejleszt a mai TAMP helyén. Telepe vagy 20 évig jelentós szerepet játszott 
a zentai építőipar életében. 

2 5 1901-től Horváth Kátai Imre tulajdonában találjuk. Horváth 1920-ig tartotta. 
2 6 Mellettük említésre méltó Hauer József fakereskedése, mely 1911-ben nyílt meg és 

működött a két világháború között. Hauer famegmunkáló gépekkel dolgozott. 
2 7 1900-ban 88 volt az építési engedélyek száma, 1901:4?, 1902:22, 1903:19, 1904:20, 

1905:22, 1906:22, 1907:30, 1908:30. (Építőbizottsági jegyzőkönyvek 1899-1918, 
IASA F:?) 

2 8 Ebben az évben a zentai iparosok Egyetértés címen lapot indítottak, de kezdeményezésük 
rövid életűnek bizonyult. IASA F: 38 Zbirka Jove Vujića, Dudás Andor kézirata II. 

2 9 1930-tól három téglagyárról tudunk: Grundböck (SIPAD), Strilich és Jenacsek tégla
gyáráról. 

3 0 1917-től jelentős a Gräff Fűrésztelep. Graff építési vállalkozásokkal is foglalkozott. 
3 1 A fejezet adatai: Szentai Újság 1932/148. 1935/46. száma és a Szentai Friss Újság 

1925/116., 1928/34., 39., 1931/139., 1932/14., 29., 31., 124., 134., 148., 1933/3., 
36., 128., 1934/8., 68., 132., 143., 1935/46., 57., 60., 67., 79., 114., 1937/49. és 
1938/27. száma. 



Goldstein Benő (1863-1944) fakercskedő, építkezési vállalkozó 1891-ben kiválton 
iparát 1932-ben bevonta. In: Tolmácsy Géza: Pénzügyi élet II. 1967 

A kőművesek és ácsok illetéke 1932-ben 100-100 dinár volt. 
Az új ipartörvény valójában meghagyta az 1913-as rendeletet, amely az 1884. évi 

XVII. törvénycikkelyen alapult. 
A 30-as években Zentán szinte minden nagyobb építkezési vállalatot Majoros Péter 

mérnök-vállalkozó kapott meg. 
Már 1925-ben nagy viták folytak a jogokról a Zentai Ipartestületben. 
Vagy akik három évig tanulták a kőműves- és ácsmesterséget. 
1933-ban Zentán még van mestervizsgáztatás, a mestervizsgáztatókat a bán jelölte ki, 

így a kőművesek mestervizsgáztatói: Ballá Pál és Farkas József. Az ácsokat Bo-
rosgyevi Orbán és Almási Lukács vizsgáztatta. A vizsga díja 450 dinár volt. 

Az 1913-as rendelet a képesítésre nézve ellenőrzést nem alkalmazott, így az iparosok 
gyakran olyan munkákat is elvállaltak, melyek végzéséhez nem lett volna joguk. 
Akkor persze munka volt elég, és ezzel nem törődtek. Problémává a válság idején 
lépett elő. 

Városi építkezéseknél előírták, hogy a vállalkozó köteles zentai munkásokat alkalmazni. 



Klamár Zoltán 

A KOVÁCSMŰVESSÉG KANIZSÁN 

Kovácsműhely nélkül valaha elképzelhetetlen volt az élet egy tanyasoron, 
faluban, kis- vagy nagyvárosban. Nagy szükség volt a kovács mesterségbeli tu
dására a mezőgazdasági népesség körében, az uradalmakban. 

Appel Ede Kanizsáról írott dolgozatának Ipar című fejezetében említést 
tesz arról, hogy 1886-ban a község területén 24 iparengedélyes kovács műkö
dött. Ha ezt a számot megszorozzuk a mestereknél dolgozó segédek számával, 
amely átlagosan két embert jelent - bár nem volt ritka az olyan jó forgalmú 
kovácsműhely, ahol három segéd és egy vagy két inas is dolgozott - , akkor 
láthatjuk, hogy csak Kanizsa községben 70-80 kovácsmesterségben jártas em
ber volt. 

A szakma virágkorát a múlt század '90-es éveitől századunk '40-es éveiig 
élte. Szinte minden forgalmasabb utcában működött egy-két kovácsműhely. A 
mesterség nemritkán apától fiúra szállt, és bizonyos megmunkálási fogások 
családinak minősülő szakmai titokká váltak. 

A korai ipartestületi jegyzőkönyvek meglehetősen kevés adatot közölnek 
a községben, illetve a városban működő mesterekről. Az 1880-tól 1920-ig ter
jedő időszak jegyzékeiben legtöbbször nincs feltüntetve az engedély kiadásá
nak pontos dátuma, sőt esetenként a működés beszüntetésének vagy a mester 
elköltözésnek az időpontja sem. 

Néhány esetben a mesterség megjelölésekor a kovács mellé odaírták, hogy 
remekes. Ez vélhetően a díszkovácsok megkülönböztető jelölése volt. 

Mi készült Szabó Imre kovácsmühelyében? 

A műhely a Zentai (Vécsey) utca 38. szám alatt volt, a tóparti közöket 
összekötő egykori Újvárosi főutcán. Közel a sertéspiachoz, a városból kivezető 
egyik legforgalmasabb utcában dolgozott Szabó Imre mester. 

A legfontosabb szolgáltatások egyikének az ekevas élezése számított. A 
hajnalban induló parasztemberek a városból kifelé menet a műhelyben lead
ták a kicsorbult ekevasat, és este, hazatérőben megélezve vették át. 



A kovácsok javítottak, illetve készítettek boronát, fogast, vasaltak gurgulyát, 
pótolták a vetőgép egyes részeit. Készült a műhelyben kaszaüllő, kaszakalapács, 
faragóbárd, balta, fejsze, csákány, szárvágó, dohányvágó stb. 

A kovács keze alól került ki a kocsivasalás, a tengely. Ez a munka teljes 
összehangoltságot igényelt a bognár tevékenységével, ugyanis bizonyos mun
kafolyamatok egymást követték. A kocsinak, szekérnek, fiákernek alig akad 
olyan alkatrésze, melyet a kovács meg ne vasalt volna. így alakultak ki bizo
nyos kovács-bognár mesterpárok a kocsikészítés terén. Az együttműködés 
évekre szólt, és legtöbbször barátság szövődött a mesterek között. 

A kocsikon kívül nehéz és könnyű szánkókat is vasaltak, sőt tragacs- és 
talicskavasalásokat is csináltak. 

Fontos munkájuk volt a lovak patkolása. Ez szinte mindennapos tevékeny
ségnek számított. A nyers patkót a mester és egy segéd készítette két meleg
ből. Később még egyszer hevítették, amikor a ló lábához igazították. 

A patkolókovács egyben gyógykovács is volt - mondja Szabó Imre. A ko
vácsnak kellett a ló járáshibáit korrigálnia. Ha oldalra dobta a lábát a ló, vagyis 
franciázott, akkor a patkó sarkát kifelé kellett hajlítani. Ha gyulladásban volt 
a pata, a kovács feladata volt, hogy kitisztítsa, kivágja a gyulladásos részt, és 
ekkor úgy kellett a patkót illesztenie, hogy az ne nyomja a beteg felületet. 

Ilyen esetben legtöbbször régi kalapból szabtak a patkó alá, de később már 
gumit tettek a beteg felületre, és így bírták munkára a lovat. 

Készítettek téli és nyári patkót. A téli patkóba éles sarkot csavartak be, 
hogy ne csússzon. A fuvarosok lovainak patkójába négy sarkot csavartak. 

A kovács maga készítet te a szerszámait, a fogókat, fúrókat, metszőket, 
kalapácsokat. Az üllőt, köszörűt és a fújtatót készen vette. 

Kovácsok Kanizsa községben 1880-tól 1920-ig 

A község területén Adorjánon, Kanizsán, Tóthfaluban, Oromhegyesen és 
Oromon működtek kovácsműhelyek. A fent jelzett időszakról készült listából 
sajnos nem állapítható meg, hogy melyik kovács hol, melyik településen dol
gozott. Esetünkben a számszerű adat az érdekes, ugyanis ez idő tájt 52 mes
ternek volt műhelye. Ez igen magas szám, ha figyelembe vesszük, hogy kb. a 
háromszorosára duzzad, ha a segédek és az inasok számát hozzáadjuk. 

Név Első bejegyzés Utolsó bejegyzés 

Apró János - 1918 
Borok János 1880 -
Bús Illés 1890 -
Borsos Ferenc - meghalt 
Bokor János 1880 1914 meghalt 
Bencsik Pál 1880 1918 meghalt 
Borsos Ferenc 1880 1918 meghalt 



Név Első bejegyzés Utolsó bejegyzés 

Bicskei Ferenc - -
Dobó György 1880 1918 meghalt 
Dobó Fábián remekes 1890 -
Dukai Mátyás remekes 1874 -Fejős Mátyás 1887 1907 
Fátyol Mátyás 1887 1930/73 
Faragó Ferenc 1887 1922 
Gregus István remekes - -Hegedűs János 1880 -
Hubai József 1890 -Harmath János - -
Horváth Mátyás - 1909 
Harmath György - 1910 
Hubai József - 1920 
Harmath Béla - 1921 
Harmath Dezső - -Joó Elek 1880 -Kovács József - 1903 
Kovács Pál - 1917 
Laczkó Mihály 1892 -
Laczkó József 1893 1905 
Laczkó Lukács - 1908 megszűnt 
Milutinovics István 1886 1919 
Németh Mihály 1885 -
Nyári Mihály - 1902 
Nagy Pál - 1911 
Ocskai Ferenc 1880 1907 lemondott 
Oláh István - 1921 
Pósa János - 1913 
Sarnyai Gergely - 1887 elköltözött 
Sóti Ferenc Balázs 1890 -Sátai István 1891 -Sóti Mózes remekes - -Stábéi Albert 1892 -
Szél Ferenc 1889 1900 lemondott 
Sóti Mátyás 1901 -Sóti Sándor - 1921 meghalt 
Tandari Ferenc - -Tatić Miloš 1884 elköltözött -Tanács Mihály - 1919 



Körte alakú kovácsfújtató Nagy István ókanizsai kovácsmester műemlék jellegű műhefyébőL 
Tulajdonosa Szabó Mátyás, a néhai mester veje. Kanizsa, Ady Endre u. 1 

Fotó: K. Z. 

Név Első bejegyzés Utolsó bejegyzés 

Törtelyi Márton - 1922 
Újfalusi János 1891 1912 meghalt 
Úri Lukács - 1921 
Vágó András 1890 1921 
Vajda János 1901 1921 lemondott 



A kanizsai kovácsok 1919-től napjainkig 

A városban 1919-től napjainkig 20 kovácsmester működött 17 műhelyben. 
Erre az időszakra vonatkozóan már jóval több adat áll rendelkezésünkre, 
tudjuk, mikor nyitottak önálló műhelyt az egyes mesterek, és meddig dolgoztak 
a szakmában. 

Név Első bejegyzés Utolsó bejegyzés 

Kriska Sándor 1931 1954 
Major István 1940 -
Nagy István 1919 1954 
Szabó Imre 1924 1955 
Tácsi Antal 1931 1955 
Csápek Lajos 1939 1954 
Császár Gyula 1931 1953 
Sóti Béla 1926 -
Pilisi Szilveszter 1933 1956 
Sóti Mátyás 1901 -
Laczkó Mihály 1933 1956 
Szebenyi Miklós 1941 1944 
Szabó Péter 1942 1949 
Halász László 1944 
Nyári Ferenc 1953 1955 
Faragó Dénes 1955 1962 
Major Antal 1955 1960 
Szabó Imre 1957 -
Kriska Dezső 1958 1960 
Lázár György az egyedüli kovács napjainkban 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a szakma kihalása az ötvenes évek
ben indul meg, és a hatvanas évek elejére már alig marad kovács a városban. 
Mindez a mezőgazdaságban megjelenő erőgépekkel hozható összefüggésbe. 
Ma 1996-ban egyetlen működő kovácsműhely van Kanizsán az Ady Endre utcá
ban. Lázár György még hagyományos értelemben műveli a szakmát. 

Kovácsműhelyek Kanizsán 

Kanizsán a 17 kovácsműhely zöme a város nyugati részén helyezkedett el. 
Több olyan forgalmas utca volt, amelyikben két vagy három műhely is megélt 
egymás szomszédságában. így például a hosszú Zentai utcában három műhelyben 
zengett az üllő. A Vojvoda Misié utcában úgyszintén, de a disznópiac körül is 
három műhely várta a megrendelőket. 



A térképen bejelölt műhelyek tulajdonosa és pontos címe: 

1. Faragó Dćnes, Köztársaság u. 70. 
2. Kriska Sándor, Petar Drapšin u. 20. 
3. Sóti Mátyás, Lenin u. 
4. Pilisi Szilveszter, Vojvoda Mišić u. 54. 
5. Császár Gyula, Vojvoda Mišić u. 25. 
6. Szebenyi Miklós, Vojvoda Mišić u. 20. 
7. Nyári Ferenc, Vojvoda Mišić u. 10. 
8. Csápek Lajos, JNA u. 1. 
9. Lackó Mihály, Sava Tekeli u. 43. 

10. Lázár György, Ady Endre u. 6. 
11. Nagy István, Ady Endre u. 2. 
12. Sóti Béla, Lenin u. 
13. Szabó Péter, Vándor u. 
14. Major István, Zentai u. 23. 
15. Szabó Imre, Zentai u. 38. 
16. Halász László, Mostari u. 6. 
17. Tácsi Antal, Mostari u. 3. 

A környező települések kovácsai 

A Kanizsa környéki apró falvakban és tanyacsoportokban is dolgoztak ko
vácsok. Számuk majdnem azonos a kanizsai mesterekével, az ötvenes évek vé
géig 20 kovácsműhely működött . 

A századelőn épült műhely szeglete. Előtérben a lábbal hajtott köszörű. 
Fotó: K. Z. 



Név Első bejegyzés Utolsó bejegyzés 

Adorján 

Sovány Kocsis János 1908 
Nagy János 1938 
Kocsis János 1946 

Oromhegyes 

Bicskei András 1904 1953 
Gulácsi Mátyás 1928 1955 
Dukai Béla 1925 1953 
Zsoldos Balázs 1931 1953 
Szabó Péter 1942 1949 
Nyári Mihály 1902 
Konc Ferenc 1926 
Teslié DuSan 1954 1958 

Orom 

Juhász Ferenc 1943 1959 
Kovács Márkus 1947 1960 
Úri Lukács 1921 1961 
Dobó Sándor 1924 
Kovács Károly 1937 1947 
Nagy Pál 1911 

Tóthfalu 

Bálint Ferenc 1928 1962 

Velebit 

Ciganovié Nikola 1954 1963 
Mihié Desimir 1954 1959 



A jegyzékben továbbá találtam még öt olyan kovácsot, akinek lakhelyére 
vonatkozóan nem volt adat. 

Név Első bejegyzés Utolsó bejegyzés 

Faragó Ferenc 1953 
Hubai Lajos 1920 -
Huzsvár Elek 1934 1938 
Harmath Péter 1936 -
Kovács András 1926 1940 

Adatközlők 

Szabó Imre, 1934, Kanizsa, Szabadkai út 31. 
Szabó Mátyás, 1914, Kanizsa, Ady Endre u. 2. 
Gombaszögi Péter, 1938, Kanizsa, Hajdúk Stanko u. 2. 

Irodalom 

P E R E H Á Z I Károly, 1986: Stílus és technika a kovácsoltvas-művességben. 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

A P P E L Ede, 1886: Ókanizsa nagyközség tör ténelmi, helyrajzi, gazdasági, 
népismei és statisztikai ismertetése. Bittermann József, Szabadka 

Jegyzetek 

Appel Ede, 1886: 53. 
Zentai Történelmi Levéltár, F 397., F397./23, Fo39./l, 2, 3 





Beszédes Valéria 

A BÁCSKAI ASZTALOSOK 

Apám emlékére 

írásomban rövid áttekintést adok a bácskai falusi asztalosok működéséről 
a XVIII. század közepétől a nagyüzemi asztalosipar megjelenéséig. Kizárólag 
a mezővárosi és a falusi mesterek festett munkáival foglalkozom, a városi 
furnérozott bútorok falusi elterjedésének kérdését nem tárgyalom. Az átlagos 
mesterek eszköztárának, szerszámainak, néhány régies technológiának az 
ismertetésétől is eltekintek. 

Az újkori bácskai asztalosok 

Az első mesterek a török hódoltság után, valamikor a XVIII. század köze
pén jelentek meg ezen a vidéken. Hogy a megelőző időszakokban éltek-e er
refelé ilyen iparosok, arról sem írásos, sem tárgyi bizonyíték nem maradt fenn. 
Feltételezzük azonban, hogy a nagyobb központokban, mezővárosainkban, a 
kolostorokban (Bács, Aracs, Ilok, Coborszentmihály-Zombor) dolgozniuk 
kellett fafeldolgozó iparosoknak, hiszen az embereknek a középkorban is 
szükségük volt ládára, asztalra, székre, kapura, ablakra, ajtóra, deszkakoporsóra. 
Nem valószínű, hogy ezeket a tárgyakat kizárólag kereskedőktől szerezték be. 

A hódoltság csaknem két évszázada alatt ezen a vidéken kicserélődött a 
lakosság. Településrendszere szinte teljesen elpusztult, gazdasága visszafejlő
dött; emiatt tűntek el a kézművesek is erről a területről. Néhány településen, 
amely túlélte a török időket, a legfontosabb iparágakat űző mesterek megma
radtak. Evlia Cselebi útleírásából tudjuk, hogy Zomborban ebben az időben 
már több kézműves is dolgozott. Biztos, hogy a XV. és a XVI. században ko
vács, ács, szűcs, bocskoros és papucsos is volt Bácsban, Zomborban és Péter
váradon, hiszen nélkülük nehezen képzelhetjük el a hétköznapokat. Szabad
kán még a legnehezebb időkben is dolgozott néhány kézműves. Valószínűleg 
asztalos is akadt, esetleg olyan ács, aki ácsolt bútorokat készített. 

A határőrvidék megszervezésekor minden bizonnyal vándorasztalosok is 
rövidebb-hosszabb ideig dolgoztak az ismert kapitányok, a zombori Branikovi-
csok és a szabadkai Szucsicsok udvarházában - bár az utóbbiakról a krónikások 



azt is feljegyezték, hogy igencsak fösvények voltak, mert a csengő aranyat job
ban becsülték az úri cifraságoknál. 

A XVIII. század eleje sem kedvezett az iparosoknak tájunkon. Hiszen a 
Rákóczi-féle szabadságharc hadműveletei ismét megtizedelték az itteni lakos
ságot. A helyzet valamikor a negyvenes években rendeződött, ugyanis ebben 
az időben nyeri el Zombor , illetve Újvidék a szabad királyi városi státust, s a 
harmadik nagyobb település, Szabadka is ekkor polgárosodik. A határőrvidék 
felszámolása, a civil hatalom vetette meg az iparosodás alapjait. Városaink 
olyan kedvezményeket nyújtottak lakosaiknak, amelyek lehetővé tették az ipa
rosok megtelepedését. 

Az iparosokat először 1720-ban írták össze ezen a területen. Ekkor még 
egyetlen asztalost sem találtak a számlálási biztosok. Csaknem két évtized 
múltán, 1738-ban sem dolgozhattak hivatalosan mesterek, mert az árjegyzékben, 
melyet a vármegye adot t ki, még nem szerepel asztalosáru (SZTL, Iványi-
gyűjtemény 50.). A század közepén jelentkeztek az első mesterek. Szabadkán 
bizonyos Balsius Lamplnak több számláját is megőrizte a helyi levéltár. Ulmer 
Gáspár kutatásaiból tudjuk, hogy a XVIII. század hetvenes éveiben rajta kívül 
még két mester dolgozott a városban. Nevük alapján németek, illetve csehek 
lehettek, mert Vanneknek, Lamplnak és Mayernek hívták őket. Zomborban 
a hatvanas években a katolikus céhben tesznek először említést asztalosról, 
bizonyos Georg Reufról. 

A XVIII. század fordulójára egyre több asztalos lett a vármegyében; erről 
a Borovszky-féle monográfia tudósít. A zombori, illetve szabadkai adatokból 
arra következtethetünk, hogy ebben a korai korszakban nagyobb településc
inken csupán néhány mester folytatta ezt a tevékenységet. Hogy dolgoztak, azt 
nemcsak a levéltárakban fennmaradt nevek igazolják, hanem az 1794-ben ki
adott limitáció is, melyben meghatározták az egyes termékek árát a megye 
területén dolgozó mestereknek (SZTL F.272.15.B.33/pol 1796). Az árjegyzék
ből arra is következtethetünk, hányféle ipart űztek ebben az időben, s milyen 
késztermékeket gyártottak az egyes műhelyekben. 

Az 1794. évi limitáció és az asztalosok 

Az asztalosokra vonatkozó árjegyzékben elsőként az ajtók, ablakok ára ta
lálható. Lényegesen gazdagabb az a rész, melyben a bútorokat veszik számba. 
Bizonyára csak azok árát határozták meg, melyekre volt is kereslet. 

A keményfából készített ágyak, almáriumok, asztalok, pohárszékek kétszer 
annyiba kerültek, mint a fenyőfából, illetve más puhafából, vagy ahogy az ár
jegyzékben olvasható, lágyfából készült bútorok. Az előbbieket nem festették, 
mert a lágyfából készülteknél minden esetben feltüntették, hogy az árban ben
ne foglaltatik a festés is. A keményfa bútorokat a vékony úri réteg használ
hatta, a festett bútorok viszont a jobbágyság, a városi iparosok, kereskedők 
használati tárgyai lehettek. Egy-egy család bútorzata rendkívül szegényes volt 
nemcsak ebben, hanem a későbbi korszakban is. Erről tanúskodnak azok a 
XIX. századi hagyatéki leltárak, végrendeletek, melyeket levéltáraink őriznek. 
A végrendeletek azt bizonyítják, hogy a bútordarabok sorsáról rendszerint a 
nők rendelkeznek, s hogy lányaiknak hagyják őket örökül. Ezek a jegyzékek 



néhány ágyról, ládáról, lócáról, asztalról tesznek említést. Nem valószínű, 
hogy több bútora lehetett egy-egy paraszti háztartásnak. 

Feltűnő, hogy az 1794-es limitációban már háromfiókos almáriumot is kí
náltak a mesterek, és a még századunkban is közkedvelt konyhai sublót árát 
is feltünteti az árjegyzék. 

Vegyük hát sorjába, miféle bútorokból választhattak ekkortájt a megren
delők. Háromféle ágyat - nyoszolyát - készítettek. Az úri osztály számára két
személyeset keményfából; valamivel olcsóbb volt az ágy, ha csak a lába készült 
keményfából. A puhafa nyoszolyák egyszemélyesek voltak. Almáriumot és po
hárszéket mind a kétféle fából csináltak. Az asztalok ára is a fa fajtájától és 
attól függött, hogy milyen volt a lába, volt-e fiókja. Kétfajta széket tüntetett 
fel az árjegyzék. Típusára vonatkozólag a szűkszavú meghatározásból nehéz 
bármilyen következtetést levonni. Bizonyára lécvázas székeket is készítettek. 
A XIX. század második felében készült székeknek az ülőkéje nem faháncs, 
hanem gyékény. Meggyőződésem, hogy ezen a fában szegény vidéken koráb
ban is a gyékényből szőtt ülőkét alkalmazták a lécvázas székek esetében. Ezek
nek az ülőalkamatosságoknak szép példáit őrzik a kupuszinai helytörténeti 
gyűjteményben. 

Menyasszonyi ládáról nem tesz említést az árjegyzék, de a háromlábnyi 
hosszú, festett czukóládáról igen; ez a tétel a festett menyasszonyi ládákra utal. 
A tálasok ára a hosszúságuktól függött. Feltüntetik az árát a még századunk
ban is közkedvelt kanapénak, vagy ahogyan abban az időben nevezték, a pár-
naszéknek. 

A bölcsőknek két fajtáját kínálták: a díszesebb, esztergályozott festettet, 
valamint a közönségeset. Ezek formája a későbbi időkben sem változott. 

Az árjegyzékben meghatározták a lisztesláda és a mángorló árát is. Viszont 
a parasztság körében még a századfordulón is kedvelt sarok-, illetve közönsé
ges padokról, lócákról nem esik említés. Ugyancsak hiányzik a listáról a Sze
ged és Hódmezővásárhely környékén olyannyira kedvelt karosszék, a gondol
kodószék. A prices, a dikó nem az asztalosok műhelyéből került ki, ezért nem 
határozták meg ezek árát. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem használták 
őket, hiszen ez az ágyféleség még századunkban sem hiányzott a parasztok 
háztartásából. Az egyszerűbb alkalmi ágyféleségeket a család férfitagjai állí
tották össze, a lécvázas gyékényágy pedig helyi specialisták munkája volt a 
későbbi korszakokban is. 

Az 1794-ben készült árlista végeredményben tartalmazza mindazokat a bú
torféleségeket, melyek a XIX. századig meghatározták az itteni parasztság la
káskultúráját. A múlt század folyamán ez nem sokat változott. A század utolsó 
éveiben kezdték vásárolni az újfajta bútorokat, a kasznit, kaszlit, magasómá-
riumot - a kétajtós ruhásszekrényt - , a tornyos ágyakat. Századunkban, a hú
szas-harmincas években, a hagyományos közösségekben, a hálószoba lesz a 
közkedvelt bútoregyüttes. 

A komáromi bútor hatása a bácskai asztalosokra 

Az alföldi asztalosok munkáiról máig nincsenek pontos adatai a néprajz
tudománynak. Csilléry Klára kutatásaiból tudjuk, hogy nem maradt fenn annyi 
emlékanyag, melyből pontosan megrajzolhatnánk egy-egy központ kisugárzá-



sának határát. 1782-ben egy szegedi összeírásban szerepel ugyan egy kecske
méti festett láda, de hogy milyen volt, arról nincsenek biztos ismereteink. A 
többi nagy múltú alföldi város - Cegléd, Nagykörös - esetében sincs kellő 
ismeretanyagunk. A Duna-Tisza köze déli részeinek asztalosmunkáiról még 
kevesebbet tudunk. 

A festett menyasszonyi ládák vajdasági változatait 1958-ban Vera Miluti
novic elemezte. Tanulmányát két fejezetre osztotta. Számba vette a Vajdasági 
Múzeum archaikusabb ácsolt menyasszonyi ládáit, majd pedig a festett ládák 
jellegzetességeit ismertette. Szerinte a fennmaradt emlékanyag alapján a Vajda
ság területén egyetlen központot sem különíthetünk el. Tanulmányának másik 
fontos tanulsága, hogy a múzeum gyűjteményében található ládák kizárólag a 
magyar, i l letve a néme t nyelvterület anyagával rokon í tha tók . A festett 
menyasszonyi ládáknak nincsenek balkáni vonatkozásai. A díszítések elrendezése, 
valamint virágmotívumaik alapján a színes tul ipános ládákat elsősorban a 
német mesterek munkájának tekinti. 

Joggal vetődik fel a kérdés, milyen bútorok kerültek ki az itteni mesterek 
műhelyéből, s falvaink, városaink lakói hol szerezték be azokat a bútorokat, 
melyek nélkülözhetetlenek voltak. 

Bonyolítja kérdésfeltevésünket, hogy a XVII., illetve XVIII. században az 
újonnan települő lakosság milyen bútorféleséget hozott magával. A németek 
olyan vidékről érkeztek, ahol fejlett volt a kézművesség, de ez volt jellemző a 
magyarokra is, akik az északi és a keleti megyékből jöttek ide. A Balkánról 
érkező délszláv népek: szerbek, cincárok, sokácok, bunyevácok archaikusabb 
bútort ípusokat használtak, melyeket nem asztalosműhelyekben állítottak elő, 
ők azonban már őslakosoknak számíthattak, hiszen a XVI., illetve XVII. szá
zadban érkeztek nagyobb tömegekben a Dél-Alföldre. 

A XVII. és a XVIII. században - amikor az itt élők éppen nem a háborúval 
voltak elfoglalva - a szobabelsők alakulásában a bútorkereskedőknek volt 
meghatározó szerepük. A területünkön található korai festett menyasszonyi 
ládák jelentős hányada a komáromi ládák típusába sorolható. A legrégebbi 
típusból ugyan egyetlenegyet sem őriznek múzeumaink, de a későbbi korsza
kok valamennyi típusa megtalálható vidékünk köz-, illetve magángyűjtemé
nyeiben. A Duna menti nagyobb vásárközpontokból jutottak el távolabbi te
lepülésekre. Azokat a bútorokat , melyeket nem vásárban vettek, helyi meste
rek készítették, akik minden bizonnyal a komáromi bútorok mintái alapján 
dolgoztak, hiszen ez volt a divat. A komáromi festett bútorok tehát meghatá
rozó hatással voltak e táj bútorkészítésére. A Dunán egészen Belgrádig szál
lították a bútort . Köztudomású, hogy a komáromi ládák még a Sumadijába is 
elkerültek, s a Timok menti településeken is megtalálhatók voltak. 

A XIX. század második harmadáig, a vasút kiépüléséig, Baja, Apat in , 
Zimony és Újvidék volt a legfontosabb kereskedelmi központ. A komáromi 
festett bútor ezen az útvonalon érkezett. 

A festett bútorok nemcsak a kereskedők révén jutottak el hozzánk. Terje
désükben nagy szerepet játszottak a céhek is. A mesterjelölteknek két évig 
vándorolniuk kellett, hogy megkaphassák a mesterlevelet. Az itteni segédek a 
XIX. század közepéig csak olyan helyekre vándorolhattak, ahol fejlett ipari 
központok voltak. A szabadkai segédek vándorkönyveiből tudjuk - közülük 
többet a helyi levéltárban őriznek - , hogy gazdáik leginkább Szegedre jártak 



tapasztalatot gyűjteni, a különböző mesterfogásokat elsajátítani. A bácskai és 
a bánáti kézművesség alakulásában a legfontosabb szerepet a szegedi céhek 
játszottak. Több Bács-Bodrog, illetve Torontál vármegyei céh is a szegedi 
anyacéhhez tartozott. 

A bajai és a békési festett bútor 

A terület újkori kisiparát - Szeged mellett - Baja és Temesvár alakította. 
Az asztalosság alakulásában is ennek a három központnak volt döntő szerepe 
a XIX. század folyamán. 

A közgyűjtemények, valamint az adatközlők visszaemlékezései alapján a 
múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben az uralkodó bútordivat a szabadrajzú 
virágmintás volt. Az egyes bútorféleségek alapszínét gyakran a nemzetiségi ho
vatartozás is befolyásolta. Vera Milutinovic szerint a zöld bútorokat a magya
rok használták. A ruszinok a századfordulón a fekete alapszínű ágyakat, ládá
kat kedvelték. A szabadkai tanyákon, adatközlőink szerint, a diószínű bútor 
volt a közkedvelt, és a minták, a faragott tulipánok csak a láda elején voltak. 

Az uralkodó szín ebben az időben többnyire a kék lehetett, hiszen a nap
jainkban is fellelhető festett bútorok nagy része sötétkék, illetve világoskék 
alapszínű. A minták elrendezésében sem tudunk különböző korszakokat 
elkülöníteni. A tükörkép-kompozíciót mindaddig alkalmazták, amíg cifrázták 
a ládákat, ágyvégeket. A virágok nagysága lényegesen kisebb, mint a vásár
helyi, bajai bútorok mintáié. Az egyes motívumok kidolgozása is egyszerűbb, 
elnagyolt. 

A tálasokon, padokon a virágok elrendezése frízszerű. A Duna-Tisza kö
zének bácskai oldalán bizonyos fáziseltolódást figyelhetünk meg. Egyes Duna 
menti településeken még a húszas évek végén is festett mintás bútorokat ké
szítettek a vásározó mesterek. Elsősorban a sokácok, a szlovákok kedvelték 
őket, de ebben az időben a kupuszinai, gombosi magyarok tisztaszobáját is 
ilyen bútordarabokkal rendezték be. 

A Duna menti festett bútor központjának Szentiván (Prigrevica) számított. 
A bútorok alapszíne a századfordulóig sötétkék volt. A mesterek a virágminták 
elhelyezésében még ekkortájt is a már említett gyakorlatot követték. A köz
kedvelt virág a tulipán, illetve az árvácska. 

A tízes, illetve a húszas években a sötétkék alapszín világoskékké válik. A 
minták is apróbbak, cifrábbak. Földfesték helyett olaj festéket használnak. Eb
ben a korszakban a tisztaszoba valamennyi bútorát hasonlóan festik és min
tázzák. A tulajdonos neve és a leány férjhezmenetelének az évszáma is szerves 
része a mintának, az ágyvégekre, kaszliknak az ajtajára is felfestették. 

A szentiváni bútorok a bajai festett bútorokkal mutatnak rokonságot. 
Meggyőződésünk azonban, hogy a helyi mesterek munkáját az itteni nép ízlése 
is alakította. A múlt században kialakult központot kisebb regionális asztalos
központnak is tekinthetjük. A legtovább ebben a régióban készítették a mintás 
festett bútorokat. Nem egy-egy asztaloscsalád megőrzött régiségeként, hiszen 
Kupuszinán, Monostoron, Béregen, Gomboson, Szentivánon önállóan dolgoztak 
a mesterek. A századfordulón a háromfiókos sublót mellett a menyasszonyi 
ládák fejlettebb fiókos változatai is népszerűek. A monostori sokácok fiókos 
ládáit a kétajtós szekrények, kasznik váltják fel. 



A Közép-Bácska és a Tisza-vidék asztalosaira a szegedi és a békéscsabai 
mesterek munkái ha to t tak leginkább. Az itteni festett bútorok alapszíne 
középkék, amely a századvégre világosodott ki. A virágmotívumokat fehér, sárga, 
piros színnel festették fel. A századfordulóra azonban ezen a terülten kimentek 
divatból a festett virágos bútorok, hogy helyüket átadják a városias kaszniknak, 
ágyaknak. 

A városias bútorok a paraszti háztartásokban 

A századforduló közkedvelt bútorai a sötétbarna, vésett, illetve dombor
műves virágos szekrények, tornyos ágyak. Az ajtószárnyakat egy kisebb és egy 
nagyobb kazettára osztják, melyre kisebb domborművet: tulipánt, margarétát 
vagy rózsát tesznek. A szekrények két végét pedig klasszicista jellegű áloszlo-
pok egészítik ki. 

A harmincas években a sötétbarna faragott bútorok is kimennek a divat
ból. Ezeket a sima vonalú egyszerű szekrények váltják fel. Ekkor már nem 
virágokkal díszítették, hanem flóderozták őket. 

A századfordulón, amikor megszűnnek a konyhai szabadkémények, új bú
tordarabbal bővül a parasztság eszköztára: a konyhaszekrénnyel. A múlt szá
zad végén kialakított formája a negyvenes évekig meghatározója lesz az úgy
nevezett melegkonyháknak. Az alsó része minden esetben kétajtós, polcos, kö
zépen van a tálaló, majd erre egy keskenyebb, több fiókos és kisebb ajtós részt 
illesztettek. A tálaló fölötti részen megjelenik az üvegajtós szekrény. A kony
hakredencek színe többnyire zöld, esetleg világosbarna. 

Az ágyak formája, magassága, festése is a divat függvénye volt. A múlt szá
zad közepéig, a ruhásládákhoz hasonlóan, ezek végét is kicifrázták. A Duna 
menti településeken a tízes években a kék alapszínű virágmintás ágyvégeket 
kedvelték. A közép-bácskai Tisza-vidéken a díszes faragott végű tornyos 
ágyaknak volt sikerük, melyek fejrészét ugyancsak virágfüzérekkel, csokrokkal 
díszítették domborműves formában. 

A székek a nyolcvanas évekig faragottak voltak. Lábukat nem fecskefarok-
csapolással illesztették a támlához, illetve a laphoz, hanem faragással. Ezeket 
nevezték botlábú székeknek. Az asztal melletti pad a XIX. század meghatáro
zó ülőalkalmatossága volt. A támláját hasonlóan kicifrázták, mint a tálasokat, 
és szükség szerint átbillenthető volt előre vagy hátra. 

Az egyszerű padok bonyolultabb változata a karos pad, a kanapé. A régi 
bútorok közül ennek van még manapság is legtöbb becsülete, még napjaink
ban is használatban vannak. A tisztaszobában a két ablak között volt a helye. 
Ma a konyhában, esetleg a gangban, illetve az előszobában őrzik. 

Összefoglaló 

Hasonlóan a Nagyalföld többi régiójához, a Duna-Tisza közének déli ré
szén is a XIX. század derekáig a komáromi festett bútoroknak volt meghatá
rozó szerepe. Közvetlenül is eljutottak vidékünkre, de más nagyobb közpon
tokon át közvetett formában is. 



A múlt század festett bútorainak az alapszíne a középkék volt; helyi kü
lönbségek jelentkezhettek, zöld, fekete, barna változatban is. A század végén 
a sötétkék a békési bútorok hatására kivilágosodik. 

A századfordulón a Bácska legnagyobb részében a városias bútorok váltják 
fel a korábbi virágmintásakat. Ebben a korszakban jellennek meg az új bútor
darabok, és szorulnak ki a használatból a menyasszonyi ládák. A lécvázas, bot
lábas székek helyett már fecskefarkos csapolású székeket alkalmaznak; ekkor 
lesznek közkedveltek a gyárilag készült tonettszékek is. 

A szabadkémények megszűnése után új bútorral bővül parasztságunk esz
köztára: a konyhakredenccel, mely a korábban közkedvelt tálasokat szorítja 
háttérbe. 
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Ballá Ferenc 

A BEZDÁNI MŰSZÖVŐK 

Bezdán falu nevével először az 1579-ben összeállított török adókönyvekben 
(defter) találkozunk. Az alig másfél évtized múltán pusztává züllesztett település 
csak az 1720-as években nyer újra falujelleget, éspedig a Tolna, Baranya, 
Veszprém és Somogy vármegyékből érkező családok révén. 1743. április 24-én 
a falu lakossága megválasztotta elöljáróságát, Krecsmarik János adminisztrátor 
a megalakult plébánián megkezdte az anyakönyvek vezetését, Király András 
kántortanító pedig a tanítást a Bezdáni Római Katolikus Elemi Iskolában. 

A három évvel későbbi népességi összeírás szerint az 1492 lakosra három 
takácsmester jutott : Takács János Takács Mihály és Lebeda Tamás. Ezekben 
az évtizedekben a családok még önellátók voltak, vagyis termelők, gyártók és 
fogyasztók egyidejűleg. A háztartáshoz és az öltözködéshez szükséges legtöbb 
holmit a családfő háza népével maga állította elő. A kincstári földeket bérbe 
véve kendert és lent termeltek, ennek révén sarjadt ki a textilipar. A fejlődés
nek lendületet adott, hogy 1763 és 1768 között jelentős számú cseh, morva, 
szlovák, horvát, német és szerb család telepedett le a faluban. Hatásukra az 
addigi kenderből és lenből készült fehér sima vászon mellett megjelentek az 
ún. színes vásznak is, de ezeknek sohasem lett olyan jelentőségük, mint pl. a 
környező szerb és horvát falvakban (Monostorszeg, Béreg). Bezdánban az 
újonnan érkező szlávok elmagyarosodtak, a színes vásznak a mindennapi élet
ből eltűntek. Csak a fehér vászon piros díszítése maradt fenn a legutóbbi idő
kig az abroszokon, törülközőkön, lepedőkön, szakajtóruhákon stb. 

1772-ben Mária Terézia királynő Bezdánt mezővárossá nyilvánította, és 
feljogosította négy országos vásár évenkénti megtartására. Ez nagy lehetőséget 
nyújtott az ipar és a kereskedelem további fejlődéséhez. Azok a földbérlők, 
akik nem tudtak termelőmunkájukból megélni, az általuk termelt kendert és 
lent megfonták, megszőtték, és a készáruval megjelentek a heti és az országos 
vásárokon. 

Amikor Bezdán mezőváros lett, a településen 51 iparoscsalád tevékenykedett. 
Legtöbben, 15-en takácsok voltak, az ő nevükhöz fűződik a kézművesség 
kezdete Bezdánban. 

Hogy jobban megvédhesse saját érdekeit, a bezdáni iparosság is a XVIII. 
század vége felé céhekbe tömörült. Kezdetben a bajai és az apatini céhekbe 



társultak, majd 1815-ben helyben is megalakultak az első céhek, köztük a ta-
kácscéh is. 

Egészen 1792-ig a vászon árát a takácsok határozták meg. így pl. a hét- és 
a nyolcszálas vászon rőtjének ára 2, a tízszálas vászoné 4, a tizenkét szálas 
vászoné 5 krajcár volt. A vászon rőfönkénti árát a városi tanács szabta meg, 
éspedig mindig kisebb összegben, mint amennyit termékeikért a takácsmeste
rek kapni szerettek volna. 

Minden céhnek volt saját piros viaszpecsétje. A bezdáni takácscéh viasz
pecsétjének közepén három orsó egy háromszöget alkot, amelyre két oldalról 
egy-egy oroszlán támaszkodik. Az eddig előkerült pecsétek köriratát mindmá
ig nem sikerült leolvasni. 

Ez idő tájt a mesteremberek jól kerestek. Ezt bizonyítja az a lény is, hogy 
1829-ben fölemeltették a még ma is álló Szentháromság-szobrot. Az ezzel járó 
szerződéseket a takácscéh nevében „Maczicz Gáspár Takáts Czéh Mester" 
írta alá. 

A magyar polgári nemzeti öntudat ébredésének velejárója volt a Bezdáni 
Katolikus Legényegylet, a Bezdáni Polgári Olvasókör (1865) stb. megalakulása. 
Az a tény, hogy az ifjúság mind nagyobb számban került különféle egyetemekre, 
s hogy a Dunán megindult a személyszállító hajóforgalom, lassan kiszorította 
a használatból a helyileg előállított kender- és lenvásznat, a gyáripari szövetek 
javára. Emiatt több takácsmester elhagyja a várost a jobb megélhetés reményében, 
az ot thon maradók között pedig ádáz versengés kezdődik. 

A Bezdáni Általános Ipartestületnek 1902-ben 259 mesterember volt a tagja, 
köztük 15 takács. Ebben az időben költözött a városba Schmidt János, aki 
korszerű irányba terel te a takácskézművességet, és egyben megalapítója a 
későbbi bezdáni Schmidt-cégnek. Egyik leszármazottja emlékezik vissza az 
elmúlt időkre. 

Schmidt János 

- Bezdánban születtem 1931. szeptember 25-én. Dédapám 1871-ben, talán 
úgy húszéves korában kezdte meg Bezdánban a mintásszövet, a damaszt szövését. 
Pécsi sváb családból származott. Az elemi iskolát Pécsett végezte. Mivel akkor 
Pécsett a textilipar még meglehetősen fejletlen volt, tanulmányait a Szepes vár
megyében lévő, ősrégi szász kisvárosban, Késmárkon (ma Kemrok, Szlovákia), 
az ottani Állami Szövőipari Szakiskolában folytatta. Késmárkon a tanulók elmé
leti és gyakorlati oktatásban részesültek. Tanultak magyarnyelvet, Irástant, szám
tant, mértani rajzot, géprajzot, szabadkézi és mintarajzot (patronírozás), a szálas 
anyagok ipartanát, a kézi szövés szerszámtanát, kötéstant, szövetelemzést, szövet
számítást és könyvviteltant. A gyakorlati órákon a kézi és mechanikai szövést 
gyakorolták a Weiss-féle damaszt- és vászongyárban, ahol 500-600 munkás is 
dolgozott. Ebben a gyárban szőttek: vásznat, damasztot, csomagoló és zsákvász
nat, kész zsákokat, ponyvákat stb. Volt a városban még két kisebb vászongyár, 
egy lenfonógyár, több kisebb posztógyár stb. Az iskolai oktatás két évig tartott. Az 
itt kapott végbizonyítvány a tulajdonosát a következőkre jogosította fel: „ . . . mi
niszteri rendelet értelmében a szövőipari mesterségben munkakönyv kiváltására, 
kétévi igazolt gyakorlat után a mesterség önálló üzésére." 



Amikor dédapám Bezdánbo jött, ő már Jacquart-géppel ellátott szövőszéke
ken dolgozott, melyeken damasztot lehetett szőni. Mihelyt dolgozni kezdett, állami 
segítséget is kapott, mégpedig damaszt előállítására egy teljes felszerelést, azzal a 
feltétellel, hogy öt év alatt öt inast betanít a műszövőmesterségre. O azonban még 
ennél is tovább ment, a Felvidékről és Csehországból műszövősegédeket hívott, 
hogy minél jobb minőségű árut tudjon előállítani. Vállalta a helyi takácsok át
képzését is, és elérte azt, hogy a vászon mellett damasztot is tudtak szőni. Ezekből 
a takácsmesterekből lettek a későbbi műtakácsok 

Az első műtakács id. Montalion Sándor voll Montalion József, Montalion 
Sándor egyik leszármazottja 1884-ben Szabadkán megalapította műszövőtelepét, 
melyben a századfordulón már tíz műszövőmester, valamint harminc varrólány 
dolgozott. 

Akkoriban a műszövők a damaszt előállításához szükséges fehérített lenfona
lat a csehországi Rommerstadtból, a Wilhelm József és Ludvig Cégtől szerezték 
be. A bezdáni damaszt már a századfordulón megjelent Budapesten, Zágrábban, 
Szegeden, Debrecenben és más nagyobb városban is, ahol megbecsülték a minő
ségi munkát. 

1883-ban megalakult a városban a két évvel későbbi budapesti országos ki
állításra felkészítő bizottság. Dédapám képviselte a takácsokat, a műtakácsokat 
és a müszövőket. Az ő kiállított munkája, Ferenc József király lovasképe, da
masztba szőve díjnyertes lett, díszoklevéllel és aranyéremmel jutalmazták érte. 

1902-ben a Bezdáni Altalános Ipartestületnek tizenhat takácsmester, egy mű-
takácsmester (Montalion Lajos) és nyolc műszövőmester (id. Schmidt János, iß. 
Schmidt János, Montalion Sándor, Papp Gyula, Straub Sándor, Knipl Flórián, 
Nyarai Antal és Rakovec János) volt a tagja. 

1886-ban Bezdán mezővárosból nagyközség lett. Lakosainak száma 8366-ra 
gyarapogott. Az 1890-es években több távolabbi vidékről érkezett műszövősegéd 
végleg itt telepedett le. így például Mayer Ferenc Petersdorfból (Felső-Szilézia), 
Franc Rudolf Hunfaluból (Szlovákia), Galambos Lajos Putinci pusztáról, 
Gábriel Alajos Késmárkról, Tabós Ignác és Csernetits Mátyás Zomborból és 
mások. A századfodulón kialakult a bezdáni „damasztszövő iskola". Már voltak 
műszövőmesterek, akik a mesterséget helyben tanulták, így például Papp Gyula, 
Knipl Flórián stb. 

- Dédapám a fiát, ifj. Schmidt Jánost Késmárkon taníttatta. Még a század
forduló előtt ő is megszerezte a műszövő mesterlevelet. 

Nagyapámon kívül az 1900-as években már több fiatal is elkerült Bezdánból 
a késmárki szövőipari szakiskolába, például Nyarai Mihály, Buzgó János, Horváth 
Béla, Schtulich Mihály, Kesler Ferenc. 

A múlt század vége felé, hogy pontosan mikor, már nem tudom, dédapám és 
nagyapám megépítették műhelyüket a mostani Gólya és a Zombor utca sarkán. 
Egy nyitott folyosóról lehetett az irodába, a mintaszobába (varroda) és a műhelybe, 
a szövődébe lépni. 

A század elején Montalion Sándor, Knipl Flórián, Nyarai Antal, Kender 
Ádám, Straub Sándor és ifj. Schmidt János műszövőmesterek egy érdekközös-



Iff. Schmidt János müszövőmester műhelye 

I. Nyitott folyosó (gang) 
II. Iroda 

III. Mintaszoba 
IV. Szövődé 1. Kisszalvéta-szövőszék 

2. Kis csévélőgép 
3. Tíznegyedes szövőszék (200x200 cm) 
4. Nyolcnegyedes szövőszék )160xl60 cm) 
5. Mintaállvány (mintakártyák elhelyezésére) 
6. Nagyszalvéta-szövőszék (70x70 cm) 
7. Desszertszalvéta-szövőszék (90x90 cm) 
8. Vászonszék (160x160 cm) 
9. Tíznegyedes szövőszék (200x200 cm) 

10. Párnahuzat-szövőszék (110x110 cm) 
11. Desszertszalvéta-szövőszék (100x100 cm) 
12. Nagy csévélőgép 
13. Nagy csévetartó 
14. Vetőráma 

séget hoztak létre, amelynek a kereskedelemügyi miniszter 1909-ben szigorú 
feltételek mellett, munkájuk fellendítésére, modern gépeket adományozott. 
Mégpedig: 1 harmincorsós vetülékcsévélőt, 1 húszorsós lánccsévélőt, 1 kártya
verőt, 1 keményítőt, 2 finom ajonzógépet, 5 Inech- szövőszéket, 1 kéthengerű 
szárítógépet, 1 frikciós háromhengerű kalandert, 1 szövőprést és 1 harminc 
lóerős nyersolajmotort. Az érdekcsoport kötelezettségei pedig a következők 
voltak: a felszerelésnek helyiséget kellett biztosítani, beszerelési költségeit 
azonnal, karbantartási költségeit pedig tíz éven át kellett fizetni, kötelező volt 
a gépek üzemeltetése, és legalább tíz állandó munkás foglalkoztatása; termé
keiket csak a szabadkai kerületi királyi iparfelügyelő által megállapított áron 
értékesíthették; tilos volt a gépeket Bezdánból elszállítani; biztosítást kellett 
kötni tűzkár ellen; csőd esetén a gépek a kincstár tulajdonába mentek át, ezért 
minden darabon látható helyen fel kellett tüntetni: „Az állam tulajdona". Ha 



az érdekcsoport nem tartja magát a feltételekhez, megfosztható a gépektől. A 
tíz év eltelte után az érdekcsoport kérhette, hogy a gépek az ő személyes tu
lajdonukká váljanak. Az egész adjándékozási akció végül úgy zárult, hogy az 
egész felszerelés a műszövőmestereké lett. 

- Az első világháború alatt apám, Schmidt József (Bátya) nagyapámnál 
kitanulta a műszövőmesterséget. Ettől az időtől kezdve együtt dolgoztak (de nem 
egy házban laktak). A háború után bérmunkát végeztek egy csehországi megrendelő 
részére. Nem volt könnyű megélni akkor a műszövőmestereknek sem, s apámék 
14 szövőszékéből később csak 9 maradt. 

1911-ben megnyitotta műhelyét Horváth Béla műszövőmester, aki ugyan
csak Késmárkon tanult. Ő tizenkét szövőszéken dolgozott. Feleségét, Soltész 
Máriát is Késmárkról hozta Bezdánba. Fia, Horváth János apja műhelyében 
sajátította el a műszövést. Testvére azonban már nem lett műszövő, neki már 
gyógyszerész-diploma jutott . Horváth Bélán kívül Erdős István 4, Schtulich 
Mihály 7, Kiss Lajos 3 szövőszéken dolgozott. 

1925-ben 214 mesterember ténykedett a községben, köztük a 3 takács és a 
13 műszövő. 1930-ban már nem volt takács, s a műszövők száma 11-re csök
kent. De a bezdáni műszövők akkor kerültek a legnehezebb helyzetbe, amikor 
a németek elfoglalták a Szudéta-vidéket, és majdnem teljesen megszűnt a fe
hérített lenfonal behozatala. Az Angliából való beszerzésre nem volt mód, 
mert az állam nem biztosította a vételhez szükséges devizát. 1940-ben már 
többet álltak, mint dolgoztak a szövőszékek. 

1942 vége felé a Délvidék című napilap pl. arról írt, hogy a magyar kor
mánynak mindent el kellene követnie, hogy megmentse a bezdáni műszövé-
szetet, mert ez a mesterség sehol Magyarországon nincs olyan magas színvo
nalon, mint Bezdánban. 

- Családunkban nagyapám irányította a termelést, ügyelt a munkafegyelemre, 
és gondot viselt a munkaszervezésre. Az iparengedély is az ő nevére szólt. Mun
kahelye a mintaszobában (itt raktároztuk az éppen nem használt mintakártyá
kat) és a szövődében volt. Nálunk mindig dolgozott 8-10 müszövősegéd és 3-4 
inas. Rajtuk kívül a mintaszobában, máshol a varrodában, még 5-6 varrólányt 
foglalkoztatott a műhely, akik az egyes termékeket felvágták, összevarrták, beszegték, 
díszítették és csomagolták. 

Apám gondoskodott a könyvelésről, a bérelszámolásról, az áruszállításról, a 
megfizettetésről és más adminisztratív munkákról, főleg az irodában tevékenykedett. 

Ifj. Schmidt János műhelyében mindig annyian dolgoztak és olyan felsze
reléssel, hogy a munkafolyamat minden részét önállóan elvégezhették, csak a 
fehér lenfonalat küldték Zomborba a Husvéth-féle festődébe színezésre. 

- Az irodát, a mintaszobát és a szövődét az inasok takarították, fűtötték, ha 
kellett, nagyapám házának lakórészét egy bejárónő segített rendben tartani Még 
ma is jó barátaim a volt inasaink, például Csillag Mihály, Tallósy József, Kis 
János (Dóka) és mások. Velük inaskodott a bátyám, Schmidt József (Pésa) is. 



Nem voltunk gazdagok de a körülményekhez képest anyagilag jól álltunk. 
Nagyapám és az apám minden nap fehér ingben és keménygallérban, nyakken
dőben járt. Velem vitették egy kis zsákban a keménygallérokat mosásra és kemé-
nyítésre Bálóékhoz. Emlékszem, hogy étkezéskor az asztalnál mindenkinek da
masztszalvétája volt, amely monogramozott csontból készült szalvétagyűrűben 
állt. Apám házában volt egy úgynevezett fehér szoba, minden fehér volt benne. 
Nekem ebbe a szobába be sem volt szabad lépnem. Itt szálltak meg üzlefeleink 
szükség esetén. 

A bátyám, Schmidt József műszövősegéd lett. Ezért engem 1942-ben Pécsre 
adtak gimnáziumba. A második világháború végén hazatértem, megszakítva ta
nulmányaimat. Nagyapám 1943-ban, apám 1945-ben ágyban fekvő beteg lett. 
Bátyám 1943-ban Bezdánban a háború áldozatául esett. Kenyérkereset után kel
lett néznem. így lett belőlem fonó- és kötőinas (strikker), majd segéd. Mikor 1958-
ban nagyapám meghalt, az örökösök nem tudták egymást kifizetni, ezért a házat 
a műhellyel együtt eladták Az új gazda a lakóépületet lebontatta, a helyén most 
egy üres házhely áll, de a műhely épülete még ma is megvan, vendéglőnek hasz
nálja a helyi vendéglátóipari vállalat. 

A második világháború a bezdáni műszövők sorait nagyon megtizedelte. A 
harctéren elesett Erdős István, Nagy Pál, Berecz János pedig önkezével vetett 
véget é l e t ének . A hábo rú á ldozatává lett H u m m e l Rudo l t és Kiss Lajos 
(Bólás), ifj. Hummel Rudolt és Flesz József. Mohácsra távozott Ruff Ferenc 
(Tojás), Kiss Ferenc (Baka), Koletár Ferenc, Ódri József és Kis Sándor. 
Ausztriában telepedett le Hefler Stefán János. Németországba költözött Floc 
Konrád, valamint Becker István. 

- 1947-től 1951-ig mint gyapjúfonó és -kötő inas, majd mint segéd Limburger 
Antal államosított fonodájában dolgoztam. Ezután elmentem katonának 1953-ban 
Nóvák Fábiánnal és Szloboda Istvánnal közösen bérbe vettük a fonodát a föld
műves-szövetkezettől. Bérleti díjat fizettünk érte, az államnak pedig adóztunk 
Három év múlva Szloboda István műhelyt vásárolt, és önállósította magát. 
Helyére bevettük társnak Cezner Lajos gyapjúfonó és -kötőmestert. 1966-ban 
búcsút mondtam a fonodának és más munkahelyre távoztam. 

A lányom, Kiss (Schmidt) Mária könyvelő, tehát a Schmidt család kapcsolata 
a műszövéssel végérvényesen megszakadt. 

1993-ban Bezdánban, szerény keretek között, még három nyugállományban lé
vő műszövőmester dolgozott: Csillag Mihály, Tallósy József és Katos János. Val
lomásaik alapján próbálom bemutatni a műszövőmesterség fény- és árnyoldalait. 

Csillag Mihály 

- Zomborban születtem 1924. szeptember 15-én. Apám, Csillag Imre a vas
útnál dolgozott pályafelvigyázóként Zombor és Gombos között. Anyám leány
kori neve Molnár Erzsébet. Apámat korán elvesztettem. Anyám másodszor is 
férjhez ment. így kerültem Bezdánba. Itt jártam iskolába is. Műszövőinas pedig 
úgy lettem, hogy egyszer ifj. Schmidt János műhelye előtt arra lettem figyel-



mes, hogy a bejárati ajtón van egy felirat: „Inast felveszek". Jelentkeztem a 
mesternél, aki azzal utasított el, hogy küldjcm el az apámat, majd vele meg
beszéli a dolgot. Apámnak nem mertem szólni, így anyám ment el a mesterhez. 
Megegyeztek, és én inas lettem. 

Minden inas egy hétig volt ügyletes a szövődében, ami azt jelentette, hogy 
reggel korábban ment munkára, ha kellett, akkor be is fűtött. Mosdóvizet, 
törülközőt, szappant készített elő. A munkába jövőket köszöntötte. A mun
kaidő befejezése után pedig rendet telt a szövődében. Szombaton kötelező 
volt a nagytakarítás. Akkor együtt takarítottak az inasok. 

A mesterem minden inasát már a munkába állás kezdetén egy különös pró
bának vetette alá. Én például egy nap az irodában találtam egy ezüst 10 dinárost, 
másik nap 20 dinárost, harmadik nap 50 dinárost. Nagy volt a kísértés, de 
végül is mindet visszaadtam a mesteremnek. Később tudtam meg, tulajdon
képpen miről is volt szó. Ha nem így cselekszem, bizonyára eltanácsolt volna 
a mesterségtanulástól. 

Három évig inaskodtam. A munkát 6 órakor kezdtük, és 18 órakor fejeztük 
be. 12 ó r á t ó l 14 ó rá ig t a r t o t t az ebédszünet . Ekkor mindenki hazament 
ebédelni. Hetente kétszer jártunk inasiskolába 16 órától 20 óráig. Vasárnap 
délelőtt mestereink szakrajzot adtak elő 9 órától 12-ig. 

1941-ben lettem műszövősegéd. Nyakkendőt kötöttem, a mesterem pedig 
ettől az időtől kezdve segéd úrnak szólított. Másfél évig levelező tanuló vol
tam a szegedi alsófokú textiliskolában, de a háború miatt nem fejezhettem be 
tanulmányaimat. 

1944 decemberének végén a Limburger-féle fonodában mintegy 60 bezdáni 
fonó és szövő hadiüzemet létesített, és a III. hadsereg számára gyapjúszövetet 
szőtt 1945. május 9-éig. Akkor ez a hadiüzem felosztott, és mindenki dolgo
zott, amit tudott , még adót sem kellett fizetni. A fiatalok jó része elment ka
tonának. 1950-ben hatósági utasításra megalakult az Első Takácsszövetkezet, 
1951. november l-jén pedig a Dunav Takácsszövetkezet, amelynek elnöke a 
legfiatalabb tag, Tallósy József lett. 1952-ben létrehozták a Bácska Takács
szövetkezetet. 1953-ban az Első Takácsszövetkezet feloszlott, a Bácska pedig 
beolvadt a Dunavba, amelynek dolgozói közül 40-en tudtak damasztot szőni. 

1955-ben én kiléptem innen, saját műhelyt nyitottam. Az udvaromban egy 
fészer helyén építet tem egy 10 x 5 m nagyságú műhelyt. Még ma is megvan. 
Volt ugyan egy kis saját tőkém, de kölcsönt is fel kellett vennem. Megvettem 
a háborúban elesett Erdős István műszövőmester felszerelését. Hatvan akkori 
havi fizetést adtam a négy szövőszékért. így lett öt szövőszékem. Ugyanis a 
háború után, 1945-ben, Kler Ferenc asztalos készített számomra egy vászon
széket (80 x 80 cm), melyen gyapjúszövetet, valamint kenderfonálból fehér és 
zöld színű szövetet is előállítottam felsőruhának (cserfanadrág). Hogy komp
lett legyen a műhelyem, asztalossal csináltattam még egy vetőrámát és egy csé-
vetartót is. 

A tíznegyedes szövőszéken (200 x 200 cm) ágyneműt, bankettabroszokat 
készítettem. A nyolcnegyedes szövőszéken (160 x 160 cm) kisebb abroszokat 
szőttem. A kisszalvéta-szövőszéken (100 x 100 cm) párnahuzatot és két kis 
szalvétát egyidejűleg csináltam. Az ún. nagyszalvéta-szövőszéken (70 x 70 cm) 
ugyancsak párnahuzatot állítottam elő. 



Csillag Mihály műszövőmester műhelye 

I. Vetőszoba 
1. Vetőráma 
2. Csévctartó 

II. 
3. Kisszalvéta-szövőszék (50x50 cm) 
4. Nagyszalvéta-szövőszék (70x70 cm) 
5. Tíznegyedes szövőszék (200x200 cm) 
6. Nyolcnegyedes szövőszék (160x160 cm) 

Két-három évig dolgoztam önálló műszövőmesterként, de a reám rótt nagy 
adó miatt kénytelen voltam ismét visszamenni a takácsszövetkezetbe. 1984. 
október l-jén onnan vonultam nyugdíjba. 

A takácsok csak vásznat szőttek kender- és lenfonalból. A műtakácsok és 
a müszövők 1944-ig kifehérített lenfonalat használtak damaszt előállításához 
azzal, hogy ők maguk vagy a festőmester különböző színűre meg is festhette. 
Ezt a fonalat már külföldről szerezték be. 1940-ben pamutfonalat kezdtünk 
használni (fehér alapanyag) láncnak, valamint különböző színű műselyemfo-
nalat vetüléknek (bél). 

Ebben a szakmában a mesterek a tökéletességre törekedtek. Ifj. Schmidt 
Jánosnál az volt a szokás, hogy a kész szőttest bevittük a mintaszobába, ott 
kiterítettük egy nagy asztalra, és a mester, néha nagyító segítségével, ellenő
rizte. Utána összehajtogattuk a szövetet, és elküldtük a mángorlóba. Egy mán
gorló volt Bezdánban, mégpedig Horváth Béla, ifj. Schmidt János és Straub 
Sándor tulajdonában, de mindenki használhatta. A mángorló két hengere, 
amelyre feltekertük a damasztot, egy sima fából készült alap és egy ugyanilyen 
sima ládaalja között mozgott. A láda tele volt rakva kővel és téglával, így óriási 
nyomást gyakorolt a hengerekre. A mángorlót egy körben járó ló mozgatta. 
A szövetnek a hengerekre való feltekercse volt a legnehezebb munka. Az 
1956. évi árvíz idején az épület összedőlt, és a mángorló is tönkrement. A 



mángorlástól a damaszt sima ćs fényes lett, sőt a szövéskor becsúszott egyes 
hibák is eltűntek, megszűnt a damaszt hólyagosodása. Később, amikor már 
pamuttal és műselyemmel kezdtünk dolgozni, mángorlásra más nem volt szük
ség, mert ezek az anyagok a meleg vasaló alatt nagyon szépen kisimulnak. 

Ifj. Schmidt János szövödéjéből a kész damaszt a mintaszobába került, ahol 
a varrólányok elvégezték a befejező munkálatokat. A legtöbb műszövőmester-
nek nem volt saját varrodája, sem damasztot díszítő személyzete. Ők a faluban 
működő varrodákba vitték díszítésre damasztjukat. Ilyen varroda volt id. Ne-
veda Amáliánál (Fő utca) harminc lánnyal, Neveda Zsuzsannánál (Zombor 
utca) húsz lánnyal, Kele Máriánál (Öreg utca) öt lánnyal, Nagy Máriánál 
(Öreg utca) tizenkét lánnyal stb. A lányok legtöbbször hajóscsalád gyermekei 
voltak. Ma már kevesen hímeznek és azsúroznak, de szerencsére ránk maradt 
Horváth Béla hímző- és Sipos (Pázmán) Júlia (Sipos János műszövőmester 
felesége) azsúrminta-kollekciója. A varrodák megszűnését az okozta, hogy ma 
a damasztgarnitúrák főbb megrendelői, a rangos szállodák nem igénylik az 
ilyen díszítést. 

Az önálló műszövőmesterek általában közösen szerezték be a fonalat. A 
második világháború után ki-ki maga nézett utána. A zombori és az újvidéki 
selyemgyárban mindig szívesen látott vevők voltak a bezdáni műszövők. A gyá
rak még olcsóbban is adták nekik a terméküket. A fonalat vagy motring 
(strengli), vagy kop alakban (kopszni) kaptuk. Ez utóbbi nálunk a 60-as évek
ben jelent meg. 

A damaszt mintázásához szükséges mintakártyákat a Késmárkon tanult 
mesterjelöltek hozták haza. Az 1930-as évektől kezdve Bécsből postán is meg 
lehetett rendelni prospektusok alapján. Akinek erre nem volt pénze, az vagy 
megvárta, míg valamelyik mester megengedte, hogy a mintát átmásolja, vagy 
maga készített magának mintakártyát. A vásárolt mintakártyák száma egy min
tához 200-tól 880-ig terjedt. A saját készítésű mintához elég volt 4-5 minta-
kártya (kockás, vonalas minta), de például az általam készített ún. hereleveles 
mintához 20 mintakártyát csináltam. Az én mintám volt az ún. hópelyhes és 
a pöttyös is. Tudomásom szerint a csillagos minta kártyáit Furman Sándor 
műszövőmester készítette. Amikor divatba jöttek az emblémák, a takácsszö
vetkezetben mindig én készítettem el hozzájuk a mintakártyát. 

Mivel a vevők rendkívül igényesek, a műszövők sohasem termeltek raktár
ra. Csupán néhány mintapéldányuk volt kéznél. Ugyanis a vásárlóknak vagy a 
szín, vagy a díszítés nem felel meg, általában nagyon nehezen tudnak válasz
tani. Vagy minden tetszik nekik, vagy megpróbálják a színt és a mintát maguk 
összeállítani. Az értelmiségiek az apró virágos mintákat kedvelik. A földmű
vesek és a németek a nagyvirágos mintákat. A zsidók általában a kockás, csí
kos mintájú damasztot választják. 

A damaszt fényét nagyban befolyásolta az alapanyag. 1955-ben egy londoni 
cégtől a takácsszövetkezet 40 kg 100-as lenfonalat kapott. Mi Bezdánban leg
feljebb 90-eset láttunk addig. Ez a fonal úgy fénylett, mint a tükör. Tallósy 
József, Furman Sándor és én ingyen elkészítettük a mintakollekciókat, és 
visszaküldtük Angliába. Habár ráírtuk, hogy „Értéktelen mintapéldányok", a 
cégnek akkora vámot kellett volna fizetnie, hogy inkább megköszönték a fá
radozásunkat, de a küldeményt nem vették át. Pedig a munkánkkal meg voltak 
elégedve. Azt hiszem, hogy ez esetben egy nagy üzletről maradtunk le. A szö-



vőszékeink mind száz ćv körüli életkorúak, sok közülük szúette. A szú éjszaka 
a szövethengcrből kibújik, és átfúrja a damasztot. Ezért év közben a hengert 
néhányszor rovarirtó méreggel be szoktuk permetezni, éjjelre pedig a fonál és 
a henger közé egy deszkát (seft) teszünk. Amikor lennel és kenderrel dolgo
zunk, akkor a lánchengerről tekeredő fonalat, hogy ne rojtosodjon, keményí
tővel meg szoktuk kenni. Ez a keményítő idővel megpenészedhet, s megsár-
gítja a damasztot. 

A mintagarnitúrákkal rendszerint a mester járta a falvakat és a városkát. 
Mellette bandukolt mindig egy inas a kofferral. Én is voltam ilyen utakon. 
Legtöbbször beültünk egy ismert kocsmába. Kaptam egy kiflit, a mesterem 
pedig a kocsmárosnéval megbeszélte, hová is kellene az áruval elmennie, hol 
lesz lakodalom, kik állnak legjobban anyagilag a helységben stb. Legtöbbször 
felvettük a rendelést, a készárut postán elküldtük. Egyes műszövőknek volt 
utazójuk is. Egy Schwarz Henrik nevű zsidó utazóról mesélik, hogy amikor 
megérkezett egy helységbe, akkor a telefonkönyvből kinézte leendő „áldoza
tait" (mérnököket , orvosokat), majd meglátogatta őket. Soha ki nem ment egy 
házból addig, amíg valakit rá nem beszélt a rendelésre. A bezdániak a műhe
lyekbe mennek rendelni. Ők már tudják, hol, mit, mennyiért lehet megkapni. 

Piacokra, vásárokra a műszövőmesterek sohasem jártak. Kiállításokra 
igen, de ez sem jellemző rájuk. Termékeik mégis eljutottak még az államel
nöki rezidenciába is. 

A faluban a műszövőmesterség az elsők közé tartozott. A mesterek a kü
lönböző egyesületekben vezetőségi tagok voltak, az inasok és a segédek pedig 
szabad idejükben futballoztak, színdarabokban szerepeltek. Munkájuk és gaz
dáik jóindulata lehetővé tette számukra, hogy délutánonként és este szórakoz
hassanak. A műszövészetben dolgozók jól kerestek. Ha egy cipész megkeresett 
50 dinárt, akkor a műszövőnek 150 dinár volt a keresete. Amikor a napszám 
10-15 dinár volt, a műszövősegéd 40-50 dinárt vágott zsebre. Ekkor egy pár 
cipő 20, egy ing 12 dinárba került, a műszövők tehát jól öltöztek. Kalapot, 
nyakkendőt, cipőt viseltek. Esténként eljártak az iparosegyesületbe, a Kaszi
nóba. Velük szemben a takácsmesterek, akik lepedőket, rongypokrócokat 
szőttek, nem tudtak munkájukból megélni. Mind tönkre is ment. 

A műszövők szerettek mulatni, dalolni és jól nősülni. Legtöbbször hajós
lányokat vettek feleségül. Talán azért, mert ezek mint varrónők mindig körü
löttük sürögtek-forogtak, mindig csinosak, jólöl tözöttek voltak. Apjuk a 
hajóról sok szép holmival látta el őket. Montalion Gyula bácsi szavajárását 
idézem: Ha meg akarsz nősülni, fiam, akkor nyugodtan kérhetsz hozományul 
ötvenezer dinárt az esküvő előtt, és ötvenezret az esküvő után!" 

A műszövőmesterek vettek maguknak földet is - Horváth Béla száz holdat 
szerzett - , de sohasem maguk művelték. Tagjai voltak különböző részvénytár
saságoknak, nyitottak üzletet is, bár mesterségük biztos megélhetést biztosított 
nekik. A július és az augusztus hónap holtidénynek számított. Ilyenkor eladták 
a gabonájukat, jószágukat, gyümölcsüket, kinek mije volt. Arra is akadt példa, 
hogy a varrólányok járandóságukat a mestertől áruban kapták. 

Ha a műszövők családjában volt fiúgyermek, az rendszerint örökölte a 
mesterséget és a műhelyt. így történt a Montalion, Schmidt, Schtulich, Jagica, 
Horváth stb. családokban. Sokakat azonban elriasztott a szakma nehézsége. 



Egy fonalszál beszövése négy mozdulatot követel a kéztől és a lábtól egyaránt. 
Ha 1 cm szövetben 50 fonalszál van, akkor a 8 óra alatt megszőtt 3 m hosszú 
szövet (ennyi a norma) megszövéséhez hatvanezer mozdulatot kell megtenni. 
Ez meglehetősen fárasztó. Ahhoz, hogy valaki önálló mester legyen, nagyon 
sok munka s még több pénz kellett. Ezért nemigen vált meg senki attól a 
műhelytől, amelyben dolgozni kezdett. Emlékszem rá, hogy Hummel Rudi bá
csi bokája állandóan dagadt volt a sok munkától, de nem mondott le arról, 
hogy megkeresse az önálló műhely megnyitásához szükséges pénzt. 

A műszövőmesterek között versengés alakult ki. Akik Késmárkon tanul
tak, jobb minőségű munkát adtak, akik tudtak németül, könnyebben érvénye
sültek az üzleti életben. Néha ellentétek is származtak abból, hogy egyeseknek 
jobban ment az üzlet. Amikor még közösen szerezték be a fonalat, a jobban 
boldogulok maguknak követelték a divatos színű fonal java részét. De a be
szélő viszony sohasem szakadt meg közöttük. 

Tallósy József 

- Bezdánban születtem 1926. március 12-én. Apám, Tallósy János bognár
család sarja. Anyám, Gombárovics Katalin szülei kocsmárosok voltak. Engem 
pékinasnak szántak, de mivel a sütőmesterséget nehéznek találták számomra, 
végül ifj. Schmidt János műhelyébe kerültem műszövőinasnak. 

Inaskodásom elején én is á testem a pénzpróbán, de amit találtam az 
irodában, becsületesen vissza is adtam a gazdámnak. Szerethetett engem, mert 
már az első héten elküldött a boltba, hogy vegyek neki koporsószöget. Meg
rökönyödtem, de mivel a mester szava parancs volt, útnak eredtem. A boltos 
már ismerte a mester tréfáit, mosolyogva adott öt cigarettát. Na, de mi sem 
maradtunk adósak. Volt a mesternek egy nagyon szép termést adó körtefája. 
Erről a fáról kevesen ettek körtét. Reggelenként ő is csak megállt előtte, és 
hosszasan gyönyörködött a gazdag termésben. Egyszer egy éjszaka jó sok kör
tét leszedtünk a fáról, a jókat megettük, a rothadtakat meg cérnával visszakö
töztük az ágakra. Mikor az inascsínt a mester észrevette, elmosolyodott, és 
még csak szidást sem kaptunk, nemhogy pofonokat. Szájról szájra járt az inasok 
között egy Nagy István nevű műszövősegéd tréfája. A szomszédságában lakott 
egy parasztasszony, aki nagyon hitt a boszorkányokban. A segéd elhatározta, 
hogy megtréfál ja . E lh í resz te l t e , hogy a boszokrányok é j je lenként fejik a 
parasztasszony tehenét. Hogy hitelt adjon a szavának, éjjelenként átmászott a 
kerítésen, és megfejte a tehenet, reggel tehát a parasztasszony maga is meg
győződhetett róla, hogy tehenének valóban nincsen teje. Óriási lett a riadalom, 
később pedig, amikor kitudódott az igazság, a szégyenkezés. 

Ifj. Schmidt Jánosnak az volt a szokása, hogy amikor az inas már tudott 
szőni, akkor az első szebb munkadarabjával megajándékozta. „Vidd haza, 
fiam, és mutasd meg apádnak, mit tudsz csinálni" - mondta. Én például hat 
darab 110 x 50 cm méretű lentörülközőt kaptam. Később odaadtam őket a 
nővéremnek esküvői ajándékként . Ma is van még két lenfonalból készült 
törülközőm, amit 1930-ban Keszler Ferenc műszövőmester készített. Most is 
olyanok, mintha tegnap szőtték volna őket. 



Tallósy József műszövőmester műhelye 

I. Előkészítő 
1. Késztermékek szekrénye 
2. Vászonszék (80x80 cm) 
3. Csévetartó 
4. Felvetődoh 

II. Szövődé 
5. Nagyszalvéta-szövőszék (70x70 cm) 
6. Kisszalvéta-szövőszék (50x50 cm) 
7. Desszertszalvéta-szövőszék (100x100 cm) 
8. Finomszalvéta-szövőszék (70x70 cm) 
9. Nyolcnegyedes szövőszék (160x160 cm) 

10. Tíznegyedes szövőszék (200x200 cm) 

Inaséveim után beiratkoztam a budapesti textilipari technikumba, de két 
év után a háború miatt ott kellett hagynom. Sípos János (későbbi apósom) 
műszövőmesternél kezdetem műszövősegédként dolgozni. A háborút követő
en én is az államosított Limburger-félc fonó-kötő hadiüzemben dolgoztam. 
1945-ben önálló mestereknél kerestem meg a mindennapi kenyeremet. 1951-
ben beléptem a Dunav Takácsszövetkezetbe. Ennek lettem az igazgatója. 
1953-ban kiléptem és megpróbáltam magániparosként dolgozni. Bognármes
ter apám csinált számomra egy vászonszéket, ezen kezdtem szőni. Állandóan 
azt terveztem, hogy előbb vagy utóbb műhelyt nyitok. Abban az időben Straub 
Sándor, Keszler Ferenc, a Montalion testvérek és Pfaff Mihály, akik társak 
voltak, de már idősek, úgy határoztak, hogy eladják szövőszékeit. 1938-ban 
vették őket tíz vagon kukorica árán. A finom öltésű Jacquart-géppel ellátott 
szövőszékek akkor Bécsből érkeztek Bezdánba. Tizenöt évvel később én hetven
ezer dinárt fizettem értük. Csak Pfaff Mihály nem adta el a részét. Még ma 
sincs olyan nagyságú szövőszékem, amilyent akkor nem vehettem meg. A szö
vőszékekkel kaptam néhány mintakártyát is. 

Sajnos a magas adó visszakényszerített a takácsszövetkezetbe, pedig önálló 
mesterként jól feltaláltam magam. Akkoriban árummal eljutottam még a zág-



rábi nemzetközi kiállításra is. Nem sokáig maradtam a takácsszövetkezetben. 
1960. május l-jén már a vendéglátóiparban dolgoztam. Innen mentem 1983-
ban nyugállományba. 

1960-ban a házam udvarában építettem a műhelyemet, s még ma is dol
gozgatok a szakmámban. Sőt, nyugdíjasként vállaltam 13 fiatal betanítását is. 
A költségeket a munkaközvetítő intézet fizette. A fiatalok a takácsszövetke
zetben kaptak munkát. Még ma is hajlandó lennék fiatalokkal foglalkozni, de 
nincs többé érdeklődő. Pedig a műszövőmesterség tiszta, megbecsült, úri fog
lalkozás. Igaz, egy kicsit fárasztó, de egyetlen mesterség sincs nehézség nélkül. 
E szép szakma rangját az is bizonyítja, hogy Bezdánban a műszövőknek volt 
először kerékpárjuk, rádiójuk stb., és sohasem kellett nélkülözniük. Nekem 
két fiam van, de egyik sem lett műszövő. Az egyik földrajz szakos tanár, a 
másik pedig közgazdász. Álmokat szőnek damaszt helyett. 

Katos János 

- Bezdánban születtem 1923. január 29-én. Apám, Katos János postai kéz
besítő, anyám, Kucsera Etel háztartásbeli volt. Pfaff Mihály műszövőmester-
nél, későbbi apósomnál inaskodtam 1937-től 1940-ig, majd mint műszövőse-
géd dolgoztam 1943-ig. 

Pfaff Mihály Bezdánban született 1890-ben Pfaff Lajos vendéglős és Heitz 
Anna háztartásbeli fiaként. Nyarai Antal műszövőmesternél volt inas 1904-től 
1907-ig, majd ugyanitt segéd 1912-ig. Ezután két évig Késmárkon tanult, mint 
sok más bezdáni fiatal. Befejezve az ottani szakiskolát, Budapesten dolgozott 
1919-ig az Első Magyar Fonó- és Szövőgyárban. 1920-ban jött vissza Bezdán-
ba, és hozzáfogott saját műhelyének berendezéséhez. Jó szakember volt, de a 
műhelynyitás így is nehezen ment. Kapott egy szövőszéket a volt mesterétől, 
majd beszerzett magának egy rokkát csévélőgépnek. Éjjel-nappal dolgozott. 
Ha elfáradt és elálmosodott , néhány órára lepihent a szövődeszkára. 1923-ban 
már öt szövőszéken dolgozott. Volt két műszövőinasa és két műszövősegédje. 
Az első mintakártyáit ugyancsak első mesterétől kapta, később már ő is vett 
néhányat Bécsben. A damaszt szövéséhez szükséges fonalat ugyanúgy szerezte 
be, mint a többi bezdáni műszövőmester. Műhelyének bővítésére, felszerelt
ségére nem fordított különösebb gondot, megmaradt mindvégig egy helyiség
ben. Jó megélhetést biztosított a damasztszövés, de vett földet is, és vegyeske
reskedést nyitott, felesége, Anna pedig kézimunkázott (hímezett, horgolt). A 
kézimunkázás abban az időben kifizetődő munka volt. Télen néha 80-90 be
dolgozója is volt. Ilyen környezetbe kerültem, és ebben a környezetben is ma
radtam, mert feleségül vettem a mesterem lányát. 

A második világháború vége felé, 1943/44-ben Keszler Ferenc műszövő
mesternél dolgoztam, majd 1945 elején behívtak katonának, végül fogságból 
kerültem haza Bezdánba. 1950. február l-jén igazgatója lettem a tizennégy 
társult tagból álló Első Takácsszövetkezetnek. 1957-ben Eszékre kerültem a 
Crveni Križ Szövődébe. 1960-ban hazajöttem, s önálló múszövőmesterként 
dolgoztam 1981-ig, a nyugdíjba vonulásomig. Még ma is dolgozgatok. Most is 
van öt szövőszékem, de csak részben vannak kihasználva. János fiam kereske
dő, Marianna lányom egészségügyi nővér. Talán a könnyebb munka reményé-



Katona János müszövőmester műhelye 

I. Szövődé 
1. Nyolcnegyedes szövőszék (160x160 cm) 
2. Nagyszlvéta szövőszék (70x70 cm) 
3. Abrosz szövőszék (180x180 cm) 
4. Kilennegyedes szövőszék (180x180 cm) 
5. Desszertszalvéta szövőszék (90x90 cm) 
6. Kis csévélőgép 

II. Előkészítő 
7. Nagy csévélőgép 
8. Nagy csévélőgép 
9. Nagy csévetartó - gátér 

10. Vetődob 

ben nem folytatják családunk mesterségét. Pedig a müszövőmester tekintélyes 
ember, és bárhol, bármikor megjelenhet. 

A műhelyt és felszerelést részben apósomtól örököltem, részben magam 
vettem. Hasonlóan jutot tam hozzá mintakártyáimhoz is. 

Önál ló mesterként igyekeztem mindig kitűnő árut előállítani. Erre kény-
szerített a konkurencia is, a takácsszövetkezet, meg a szakmai lelkiismeret. 
1967-ben a Szabadkai Nemzetközi Kisipari Vásáron ezüstérmet és aranypla
kettet kaptam. Ugyanebben az évben az olaszországi Modenában rendezett 
kiállításom munkadarabjaim minőségéért elismerésben részesültem, 1981-ben 
a zombori gazdasági kamara ugyancsak kitüntetett jó minőségű munkáimért, 
és több más elismerés tanúsítja, hogy megálltam a helyemet. 

Műhelyemben még ma is dolgozik a feleségem, Pfaff Anna, Osztrogonác 
Erzsébet és néha még más varróasszonyok is. A damasztot darabolják, szegik, 



vasalják, monogramozzák, hímezik, és elvégzik az egyszerűbb azsúrozást is. A 
szebb és összetettebb azsúrozást én is kiadom annak a néhány ügyes kezű 
asszonynak, akik Bezdánban még ismerik ezt a művészi kézimunkát. 

A hajdani varrólányok közül az egyik így idézi fel a múltat: 

Kalinka Gábriel Karolina 

- Bezdánban születtem 1912-ben. Apám, Gábriel Lajos 1884-ben látta meg 
a napvilágot Németországban. A késmárki szövőszakiskolában ismerkedett 
meg az ott tanuló bezdáni diákokkal, köztük Horvárth Bélával is. Késmárkról 
Szabadkára ment dolgozni, majd onnét talán 1911-ben jött Bezdánba. Magyarul 
is itt tanult meg. Azelőtt csak németül és szlovákul tudott. Horváth Bélánál 
dolgozott, mégpedig a tízfertályos szövőszéken. Anyám bezdáni születésű volt. 
Apám 1961-ben halt meg. Négyen voltunk testvérek: Lajos, aki hamar meg
halt, Anna, Mária és én, Karolina. 

Miután befejeztem az elemi iskolát, varrónőnek tanultam, majd dolgozni 
kezdtem. Valószínűleg apám révén 1929-ben Horváth Béla varrodájába kerül
tem. Mondhatom, hogy a mester a varrólányokat jól fizette. Volt is rá lehető
sége, hiszen a damasztszövéssel jól keresett, és a családjának volt, még talán 
száz hold földje is. Testvéreim is több évig dolgoztak ebben a varrodában. 
Mikor mi a műhelybe kerültünk, ott már többen voltak. Van is egy közös fény
képem a varroda dolgozóival 1930-ból. A képen a varrólányokon kívül látható 
a gazdánk két fia is, a Gyuszi és a János. 1940-ig dolgoztam állandó munkás
ként náluk. 

A varroda főnöknőjén, Németh Juliannán kívül mi heten-nyolcan varrólá
nyok állandó munkaviszonyban dolgoztunk, de rajtunk kívül több lány és 
asszony csak az anyagért járt be a varrodába, és otthon végezték el a munkát. 
Ezek voltak a bedolgozó munkásnők. Miután férjhez mentem, én is ilyen be
dolgozó varróasszony lettem. 

A varrodában mindenki azt csinálta, amihez a legjobban értett, így például 
Pinkert Katalin a szálhúzást, Verli Mária és én a monogramozást, Gábriel 
Anna, Szabó Anna, Virág Erzsébet és Gábriel Mária az azsúrozást. 

A damaszt azsúrozásához volt egy 30-40 mintás, valószínűleg bécsi hímzési 
mintakollekció. Ebből választhatott a megrendelő. Minden mintának volt ne
ve és száma is. Ahhoz, hogy mi dolgozhassunk, a gazdánk vagy a felesége a 
kiválasztott hímzést vagy monogramot drukkolással (papírminta, kék színű 
festék) rávitte az alapanyagra. Utána mi egy nagy lyukú varrótűvel a hímző
fonalat belevarrtuk a damasztba. Hogy a hímzés szebb legyen, az alapanyag 
mindig ki volt feszítve egy dupla, jól összeszorítható fakarikába. Néha ennek 
a fakarikának (szövetfeszítő) volt nyele is, amellyel az asztalhoz lehetett erősíteni, 
így munka közben nem kellett nagyon meghajolni, és két kézzel is dolgozhat
tunk. Én mindig így dolgoztam: egyik kezemmel toltam az egyik tűt felfelé, a 
másik kezemmel a másik tűt nyomtam lefelé. Voltak különböző színű és vas
tagságú kézimunkafonalak. A hímzéseinket csoportosítottuk is. így például 
volt fehér és színes hímzés, vagy lapos, domború, réteges és lyukas hímzés stb. 



Az azsúrozás szálhúzásból és hímzésből állt. A szálhúzással meghatároztuk 
a minta szélességét, a szálak összefogásával pedig magát a mintát. Úgy is szok
tuk mondani, hogy ez egy szimpla, ez pedig egy dupla azsúr. 

Az említetteken kívül voltak asszonyok a községben, akik csak drukkolás-
sal foglalkoztak. Például Győrfi Zsuzsanna, Knipl Éva és mások. 

A damasztrendelők, vevők leginkább házhoz jöttek. Horváth Bélának utazója 
is volt. Nem számított ritkaságnak, hogy a mester felesége is ide-oda utazgatott. 
Az asszony jól beszélt németül, szlovákul, szerbül, magyarul, ami nagyon 
hasznosnak bizonyult az eladásnál. Vitte magával a damasztgarnitúrákat és 
a hímzési mintakollekciót. Horváth Soltész Mária jó gazdasszony és ügyes 
üzletasszony volt. 

A takácsszövetkezet közelmúltja és jelene 

A bezdáni takácsszövetkezet utolsó műszövőmestere, Csillag Mihály így 
számol be az ott eltöltött éveiről: 

- 1970-ben már nagyjából mi láttuk el asztalneművel a volt Jugoszlávia 
ismertebb szállodáit. Ezekben az években főleg a Jugoszláv Légiforgalmi 
Vállalatnak, a szkopjei szállodavállalatnak, a Hotel Kragujevacnak, a belgrádi 
Cafe Restaurantnak, a Vrnjačka Banja-i, a Mataruška Banja-i és más szállo
dáknak dolgoztunk. 

Tiszta jövedelmünkből beszerezhettünk egy villanymotorral hajtható vető-
dobot. Ez a vetődob egy óra alatt képes volt egy műszakot ellátni egy hónapra, 
s 500 munkaórát takarított meg. Abban az időben húsz szövőszéken dolgoz
tunk. A termelést meg is duplázhattuk volna, de kevesen voltunk szövők. 
Néhányan Németországba távoztak közülünk, így a Dunav Takácsszövetkezet
nek 1951-től 1974-ig mindössze 12 műszövőinasa volt. 

1974-ben Zombor község végrehajtó tanácsának kezdeményezésére elin
dult a bezdáni textilipar egyesítésének folyamata, s négy évvel később, 1978. 
július l-jén a Dunav Takácsszövetkezet 28 dolgozója társult a Novitet Kötő-
és Szövőüzem 38 dolgozójával. Az így alakult Novitet-Dunav Textilipari Ter
melő Munkaszervezetben is 20 szövőszéken 8 műszövőmester, 14 műszövőse-
géd és 2 betanított munkás dolgozott. 

1980-ban a szövetkezetben 23 800 m 2 damasztot szőttünk 1850 kg műse-
lyemből és 2500 kg pamutfonalból. Habár érkezett fonal Mostarból, Dakovó-
ból és Bitolából, a beszerzése mind nehezebb lett. Ennek ellenére a Szabadkai 
Nemzetközi Kisipari Vásáron 1978-ban szerzett aranyérmünk után, 1982 
őszén az azonos szegedi rendezvényen második díjat, díszoklevelet és a zsűri 
különdíjaként egy gyönyörű herendi porcelánvázát kaptunk. Ugyanebben az 
évben a Zágrábi Nemzetközi Árumintaváráson termékeink minőségét arany
plakettel ismerték el. Utána a Szarajevói Téli Olimpia objektumait láttuk el 
asztalterítőkkel, törülközőkkel, majd Líbiától kaptunk megrendelést. 

A legeredményesebb gazdasági évünk az 1984. volt. Én ekkor nyugállományba 
vonultam, így megszűnt köztem és a szövetkezet között az addigi szoros 
kapcsolat. Távozásommal a munkaszervezet műszövőmester nélkül maradt. 



A Novitet-Dunav további sorsáról mai igazgatója, Ballá Borbála számol be: 

- A községi vezetőség kezdeményezésére Bezdánban tovább tartott a tex
tilipar összevonására tett kísérlet. 1986-ban a munkaszervezet 85 dolgozója 
visszautasította a zombori érdekeltségű bezdáni Betivel való társulást, de 
1987-ben a Novitet részleg 55 dolgozója csatlakozott a 273 dolgozót számláló 
Betihez. 

1988-ban főleg a belgrádi Moskva, Esplanade, Jugoslavija, Metropol és a 
Plitvice szállodáknak dolgoztunk, de a legnagyobb megrendelőnk a J A T volt. 
Az ő részére szőttünk 200 ülésfejtámla-védőt, valamint tízezer szalvétát. 

Ez év végén még egy meglepetés ért bennünket. A Párizs melletti Amiens 
városkában megnyílt butiktól kaptunk megrendelést. így kerültünk a francia
országi piacra. Már-már azt hittük, hogy nem tudunk eleget tenni a megren
delésnek, de hirtelen emelkedni kezdett a fonal ára, s 1989 végén több meg
rendelőnk elállt az üzlettől. Nem tudták megfizetni árunkat. Ekkor megnőtt 
a raktárkészletünk. A kiutat 1989-ben abban láttuk, hogy társulunk a zombori 
Ravangrad Vendéglátó és Turisztikai Munkaszervezet bezdáni részlegével. A 
vendéglátóipari felszerelések ez évi zlatibori kiállításán a takácsszövetkezet 
asztalmenűje aranyjelvényt kapot t , akárcsak az 1991. évi azonos kopaoniki 
kiállításon, amelyen úgyszintén asztalneműje lett díjnyertes. 

A társulás azonban nem hozta meg a várt eredményt, a raktárkészletünk 
rövid idő alatt a duplájára nőtt. Ezért 1990 októberében kiváltunk, és 1991-ben 
a takácsszövetkezet részvénytársaság lett. Lassan csökken raktárkészletünk. 
Főleg megrendelésre dolgozunk. Például a Jugoszláv Képviselőház Végrehajtó 
Tanácsának, újvidéki és belgrádi szállodáknak és másoknak. Vannak magán
vevőink is. Munkánk megint van bőven, szövőink két műszakban dolgoznak. 

Habár a műszövés nehéz foglalkozás és valamikor kizárólag férfiak űzték, 
ma már teljes mértékben női munkává vált. Az 1992. december 31-i kimuta
tásunk szerint a 36 munkásunk közül 25, a szövéshez értő 26 munkásunk közül 
pedig 17 a nő. A férfiak még műszövősegédek, de a nők jobbára már csak 
be tan í to t t szövők. Ezzel a munkae rőve l áll í t juk e lő ma a híres bezdáni 
damaszt 98%-át . 

A damasztszövés munkafolyamata 

Tallósy József és Csillag Mihály műszövőmesterek elmondják, hogyan is 
történik a bezdáni damaszt kézi szövőszékkel és Jacquart-géppel való szövése. 

- A munkát kézmosás előzi meg. Az ingujjat felgyűrjük, kötényt kötünk 
magunk elé, hogy a damasztot be ne piszkítsuk. Kezünkről levesszük az órát, 
ujjúnkról a gyűrűt, és mindentől megszabadulunk, ami elakadhat a fonálban. 
Végül levetjük a cipőt és a zoknit, mert csak mezítláb lehet érezni a munka 
ütemét. így dolgozunk télen-nyáron. 

A szövés előmunkálatai: a csévélés, a felvetés, a felhengerelés, a hozzásod-
rás és a behúzás. 

A fonal a szövődébe motring (strengli) vagy kop alakban (kopszni) érkezik. 
Mivel így felvetni nem tudjuk, a motringokat motollára tesszük. A motolla 
kézzel mozgatható kerékszerűség, hengerszerűség. Erről a lábhajtásos nagy 
csévélőgéppel csévékre (fából, papírból készült henger alakú testekre) csévéljük 



a fonalat. A csévélőgépek sokban hasonlítanak a rokkához. 1946-ban Tallósy 
József a csévélőjére egy 110 voltos villanyárammal működő repülőmotor t 
szerelt, így gépesí te t te , egyben felgyorsította a csévélést. A nagycsévéket a 
csévetartóra tesszük. Ekkor felvetőráma és felvetőlánc (lakocka) segítségével 
elkészítjük a láncot. Ez a felvetés. 

A felvetőrámáról a láncot fogason keresztül felhengereljük a lánchengerre 
(durung). Ezt a munkát öten-hatan csináljuk. Ketten hajtjuk a hengert, ketten 
tartjuk a láncot és ketten a fogast. A mi láncunk 120 m hosszú. De akinek 
v i l lanymotorra l m ű k ö d ő felvetődobja van (Tal lósy József, K a t o s J á n o s , 
takácsszövetkezet), az 500 m hosszú láncot is tud készíteni. Miután a felhenge-
relést (tekerés) elvégeztük, a Iánchengert a helyére tesszük. Ezután elvégezzük 
a hozzásodrást. Ez abból áll, hogy már a szövőszékben levő fonalvégekhez (egy 
200 cm széles szövőszéken 10 000 fonalvég van) hozzásodorjuk vagy kötjük az 
új láncfonalakat. Az új láncfonalakat a régiek segítségével minden nehézség 
nélkül gyorsan behúzzuk a szövőszékbe. A szádképzés (nyílás) céljából min
den láncfonal egy acélból készült nyüstszemen halad át. Az azonos kötésű fo
nalak nyüstszemei közös nyüstpálcákra vannak fűzve, ezek a nyüstök (levelek), 
melyeket egykarú emelőkkel, a lábítókkal (sámla) mozgatunk. A bezdáni szö
vőszékeken 8 nyüst és 8 lábító van. Előfordul, hogy sodrás segítségével nem 
végezhetjük el a behúzást. Ilyenkor ez önálló munkává alakul át. Egyikünk 
leül a nyüstök elé, és a behúzó horgot a nyüstszemeken átdugja, másikunk 
pedig a nyüstök mögé ül, és a fonalat az átdugott horogra akasztja. Akkor az, 
aki elöl ül, a horgot a fonallal együtt a nyüstszemen áthúzza. Egy műszakban 
500 behúzást tudunk elvégezni. 

A vetülékfonalat, ugyanúgy, mint a láncfonalat, csak a kis csévélőgéppel 
csévéljük át a nagycsévékről a kiscsévékre. 

A mintakártyákat elhelyezzük a szövőszék oldalára felszerelt kártyairányítóra, 
és összeköttetésbe hozzuk a szövőszék tetején elhelyezett Jacquart-géppel. Az 
ezzel a géppel felszerelt szövőszéken bármilyen nagyságú és görbe határvonalú 
mintát meg tudunk szőni. A Jacqurt-gép működése eléggé bonyolult, emiatt 
csak kevesen birkózunk meg esetleges hibáinak elhárításával. 

Ha valaki egy új szövőszéket kap, és minden szövőmunkálatot egyszerre el 
kell végeznie, akkor ez két személynek háromhónapi munkát jelent. Ezt a 
munkát szerelésnek nevezzük. 

A szövőszék jobb és bal oldalán a bordákon vannak a bordaládák (trájber-
kaszni), ezekben a csónakok, amelyekben el kell helyezni a vetülékcsévéket 
(kiscsévéket). 

Ekkor végre leülünk az ülődeszkára (szicc) a szövethenger elé, és kezdőd
het a szövés. Bal kézzel felemeljük a bordát, amely függőleges drótlécekből -
bordafogakból - áll, végein fapálcákkal megerősítve. Ugyanakkor jobb lá
bunkkal lenyomjuk a lábítót. Ezzel a mozdulattal függőleges mozgásba hozzuk 
a láncfonalat (egyik lefelé, a másik felfelé halad) szádat (nyílást) képezve. Jobb 
kezünkkel meghúzzuk a vetőzsinórt (snelerájt), és így a bőrből készült vetőfej 
segítségével a keletkezett szádon átjuttatjuk a vetélőpályán (fába vájt mélyedés) 
a csónakot és benne a kúpos vetülékcsévét. Mikor a csónak átért az ellenkező 
oldalra, bal kezünkkel visszarántjuk a bordát alapállásba. Folytatva a munkát, 
jobb lábunkkal lenyomjuk a következő lábítót, és ezzel az egész művelet 
kezdődik elölről, azaz mindaddig, amíg a sima kötés tart. Amikor a damaszt 



mintázásába fogunk, bal lábunkkal lenyomjuk a lábítót, így működésbe hozzuk 
a Jacquart-gépet, amely a kártyahasáb (cilinder) segítségével váltja a minta
kártyákat. Minden vetés számára külön mintakártya van, és minden emelkedő 
láncfonalnak saját lyukja a mintakártyán. 

Hogy a lánc és a vetülékfonal mindig feszesen álljon, a nyüstökön súlyok 
vannak, míg a lánghengeren és a szövethengeren fékezőberendezés található. 
Ezzel a kész damasztot a szövethengerre tekerhetjük. Amikor a henger meg
telik, a szövetet levágjuk, összehajtogatjuk, utána elvégezzük a minőségi ellen
őrzést. 

A damaszton legtöbbször a következő hibák észlelhetők: a csikó (felvetéskor 
egy szalag - fürt - rövidebbre sikerül), a ló (felvetéskor egy szalag - fürt -
hosszabbra sikerül), a fészek (összekeverednek a láncfonalszálak), a létra 
(meghúzódik egy fonalszál a szövetben), a mákos (néhány fonalszál lazábban 
áll a szövetben), a hólyagos (kiáll a fonalszál a szövetből), a hamis lac (rosszul 
emel a Jacquart-gép), a sámla (elszakad a vetülékfonal, de a szövés tovább 
tart) stb. A legtöbb felsorolt hiba csak nagyítóüveg segítségével látható, de a 
durvábbakat a vevő is észreveszi. A hibák megállapítása és korrigálása után a 
damaszt a varrodába kerül. 

Az utóbbi évtizedek kis változást hoztak a damaszt előállításának techno
lógiájába. Például ma már nincsen kenés és mángorlás. A kopsznikat nem csé-
vetartóra, hanem gatterekre helyezzük, és ezekről a fogason, a nyílást megadó 
bordán, majd a felvetőlécet helyettesítő keskeny bordán keresztül a láncfona
lat a felvetődobra hengereljük. A felvetődobot villanymotor működteti . Mint 
már emlí te t tük, így dolgozik a takácsszövetkezet, Tallósy József és Kalos 
János müszövőmester is. A felvetődobról a láncfonalat ugyancsak villanymotorral 
áthengereljük a lánchengcrre (a takácsszövetkezetben). A láncfonal ma már 
mercenizált pamut, a vetülékfonal pedig műselyem (rajon). Ha a damaszt tiszta 
pamutból készülne, akkor elvesztené a fényét, szépségét és valószínűleg az 
értékét is. 



Raj Rozália 

A NYERSGYAPJÚTÓL A MELEGCIPŐIG 

Egy doroszlói feldolgozó kisüzem három évtizede 

Régen érlelődik bennem a gondolat, hogy összegyűjtsem és leírjam mindazt, 
amit megtudha tok az édesapám szakmájáról, a gyapjú megmunkálásáról . 
Mivel abban a házban nőttem fel, ahol a műhely üzemelt, szinte minden munka
szakaszt figyelemmel kísérhettem - némelyben részt is vettem - , de mint gyermek 
talán sosem éreztem át úgy a szakma fontosságát, szépségét és a velejáró igen
igen sok gondot, mint ma felnőttként. 

Hogy miért kívánom mindezt papírra vetni? Két okból. 
Elsősorban a szüleim iránt nagy munkaszeretetükért, e szakma igényelte 

kitartásukért érzett tisztelet késztet írásra. Helytállásuk a teljes munkafolya
matban megmutatkozott. Az édesapám szerezte be az anyagot, szállította haza, 
munkálta meg, és az eladási lehetőségeket keresve értékesítette termékét. Az 
édesanyám háziasszonyi és anyai teendői mellett vele vállvetve dolgozott mint 
„segéd". Volt olyan időszak, hogy a gyerekeinek felolvasott esti mese után állt 
apám mellé a műhelyben, mert csak éjszaka jött meg az áram. 

Az 1960-as években a gyapjút jobbára kézi erővel dolgozták fel a magánkis
iparban. A munkafolyamat tehát lassúbb volt, igen sok fáradságot és időt vett 
igénybe. Termékei iránt megcsappant a kereslet, később a műszálak megjelenése 
idején szinte pangott ez a szakma. 

Másodjára annak tudatában fogtam tollat, hogy ez a szakma kihalófélben 
van - a mi tájunkon már ki is halt - , és eredeti formájában már soha vissza 
nem tér, tehát emléket szeretnék neki állítani abban a reményben, hogy utódaink 
közül esetleg akadnak, akiket érdekel őseik foglalkozása, életmódja, és nem 
sajnálnak pár órát soraim olvasására fordítani. 

A mester inas- és segédévei 

Adatközlőm, az édesapám, Diósi Márton 1926-ban született Doroszlón, 
szegényparaszt család második fiaként. Foglalkozása gyapjúfonó és -kötő, e 
mesterség keretein belül melegcipő-készítő. Szülei jobb boldogulásának reményé
ben iskoláztatni akar ták. A 4. osztály - az akkor kötelező elemi iskola -
befejezése után polgáriba írat ták Apat inban, de mivel nem találta a maga 
számára megfelelőnek, otthagyta, és szakma tanulására határozta el magát. A 



gyapjúfonó szakmára azért esett a választás, mert a faluban igen sok juh volt, 
de gyapjúmegmunkáló egy sem. így a zombori vásárban, a gyapjúfonó meste
rek sátrai között bolyongva, szülei rátaláltak Linburger Antal bezdáni gyapjú
fonóra, s megegyeztek vele, hogy felveszi inasnak a fiukat. így került apám 
1940 szeptemberében negyedik inasnak a műhelybe. Az egyezség szerint négy 
évig kell do lgoznia a mes te rné l a szakma elsaját í tása fejében, fizetés és 
szabadság nélkül, de kvártély és koszt jár. 

Idényben, márciustól júniusig, reggel négytől este tízig dolgoztak. Reggeli, 
ebéd, vacsora együtt volt a családdal. Az asztal körül 16-20 ember foglalt 
helyet, mindenki a maga kijelölt székén. A mesterné és egy szakácsnő gondos
kodott az ízletes és bőséges ételről. A hangulat családias. A későbbiekben is 
jó barát maradt a régi mester, még évek múlva is el-ellátogattak egymáshoz 
apámmal a mester 1966-ban bekövetkező haláláig. Az inasok, segédek a 
műhelyben háltak emeletes ágyakon. A mester háztartási alkalmazottja, egy 
asszony mosott rájuk. 

A legfiatalabb inas volt a kisinas. Kezdetben egyszerűbb és könnyebb mun
kát bíztak rá, pl. a gyapjú szétválogatását színek és árnyalatok szerint. A gyap
jú tépését már gép végezte. A műhely takarításában természetesen minden 
nap délben és este részt vesz, akárcsak a hétvégi nagytakarításban. A vásárok
ra, piacokra szánt árut is ő segít csomagolni, fel-le rakni a szekérről, vigyáz a 
rakományra, felügyel a sátor körül a heti piacokon, a Zombor és Apatin kör
nyéki vásárokon. A vasárnap pihenőnap volt ugyan, de a reggel a műhelyta
karítással kezdődött, utána misére mentek az inasok és a segédek, ezt követte 
a leventeoktatás. 

Valójában csak a vasárnap délután és a vallási ünnepek szabadok. Ilyenkor 
látogat haza Doroszlóra az apám, rendszerint kerékpáron teszi meg a 40 km-es 
utat. 

A munka mellett iskolába járt az inas három éven át. Hétfőn, szerdán, pénteken 
voltak az előadások délután fél öttől fél nyolcig. Hat-tíz tantárgyat tanult. 
Ügyességétől, szorgalmától, rátermettségétől függött szakmai előrehaladása. 
A segédek vezették be egy-egy újabb munkafázisba. így lépésről lépésre mind 
több és összetettebb munkát bíztak rá. Előbb felügyelet mellett, később önállóan 
dolgozott. Természetesen a mester figyelemmel kísérte minden alkalmazottja 
munkáját. A harmadik év végére a szakmai tudás javát elsajátítja az inas, és 
önállóan dolgozik mint a segéd. Ekkor következik a segédlevél megszerzése, 
vagyis a hároméves iskola záróvizsgája. 

A záróvizsga a következőképpen zajlott le: Az ipartestület és az iskola kép
viselőiből alakult bizottság kijelölt egy idegen mestert, akinek a műhelyében 
az inas majd vizsgázik. Apám esetében ez a választás Apat inban Berenc 
Henrikre esett. Itt a „segédjelölt" két napon át dolgozott, minden munkafo
lyamatban részt vett a segéd munkahelyén. 

Az elméleti részből az Apatini Ipartestület bizottsága előtt adott számot 
felkészültségéről. Itt a fonás, kötés, festés tudnivalóiról, titkairól faggatták. PL: 
1 kg motringozott gyapjúhoz mennyi nyersgyapjú kell, mennyi festék? Milyen 
vastagságú gyapjúból milyen fajta kötöttárut készítenek? Mi készül az egy
két-, vagy háromszálas gyapjúból? Ha megfelelt, a második nap végén meg
kapta az inas a segédlevelet. 



1944 szeptemberében a háború a vajdasági Bezdánt is elérte. Ekkor a mun
ka is megszakadt, így az apám hazaköltözött Doroszlóra, és a szomszéd köz
ségben, Mileticsen állami műhelyben vállalt munkát segédként. Bár a távolság 
csupán hat kilométer, mégis igen fárasztó a napi kerékpározás oda és vissza 
rossz úton, olyan biciklivel, amelyiknek az abroncsára gumi híján egy kötél 
volt ráerősítve. így telt el itt is három év. 

A háborús idők csillapodásával ismét Bezdánba került dolgozni a régi mes
teréhez, de most már segédként, s 2 -3 ezer dinár fizetést kap havonta. Ez a 
kereset már alaptőkéül szolgált a megálmodott saját műhely megnyitásához. 
1946-ban sikerült beszereznie a legfontosabb gépeket: Kanizsán egy 60 cm-es 
gerebenezőt, szálazót, tépetőt, spulnizót vásárolt 16 ezer dinárért, majd fonó
gépet. 

Hogy a saját műhely beindulhasson, szükség volt a mesterlevélre. 1948. 
május 10-én vizsgázott az apám Zomborban. Hasonlóképpen történt a vizsga, 
mint a segédlevél megszerzésénél. Az ipartestület bizottsága előtt inkább az 
elméleti részen a hangsúly. A téma: üzleti levelezés, kalkuláció, hirdetés, 
értékesítési mód. A tétel az, hogyan és mennyi idő alatt kell pl. 10 kg nyers
gyapjút feldolgozni fonott, kötött, kallózott formájáig ahhoz, hogy a mester a 
haszonból fedezni tudja az adót, a nyersanyag árát, minden kiadást és kötelezettsé
get, és mennyi tiszta jövedelemre tehet szert. A mesterlevél megszerzése után már 
csak az iparengedélyt kellett kiváltani a műhelynyitáshoz az adóhivatalban. 

A saját kisüzem megnyitása 

A mesterevizsga évében, 1948-ban sor került a műhely megnyitására. A 
Kanizsán vásárolt használt gépek némi javításra és kiegészítésre szorultak. Mi
vel a vázaik jobbára fából készültek, a bognárok szoros kapcsolatban álltak a 
gyapjúszakma mestereivel, tehát apámmal is. A spulnikat, hülzniket, rokkát, 
a lóznit és az egyéb esztergályozott faeszközöket a Paturica nevű mesternél 
csináltatta a szomszédos Szond községben. így a megvásárolt tépető-, gerebe-
nező-, fonó-, szálaszó-, cérnázógép felújítottan került a bérelt műhelybe, a 
doroszlói Tito marsall u. 95 sz. alá. A részben benzinmotor-, részben villany
motor-meghajtású gépekkel felszerelt műhely 1948 májusától 1949 novemberéig 
üzemelt itt. Ekkor a faluban összesen 82 kisiparos jutott 2000 lakosra a mai 
5:1200 arányhoz képest. 

Hamarosan alkalom adódott a családi ház bővítésére, és a műhely haza
költözött. 1950-ben új gerebenezőgép került a műhelybe, annak a Szerbmili-
ticsen vett 60 cm-esnek a párja, amelyért apám két tehenet adott. 1957-ben 
tovább bővült a műhely egy 80 cm-es gerebenezőgéppel. Ezt már Szerbiából, 
több mint 400 km-es távolságból szállították Doroszlóra. Öt kataszteri hold 
föld árát kellett ér te fizetni. A gépekhez szükséges gyári árut Eszéken lehetett 
beszerezni, egy gyapjú és textília megmunkálására szakosodott szövetkezet
ben. Ennek a szövetkezetnek tagja kellett hogy legyen a mester, különben nem 
vásárolhatott ott . 

Az igazi végleges műhelyt 1961-ben építették a szüleim, szintén a családi 
házban, kibővítve a régit. Ekkorra a benzinmotor kiszorult, és a gépeket egy 
2 lóerős villanymotor tartotta üzemben. 



Az első gond a nyersanyag beszerzése volt. A birkanyírás május-júniusban 
van, így közvetlenül ezt követően ment az apám a juhtenyésztőkhöz, érdeklődött 
az ár felől, és végül döntöt t , hogy hol vásárolja meg az egész évre szükséges 
nyersanyagot. Ez többnyire a szomszédos helységekből, Sztapár , Szonta , 
Szivác, Lálity, Bresztovác, Déronya, Szölöncse, Apatin falvakból került haza. 

Szűcsgyapjút is kellett venni, melyet aztán apám más gyapjúval: cigajával, 
merinóival stb. kevert. A szűcsgyapjú igen rövid, de nagyon puha szálú, a 
szűcsmesterek vágják le a bőrről a megmunkálás alkalmával, hogy szép egyen
letes legyen pl. egy bőrbekecs belseje. Ezt a gyapjút szintén a környező falvak
ban vette, vagy Doroszlón Mosina József és Radics János szűcsöktől. Sajnos 
a közeli a szűcsmesterek lassan felhagytak a szakmával, így középiskolás éveim 
alatt Szabadkán én is gyakran jártam szűcsgyapjú után. A több tonna gyapjút 
az apám maga szállította haza egyszerű, később motorkerékpáron, igen sokszor 
hazafelé már tolva a járművet, mert úgy meg volt pakolva. Ha sürgetett az idő, 
sok barát és rokon sietett a segítségére. Az is előfordult, hogy maga a szűcs
mester hozta a házhoz a gyapjút, ha pénzre volt szüksége. 

A gyapjú előkészítése a megmunkáláshoz 

A birkáról levágott gyapjú a zsíros gyapjú, melyet alaposan ki kell mosni. 
Apám inasévei alatt Bezdánban igen kedvező helyen volt a műhely. Közvetle
nül a ház kertje alatt folyt a Ferenc-csatorna. A gyapjú mosásához pedig igen 
bő, folyó víz szükséges. A gyapjút vesszőből font kétfülű kosárba, feketekosár
ba rakták. Ennek a mélysége kb. 60-80 cm, átmérője pedig 80 cm. Nem túl 
sok gyapjút raktak bele, hogy emelni tudják. A gyapjumosók beálltak a kb. 
térdig é rő vízbe, és a kosarat lemerítették, majd kiemelték. Ezt a műveletet 
addig ismételték, amíg a gyapjú nem lett elég tiszta. Doroszlón a Mosztonga-
patakban mosták a gyapjút 1957-ig, akkor megkezdődött a Duna-Tisza-Duna 
csatorna ásása a Mosztonga medrében, és más megoldáshoz kellett folyamod
ni. Nagy hordókban mosták, öblögették a gyapjút, majd a parton vagy az ud
varban erős napon szárították, borult időben száraz, szellős helyen. Ezután 
következett a színek szerinti válogatás. A száraz, tiszta gyapjút tépették. Bez
dánban gépi, Doroszlón kézi meghajtású tépetővel dolgozott az apám. 

A tépetőnek egy bemélyedő alsó része volt, fölötte az ingához hasonló 
mozgást végző felső rész helyezkedett el. Mindkét rész igen erős, hegyes fém
fogakkal volt ellátva. A gyapjú az egyik oldalon finom puhára tépve röpült ki 
a gépből. 

A tépető igen nagy helyet foglalt el (kb. 3 x 1,5 métert) , ezért rendszerint 
a padláson állt, talpazata csavarokkal erősen a padlóhoz volt rögzítve. A meg
tépett gyapjút, amely fonáshoz volt előirányozva, be kellett olajozni 1-2%-ban. 
A kimondottan erre a munkára való olajat az apám Eszéken vásárolta. Ezután 
következett a gerebenezés. 



Gyapjúlépő gép 

A gerebenezőgép 

A gép asztalhoz hasonló első részét, amelyet futószalag, az ajncug mozgat, 
megterítettük - egyenletesen megraktuk - gyapjúval. Egy bizonyos ponton a 
gyapjúszálakat „bekapta" a gép, és először a kis hengerre, aztán a többi hen
gerre továbbította. Ezek a hengerek fogaskerék- és szíjáttétellel kapcsolódtak 
a nagy dobhoz, amelynek a felülete, akárcsak a hengerekéi, drótkefére emlé
keztető anyaggal, a kemcajggal volt bevonva. 

Az egyik henger lassabban, a másik gyorsabban forgott, így adták tovább a 
gyapjút egymásnak. A villanymotor-meghajtású fogaskerekek összhangja biz
tosította a folyamatos mozgást. A gép hátulsó részén egy fadobra érkezett a 
kifésült gyapjú, s mint egy vékony fátyol tekeredett az egyenletesen forgó kis 
dobra. Addig szaporodott , vastagodott rajta a gyapjúréteg, amíg el nem érte 
a kívánt vastagságot, vagy a kimért gyapjúmennyiség át nem haladt a gépen. 

Ekkor egy tépő mozdulattal szétszakítottuk a megvastagodott gyapjúréte
get, és összetekertük. Ez volt egy bunda. 



A gép tehát egyenlő simára, egyenlő lazaságúra bontotta, finomította a 
gyapjút, így bizonyos nagyságú bundákat kaptunk késztermékként. A bundák
ból készült a paplan s a matrac belseje, a telepes bresztováci és szerbmileticsi 
asszonyok ebből fontak kézi rokkán fonalat, amelyből pulóvert, kabátkákat 
kötöttek, a sztapáriak csodálatosan szép gyapjúszőnyegeket (Cilim) szőttek, a 
szontaiak pedig népi motívumokkal gazdagon díszített kézitáskákat (torba) és 
tarkabarka bojtos női cipőket horgoltak. 

Egy paplanhoz két darab 2 méter hosszú, 140 centiméter széles, 1,5 kg súlyú 
bundát használtak fel a sztapári és prigrevicai asszonyok. Egy matrachoz 3 
ilyen bunda kellett. 

Apám a bundát nem mint készterméket értékesítette, hanem fonáshoz 
megmunkálta. A fonásnál a bunda súlya is meghatározója volt a fonal vastag
ságának. Vékony fonalhoz 25 dkg, közepeshez 30 dkg, vastaghoz 40 dkg 
bundára van szükség. 

A gerebenezőgépen főleg az anyám dolgozott. Fizikailag nem túl nehéz 
munka, de igen sok járkálást és nagy figyelmet igényel. A poros, piszkos gyapjú 
gerebenezése másképp teszi próbára az embert. Ugyanis olyan sűrű, maró por 
és ap ró kis gyapjúszálacskák röpködnek a levegőben, hogy az egész napi 
gerebenezés sokszor fullasztó köhögési rohamot váltott ki, vagy hidegrázást is 
okozott a gép kezelőjének. Nagyobbacska gyerek koromban ritkán én is 
gerebeneztem. 

Mint említettem, a szüleim bérmunkát is végeztek, tehát gerebeneztek is. 
Egy kiló gyapjú feldolgozásának a bérén egy kiló kenyeret lehetett venni. Az 
1956-tól 1962-ig tartó időszakban nagyon sok juh volt a környéken. Szívesen 
idézem fel, hogy ekkor az udvarunk reggel négytől este nyolcig tele volt 
emberekkel: sokácok, likaiak, szerbek, montenegróiak, szlovákok, ruszinok, 
magyarok hordták lovas szekéren a gyapjút. Lerakták az udvaron, és kézzel 
tépték, hogy szépen megmunkált, gerebenezett gyapjút kapjanak bunda formá
jában. Közben beszélgettek, viccelődtek egymással, sohasem vesztek össze az 
érkezési sorrenden. Ha hidegebbre fordult az idő, igen sokszor megtelt a kony
hánk is várakozó emberekkel. Nemegyszer az üzletfelet vacsorával és éjszakai 
szállással is megkínáltuk. így életre szóló barátságok születtek. Állítom, hogy 
a Vajdaságnak nincs olyan helysége, ahol az apám meg ne fordult volna, vagy 
őt valaki ott ne ismerné. A régi megbízók napjainkig látogatják a szüleimet. 

A szálazógép 

A gerebenezést a szálazás követi a munkafolyamatban. A szálazógép kiné-
zésre nagyon hasonló a gerebenezőhöz. Szintén árammeghajtású, szíj-, és ke
rékáttétellel működik. Ennek is van egy mozgóasztala, erre terítették a bun
dát. Innen haladt a gyapjú a kis hengerre, majd a többi hengerre, míg el nem 
jutott a gép másik végére. Itt nem a kis dobra tekeredett, mint a gerebenező
gépen, hanem a következőképpen szétválasztódott: A kisdob helyén egy dobra 
emlékeztető henger forgott, de nem volt az egész felülete bevonva kemcajggal, 
hanem 10 cm-ként 5 cm-es csíkok voltak rárögzítve; 12 ilyen csík volt a dobon, 
tehát a gyapjú 12 részre osztódott, így haladt tovább a vuclivergre. A gépnek 
ez a része 2 pár egymás fölött elhelyezkedő hengerből állt. Ezeket a hengere
ket páronként 70 cm széles bőr borította. A szétválasztott gyapjúszálak a két 



bőrrel borított rész közé kerültek. A vucliverg egyenletes jobbra-balra való 
mozgása folytán a gyapjú a valszniíán tekeredett. A valszni egy 70-80 cm 
hosszú forgó rúd volt, erre csavarodott a megsodort gyapjú 12 csíkban. Ami
kor a tekercs 20 cm átmérőjűre nőtt, cseréltük a valsznifát. A szál vastagsága 
a bunda nagyságától függött. Ezután következett a fonás. 

A fonógép 

Ez a gép kézi és villanyáram-meghajtású,/7/ger-áttételű volt. Az egész gép 
egy fakeretre épült, amelyre az orsók voltak erősítve. Az orsók, valójában kb. 
30 cm magasságú vasrudak üzemeltetés közben forogtak. Az apám fonóján 60 
orsó helyezkedett el egymástól kb. 15 cm távolságra. Az orsók a fonógép első 
részén levő hülsznivel s a gép hátsó alsó részébe helyezett valsznival voltak 
összekapcsolva. A kocsi a fonónak egy előre-hátra mozgó, tolható, húzható 
része pedig a rámával állt kapcsolatban. A valszniról a kocsi vezette a szálakat. 
A fonó annyira húzta ki a kocsit, amilyen vastagságú fonalat sodort. Pl.: ha 
vékony fonalat font, akkor csak kissé húzta ki a kocsit, és a fonalat jól meg
nyújtva sodorta. Ha vastag fonal készült, végig kihúzta a kocsit, és akkor nyújtás 
nélkül sodorta a szálat. A fonómester naponta akár több km távot is legyalogolt -
előre-hátra - , míg a kocsit irányította. Ez igen fárasztó volt. Ha a sodrás 
villanyárammal történt, könnyebbé vált a munka: amíg a gép sodort, addig a 
fonómester állva követte a szálak mozgását. Néha el is szakadt a szál, ilyenkor 
meg kellett állni és összesodorni. 

Áramszünet esetén kézi meghajtást kellett alkalmazni. Ilyenkor jobb kezé
vel egy óriási fakereket hajtott az apám. A kocsi előre-hátra való mozgása által 
a valszniról fogyott a gyapjú - sodródott a kívánt vastagságúra - , és a hülsznin 
szaporodott. A hülsznire kb. 20 cm magasságig nőtt a megsodort gyapjú 
mennyisége. Ha ezt elérte, elkészült a sláfri. Egy sláfri átmérője kb. 8 cm volt, 
vagyis annyi, hogy a fonógépen az orsók ne akadályozzák egymást a forgásban. 

A fonal sodrottsága attól függött, hogy mire szánják a fonalat. Erős sodrású 
fonalat igényelt a szövés, lazább sodrásút a kézi kötés. Igen laza sodrású fonal 
volt előirányozva a kallózott termékek, köztük a melegcipő készítéséhez is. 

A fonás kimondottan az édesapám munkája volt. A megfont gyapjú még 
nem számított készterméknek. A fonás után következett a spulnizás. 

A spulnizó 

A spulnizó fából készült, négylábas, kimondottan kézi meghajtású szerkezet. 
Ránézésre a rokkára emlékeztet, de ennél nincs szükség a kezelő lábmunká
jára. Bal oldalán egy vasrúd van fafoglalatban, erre kerül a spulni. A spulni 
fából kiesztergált orsó, kb. 20 cm magas, felső fele egyenes rúdra emlékeztet, 
alsó része kónuszos. A spulnizó jobb oldalán van a meghajtáshoz szükséges, 
kb. 50 cm átmérőjű kerék, rajta a hajtókar és szíj. A munkát végző személy a 
spulnizó elé ült. Balra tőle egy állványon elhelyezve a sláfrik sorakoztak. 
Ahány szálas fonal készült, annyi szálat fogott össze a munkás bal kezének 
hüvelyk-, mutató- és középsőujja közé, s a kis- és gyűrűsujj között vezetve 
rögzítette a szálat a spulnira. Közben jobb kezével forgatta a meghajtó kere-



Spulnizó 

ket. Ha két- vagy háromszálas gyapjúfonal készült, akkor két vagy három szá
lat fogott az ujjai közé. A jobb kéz egyenletes tekerő, hajtó mozgásával mű
ködtette a spulnizót, bal kezével pedig egyenletesen engedte a szálakat a spul-
nira tekeredni. 

A spulnin a gyapjúnak egyenletes keménységűre kellett tekerednie, és 
egyenletes sima felületet kellett alkotnia. Ez nagyon fontos volt, mert a 
következő munkafázisban a fonal a villanymeghajtású cérnázógépre került, és 
ha nem volt egyenletes a spulni, állandóan gubanc keletkezett, emiatt gyakran 
le kellett állni. 

A spulnizást jobbára édesanyám végezte, rendszerint a konyha egyik sarkában. 
Inasként, de inkább segédként dolgozott a mester - édesapám - mellett, egészen 
a megé rdeme l t nyugdíj megszerzéséig, a ház imunka és az anyai teendők 
mellett. Mivel a spulnizás kizárólag kézzel történt, a bal kezén áthaladó gyapjú
szál úgy kiette - marta - a bőrét, hogy az ujjaiból vér serkent. A fájdalom 
enyhítésére kénytelen volt gyolcsból védősapkát varrni és húzni az ujjaira, 
hogy dolgozni tudjon. 

A spulnizóról a gyapjú a cérnázóra kerül, amely motringot, más szóval 
strenglil készít. Egy spulni fonalmennyisége ad egy motringot. A cérnázó fordulat
száma is meghatározója volt a motring nagyságának, súlyának. Ha egyszálas 
fonal készült, nem spulniztuk a gyapjút, hanem csak a haspistokról, amelyre a 
sláfrit helyeztük, a cérnázóra motringolluk. így jutottunk a bunda után a második 
késztermékhez, a motringozott, fonott gyapjúhoz. 

Itt jegyezzük meg, hogy 1 kg nyersgyapjúból általában 75 dkg fonal lett. 



Strengliző 

Egészen a 70-es évekig bérmunkát végeztek a szüleim. Vagyis a megrendelők
nek, bezdáni, apatini, kúlai kötőmestereknek dolgoztak. Sok éven át kaptak 
megrendelést Szivácról, Csonoplyáról, Lálityról. Az is előfordult, hogy a szűcs
mestereknek, akiktől a szűcsgyapjút vásárolta, apám nem pénzben fizetett, 
hanem gyapjúfonalban számoltak el, vagy a későbbi években melegcipőben. A 
szüleim piacra, vásárra sosem jártak. A megrendelők jöttek házhoz az áruért. 

Műhelyünk készterméke, a font gyapjú lehetett többféle, attól függően, milyen 
végtermék alapanyagának szánták. Az egyszálas gyapjúfonalból szövetanyag, 
gépi kötésű női csíkos harisnya, gépi kötésű férfikapca, kesztyű, fürdőruha 
készül; a kétszálasból női, férfipulóver, mellény, téli sapka, térdvédő, vállra 
való nagykendő, zokni; a háromszálasból pedig kallózott férfikapca, kézi 
kötésű nyári női cipő, gépi kötésű kallózott melegcipő. 

Igazodás a kereslet-kínálat törvényéhez 

Az 1960-as években, ahogy a műszál megjelent a piacon, nagyon megcsap
pant az érdeklődés a valódi gyapjúfonal iránt. Sok gondolkodás és tanakodás 
után úgy döntöt tek a szüleim, hogy nem hagyják abba a szakmát, csak változ-



tatnak rajta. Csinálni fogják ezentúl is mindazt, amit eddig, de nem a fonalat 
adják el, hanem mivel úgy találták, hogy a melegcipő - pantyus, pancus, 
botos - iránt még van érdeklődés, azt állítják elő s értékesítik késztermékként. 

Zombor környékén, ahova Doroszló is tartozik, igen sok nemzeti kisebb
ség él, s gazdag népviseletet mondhatnak magukénak. Az idők folyamán sokan 
kivetkőztek - városiasra váltották öltözéküket - , de az idősebb nemzedék 
megmaradt a népviseletnél, és leginkább ennek tagjai igényelték a melegcipőt. 
Ebből a nemzedékből került ki apám vásárlóköre. A népviseletes falvakban 
kelendőnek bizonyult a termék, annál inkább, mert semmilyen különbség nem 
volt a magyar, szlovák, ruszin vagy sokác melegcipő között. Ezt a meleg, tartós 
lábbelit száraz időben egész éven át lehetett viselni. A környék cipészmeste
reivel és más megrendelőkkel folytatott tanácskozások is megerősítették apá
mat elhatározásában. Természetesen az 1962 óta lassan megvásárolt gépeket 
és szerszámokat bővíteni és javítani kellett. Azt a két kötőgépet is, amelyet a 
nyugdíjba vonult bezdáni Bálics Feri bácsitól vett. Az ehhez való tűket az ak
kori Nyugat-Németországból sikerült beszereznie. Szert tett a melegcipő kö
tésmintájára is, és lassan indult a munka. Apámnak bele kellett gyakorolnia 
magát a kötésbe, melyet tanult ugyan, de húsz évig nem csinált. 

Munkában a mester 



Időközben a műhely lassan kibővült, újabb felszerelésekkel, gépekkel gya
rapodott, több kötőgép, továbbá kallózógép, centrifuga és festőüst került az 
eddig bemutatot t termelőeszközök mellé. 

A melegcipő készítése 

Ennek a t e rméknek több elnevezése is van. A mi falunkban, Doroszlón 
melegcipőnek nevezik, de Bezdánban botosnak, Gomboson pedig pantyusnak, 
pancusnak. 

Mint már említettem, háromszálas, lazán sodort gyapjúra van szükség az 
előállításához. A fonal először a kötőgépre kerül. Apámnak kézi meghajtású 
kötőgépei voltak, 2,5-ös, 50 cm szélességűek. A cipő nagysága határozta meg, 
hogy hány tűvel dolgoztak. A cipőket 9-től 16-ig számozták, vagyis 35-46-os 

Melegcipő 

cipők készültek. Egy cipő megkötéséhez kb. egy órára volt szükség. Naponta 
kb. tíz párat tudott megkötni egy munkás. Bal kézzel vezette a szálat, jobb 
kezének jobbra-balra mozgatásával pedig működtette a gépet. A kötés befe
jeztével a kantolás - körülszegés - következett két kézi kötőtűvel. 

A kallózás 

A laza kötésű cipőt kallózni kellett, hogy elnyerje végleges nagyságát és 
minőségét. A kallózás során összesűrűsödik a gyapjú, és igen tömör anyaggá 
formálódik. Alakra nem változik, de a nagyságát illetően lényegesen. Szinte 
fele akkora lesz, mint kallózás előtt. A változást a forró szappanos, kénsavas 
vízfürdő és a gépi sulykolás idézi elő. Lássuk, hogyan. Az árammeghajtású 
kallózógép tartályát megtöltik forró vízzel, melyben 1 kg háziszappant feloldottak. 
A szappanos lébe annyi cipő kerül, hogy a tartályban lévő két kar - végükön 
ütővel, dorongolóval - szabadon tudjon mozogni. A gép beindításával ezek a 
karok előre-hátra mozogva ütögetik, sulykolják a cipőket kb. 3/4 órán át. 
Ekkor kiszedték a cipőket a tartályból, kézi meghajtású centrifugával kicsa
varták, és közben több vödörnyi tiszta öblítővizet öntöttek rájuk. Amikor már 
nem folyt tovább belőlük a víz, megint a kallózóba rakták őket. Ekkor a tartályba 



Kallózógép 

forró kénsavas víz került (10 liter vízhez 1 dl kénsavat adtak), s folytatódott 
a kallózás. A gép ismét döngölte a gyajút 3/4 órán át. Ekkor újra öblítés és 
csavarás következett, mígnem a kallózott, kicsavart cipők elnyerték végleges 
nagyságukat és minőségüket, s már csak a festésük maradt hátra. 

A festés 

A festéshez speciális gyapjúfestéket használtak, amelyet Eszéken lehetett 
beszerezni. A cipőket kizárólag feketére festették. 

Egy 100 literes üstben - 1 cipőre 1 dkg festéket számítva - felforralták a 
festékkel dúsított vizet, ebbe kerültek a cipők. A víznek állandóan forrásban 
kellett lennie egy órán át úgy, hogy a cipők szabadon úszkálhassanak, állandó 
keverés mellet t . Ezután ismét a csavarás következett , majd a még nedves 
cipőket meghatározott nagyságú (számú) fából készült kaptafára húzták. Ez a 
kézi művelet nagy erőkifejtést igényelt Ezután következett a szárítás. Nyáridőben 
kinn az udvaron, esős időben benn a műhelyben, kötődében száradtak a cipők. 
Ha megszáradtak, lehúzták a kaptafáról, majd nagyság szerint cédulával meg
jelölve párosították őket. Ezzel elkészült a végtermék. Egyszerre 100-200 pár 
cipő ju to t t a megrendelőhöz, tőle a vevőhöz. Az apám műhelyében készült 
melegcipők Doroszlón kívül Gomboson, Bezdánban, Telecskán, Zomborban, 
Keresztúron, Kupuszinán, Kúlán, Szilágyin, Csonoplyán, Hódságon, Apatinban 
és ki tudja még, hol talál tak gazdára. Batinán is készült melegcipő Dobler 
mesternél és Szölöncsén Petras mesternél. 

A műhely egyévi üzemeltetésének költségei, továbbá az adó, nyugdíjalap, 
betegségi biztosítás és egyéb kötelezettségek annyit tettek ki, mint 17 kataszt-



ralis hold föld után kivetett adó. Nem volt kis összeg, de jutott-maradt is, mert 
a szüleim megrende lé s re dolgoztak . Viszonte ladók is vásároltak tőlük, 
melegcipőiket megtalpaltatták, s így kínálták a piacokon, vásárokon. Egyéni 
vevők is akadtak, azonkívül cipészek is rendeltek az áruból - köztük Horvát 
Mihály bácsi - , s megtalpalva árusították műhelyünk melegcipőit. 

Édesapám megromlott egészsége folytán 1978-ban nyugdíjba vonult, így a 
műhely megszűnt üzemelni. Igaz, ma már a melegcipőnek talán nem is lenne 
vásárlója. A valódi gyapjú iránt azonban egyre nagyobb az érdeklődés. De 
sajnos, a nyersanyagot adó juh tenyésztése időközben elsorvadt vidékünkön. 

Festőüst 



Kovačev Ninkov Olga 

A CUKRÁSZAT TÉRHÓDÍTÁSÁRÓL 

A cukorgyártás kezdetei a Vajdaságban 

A cukorfogyasztás terjedése a cukorrépa termelésével és feldolgozásával 
függ össze, amely Nyugat-Európában 1808-ban, Magyarországon 1831-ben indult 
meg.1 Vajdaság szervesen épült bele ebbe a folyamatba. Erről egy 1846-beli 
jelentés tanúskodik: Zomborban „létezett egy cukorgyár, de működése rövid 
időn belül megszűnt."2 

Legkorábbi adataink szerint a kezdeti próbálkozásoknak nincs igazi sikerük. 
Ez majd csak a vasútvonalak és műutak kiépítésével következik be a XIX. 
század utolsó negyedében, mintegy évszázados időtávra az első európai cukorgyár 
felépítésétől. Mihelyt azonban kialakul a vasúthálózat, és a főbb vonalakon 
megindul a forgalom - 1857-től a szeged-kikinda-temesvári, 1867-től a pest
szabadkai szakaszon, amely 1880-ban Újvidék és Zimony felé bővül, továbbá 
1889-től a szabadka-zenta-óbecsei, 1869-től a horgos-szabadka-zombori3 

vonalon - , megkezdődik cukorgyárak építése. 
Egy 1893-beli újságcikk hírül adja, hogy Bács megye gazdasági társulata 

szorgalmazza egy cukorgyár létesítését Szabadkán vagy Zomborban, s az el
képzelést így indokolja meg: „mert a környéken jól terem a cukorrépa, amiből 
a cukrot csinálják."4 1910-ben a Zentai Híradó a mezőhegyesi cukorgyár 
indítványozására ismeretterjesztő írásokat közöl a cukorrépa termesztéséről5. 
„E jövedelmező gazdasági ág művelésére" szólírja fel a zentai gazdákat az 
eszéki cukorgyár is 6 . 

Vidékünkön, pl. Doroszlón, a cukorrépa termesztése 1912 körül indul meg, 
amikor a verbászi, szivaci és cservenkai cukorgyárak épültek.7 A temeriniek így em
lékeznek vissza ezekre az időkre: „A cukorrépa nem volt errefelé meghonosodva, 
de rászoktatták az embereket Fél hold elvetett föld után egy zsák cukrot kaptak. 
Akkor még csak Verbászon volt cukorgyár, oda hordták a répát. Azelőtt búzát, 
kukoricát, takarmányt termesztettek. Amikor meg cukorrépát kezdtek vetni, má
kot is vetettek közéje, hogy ha a kalácshoz lesz cukor, legyen hozzá mák is." 8 

A cukorrépa-termelés technológiája teljesen ismeretlen volt a parasztok 
körében, mégis termeszteni kezdték, mert a búzával és kukoricával ellentétben -
egyéb ipari növények híján - ennek biztos piaca volt. Az sem mellékes, hogy 
a cukorrépa intenzív növény, alkalmas a kisebb területeken való termesztésre 



is. A nagy befektetést igénylő gépi megművelés hiánya módot adott a család
tagok foglalkoztatására anélkül, hogy a cukorrépa termesztése más növények 
rovására ment volna: vetését kora tavasszal végezték, egyéb növények kapálása 
előtt r i tkí tot ták, szedésére ősszel, a kukorica betakarítása után került sor. 
További kedvező körülménynek számított , hogy jégverés ellen nem kellett 
biztosítani, mert a jégeső ritkán tett benne kárt. Ennél is lényegesebb előny 
az a már említett tény, hogy biztos vevője volt - a cukorgyár, amely megbízottai 
révén tartott kapcsolatot a falubeliekkel - olvashatjuk Kovács Endre Föld
művelés egy bácskai magyar faluban című könyvében. 9 A cukorrépa termelése, 
valamint ipari feldolgozása alapozta meg a cukorral készült ételek és italok 
széles körű elterjedését, illetve fogyasztásuk rohamos növekedését. 

Cukrászok 

A cukrászat kevésbé a cukorgyártás, mint inkább a polgárosodás függvénye
ként alakul ki és terjed el, s idővel ettől is függetleníti magát. Mint a kényelmi 
és fényűzési cikkek gyártói közé tartozók, a cukrászok a többi iparág űzőihez 
képest megkésve és nehezen telepszenek le ezen a vidéken. A kávézásnak a 
nemesi és polgári háztartásokban a XVIII. század végén kialkuló szokása, az 
édes sütemények, valamint a fagylalt és a limonádé divatja 1 0 lassú hullámokban 
éri el a Délvidéket. 

Zomborban 1841-ben elegendőnek tartottak a városban egy cukrászt, így 
Torriani Antal és János cukrászokat a városból való kitiltással, sőt fogházzal 
is megfenyegetik, ha boltjukat nem zárják b e . 1 1 Szabadkán pedig majd csak 
egy 1890. évi összeírás tüntet fel egy cukrászt és két (!) cukorkakészítőt . 1 2 

Magyarország iparosainak és kereskedőinek 1892. évi címtára 21 olyan 
Bács-Bodrog és Torontál megyei települést sorol fel, ahol egy vagy több cukrász 
dolgozik: Ada - 1, Mohol - 2, Kúla - 1, Óbecse - 5, Topolya - 1, Zenta - 2, 
Szabadka - 4, Újvidék - 5, Zombor - 2 stb. A mesterek, nevükből ítélve, ma
gyar, német és szláv nemzetiségűek lehet tek . 1 3 

A jegyzék szerint Zentán ebben az időben két cukrász működik: Deák Albert 
és Gubitzky János. Ez utóbbi 1886-tól hirdeti termékeit a zentai újságokban. 1 4 

Úgyszintén újságból szerezhetünk tudomást Börcsök Lajos „cukrász úrról" is, 
aki „a népkertbeli kioszkban akart volna süteményt árusí tani" . 1 5 Gubritzky 
képes reklámhirdetésben közölte 1887-ben üzlethelységének változását: „Van 
szerencsém a n. t. közönségnek tudomására hozni, miszerint cukrász üzletemet 
a volt Hanber-féle helyiségbe helyeztem, hol is naponkint friss süteményeket 
és fagylaltot fogok a n. é. közönségnek szolgáltatni. Naponkint friss palaczk 
sör, szombat és vasárnapon pedig friss jeges kávé . " 1 6 Egy évvel később hasonló 
módon ismerteti a nála kapható készítmények sorát: „Fagylalt, jeges kávé, 
erem a la glace, málna szódával, friss sütemény, de megrendelhető népfelkelő-, 
mokka-, Nukád, Dobos tor ta (valódi) és Stefánia fánk. Minden a legjobb 
ízléssel készítve." 1 7 Karácsonyra „mindennemű sötemények kaphatók karácsonyfára 
ú. m.: Ele Bele Melle Ble tárgyak czukorral töltve, igen célszerű gyermekjáték. 
Karácsonyfadíszek, habfigurák, Dragent pastilageg, Salon ezukorkák és finom 
theasütemények, igen finom franczia liquerok, Satrez, Absent, Cognac, Benedik
tiner, császárkörte, vanilia, s t b . " 1 8 Húsvétra „húsvéti tojások és bárányok". 1 9 



Egy zentai cukrász visszaemlékezéseiből 

Adatközlőm, Jablonszkiné Fehér Zsuzsanna 1946. január 26-án született 
zentai földművesek gyermekeként . A nyugdíjas cukrászmester ma is szülő
városában él, a Lövi testvérek utcája 49. szám alatt. Belőlem úgy lett cukrász, 
hogy én nagyon szerettem a fagylaltot meg a süteményt, de mivel szegények 
voltunk, a szüleim sohasem vettek négy gyermeküknek. Mikor akkora lehettem, 
hogy nem tudtam különbséget tenni a cukrász meg a cukrászda között, már 
akkor „curkászda" akartam lenni. Édesanyám nem akarta, hogy én az legyek. 
Volt neki egy Ilona nevű cukrász barátnője , aki szívbeteg volt, s ő azt hi t te , 
hogy azért , mert mindig a habot verte. De engem nem lehetett eltántorítani 
szándékomtól. Amikor befejeztem a nyolc osztályt, elmentem a munkaközvetí
tőbe, ott megmondták, hol lehet tovább tanulni. Hajnali háromkor a második 
voltam a várakozók sorában. Csak pincérnek volt hely, de én addig álltam ott, 
ameddig azt nem mondták, menjek a Nyiki Pistához, kérdezzem meg tőle, föl
vesz-e inasnak. Bementem hát a Mignon műhelyébe, és ott is addig vártam, 
amíg azt nem mondták, hogy beállhatok Erzsike, a beteg inas helyébe. Szeren
csémre ő sose jöt t vissza. De még akkor is le akartak beszélni, kérdezgették: 
tudod-e, hogy mit vállalsz? Tudod te, milyen ez a szakma? Nézd, itt a korzó - rá 
lehetett látni a műhely ablakából - , itt mindenki sétálni fog, neked meg bent 
kell majd dolgoznod! Itt se vasárnap, se ünnep, ez nehéz, ez ilyen, ez olyan . . . 
Nekem ez a mese mit sem ért . Szóval befogadtak, csak egy fehér köpenyt 
kellett szereznem, meg a szüleimmel aláíratnom a szerződést, és kezdhettem is. 

Az inasiskola hároméves volt. Minden héten három napot jártunk iskolába, 
a többin dolgoztunk. Nyolc órát kellett volna, de annyit dolgoztunk, amennyit 
csak elbírtunk. Sokáig csütörtökön voltam szabadnapos. Inast nem dolgoztat
ha t tak éjszaka, de azért hajnali 3-ra kellett já rnom. Hat mesterre egy inas 
jutott , én. Állami hely volt, kis fizetés járt. A mesterek közül egyik-másiknak 
az államosítás előtt magántulajdonú cukrászdája volt, pl. a Nyikinek. De akkora 
adót vetettek ki rá, hogy jobb volt az államiban lenni, ilyenből pedig csak egy 
volt Zentán, a Mignon. Mire felszabadultam, sokan közülük elhagyták a Mignont, 
ki a tengerre, ki Németországba ment, vagy szakmát változtatott. 

A műhelyben nem lehetet t sok mindent megtanulni , mert ha valamit 
e l rontot tam volna, a mesterek fizettek volna rá. Ugye, állami hely volt. A 
fortélyokat el kellet t lesni és o t thon próbálgatni , gyakorolni. Persze, nem 
mindig sikerült , de apukám nagyon drukkolt nekem, és segített t i tokban 
kidobni a malacoknak az elrontott tésztát, hogy anyukám meg ne tudja. Később 
is nagyon szerette nézni, ahogy a tortákat készítettem, szinte itta a szemével. 
Egyszer megállapította: Bizony, nincsen két egyforma! 

Már első éves inaskoromban ismerősöknél, szomszédoknál, rokonoknál is 
gyakorolhattam. Munkámért nem kértem pénzt, mert tudtam, az én süteményem 
nem olyan, mint egy igazi cukrászé. Néha azért kaptam egy kis pénzt. Akkor 
még nem volt ilyen igényes a nép, mindenki meg volt elégedve a kerek tortával, 
figurákat, különösebb díszítést nem is kértek rá. Ameddig én nem kezdtem 
készíteni, nálunk sem volt otthon torta. Anyuka kelt tésztából sütött csak kalácsot, 
igaz, tudott magyar pitét is sütni, ez volt az ünnepi süteményünk, meg a gurábli. 
Születésnapra valami kis ajándékot kaptunk, narancsot meg cukorkát, a torta 
szóba se került. 



Minden végzős inasnak kellett a szakmájából valami mestermunkát csinál
nia, ezt ki is állították az Eugenban. Én 1964-ben szabadultam fel, a varrók, 
pékek, patkolókovács és mások sorában én voltam az egyedüli cukrász. Az én 
mestermunkám egy torta volt, amely teljes grillázsból készült, a tetején egy 
tárt szárnyú galambbal. Hat oszlop tartotta a galamb fészkét. A Kalmár mester 
csinálta gipszből, s az övé is volt a galamb-forma, amely két félből állt. A 
gipszet be kellett olajozni, a diós-cukros pépet elkészíteni, kellő vastagságúra 
kinyújtani, nagyon vigyázni, hogy mind a két fél galamb egyforma vastag le
gyen, és amikor a pép megkötött , kihűlt, kifordítani a gipszformából, aztán 
kis cukrot olvasztani és a két fél galambot egyberagasztani. Ez kerek torta volt, 
mert inaskoromban el sem tudtam képzelni négyszögletes tortát, amilyent aztán 
1963-ban láttam először Szabadkán. Később én is elkezdtem ilyeneket készí
teni, sőt szám alakú vagy figurás tortát is. Gyerekeknek macit, nyuszit, cicát, 
majd k ö v e t k e z t e k a r a j z f i lmf igurák , Mik i egé r , Mini , Balu kapitány, 
Ficánka, horgászoknak hal alakút készítettem stb. Most ezek a figurás torták 
nagyon keresettek. 

Kezdetben csak vajkrémmel díszítettem a csokoládé-bevonatos tortát, vagyis 
„gittereztem". Ennél az arányosságra kell nagyon figyelni. A színes cukor
masszából húzott virágot közülünk csak Csonka Mihály cukrász mester tudta 
készíteni, ma már ez nem divatos. Amikor én is megtanultam dióscukorból 
díszeket formálni, kombináltam a gitterezéssel. 

Lakodalomban a menyasszonyi tortának kellett a legszebbnek lennie, meg 
a násznagyénak. A születésnapi tortákra általában az ünnepelt korát jelző 
szám és gyerekeknél a nevük is rákerült. A menyasszonyi tortának az a jellemzője, 
hogy tiszta fehér, esetleg halvány színű díszítéssel, attól függően, milyen színű 
a menyasszony csokra. Ha sárga, akkor lehet a tortán sárga rózsa, ha rózsaszínű, 
akkor rózsaszínű rózsa. Alakja valamikor csak kerek volt, most sok a változata, 
lehet szív vagy virág alakú, de mindig emeletes. 

Ami a szokásokat illeti, annyit tudok, hogy mindig annak kell felvágnia a 
tortát, akinek készült. A menyasszonyi tortát a vőlegénnyel együtt a menyasszony 
vágja fel vacsora u tán , ameddig még menyasszony - majd csak ezután lesz 
menyecske. Ebből nem szokás osztogatni a lakodalmas népnek, mint a szerbeknél, 
csak ha kér valaki; míg a születésnapi tortából még annak is küldenek, aki 
o t thon maradt. Az is igaz, hogy a lakodalmasok csereberélnek a tortákból, 
úgyhogy haza is majdnem annyi tortát visznek, mint amennyit hoztak, csak 
különféle szeletekből . Szinte versenyeztek abban, kinek érdekesebb, szebb, 
nagyobb, finomabb a tortája. Manapság, a háborút követő szegénység miatt már 
csak a menyasszonyi, esetleg a násznagyi tortát rendelik meg cukrásznál, a vendégek 
házilag készítik, ahogy tudják, vagy süteményt visznek a lakodalomba. 

A Mignonban, amely más vendéglátóipari létesítményeket is ellátott, de ren
deléseket is felvett, az időszaknak megfelelően változott a készítmények mennyi
ségi aránya. Karácsony előtt krémlapból kellett a legtöbbet sütni, továbbá tortá
kat, süteményeket, tojáshabbal töltött mutatós tekercset, újévre csokoládé-, 
rumos, diós tortát , különböző nagyságokban, és persze krémlapot. Nők nap
jára a vállalatok rendelték a legtöbb árut, mégpedig túrós pogácsát, sós stanglit, 
az édes sütemények közül képviselőfánkot, habrolnit , rigójancsit. Érdekes, 
hogy a cukorgyárosok mindig krémest rendeltek. Május elsejére nem volt 



rendelés, hanem a cukrászdát kellett jól ellátni. A nyári hónapokban termé
szetesen fagylaltból fogyott a legtöbb. 

Amikor a Mignon egyesült a Tri druga étteremmel, pékek is kerültek hozzánk, 
s akkortól kezdve nemcsak cukrászsüteményeket kellett készítenünk, hanem 
péktermékeket is, a Mignon ma is csak így tud fennmaradni. 

Időközben nyugdíjba mentem. Hogy mi lennék, ha még egyszer kezdenék? 
Cukrász! Mert ami a cukrászszakmához tartozik, én mindent szeretek csinálni, 
a tortát, a teasüteményeket, a díszeket, még a krémlapot is. Nincs, amit unnék. 
Úgy látszik, hogy nemcsak azért akartam cukrász lenni, mert fagyit akartam 
enni, hanem mert velem született hajlam késztetett rá, hogy én ezt a szakmát 
válasszam. Semmi mást nem tudnék így csinálni. De ha újra kezdhetném, 
elmennék másfelé is, hogy minél többet megtanuljak, pl. a tengerpartra vagy 
Magyarországra. Mert ahányan csinálják, annyiféle módon, én meg csak Zentán 
tanulhattam, az állami műhelyben. És amit még sajnálok, hogy a cukorkakészítést 
nem sajátítottam el. Van ugyan még magáncukrász, aki ért hozzá, de hát az 
dehogy adná át a tudományát egy másik cukrásznak. Igaza is van neki! 

A cukrászat és a mézeskalácsos mesterség 

A cukorgyártás, valamint a cukrászat Európa-szerte nagyban kihatott a 
mézeskalácsos mesterségre és a mézfogyasztás alakulására. A mézeskalácsosok 
ugyanis, szakmájuk virágzása idején, többnyire a múlt század folyamán, átveszik 
a cukrászat eszköztárát, és a mézet felcserélik cukorral. Felhagynak az egyszínű, 
de domború díszítésű mézeskalácsok készítésével, s a cukrászattól kölcsönzött 
szaggatókkal formált tésztát színekkel, habbal, képecskével és tükörrel díszítik. 
Ezt a habos díszítésű újabb te rméket nevezik, német kifejezést használva, 
ejzolt mézeskalácsnak. 2 0 

A váltás természetesen nem egyidejűleg következett be mindenütt . Ezt 
példázzák azok az összerakhatós mézeskalácsok, amelyek még a régi mézes
tésztából készültek, de már a cukrászat technikáját utánozva. A céhek teljes 
mértékben tiltják a XVIII. század közepétől megjelenő ilyenfajta „minőség
rontó" kalácsokat, amelyeket csak sütőn kívül lehetett szárítani, mivel a sütőben 
a tészta kelése következtében elformátlanodva nem illettek volna egymáshoz 
a részek. De mivel a vásárlóközönségnek tetszettek, a tilalom ellenére gyorsan 
elterjedtek. 2 1 Kedvelt formának számított a kocsi, templom, ház, bölcső, papucs 
és kosár. Fábián Gyula feltételezi, hogy gyerekeknek szánt ötletes játékszereket 
képvisel tek. 2 2 

Az ejzolt mézeskalács a múlt század végén éri el a Délvidéket, de a második 
világháborúig a többnyire német lakosságú vidékeken, így Zombor környékén 
is vele párhuzamosan tovább él a régi, ütőfával készült, domború mézeskalács, 
„mert a német lakosság azt szerette jobban, ahhoz ragaszkodott" . 2 3 Ennek 
megfelelően a Szerémségben, ahol kevesebb volt az ilyen nemzetiségű, hamar 
felhagytak a régimódi tésztával. Ez a magyarázata, hogy a Sremska Mitrovica-i 
Szerémségi Múzeum egyetlenegy ütőfát sem őriz, holott a többi vajdasági múzeum
ban kisebb-nagyobb számban, de akad belőle. Itt található azonban az eddigi 
legrégebbi szaggatóforma-készlet. Használata a századfordulóra tehető 2 4 . Az ere
deti ládikában vannak elhelyezve a különböző méretű és alakú módlik, egy tutli 
és a süvegcukor törésére használt mozsár. 



A mézeskalácsosok életébe nemcsak a mézet alig vagy nem is tartalmazó mézes
kalács vonult be, hanem a cukorkakészítés is. Janovics János zombori mézes
kalácsos mester emlékezete szerint, a cukorka olyan újdonságnak számított, 
amelyet még orvosságként is ajánlottak: „Az orvosok krumplicukorért küldték 
hozzám a pácienseket szívdobogás- és idegcsillapításra." Ezt krumplilisztből 
és cukorszirupból készítettük. Egy hétig kellett hűlnie egy tepsiben, csak utána 
vágtuk fel kockára." Janovics mester édesapja, akitől fia örökölte a mesterséget, 
már 1911-ben letette a cukrászvizsgát is, így megszerezte a mézeskalácsos és 
cukrászmester c í m e t . 2 5 Készített törökmézet , medvecukrot, dióscukrot , 
szaloncukrot, mogyorós puszedlit, cukorstanglit, nyalókát, cifra botot. 

Idővel más mézeskalácsos mesterek is vagy letették a szakvizsgát cukrászatból, 
vagy pedig cukorkakészítőktől látták el magukat a keresett édességekkel. Közben 
többnyire a Szerémségben, de idővel nálunk is egyre nagyobb számban jelentek 
meg az ún. alvadziják, illetve az orientális édességek mesterei. , A zentai vásárban 
is volt alve, valami török árulta. Mi alvégnek hívtuk, mert az alve nem jelentett 
semmit ." 2 6 Egy zombori iparos jegyzéke az 1940-1951. évi időszakra vonatkozóan 
4 mézeskalácsost , 8 cukorkást , 26 orientálisédesség-készítőt, 1 cukrászt, 1 
fagyialtost, valamint 1 ostya- és pitelapkészítőt eml í t . 2 7 

Befejezésül hadd idézzem a Vajdaság színes népességi kavalkádjáról tanús
kodó debelyacsai vásár század eleji mozgalmasságát Kalapis Zoltán leírásában: 
„Jellegzetes alakja a Torontá l megyei vásárnak a macedón cukrász, a dalmát 
fügeárus, a bosnyák bazáros és a Szerbiából Pancsovára áttelepült lepényes, 
bózas, limonádés. A lepényes nyakába akasztott fedeles bádogedényből adogatja 
elő a rétestésztából készült, vagdalt hússal vagy almával töltött meleg burekot. 
A bózás kukoricalisztből erjesztett savanykás ízű frissítőt mér k i . . . A gyerekeknek 
ragad a kezük a törökméztől, dióscukortól, cukrozott sült almától, cukorsíptól, a 
piroskakastól . Némelyik szemre számolt selyemcukorkát, savanyúcukorkát 
szorongat, a másik meg promiclis zacskót. A rávalót a szülők, nagyszülők adják, 
de olykor maguk is megkeres ik ." 2 8 
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Gordana V. Markovié 

A GYERTYAÖNTŐ ÉS A MÉZESKALÁCSOS 
MESTERSÉG LOZNICA KÖRNYÉKÉN 

Szerbia északnyugati részén, a Cer-hegység, a mácsvai övezet, a Drina, 
Gucevo és Boranja között terül el a Jadar vidéke. A több tíz falu alkotta kör
zetben városi települések is kialakultak: Bánja Koviljača, Lesnica és Loznica. 
Ez utóbbi egyúttal a tájegység közigazgatási, gazdasági és kulturális központja 
is. Csak a múlt század közepén (miután 1833-ban felszabadult a török alól) 
kezdett fejlődni, városi jelleget ölteni, így a kereskedelem és az ipar is mind 
jelentősebb szerepet töl tött be életében. 

A céhekről szóló szabályrendelet 1 értelmében a jelentős számú szakkép
zett iparosság Loznicában már a múlt század közepén három vegyes céhet ala
kított. A további fejlődés szükségessé tet te a szakmák szerinti szerveződést 2 

és új céhek létesítését, így 1900-ban Loznicában már hét céh létezett. „A céh-
beli mesterségek közé tartozott a varró- és szabómesterség, a posztókészítő és 
az abaszövő, a szűcs a gyertyaöntő a mézeskalácsos, a kovács." 3 

A múlt század közepén a szerbiai társadalmi-történelmi körülmények ala
kulása úgynevezett újabb mesterségek megjelenését tette lehetővé, amelyeket 
az Ausztr iából és Magyarországról idetelepülök hoztak magukkal, majd a 
Vajdaságon, Zimonyon, Belgrádon és Šabacon át Szerbia más vidékein is meg
honosítottak. Közülük a legjelentősebb a szabó, abaszövő, borbély-, szappanfőző, 
mézeskalácskészítő . . . mesterség volt. Az északi területeknek, elsősorban a 
Mácsva vidékének közelsége a Jadar övezetben is elősegíti az új szakmák meg
jelenését. Innentől számítva követhetjük nyomon a gyertyaöntő és a mézeska
lácsos mesterség fejlődését is. Mint a korábbi kuta tások felderítették 4 , s a 
legutóbbi i s 5 igazolja, az első gyertyaöntő és mézeskalácsos mesterek az első 
világháború e lőt t tűn tek fel, 1930-ban pedig már három műhely működött . 
A hatvanas években végzett felmérések szerint hat önál ló mester dolgozot t 
(3 Loznicán, l - l pedig Leln icában, Zavlacában és Draginacban). A loznicai 
körzetben a gyertyaöntés és mézeskalácsosság azon mesterségek közé tartozott, 
amelyekkel férfiak és nők egyaránt foglalkozhattak. A loznicai gyertyaöntők 
és mézeskalácsosok Magyarországon, a Vajdaságban, Šabacon, Valjevóban, 
Belgrádban és Loznicán sajátították el a szakma fortélyait. 

A XIX. század második felében az iparosság rohamos fejlődésnek indult 
egész Szerbiában, jelentős mértékben annak eredményeként, hogy fiúk és lá-



nyok számára mind több ipari iskola nyílt. 6 A loznicai vidék iparosodása szem
pontjából jelentős mozzanat volt, hogy 1911-ben inasiskolát 7 indított a keres
kedelmi és ipari minisztérium Loznicában. Az iskolai anyakönyv 8 tanúsága 
szerint az 1925-től 1937-ig terjedő időszakban csak az 1928/29-es tanévben 
kezdték oktatni a gyertyaöntést, mégpedig csupán egyetlen tanulónak. 9 

1930/31-ben még egy növendék t a n u l t 1 0 gyertyaöntőnek és mézeskalácsosnak, 
s 1936/37-ben is egy akadt, aki a mézeskalácsos mesterséget választotta. 1 1 Az 
iskolában hamarosan bevezették a közoktatási tantárgyakat, a gyakorlati munkát, 
a szakmai tudnivalókat pedig a mesterek műhelyében sajátították el a tanoncok. 
A leendő iparosok három évig tartó oktatása tehát gyakorlati és elméleti rész
ből állt. „A tanoncok napközben a mesterek műhelyében dolgoztak, az esti órák
ban pedig a gimnázium tantermeiben szervezték meg számukra a tanítást ." 1 2 

Az inasok helyzete meglehetősen nehéz volt, mert sokat kellett dolgozniuk, 
egyrészt a műhelyben kellett segíteniük, másrészt a mester háza táján is számos 
feladatot el kellett végezniük. A mester az inassal, akárcsak a segéddel is, meg
egyezést vagy szerződést kötött . Volt, aki fizetést k a p o t t 1 3 , másoknak csupán 
szállás és élelmezés járt, a tankönyveket pedig a szülőknek kellett megvásá
ro ln iuk . 1 4 Nem volt ritkaság, hogy ha az inas családja egy másik helységben 
lakott, a tanuló inasévei alatt egyáltalán nem látogathatott haza . 1 5 Az iskola 
elvégzése után az inas gyakorlati és elméleti ismereteiről adott számot. A vizs
gáztatásnál kötelezően megjelentek a helyhatóságnak, a kereskedők és iparo
sok egyesületének, valamint a szakmai céhnek a képviselői. Az ipariskola által 
a kereskedelmi és iparügyi minisztériumhoz küldött jelentések is igazolják, 
hogy a céhek rendszeresen képviseltették magukat a vizsgákon, számos tekin
télyes iparos pedig tagja volt az iskolai bizottságnak i s . 1 6 Ismeretes, hogy a 
felsőbb fokozatba lépő jelölteket meghatározott szertartással avatták segéddé 
vagy mesterré. A loznicai iparosok ilyen alkalmakkor közös lakomát rendeztek a 
Centrala nevű kávéházban, ahol egyébként is iparosbálakat szoktak tartani. 

A gyertyaöntő és mézeskalácsos mesterség fejlődéséhez hozzájárult a loz
nicai vidék méhészeti hagyománya is. A természeti adottságok (a nagy kiter
jedésű erdők és a gyümölcstermesztésre kiváló lankák) lehetővé tették, hogy 
a méhészet már a múlt században jelentős helyet kapjon a gazdálkodásban. A 
mézet ekkor még kizárólag élelmiszerként használták. A méhészet meglehe
tősen kezdetleges fokon állt, de például egy 1833-ból való adat szerint ezen a 
vidéken 3160 méhkas, kaptár volt. A mesterek tehát a viaszhoz és a mézhez a 
környékbeli falvakból, a mácsvai és boszniai méhészektől is hozzájuthat tak. 1 7 

Később lépviasszal üzletelő niši, piroti vándorkereskedők is feltűntek, de az ő 
árujuknak nem volt olyan a minősége, mint az őstermelőktől származó viasz
nak. Újabban mind gyakoribb, hogy maguk a gyertyaöntők és mézeskalácsosok 
foglalkoznak méhészettel saját szükségleteik fedezésére. 

A gyertyaöntők és mézeskalácsosok termékeinek választékát és mennyisé
gét, akárcsak más vidéken is, a vásárlók igénye és a kereslet határozta meg. A 
téli hónapokban gyertyákból készítettek többet, mert a rövid nappalok miatt 
nemcsak világításra fogyott a gyertya, hanem az erre az időszakra eső egyházi 
ünnepek is kelendővé tették, míg a mézeskalácsosok a nyári hónapokban ke
rültek előtérbe, a Vid-napi hagyományos loznicai vásártól kezdve, egészen 
Márton napjáig. A gyertyaöntők és a mézeskalácsosok minden áldott nap dol
goztak, kivéve a jeles, vagy ahogyan ők mondták, „a piros betűs ünnepeket". 



A m ú l t b a n az e m b e r e k o t t h o n ö n t ö t t e k gyertyát saját szükségleteikre 
(leginkább ünnepek előtt), de ezek eléggé kidolgozatlanok voltak, a bél mindkét 
végükön kilógott. A hivatásos gyertyaöntők viaszt vagy boltban vásárolt paraf
fint használtak, gyertyabélnek pedig különleges pamutot szereztek be Duga 
Resából és Vuéijéból. A gyertya három különböző módon készült: 

1) hengcrgetéssel - ez az egyik legrégibb módszer, kizárólag viasz az alap
anyag. A nagy méretű ünnepi gyertyákat ma is ily módon készítik; 

2) kerék alkalmazásával - a kerékre akasztották fel a kanócokat, amelyeket 
addig locsolgattak a folyékony viasszal, amíg nem érték el a kívánt vastagságot. 

Gyertyaöntő műhely 
Fotó: Zoran Janković 

Ez az előállítási mód valamivel lassúbb (a kerékre ugyanis legfeljebb 30-40 
szál gyertyabél akasztható), a gyertyarudakat pedig utólag még kézzel kell formálni 
a megfelelő szerszámokkal (például mángorlóval, nyesőkéssel és a gyertyabél 
szabályozására szolgáló nyíróval); 

3) a keretre erősített gyertyabeleknek az olvasztott viasszal teli fémtartály
ba való belemerítésével. Ezzel a módszerrel többféle vékony gyertya készíthető 
(attól függően, hányszor merítik a viaszba), az eljárás pedig viszonylag gyors, 
mert egyszerre átlag hat keretet is viaszba lehet meríteni, s mindegyiken 100-102 
pamutszál lóg, úgyhogy ma is ez az öntési módszer a leggyakoribb. 

Egy jó mester naponta 5-6 kilogramm hengerelt, vagy pedig 20-30 kilo
gramm merített gyertyát készíthetett. A gyertyaöntők a szerszámaikat igen 
gyakran maguk csinálták, főleg a fából valókat, míg a fémszerszámokat főleg 
a bádogosoknál rendelték meg. A gyertyák használata rendkívül sokféle volt, 
s ettől függött a nagyságuk és az áruk is. Darabonként vagy kilóra árulták őket. 
A hivatásos gyer tyaöntők csak cgyágú, henger alakú gyertyákat csináltak 
(ritkán háromágú gyertyák is feltűntek, s ez arról árulkodott, hogy az árusítóik 



más vidékről, például Boszniából jöt tek). A múltban a mesterek szoros üzleti 
kapcsolatban álltak a templomokkal és kolostorokkal, ma viszont rendszerint 
saját műhelyükben, boltjukban árusítják termékeiket. A nagy egyházi ünne
pekre öntöt t gyertyák díszítésének ma is él a hagyománya: vagy szentképet 
vagy papírrózsát ragasztanak rájuk. 

A mézeskalácsosok termékei főleg a nyári és őszi vásárok idején voltak a 
legkelendőbbek. Elsősorban a gyerekek kedvenc csemegéjének számítottak, 
de régebben a legények is mézeskalácsszívet ajándékoztak a lányoknak, jelképes 
üzenetként. 

A mézeskalács készítésének titka nemzedékről nemzedékre öröklődött a 
loznicai mestereknél, de a régi titkos receptet ma már csak a Draginec faluban 
élő Pajié család őrzi. 

Az alapanyagokat (cukor, víz, liszt, szalalkáli, méz) egy nagy fateknőben 
(dagasztó teknőben) kever ték és gyúrták össze. A tésztát egy éjszakán át 
pihentették, majd az asztalon nyújtófával megfelelő vastagságúra egyengették. 
Ezután pléhből készült különféle (szív, lovacska, baba, papucs, karika) alakú 
szaggatókkal darabolták fel a tésztát, a kimetszett formát bádoglapra helyezték, 
és a meleg sütőbe tették. Amint kisült, egy alapszínnel befestették, s utána 
következett a díszítése, melyet állva végeztek. 

Először is egy aprócska tükröt ragasztottak (liszt és víz keverékéből nyert 
kovásszal) a ka lácsra . 1 8 A díszítéshez élelmiszer-színező természetes anyago
kat használtak, amelyeket faedényben kevertek ki. A díszítő krémet „ajz"-nak, 
magát a díszítést „ajzolásnak" nevezték. A keveréket befőző vagy hólyagpa-
pírból formált zacskóba töltötték, ebből kis lyukon át nyomták ki a színes 
anyagot. A díszítés több (leggyakrabban öt) szakaszra oszlott, mert mindig 
meg kellett várni, hogy a színező anyag megszáradjon. A mézeskalácsot álta
lában három-négy napig készítették, a végső szárítás pedig 24 órát vett igény
be. A különböző színű festékekkel tör ténő díszítést csak rendkívül ügyes kezű 
ember végezheti. Régebben színes képecskéket is ragasztottak a kalácsra, és 
írtak is rá (leginkább szerelmes verssorokat). A kidíszített és megszárított ka
lácsot papírba (újabban celofánba) csomagolták, és óvatosan faládákba rakták. 
Ma főleg dísztelen, kimondottan étkezésre szánt kalácsokat sütnek, a hagyo
mányos igazi mézeskalács ma már mind ritkább. A gondosan becsomagolt cse
mege készen várta a vásárt vagy a hetipiacot. A múltban az árus fogatos kocsin 
ment a vásárba, és több napig is ott m a r a d t . 1 9 A loznicai mesterek általában 
maguk vagy családtagjaik segítségével árulták termékeiket, de akadtak viszont
eladók is . 2 " A mézeskalácsosok a közeli vásárokra jártak (Vid napján, Márton 
napján, a Vuk-száboron), de a korszerű gépjárműveken messzebbre - Boszni
ába (Zvornik, Vlasenica, Bijeljina), a Mácsvába, Radevinába (Krupanj), NiS-
be, a Bánátba, Sumadijába és más vidékre - is eljutottak. A vásárokon sátor 
alatt rakták ki az árut fehér terítővel letakart deszkapultra. 

Mint az eddig elmondottakból kitűnt, a loznicai gyertyaöntő és mézeska
lácsos mesterség több fejlődési szakaszon esett át. 



Az első szakasz a két világháború között bontakozott ki, s mindkét foglal
kozás ekkor élte virágkorát. Abban az időben Loznicában és környékén nyolc 
mester működött . Ehhez az adathoz a loznicai ipariskola anyakönyve révén 
jutot tunk, de nem mindegyik mester tevékenységéről van elegendő ismere
t ü n k . 2 1 

1. Svetomir Sveta Tcšmanović (1893-1939) Loznicában született, s mint 
rendkívül jó tanulót a Privrednik elnevezésű egyesület Bajára küldte mester
séget t anu ln i . 2 2 Tanulmányainak befejeztével szerény körülmények között 
kezdte meg a munkát a szülői háznál, de már 1924-ben saját műhelyt nyitott 
a loznicai Pasié utcában. Csakhamar hírneves mesterré vált, s nála tanult sok 
jadari, mácsvai, grotskai, prokupljei és más vidékről való inas. A hengerelt 
viaszgyertya mestere volt, de megrendelésre olyan viaszgyertyákat is készített, 
amelyeket saját kezűleg fehérített ki. Munkájában számos inasa és a felesége, 
Leposava segítette, aki a férje halála után tovább vezette a műhelyt. A családi 
hagyományt a fiuk, Velimir folytatta. 

2. Ranko Nikolié (1917) Loznicában született. A gyertyaöntő és mézeska
lácsos mesterséget az ipariskolában és Dragoljub Anteljevié mesternél tanulta, 
1930 és 1939 között pedig Sveta TeSmanovié műhelyében tökéletesítette tu
dását. Ma már csak gyertyát önt, a mézcskalácsossággal tizenöt éve felhagyott. 
Gyertyaöntő műhelye a legrégibb a környékben, de sem segédje, sem utódja 
nincs, aki átvenné tőle. 

3. Petar Pajié (1922) a jadari járás Cikote nevű falujában született. A mé
zeskalácsos, majd később a gyertyaöntő mesterséget a loznicai ipariskolában 
és Sveta TeSmanovié mesternél tanulta, akinél letette a segédvizsgát is. Ké
sőbb anyagi okokból á tment Dragoljub Anteljeviéhez. Teljes 47 éven át űzte 

Nagy figyelmei és szépérzékel igényel a mézeskalács díszítése 
Fotó: Jovan Kovačević 



iparát, de közben a földjét is művelte. Műhelye a falu központjában van, mun
kájában a családtagok voltak segítségére. Nyugdíjba vonulása után a fia állt a 
helyébe. 

4. Matija Onimus Mirtovicán tanulta ki a gyertyaöntést, s utána Belgrád
ban, Valjevóban és Bánja Koviljaéán dolgozott. 1936-ban LeSnicába költözött, 
s ott nyitott műhelyt, amely 1975-ig állt fenn. Halála után senki sem folytatta 
mesterségét. 

A második szakasz a második világháborútól a nyolcvanas évekig terjed. 
Az új társadalmi-történelmi körülmények következtében a vizsgált foglalko
zások másodrangúakká váltak, s a régi mesterek közül csupán Leposava Teá-
manovié, Ranko Nikolié és Petar Pajié folytatta a munkát. A háború alatt né
hány újabb mester kezdett dolgozni, akik a világégést követő években jutottak 
érvényesülésre. 

1. Velisav Davidovié (1919) Valjevóban és Ubban tanulta ki a gyertyaöntő 
és mézeskalácsos szakmát. 1942-ben Loznicában letette a mestervizsgát, s 
1952-től 1986-ig saját műhelyében dolgozott, a loznicai Mala településen. Leg
főbb segítőtársa a felesége volt. Halála után leánya vette át a műhely vezetését. 

2. Zivorad Jovanovié Mujo (1924) Zavlakában született, gyertyaöntőnek 
és mézeskalácsosnak Šabacon tanult Nikola Beranovié mesternél és az iparis
kolában. A mestervizsgát Ranko Nikoliénál lette le a világháború befejeztével. 
1948-ban nyitotta meg a műhelyét, amely ma is ugyanazon a helyen (a falu 
központjában levő családi házban) áll. Főleg a családtagok segítettek neki, 
bérmunkást csak esetenként fogadott fel. Ma már több éve nyugdíjas, de még 
mindig készít mártott és hengerelt gyertyát bolti árusításra, valamint a Tronosa 
kolostor számára. Gazdag tapasztalatait az unokájának igyekszik átadni. 

3. Velimir Velja Teámanovié, Svctomir és Leposava fia gépészeti techni
kumot végzett ugyan, de 1942-ben átvette apja műhelyének a vezetését, s a 
mestervizsgát is letette. 1968-ig folytatta ezt a mesterséget. 1992-ben bekövet
kezett halálával megszűnt a Tešmanović-fćle gyertyaöntő műhely. 

4. Borislav Malié Genga a gyertyakészítő és mézeskalácsos mesterséget a 
loznicai ipariskolában és Savka (Saveta) Ristivojeviénél kezdte tanulni, de a 
második év után abbahagyta a tanulást, és csak a második világháború végén 
tért vissza szakmájához. Időnként Leposava és Vladimir Tcámanoviénál dol
gozott, és kereskedéssel is foglalkozott. 

Aharmadik szakasz a nyolcvanas évektől máig terjed, s az jellemző rá, hogy 
egyrészt a mesterek többsége abbahagyta a munkát, másrészt viszont tapasz
talható a mesterségbeli hagyományokhoz való visszatérés, mint ahogy általá
ban felébredt a hagyományos értékek iránti érdeklődés. 

1. Bratislav Pajié Baéa (1953) draginaci születésű gyertyaöntő-mézeskalá-
csos mester. 1983-ban befejezte a vegyészeti szakközépiskolát Belgrádban, de 
rövid idő múltán átvette apja műhelyét. Velisav Davidovié ekkor kalácsszag
gató formákkal és sátortartó rudakkal ajándékozta meg. Legfőbb segítsége a 
lánya, fia és felesége. Ma a Pajié család az egyetlen a loznicai körzetben, amely 
a gyertyaöntés mellett sikercsen foglalkozik mézeskalács-készítéssel is. 

2. Julka Kovačević politológus az apjának, Velisav Davidoviénak a műhelyét 
örökölte, s 1992 óta gyertyaöntő. Részben szakított a hagyományokkal, mert 



boltjában nemcsak gyertyák, hanem ikonok, egyházi kalendáriumok, mécsesek 
és más kegytárgyak is kaphatók. Az áruválaszték bővülése azonban mind 
gyakoribb jelenség a többi gyertyakészítőnél is, főleg azoknál, akik mögött 
nincs mesterségbeli családi hagyomány. 

Fordította: KARTAG Nándor 
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mesternél. 
1 4 Živorad Jovanovié elmondta, hogy az inasévek befejezésekor a mesterétől 50 dinárt 

kapott, a mestemé viszont 500 dinárral jutalmazta. 
1 5 Živorad Jovanovié elbeszélése szerint három évig és három hónapig volt inas Šabacon, 

s ez idő alatt csak egyetlenegyszer mehetett haza Zavlakába. 
1 6 Az 1925/26-os tanévben a céh Milorad Petrovié cipészt jelölte az iskolai bizottság 

tagjának, az 1926/27-es tanévben pedig Pantelije Mićanović abaszövő mester volt 
a bizottság elnöke. 

1 7 Svetomir Tešmanović mester a Novo Seló-i Bačić fivérektől vásárolta a viaszt, és később 
ő látta el vele a többi loznicai gyertyaöntőt. 

1 8 A loznicai mézeskalácsosok az apró tükröket egykor Milutin Lovriénál szerezték be, 
akinek ismert vasáruboltja volt. 

1 9 Svetomir Tesmanovié akkor ismerte meg a feleségét, amikor a mácsvai Prnjavorban 
árulta a mézeskalácsot. 



2 0 Živorad Jovanovié apja viszonteladóként árusította a szakképzett mesterek mézeska
lácsait, Svetomir Tesmanovié műhelyében pedig a boszniai Zvornikból jártak vi
szonteladók. 

2 1 Loznicában az idő tájt dolgozott még: Dragoljub Anteljevié Kljunčo, Savka-Saveta 
Radivojevié (bedolgozóként), Jela Damjanovié, valamint Soka Tesmanovié (aki
nek férje tanult mester volt, s annak halála után ő folytatta a munkát; nem voltak 
rokonságban az említett Svetomir Tesmanoviétyal). 

2 2 A családjában kétféle vélemény van: az egyik szerint Kúlán, a másik szerint Baján 
tanulta ki a mesterséget. Nem pontosíthatjuk az adatot, mert a mesterlevele a 
ház lebontásakor eltűnt. 



Boris Mašić 

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA 
APATINBAN 

A török hódoltság után, a XVII. század végén Apatin környéke is, akárcsak 
az egész Bácska, kifosztott, megdöbbentően elnéptelenedett vidék volt. A 
XVIII. század közepén ezér t Mária Terézia császárnő rendeletére a bécsi 
Udvari Kamara Grassalkovich Antal gróf irányításával megkezdte ennek a 
területnek a tervszerű betelepítését. A német telepesek központja Apatin lett, 
ahová a Dunán a Habsburg Birodalom minden részéből érkeztek az új lakosok. 
A letelepedés feltételei rendkívül kedvezőek voltak, mindenki háztelket, szántó
földet, építőanyagot, vetőmagot és jószágot kapott, sok évig adókedvezményben 
részesült. Ezek a körülmények, valamint az a tény, hogy az új lakosság jelentős 
hányada az iparosréteghez tartozott, lehetővé tették a város rohamos gazdasági 
fejlődését. Apatin nemsokára kifejezetten erős ipari központ lett, amelyben 
az iparosok négy céhet is alakítottak: 

1) a halászok, hajósok, pékek és molnárok egyesült céhét, 
2) az asztalosok, lakatosok, üvegesek és puskamesterek céhét, 
3) a vargák és csizmadiák céhét, 
4) a szabók, paszományosok, kesztyűkészítők és szűcsök céhét. 

Apatinban igen korán kibontakozott a művészeti tevékenység is, a festészet 
a szobrászat és az aranyművesség, s ennek köszönhetően a város iparosai és 
művészei számos egyházi épületet emelhettek fel és díszíthettek szerte a Bácská
ban, Szlavóniában és Baranyában. A XVIII. század végén Apatinban így egy új 
ágazat is kibontakozhatott, a hangszerkészítés, amely hamarosan túlnő a Duna 
menti kisváros határain, s a maga nemében az élenjárók közé emelkedik. 

Az első és legjelentősebb apatini születésű mester Caspar Fischer orgona
építő volt. 1772 decemberében született, s az 1829. február 23-án bekövetke
zett haláláig Apatinban élt. Nem tudni pontosan, hol tanulta ki a szakmát, de 
feltételezhető, hogy Roth József neves pécsi mesternél tanult, de az is lehet
séges, hogy a szegedi Roth Krisztiánnál is képezte magát. Tanulmányainak 
befejeztével Apatinban nyitott műhelyt. Első orgonáját az apatini plébánia
templom rendelte meg tőle. Ez a 16 regiszteres bimanuális orgona olyan jól 
sikerült, hogy egészen 1911-ig használták, akkor az Angster-cég orgonájával 



cserélték fel. 1800-ban az eszéki Felsővárosban levő Szent Péter és Pál-temp
lom számára épített orgonát. Ezt később az OraSje melletti Tolisba, az ottani 
ferences kolostorba vitték át, s ma ez a legrégibb orgona Boszniában. Kiválóan 
sikerült ez is, s egy hozzá hasonlót készített 1804-ben a valpovói plébánia
templomnak. Ez máig fennmaradt, és most is kitűnő állapotban van. Akkortájt 
Fischer még néhány o rgoná t épí t Horvá tországban , de ezekről nemigen 
maradt fenn adat. Csupán annyi ismeretes, hogy 1807-ben Petrijevciben egy 
nyolcregiszteres orgonával készült el. 1811-ben az újsziváci német református 
templom orgonáját fejezte be. Ugyanabban az évben a magyarországi Majsán, 
valamint i t thon Kljaiéevón építet t egy 12 regiszteres orgonát. 1813-ban a 
cclarevóiak avathatták fel az ő bimanuális orgonáját. 1821-ben építette legna
gyobb orgonáját a hódsági új templomban, amelynek 22 regisztere volt. Ez 
valószínűleg ma a legnagyobb ilyen hangszer a Bácskában, egyúttal Fischer 
legjobban megőrzött alkotása. Azokban az években a magyarországi Verőce 
környékén is dolgozott. 1828-ban hozzáfogott utolsó orgonájához az eszéki 
Szent Mihály-templomban. Váratlan halála miatt a fia, Johann és a Fischer
műhely kiváló mesterei fejezték be munkáját, s 1829-ben avatták fel a hangszert. 

Fischer munkájának jellegzetességeit a legjobban Ladislav Šaban tanár írta 
le az Eszék régi orgonái és építőik című könyvében: 

„Az összes számunkra ismert Fischer-orgona tulajdonságai alapján megál
lapíthatjuk, hogy mesterük nem hajlott a kísérletezésre, s újításokra sem tö
rekedett, hanem hű maradt a bejáródon hagyományos szakmai tapasztalatok
hoz, de szem előtt tartotta a korabeli fejlődést; a bizonyos értelemben kon
zervatív irányt fogadta el, amely szorosabban kötődött a késő barokkhoz, mint 
a fiatal orgonaépítőknek a romantika felé hajló törekvéseihez. Fischert első
sorban mint kiváló gyakorlati szakembert kell becsülnünk, aki teljes mértékben 
alkalmazni tudta a műhelyben elsajátított szakmai tudását, melyet az akkor 
kötelező vándorlásai során gazdagított más környezetekben, s ennek köszön
hetően hangszereinek nemcsak magas szintű műszaki, hanem művészi minő
séget: kitűnő összhangzást tudott biztosítani." 

Fischer orgonáinak legjobb minősítését Angster József neves magyar orgona
építő adta, aki párizsi tanulmányainak végeztével megvizsgálta a dél-magyaror
szági orgonákat, s azt írta a naplójában, hogy az összes általa látott orgonák közül 
egyedül Caspar Fischer orgonái az értékesek. Fischer mester Apatinban nagy 
tekintélynek örvendett. Erre utal az apatini temetőben levő síremléke is, amelynek 
vésett felirata munkásságának elismeréséül korának kiváló művészeként említi. 
Fischernek nyolc gyermeke volt, közülük Ferdinand ismert építész lett, Johann 
pedig apja műhelyét örökölte. Fián kívül számos tanítványára emlékezik a szak
ma: Anton Werle, Paul Pump, Andreas Fabing és családjaik más tagjai később 
önálló műhelyt nyitottak Eszéken és Zágrábban. 



DENKMAL 
ehelicher Liebe 

und kindlicher Dankbarkeit 
dem 

redlichsten Gatten 
und sorgsamsten Vater 

VEILAND H E R R N CASPAR FISCHER 
dem vollendesten Meister seiner Zeit 

in der edlen Orgelbaukunst 
seiner trostlosen Gattin 

und acht lebenden tieftrauenden Kindern 
am 23 Februar 1829 

entrissen 
in einem Leben 

von 56 Jahren 2 Monaten 
und 16 Tagen 

Johann Fischer 1810. augusztus 8-án született Apatinban. Apja révén foly
tatta a családi hagyományt, és 1830-ban ő fejezte be azt az orgonát, amelyet 
még édesapja kezdett építeni az eszéki Szent Mihály-templomban. Elsősorban 
az orgonák javításával foglalkozott, de ismeretes, hogy 1838-ban önállóan épí
tett Hopovóban egy hatregiszteres orgonát, 1839-ben pedig Ratkovóban is az 
ő keze nyomán szólalt meg a templomi hangszer. 



Anton Werle 1775. szeptember 4-én született Apatinban. Tanulóévei vé
geztével és a mestervizsga után Zágrábba költözött, és ott dolgozott 1826-ban 
bekövetkezett haláláig. Ezt követően özvegye egy másik Fischer-tanítványt, 
Paul Pumpot hívta el a mester nélkül maradt műhelybe. Pump 1810-ben szü
letett. Átvette Werle műhelyét, és igen sikeresen vezette. Kiváló szakember-, 
nek ismerték, s Horvátországban körülbelül húsz orgonát készített önállóan. 
Unokaöccsei, Johann Pump és Vendelin Pump szintén orgonakészítők lettek, 
Horvátországban és Magyarországon is több hangszeren dolgoztak. 

Andreas Fabing szintén Fischer tanítványa volt. 1809-ben született, s a 
mesterség elsajátítása után 1848-ban saját műhelyt nyitott Eszéken. Egy sze
rencsétlenség következtében jobb keze megbénult, s ekkor elhívta Apatinból 
a bátyját, Lorenzo Fabingot, aki azután a műhelyt is örökölte tőle. Ez utób
binak a fia, Ferdinand Fabing folytatta apja hivatását, de annak halála után 
1814-ben felhagyott az orgonakészítéssel, és áttért a zongorák árusítására. A 
Fabing család munkájának eredményeként számos orgona maradt fenn, és 
Angster József a naplójában feljegyezte, hogy 1866-ban Eszéken egyedül And
reas Fabingnak volt orgonakészítő műhelye. Különösen kiemelte a baranyai 
Szent János-templom nyolcregiszteres orgonáját, amelyet rendkívül kiválónak 
tartott. 

Idővel a kézi készítésű orgonák gazdasági szempontból nem bírták a ver
senyt a gyári előállítású hangszerekkel. A termelési költségek ez utóbbiaknál 
kisebbek voltak, ugyanakkor a korszerűsítés révén jobb hangzást lehetett el
érni. A manufakturális hagyomány kiveszésévcl azonban nem szűnt meg az 
apatini hangszerkészítés. 1836-ban ugyanis Franz Horn fúvós hangszereket 
kezdett csinálni. 1810-ben született Apatinban az ottani Adam Horn eszter
gályos fiaként. Apja mellett előbb esztergályosnak tanult, de később Német
országba ment, ahol megismerte és elsajátította a fúvós hangszerek készítési 
módját. Fiai, az 1841-ben születelt Joseph és az 1849-ben született Ludwig 
már édesapjuktól tanulták meg a mesterséget, és később ők vezették a mű
helyt. Joseph a fémfúvósokrá szakosította magát, saját műhelyt nyitott, ame
lyet halála után Ludwig Windisch vett át. 1905-ben elhunyt Ludwig Horn is, 
s a műhelyt ezután az özvegye irányította egészen 1923-ig, amikor a családi 
hagyományok szerint az 1888-ban született fiuk, Ludwig folytatta a munkát. 
Több újítást is bevezetett, s egyéb hangszerek árusításával is foglalkozni kezdett. 
A cég ekkor virágzott fel. Ludwig Horn nagy mennyiségű hangszert szerzett 
be, s nemcsak az itthoni, hanem a romániai, magyarországi és bulgáriai nagy 
zenekarokat is ellátta velük, sőt még Afrikába, Ázsiába, Amerikába és Auszt
ráliába is szállított zeneszerszámokat. A megrendelések céljából luxus kivite
lezésű többnyelvű katalógust nyomtattak. 1874-ben a Horn-cég hangszereivel 
aranyérmet nyert az apatini ipari kiállításon, később pedig nagy elismerések
ben részesült és érmekkel jutalmazták a párizsi, a bécsi és a berlini nemzetközi 
kiállításon is. Ludwig Horn 1867-ben hunyt el Apatinban, de már 1853-ban 
felhagyott a munkával, minek következtében a három nemzedék által vezetett 
cég megszűnt. 

Habár Apatinban ma már nincs, aki folytatná a hangszerkészítés hagyomá
nyait, a tevékenység mégsem szűnt meg, csak elkerült a városból. Ludwig Horn 
személyisége és műhelyének légköre döntő befolyással volt Franz Kinbergre, 
aki életpályájául a hegedűkészítést választotta. 1920. február 20-án született 



A hódsági templom Caspar Fischer építette orgonája 



Apatinban, s meg gyermekként gyakran átjárt a szomszéd „Ludwig bácsi" mű
helyébe, ahol elbűvölve hallgatta a híres hegedűkészítőkről, Amatiról, Stradi-
variusról, Steinerről, Guarneriről és másokról szóló történeteket. Ezek hatá
sára már 13 éves korában elkészítette saját első hegedűjét. Két évvel később 
a szakirodalomból szerzett tudás alapján még öt hegedűt készített, közülük az 
egyik olyan jól sikerült, hogy az apatini hegedűtanár megvételre ajánlotta a 
tanítványainak. Felismerve a fiatal Kinberg tehetségét, Ludwig Horn tekinté
lyével és pénzzel is támogatva eljuttatta a fiút Becskerekre, Káin Lajos vonós 
hangszereket készítő mesterhez. A tanulási évek után Kinberg Zágrábba ment, 
és Franz Schneidernél dolgozott, majd néhány év múltán a budapesti ismert 
Reményi-céghez került. 1946-ban már Bécsben volt, a Hoffmann és Czery 
Cégnél. Folyamatosan tökéletesítve a tudását, olyan minőségű hegedűket 
készített, hogy 1948-ban Yehudi Menuhin világhírű művész is tőle vásárolt 
egyet, amikor Bécsben vendégszerepelt . A Hágában megtartott nemzetközi 
találkozón Kinberget első díjjal tüntették ki egy nagybőgőjéért. Miután hallották 
hírét ennek a kiváló mesternek, a chicagói Kagan & Gains cég azonnal szerződ
telte; és Kinberg 32 évet töltött el náluk. Chicagói munkája során megismer
kedhetett sok híres mester hegedűjével, amelyeket alaposan tanulmányozott, 
s így tökéletesítve magát mind jobb és jobb hangszerek kerültek ki keze alól. 
Világhírű művészek keresték fel nemcsak szakmai szolgálatai vagy tanácsai 
végett, hanem közeli barátaivá is vállak, mint például Ojsztrah, Kogan, Roszt-
ropovics, Elman és mások. 

Az apatini mesterek a hangszerkészítés terén kitörölhetetlen nyomokat 
hagytak az iparnak és a művészetnek ebben az ágazatában. Igazán kár, hogy 
tevékenységüket nem tárta fel alaposabb kutatás. Sok értékes hangszert fenye
get az enyészet, méghozzá úgy, hogy a jelenlegi tulajdonosok maguk sem tud
ják, milyen kiváló alkotások vannak birtokukban. Reméljük azonban, hogy az 
apatini mesterek c rendkívüli művei előbb-utóbb ismét régi hangzásukban 
szólalnak majd meg. 



Ljiljana Radulovački 

HOGYAN KÉSZÜL A TAMBURA MITROVICÁN? 

A mitrovicai tamburakcszítésről és a hangszerkészítőkről szóló munkám 1 

helyszíni anyaggyűjtés és személyes megfigyelés alapján íródott abban a reményben, 
hogy hozzájárul ennek a ritka és igen régi foglalkozásnak a megismertetéséhez. 

A mesterség elsajátításához különleges szerszámokon, megfelelő faanya
gon, húrokon, marhacsonton, bőrön és kevés műanyagon (celluloidon), továbbá 
a húros hangszerek elkészítési módjának ismeretén kívül nélkülözhetetlen az 
instrumentális zenében való jártasság csakúgy, mint a készülő hangszerek iránti 
nagy-nagy szeretet. 

A levéltári adatok arról tanúskodnak, hogy Mitrovicán régebben is voltak 
olyan egyének, akik hosszabb ideig eredményesen foglalkoztak hangszerkészí
téssel. Közéjük tartozott Nikola és Pavle Avramovié, akiknek a két világhá
ború között működöt t a városban az Apa és Fia elnevezésű műhelye. 2 Pavle 
Avramovié mester 1979-ben elhunyt, s a szerszámait Vladimir Leáéuk vásárol
ta meg, aki ma kizárólag hegedűk és régi hangszerek javítását vállalja. Eredeti 
anyagokkal dolgozik: lakkokkal (sellakkal), ragasztókkal, (régi bőrenywel) és 
természetesen autentikus régi szerszámokkal. 

1951-ben Vajdaság Autonóm Tartomány Oktatási és Művelődési Tanácsa 
a 3833. számú dokumentumban megállapítja, hogy a mitrovicai ipari és inas
iskolában a tantárgyak között szerepel a hangszerkészítés oktatása i s . 3 

A tamburakészítésre vonatkozó alapvető tudnivalókat az 1958-ban Rumán 
született Duško Rajkoviétól hallottam, aki autodidaktaként rajongója ennek 
a kézművességnek. 

Az eredetileg villanyszerelői végzettségű fiatalembert húsz-egynéhány éves 
korában érdekelni kezdte a zenei, mindenekelőtt a tamburamuzsika, és csak
hamar tagja lett az ifjúsági o t thon tamburazenekarának, amelyet Milenko Bo-
bié etnológus vezetett. Ez a kiváló pedagógus és zenész ismert tamburások 
nemzedékeit képezte ki és oktatta magas szinten. DuSko Rajkovié a basszus-prímet 
választotta hangszeréül. Már korábban gitározott, sőt, Super 4 elnevezéssel 
zenekart is alakított , amely a mitrovicai táncmulatságokon és a környékbeli 
helységekben muzsikált. 



Apja tchctsćges autodidakta, minden iránt érdeklődő, ügyes kezű ezermester 
volt, a szó valódi értelmében. Dusán örökölte adottságát, s már tízéves korában 
egy kis mozsárágyút csinált, hogy karácsonykor durrogtathassa. 

Első ízben mintegy másfél évtizeddel ezelőtt javított meg egy régi tamburát. 
Hamarosan elkészült első prím-tamburájával is, ami egyfajta kihívás volt a 
számára, hogy komolyabban kezdjen foglalkozni a különféle húros hangszerek 
előállításával. Az első régi tambura javításához mindössze három szerszámot 
(vésőt, kézi fűrészt és fához való ráspolyt) használt. Csakhamar megkapta az 
első megbízást is. Marko Jovanovié, az Újvidéki Rádió egykori prímása neki 
adta javításra tamburáját. így került Duško Rajković ebbe a számára új, szűk 
szakterületű szakmába, amelyben már tizenöt éve sikeresen helytáll. 4 

Hogy elsajátíthassa a tamburakészítés mesterségbeli fogásait, meg kellett 
ismernie az idősebb szakemberek munkáját. Miután megtudta, hogy a Vajda
ságban ezt a foglalkozást főleg magyarok űzik, felkerekedett, és Szabadkán 
felkereste Kudlik Bélát, Zentán Bocán Lajost, Újvidéken pedig Stevan Bélit. 
Csalódottan kellett azonban tudomásul vennie, hogy nem szívesen ismertetik 
meg a részletekkel, és nem adják át gyakorlati tapasztalataikat. Egyedül az 
újvidéki Sáde Ádámban talált jó tanítómesterre és egyúttal barátra is, tőle sok 
mindent meg is tanult. Azóta ő maga igyekszik önzetlenül átadni tudását a 
tanítványainak. Közben állandóan gyarapítja ismereteit, hiszen ez a mesterség 
szüntelen önművelést, továbbképzést követel, amint hogy a zenei képzés is 
állandó, végtelen folyamat. 

A tambura alapanyaga 

A húros hangszerek alapanyaga a fa. A legmegfelelőbb a fehér vagy színes 
jávor-, illetve más néven juharfa, valamint a gyalog- vagy lucfenyő, a boszniai 
erdők növénye. A fenyő annál alkalmasabb e célra, minél nagyobb tengerszint 
feletti magasságban nő, mert itt lesz csomómentes és sűrű évgyűrűjű. A 
tamburakészítéshez a fának a tövétől számított négyméternyi törzsét használják 
fel. A jávornál fontos, hogy faanyaga minél keményebb, tömörebb legyen. A 
kivágott törzseket a fűrésztelepeken, vagy még az erdőben válogatják ki, utána 
különböző - 5-10 cm - vastagságú palánkokra, deszkákra szeletelik fel őket. 
A deszkáknak legalább öt évig kell száradniuk. A szárításhoz a legalkalmasab
bak a szerémségi kukoricagórék, vagy az erősen huzatos, félhomályos fészerek. 
Ötesztendei szárítás után a kiválasztott deszkákból kisebb formákat lehet 
„szabni", de azzal a feltétellel, hogy ezeknek is bizonyos ideig még pihenniük 
kell, mert a fa még továbbra is „dolgozik". 

A tambura nyaka, oldalai és a „háta" (alsó része) jávorfából készül. A fenyő 
adja a hangszer fedelét, a rezonátort, amely tulajdonképpen a hangszer hang-
nyílásos felső lapja, továbbá a keresztléceket, amelyek biztosítják a felső és az 
alsó lap mechanikai szilárdságát. 

A tambura többi részéhez - kivéve a hangnyílásos felső lapot - más keményfa 
is felhasználható, mint például a dió-, a cseresznye-, a meggy-, a körte-, az alma-
és a szilvafa, tehát úgyszólván minden gyümölcsfa. Kombinálni is lehet őket, például 
a diófát a cseresznyefával. 

A húrokat acél zongorahúrokból készítik, amelyeket általában külföldről sze
reznek be. Ezeket a pillanatnyi zenei követelmények (hosszúság, vastagság stb.) 



Famegmunkáló szerszámok a hangszerkészítő műhelyében 
Fotó: Dragon Kezmić 

szerint alkalmazzák, az idők során ugyanis változnak az igények, például a 
hangzás tekintetében is. 

A hangszer kulcsának, csavarjának egy része műanyagból van. A tambura 
szélét gyakran celluloiddal szegik be, amely védelmül szolgál a hangnyílásos 
felső laphoz. A tambura nyerge és lába marhacsontból, mégpedig combcsontból 
is készülhet. 

A bőrt arra a helyre erősítik fel, ahol megfeszülnek a húrok, elsősorban a 
nyak megóvása végett. A marha szarvából leszólt lapocskával, a pengetővel 
(tamburaverővel) szólaltatják meg a tamburát. 

Minden tamburának más-más a hangzása. Vannak magasabb és mélyebb 
tónusú tamburák. Ez utóbbiakat szívesebben hallgatják az emberek, mert 
hangszíne kellemesebb a fülnek. 

A tambura készítés módja 

A tamburának olyan alakot kell öltenie, amely megfelel az előírt szabvány
nak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes hangszernek elkészítik a sablonját (váz
latát vagy tervrajzát), s ehhez mérten szabják ki a faanyagot. Mivel a tambura 
nagyobb számú alkatrészből áll össze, minden egyes részhez külön sablon ké
szül. A nagyobb farészeket körfűrésszel vágják ki. Hogy a tambura összes része 
illeszkedjen a meghatározott formához, mindegyiket kézi megmunkálásnak 
kell alávetni. Ehhez különböző nagyságú és formájú fareszelőket, ráspolyokat 
használnak. Az egyes részek megformálása után vonókéssel (bognárok, aszta
losok, fafeldolgozók vágószerszámával) folytatják a munkát, majd a különböző 
méretű gyaluk kerülnek sorra, amelyekkel megadják a tambura egyes részei-



nek végső tornáját. Használatosak még az acélból készült vonalzók vagy lapok 
a fa finom simításához, s végül a különféle érdességű dörzspapírok (smirglik) 
a csiszoláshoz. A műhelyekben elektromos gépeket is alkalmaznak, például 
fúrókat, csiszolókat, villanyfűrészeket, gyalukat stb. 

A hangszer összeállítása 

A hangszer összeállítása magának a tamburakészítőnek az egyéni hozzáállá
sától függ. Miután kézi megmunkálással minden elem elkészült, és finoman ki 
van dolgozva, következik a korpusz (hangszekrény, a hangszer teste) elkészítése, 
amely két oldalrészből áll, ezek adják meg a hangszer alakját. A korpuszra először 
a felső lapot, majd a hangszer nyakát, s végül a „hátát" szerelik rá. 

Az összeállított hangszert befestik, majd lakkozzák. Ezt megelőzően azonban 
a legfinomabb dörzspapírral tökéletesen le kell csiszolni a hangszert, hogy a festés 
kifogástalan legyen. A festék lehet alkohol-, víz- vagy nirtolakk-oldatú, a mester 
ízlésétől függ, melyiket választja. 

A festés után, mint említettük, a lakkozás következik. Ennek is több eljárása 
ismeretes. Régi módszer az úgynevezett politúrozás, amelyhez a még régebbi 
lakkot, a sellakot használják. Ez a fényezési módszer meglehetősen hosszadalmas, 
s a sellak kezeléséhez bizonyos jártasság, ügyesség is kell. Az ezzel a módszerrel 
lakkozott hangszer viszont különleges szépséget és jó minőségű hangzást nyer. 
Korszerűbb eljárás a nitrolakknak kompresszorral a hangszerre való egyenletes 
fúvatása. Ma mindkét lakkozási módot alkalmazzák a megrendelő kívánsága, 
igénye szerint. 

A húrok felszerelése a tambura elkészítésének a befejező szakasza. A túlnyo
mórészt külföldi eredetű húrok közül a mester választja ki a neki megfelelőket, 
és szükség szerint egy különleges fonószerkezettel sodorja össze őket. 

A húrok kifeszítésére szolgáló kulcs vagy csavar általában olyan mesterek 
keze alól kerül ki, akiknek a fémcsztergályos és marós szakmán belül ez a 
szűkebb specialitásuk. Fából csak a fúvós hangszerek kulcsa készül, a többi 
hangszeréi fémből vannak. 

Minden mesternek van valamilyen sajátos jelzése, amelyről az általa készí
tett hangszer felismerhető és mások termékeitől megkülönböztethető. Kell is, 
hogy legyen, hiszen a hangszer előállítójának a lelkéről is tanúskodik. 

Kikhez jut el a mitrovicai tambura? 

Duáko Rajkovié mindenféle tamburának, mondhatni, az egész tambura-
családnak a mestere: előállít magas hangú prímet, basszus-prímet vagy brácsát 
(A, E) , kontratamburát , cscllótamburái és nagybőgőt. Tervei között szerepel 
a hegedű- és a gitárkészítés is. 

Hazánkban különféle formái, alkalmai és helyei vannak a tamburamuzsi-
kálásnak. A tamburát egyaránt pengetik 

- az úgynevezett bandák, a kis tamburaegyüttesek; 
- a kulturális-művészeti egyesületek műkedvelői; 
- a különféle iskolai tambura-szakkörök kis zenészei; 
- a rádió- és tévéállomások zenekarai. 



Mindegyiküknek szükségük van Dusán Rajković tamburakcszítő mester 
szolgáltatásaira, legyen szó javításról, felújításról vagy új hangszerek vételéről. 
Tamburáinak ára a minőségtől, a felhasznált nyersanyagtól és egyéb hasonló 
körülményektől függően alakul. 

Fordította: KARTAG Nándor 

Jegyzetek 
1 Vizsgálódásaimhoz nagy segítséget nyújtón a mitrovicai Dušan Rajković húroshang-

szer-készítő mester és a tanítványa, a visokói Zoran Kuvač, továbbá Vladimir 
Leščuk hivatásos zenész, aki kedvtelésből hegedű és más régi hangszerek javí
tásával is foglalkozik. 

2 Az iparosok egyesülete 1928-1960 című kiadvány szerint Pavle Avramović nevét 1937-
ben a 472. sorszám alatt jegyezték be mint hangszerkészítéssel foglalkozó mes
tert. (Arhiv Srcma, Srcmska Mitrovica, Inv. br. 126.) 

3 Az okiratot, amelyet 1951. VII. 28-án Újvidéken adtak ki, a Sremska Mitrovica-i Iparos 
Egyesület irattárában őrzik. 

4 Duško Rajkovié mester 1986-ban jegyeztette be hangszerkészítő és -javító műhelyét az 
Iparosok Egyesületében, valamint a Sremska Mitrovica-i Községi Képviselő
testület Kisipari Titkárságán. 

Dnško Rajkovié mester maga készítette hangszereivel 
Fotó: Dragon Kezmié 



Raffai Judit 

SZABADKAI FÉNYKÉPÉSZEK 
A SZÁZADFORDULÓN 

Munkámban azt tekintem át, hogyan alakult ki a szabadkai fényképészmes-
terség a fotorgafálás meghonosodásának időszakában, pontosabban az 1910-es 
évekig ta r tó pe r iódusban . Egy eredet i leg tágabb interval lum vizsgálatára 
előirányzott kutatás kezdeti eredményeit foglalom össze. Feltehetően az itt közölt 
adatok egy része a további vizsgálódásaim folyamán átrendeződik, újabb ada
tok tükrében más értelmet nyer. Ennek ellenére fontosnak tartom az eddig 
összegyűjtött és rendezett anyag bemutatását, részben azért, mert - ha vázlatosan 
i s .de - képe t ad a szabadka i fényképészet kezdet i időszakáró l , részben 
pedig azért, mert ilyen jellegű összefoglalás még nem lévén, sokban seg í the t 
azoknak a ku t a tóknak , akik bármilyen nemű témát a korabel i f ényképek 
s e g í t s é g é v e l s z e r e t n é n e k feldolgozni. 

Köszönetet kell mondanom Vass Géza történésznek, aki adataival segítsé
gemre volt. 

A fényképészipar kialakulása 

A már több mint 150 éves múltú képrögzítő eljárást, a fényképkészítést 
1840 augusztusában mutatta be Vállas Antal a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjainak. 1 Az új eljárás viszonylag gyorsan terjedt. A korabeli polgárság a 
biedermeier életérzésnek köszönhetően megszokta a mindennapjaiban már 
fontos helyet elfoglaló figurális ábrázolási formákat: az arcképeket, zsánerké
peket. A festők által készített portrék, csoportképek a század első felében már 
a középréteg vizuális kultúrájának fontos elemeivé lettek, a családot ábrázoló 
arcképek o t t függtek a szalonok falain, szervesen beépültek a biedermeier 
polgár életébe. Ebben a közegben nem volt nehéz teret nyernie egy új, jóval 
olcsóbb, sokszorosítási lehetőséggel bíró képrögzítő eljárásnak. A fényképész
szakma kialakulásában fontos szerepük volt a korabeli arcképfestőknek. A 
festőművészek megélhetését már korábban is a portréfestés jelentette. Az első 
fényképészek között olyan híres arcképfestők is voltak, mint pl. Borsos József, 
Barabás Miklós. A fényképészet a múlt század második felében a festőművé
szek versenytársává lépett elő. „A festők közül most van, aki a mundért védi, 
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mint Székely Bertalan, sárba rángatva a nagy ellenfelet, s kijelentve, hogy csak 
a kontár megy fotográfusnak. Van, aki felszisszen ezen, hisz mindket tő t 
műveli és becsüli, mint Barabás Miklós. Volt olyan művész is, aki felhagyott 
a festészettel a fényképezés kedvéért, mint a népszerű Borsos József; e lépésnek 
persze nem kis mértékben az arckép-fotografálás jövedelmezőségébe vetett hit 
az oka. S volt, aki fényképeket használt, amikor rajzolt vagy festett, bár ez még 
csak újságrajzok, litográfiák és metszetek esetében volt elfogadható, egyéb
ként szégyenletes dolognak számított ." 2 . A múlt század folyamán még gyakori 
volt, hogy a fotográfus a fényképkészítés mellett a hagyományos arcképfestés
sel is megrendelői szolgálatára állt. A művészi tevékenységet folytató festők 
mellett folyamatosan kialakult egy iparosréteg, mely mesterségként űzte a 
fényképkészítést, de azzal a tudattal, hogy munkája a művészet területeit érin
ti. Az, hogy művészet-e a fényképészmesterséget űző iparos tevékenysége, a 
múlt század egyik újra és újra vitatott kérdése. 

"A század derekán sokasodnak a magyar vidéki városokban a „fényképíró" 
műhelyek, műtermek (...) A kezdeti lendületet csak fokozta az 1867-es kiegye
zés, amely - kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel - a fényképészet számára is 
kedvező konjunktúrát teremtő gazdasági felvirágozás időszaka volt. Ennek 
megfelelően az I. világháborúig nemcsak meghonosodott hazánkban a fényké
pészet, de produktumai szerves kellékévé váltak a magyar társadalom külön
böző rétegeinek". 3 A fényképkészítés mint foglalkozás a XIX. század iparágai 
között sajátos helyet foglalt el, részben művészeti és mesterségbeli szférák kö
zötti ingadozása, részben hagyomány nélküli rövid élete miatt. A fényképész
szakma nem rendelkezett azokkal az attr ibútumokkal, melyek a múlt századi 
mesterségek alkotórészei voltak (ezek a mesterképzés, mestervizsga, mester
ség védőszentje, címere, mesterségeket egyesítő céhek, szervezetek stb.). A 
magyarországi fényképészek köre a múlt század nyolcvanas éveiben erősödött 
meg annyira, hogy kezdeményezhette a szakmai összefogásra való törekvése
ket, így ez a szakma is folyamatosan kezdett felzárkózni a többi, már nagy 
múltú iparághoz, de a fényképészet művészi jellege sem maradt figyelmen kívül. 
Eltekintve a rövid távú vérszegény próbálkozásoktól 4 , a szakma első fontos 
megmozdulása a kolozsvári Veress Ferenc fényképész által megindított Fény
képészeti Lapok című fotószaklap megjelentetése volt . 5 1897-ben megalakul a 
Fényképészek Köre, amely a Magyar Fényképészek Lapja hivatalos közlönye 
révén megpróbált folyamatos szakmai kapcsolatot fenntartani a magyar nyelv
terület fényképészeivel. A cél „egyesíteni a magyar fényképészek elméleti 
t u d á s á t " 6 A lapon keresz tü l a magyar Fényképészek Köre folyamatosan 
tájékoztatja a szakmabelieket a fényképészet újabb törekvéseiről, az új és a 
régi divathullámokról, mintaképeket közöl, pályázatokat ír ki, és a díjnyertes 
fotókból kiáll í tásokat szervez, kapcsolatokat épít ki a magyar nyelvterület 
fotográfusai között. A magyar Fényképészek Köre hivatalos közlönyében a 
fényképészszakma művészi profilját igyekezett hangsúlyossá tenni, kiemelve a 
jó fényképészek esztétikai látását, képeik művészi beállítását. A lap koncep
cióját jellemzi, hogy a fényképészettel mint művészeti ággal kívánt foglalkozni, 
továbbá figyelemreméltó az a szándéka is, miszerint a szakma iparos hagyo
mányainak kialakítására törekedett. Átveszi az szakmára jellemző, Európa-
szerte elterjedt szakmai újításokat. Például kialakítja a fényképészek mester
ségének szimbólumait a többi mesterség jelképeinek mintájára, s javasolja, 



hogy ezeket a fényképészek emblémáin, a képek hátlapján tüntessék fel. 
Beszámol arról is, hogy a nemzetközi szakma Szent Veronika személyében 
meghatározta a fényképészek védőszentjét. Ezek és más hasonló törekvések a 
múlt század végére kezdték egységesíteni a fényképészszakmát. De művészet 
és ipar mezsgyéjén elhelyezkedvén köztes állapota továbbra is megmaradt. 
Ennek legfőbb oka az volt, hogy a fényképészet a múlt században jogilag mű
vészeti ágként volt számon tartva, nem tartozott az ipartörvény rendelkezései 
alá. Igaz, hogy üzleti szempontból az ipari foglalkozások köréhez volt sorol
ható, de mint ilyen, az 1884. XVII. törvénycikk értelmében sem engedélyhez, 
sem képesítéshez nem volt kötve. 7 Az 1902-ben kiadott 34183. számú rendelet 
változtatja meg a fenti helyzetet. 1902-től kezdve tehát a fényképészet és a 
vele rokon foglalkozások, - akárcsak a többi iparosszakma - az 1884. XVII. 
törvénycikkben meghatározott ipartörvény szabályai alá esnek, azaz ettől 
kezdve a fényképészet a többi iparággal azonos besorolást nyert. 8 E gyorsan 
változó helyzet folytán kor fényképészei keserű hangnemben nyilatkoztak 
szakmájuk állapotáról. A századforduló fényképész szaklapjának, a Fénynek 
szerkesztői beköszöntője így ír erről: „Nem vagyunk művészek, mert csak nem 
régen lettünk degradálva, de még iparosok sem vagyunk egészen, mert sem 
iparhatóságunk, sem iparkamaránk nincsen, tehát foglalkozásunk képesítéshez 
kötve nincs, szakiskolánk nincs, állásunkat védelmezni testületünk sem volt ." 9 

Szabadka fényképészipara és fényképészei 

A szabadkai fényképészszakma kialakulásának idejéből, az 1860-as és 
1890-es évek közötti korszakból kevés adatunk van. Szabadkán a hatvanas 
évektől kezdve készítettek fényképeket. Működő fényképészüzletre utaló első 
adatunk 1862-ből származik, mely szerint Scheffler N. J. nevű fényképész dol
gozott a „Jósefutcza sz. 117" alatti mű te rmében . 1 0 Erre az időszakra tehető 
Bottlik Márton „fényképíró" működése is a városban. 1 1 Ő készítette el Blaha 
Lujzának, „a nemzet csalogányának" a legkorábbi fényképét, feltehetően 
1865-ben. 1 2 Munkánk során kevés Bottlik Márton-felvétellel találkoztunk, el
lentétben a Scheffler által készített fotókkal, amelyek nagyszámban megma
radtak a szabadkai családok és a Városi Múzeum gyűjteményeiben. Feltehe
tően Scheffler hosszabb ideig a városban dolgozott. Fennmaradt fényképei 
alapján hatfajta hátlapot különböztettünk meg. Képeinek vérzőin lévő címere 
a kor ízlése szerint változott, de a rajta lévő felirat végig kétnyelvű (magyar
német) maradt. A hátlapon található feliratokból tudjuk, hogy Scheffler zom
bori fióküzlettel is rendelkezett, valamint azt, hogy műtermének címe az idő 
folyamán „Joscfutczáról" Damjanich utcára változott. Damjanich utcai mű
terme még a századfordulón is működött , ugyanis a későbbiek során többször 
említették a városi sajtóban, hogy a Schcffler-féle műteremben később más 
fényképészek (Stcphany Ot tó , Vörös Kálmán) váltották egymást. 

A szabadkai fényképészet történetének második korszaka az 1880-as évek 
végétől kezdődő és századunk elejéig tartó időszak. Ekkor már több fényké
pész működöt t a városban. Az 1891 elején végrehajtott népszámlálás adatai 
szerint az iparosoknak és kereskedőknek a címjegyzékében négy fényképész 
sze repe l . 1 3 A korabeli városok statisztikáját figyelve megállapítható, hogy 



Budapesten 74, Aradon 8, Pozsonyban és Kolozsvári 7, Temesvári, Debrecenben, 
Zágrábban 5, Pozsonyban, Sopronban, Szabadkán 4, Szegeden 3 fényképész 
vo l t . 1 4 Szabadka a fényképészipar elterjedtségének szempontjából közepes 
helyet foglalt el. A város fényképészetének második korszakában alakultak ki 
városszerte azok a műtermek, melyek más-más fényképésszel ugyan, de még 
a XX. század folyamán is fennmaradtak. A fényképgyűjtemények alapján 
nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a korszak volt a felsőbb osztályok számára a 
fényképkészítési szokások meghonosodásának időszaka. Ez a társadalmi réteg 
a korszak végére már kialakult fényképkészítési kultúrával és szokásrenddel bírt, 
míg a városi iparos polgárság és városi parasztság még csak ekkor ismerkedett 
a számára újdonságot jelentő képrögzítő eljárással. 

Meinhardt Ágoston, aki Nagybecskerekről érkezett Szabadkára, 1888-ban 
új fényképészeti műtermet nyitott a Deák utcai Szilasi Mór-féle házban . 1 5 Üz
lete egyike lett azoknak a műtermeknek, amelyekben a későbbiek során más-



más fényképészek váltották egymást évtizedeken keresztül. Műtermét 1892-
ben Pietsch Ferencnek adta e l . 1 6 Ezt követően Győrbe költözött, ahol saját 
műtermet nyi to t t . 1 7 Kutatásaim alapján megállapítható, hogy a századforduló 
legnépszerűbb fényképészeinek egyike Pietsch Ferenc volt. Első szabadkai 
műterme a Deák utcában nyílt meg, innen 1894 előtt a Kossuth utca Dr. Do-
minus-féle házába költözik, majd műtermét Czorda Bódog utcai lakóházába 
helyezi át. Emellett Zomorban is működött fióküzlete. A század eleji szabad
kai lapokban a fizetett hirdetéseken kívül gyakran megjelent egy-egy Pietsch 
Ferenccel foglalkozó rövidebb írás, melyekből hírt kapunk brazil származásá
ról, továbbá arról a tényről, hogy az „Őfensége Schamburg-Lippe Uralkodó 
Fejedelem udvari fényképésze" címet bírja, mivel a fejedelem olyannyira meg 
volt elégedve a Pietsch által készített fényképek minőségével, hogy a fenti cí
met adományozta neki, valamint több napos vadászatain házifényképészeként 
alkalmazta. 1^ A Pietsch Ferenc műtermének kirakatait méltató írásokból 
megtudjuk, hogy ott „helybeliek és pedig nagyrészt a magasabb intelligenciá
hoz tartozó egyének arcképei foglalnak helyet ." 1 9 A fenti újságidézetből arra 
következtethetnénk, hogy Pietsch csak a felsőbb társadalmi osztályok igényeit 
kiszolgáló fényképész volt, kutatásaim mégis az mutatják, hogy azoknak a 
fényképészeknek a sorába tartozott, akik a szabadkai iparosréteg és a környék
beli parasztság fényképezkedési szokásainak kialakításában fontos, irányító 
szerepet vállaltak már századunk első évtizedeiben. Ezt bizonyítják Ludason 
végzett kutatásaim is: a ludasi parasztok legkorábbi fényképeit ő készítette, 
eleinte városi műtermében, a későbbiekben pedig a helyszínen. Arra nézve, 
hogy Pietsch Ferenc műterme meddig működött városunkban, pontos adataink 
nincsenek. (A szabadkai fényképészdinasztiák ma is élő tagjai úgy emlékeznek 
a Pietsch névre, mint családjuk első fényképésznemzedékének mesterére . 
Általában Pietsch nénit említenek, valószínűleg Pietsch Ferencnéről van szó, 
nála inaskodtak többek között Kapiszta és Megyeri fényképészek i s . ) 2 0 A város 
másik Pietsch nevű fényképésze Pietsch Mihály volt. Műtermét , akárcsak 
Pietsch Ferenc , először a Deák utca Szilassi Mór-féle házában nyitotta meg, 
majd 1894-ben átköltözött a Kossuth utcában lévő Dr. Dominus-házba. 2 1 Fény
képeinek hátlapján és a szabadkai lapokban közölt hirdetéseiben első szabadkai 
fényképészeti és festészeti műintézetként tünteti fel m ű t e r m é t . 2 2 Habarfeld 
Károly a várostól 1890-ban kér engedélyt fényképész- és hímzőminta- előnyomó 
üzletének megnyitására. Adr . Jékelfalussy által szerkesztett címtárban az 1891 -ben 
dolgozó fényképészek közöt t neve Gyulafy Lajosé, Meinhardt Károlyé és 
Seffer Jánosé mellett s z e r e p e l . 2 3 Rövid ideig dolgozott a városban, neve a 
századfordulón a budapesti fényképészek névsorában bukkan fel újra. 

Stephany Ot tó 1894-ben nyitott fényképészeti műtermet a Kossuth utcá
ban lévő Polyákovics Alajos-féle házban . 2 4 Üzletét a szabadkai sajtóban így 
hirdeti: „Kiválló gépeim és szakképzetségem alapján előre biztosítom a becses 
megrendelőimet, hogy képeim mindent felülmúlnak, a mi e téren itt Szabad
kán lé tezet t . " 2 5 Hogy a fenti hirdetés nem volt üres önbecsülés, azt Stephany 
működésére utaló adatok bizonyítják. Szabadka fényképészeinek hierarchiá
jában a legmagasabb fokon állók között tarthatjuk számon. Munkái leginkább 
a város elitrétegének tagjairól készültek. Képei nemcsak a városban voltak 
megbecsültek, részt vett nemzetközi kiállításokon is: 1873-ban Bécsben, 1897-
ben Londonban, 1897-ben pedig Párizsban. A kiállításokról a város nagy örö-



mere aranyérmekkel tért haza. Fényképeinek művészi színvonalával a szabad
kai sajtó többször foglalkozott . 2 6 A Korzón lévő műtermét a Scheffler-féle 
Damjanich utcai üzletbe, majd 1897-ben a Solymoss rajztanár Fűzfás utcai 
házába helyezi á t . 2 7 Stephany Ot tó tevékenységére a XX. századra vonatko
zóan nincsenek adataink, ezért feltételezhető, hogy működése Szabadkán ek
korra már megszűnt. A Tőke Ágoston fényképészműhelyérc vonatkozó első 
adatunk 1895-ből való. A Bácskai Ellenőr egyik 1895-ös számában tudósít arról, 
hogy Tőke Ágoston a Deák utcai Szilassi Mór-féle házban lévő műtermét a 
műkedvelők rendelkezésére bocsátja, ahol raktáron lévő kamerák, állványok, 
lemezek, igény szerint használható sötétkamra és „másolóintézet" is várja az 
érdeklődőket, sőt a kezdő fotósok ingyenes tanításban is részesülhetnek. 2 8 

Minden bizonnyal a szabadkai amatőrfényképészet gyökerei itt keresendők. A 
kezdeményezés sikeres voltát az az 1897-cs kiállítás bizonyítja, melyet Tőke 
Ágoston amatőr fényképészek munkáiból rendezett „Millenáris év emlékezete" 
c ímen . 2 9 Tőke Ágoston utóda, Szombathy Károly 1906-ban vette át a Deák 
utcai műterem vezetését. 1897-ben, amikor Stephany Ot tó a Fűzfás utcába 
helyezi át a műtermét , az üresen maradt Scheffler-féle műtermébe Vörös 
Kálmán fényképész költözött, akit már a szabadkai üzletének megnyitásakor 
a városi sajtó úgy emleget, mint nagy szakértelemmel rendelkező fényké
pész t . 3 0 Nevével gyakran találkozhatunk a korabeli szabadkai újságokban, 
ahol a legelső és legrégibb szabadkai műteremként hirdeti üzletét. Hirdetéseiben 
a szöveges rész mellett újításként a mintaképek is megjelennek. 3 1 Kezdeményező 
kedvét az is mutatja, hogy a városban elsőként vállalja az éjjeli fényképfelvé
telek készí tését . 3 2 Egyes fényképészek tevékenységéről jóformán nincsenek 
adataink, létezésükről csak az általuk készített fényképek és a szabadkai saj-



tóban található hirdetéseik révén tudunk. Ilyen fotográfus volt múlt a század 
végén már m ű k ö d ő Gyulafy Lajos, valamint Huszty Mátyás. 1900-ban nyit 
műtermet a Kunetz-féle házban Vajda Sándor . 3 3 Fotográfusi tevékenységéről 
a század első évtizedében készült képei tanúskodnak. Csupán a Szakács 
Margit-féle felsorolásból tudunk Speizer Irmáról, aki az 1890-es évek táján 
dolgozott fényképészként a városban. 3 4 

Ismereteim szerint 1900-ban, a szabadkai fényképészet második korszaká
nak végén hat fényképész állt a lakosság szolgálatára. Ekkorra a város felsőbb 
társadalmi rétegeinek kultúrájában már fontos helyet foglalt el a fényképkészíttetés. 
A fényképészek által készített képek fontos társadalmi produktummá váltak. A 
magánéletben betöltött elsődleges funkciójuk mellett fontos szerepük lett a város 
társadalmi életében is. A fényképészműtermekben és kirakatokban, a fényképészek 
által szervezett kiállításokon megtekinthető felvételek a város társadalmi életének 
sűrített lenyomataiként voltak számba vehetők. Ezeken a képeken a város előkelő
ségei rendre megjelentek, ugyanúgy, ahogyan ezt a társadalmi élet egyéb meg
nyilvánulásai, pl. bálák, egyletek élete stb. megkövetelték. A középréteg azonban 
csak a múlt század utolsó évtizedeiben kezdte el a fényképészek által kínált 
szolgáltatások igénybevételét. 

A századfordulón az amatőr fényképkészítés divatja is elterjedt. Többek 
között ekkor már a bajsai Vojnits, a Vermes, valamint a Brenner család saját 
gépével készített fényképeket. Vermes Lajos fényképcinek verzóin a követke
ző felirat olvasható: „Nagybudafalvi Dr. Vermes Lajos többszörös bajnok 
sportegyletek fényképésze, 150 érme tulajdonosa. Budapest-Szabadka." 

A szabadkai fényképészek műtermei 

A szabadkai fényképészműtermek általában a belvárosban, a város főteréről 
kiinduló utcákban voltak találhatók. A múlt század utolsó évtizedében kialakult 
fényképészüzletek még a század folyamán állandósultak, ugyanis ugyanabba a 
műhelybe egymást felváltva újabb és újabb fényképészek költöztek. Ilyen 
állandósult műterem volt a Damjanich utcai Scheffler N. J. fényképész által 
kialakított üzlet, ahol a múlt század utolsó évtizedében Stephani Ottó, majd 
Vörös Kálmán dolgozott, valamint a Deák utcai Szilassi Mór-féle házban a 
Meinhárdt Ágos ton által 1892-ben létrehozott fényképészet, ahol a XX. 
század második évtizedéig Pietsch Ferenc, Pietsch Mihály, Tőke Ágoston, 
Szombathy Károly fényképészek működtek, továbbá a Kossuth utcában, a 
Dr. Dominus-féle házban megnyitott fényképészműhely, ahol Pietsch Mihály, 
később Pietsh Ferenc folytatta fényképésztevékenységét. A felsorolt fényképé
szeteken kívül más üzletek is működtek a városban, ilyen volt a Kunetz-féle 
házban Vajda Sándor műhelye, valamint a Stephany Ot tó által 1894-ben a 
Kossuth utca Polyákovics Alajos-féle házában kialakított üzlet, amelyet 1897-ben 
Solymoss rajztanár Fűzfás utcai házába helyezett át. A fenti példákkal ellen
tétben Pietsh Ferenc a bérelt üzletek használata után a saját Czorda Bódog 
utcai házában alakított ki fényképészeti műtermét. 

A fényképészek műterme részben műhelyként, részben pedig üzlethelyiség
ként szolgált. A századfordulón a fényképészipar megerősödésével a műter
mek kialakításának egy meghatározott mintája vált követendővé. A műterem 
ál ta lában egy fogadó te remből , egy műte rembő l és dolgozóhelyiségekből 



( laboratórium, nagyítókamra) á l l t . 3 5 A műterem mennyezetének egy része, 
valamint egyik oldala - általában az észak felé néző - üvegfallal volt borítva. 
A jó megvilágítás érdekében fontos volt a műterem térfogatának mérete és 
az üvegfalazat magassága. A por t rék készítésekor a három és fél méternél 
alacsonyabb műterem volt a megfelelő, míg a csoportfelvételek készítésekor 
az ennél jóval magasabb helyiség volt az előnyösebb, ezért a korabeli műtermek 
belmagasságát úgy alakították ki, hogy egy helyiségen belül mindkét követel
ménynek eleget tegyen. A megvilágítás megfelelő szabályozását szolgálták az 
üvegfalon felül és oldalt lévő függönyök, amelyek fehér vagy világoskék színű 
textilből készültek. A helyiségben kevés bútor volt, ál talában a váróterem 
bútorzatát használták a felvételekhez. A múlt század utolsó éveiben elterjedtek 
a háttérként használatos elhúzható állványok. Annak ellenére, hogy divatjuk 
egészen a XX. század második feléig tartott, a „jobb ízlésű", modern felfogású 
fényépészek már az első évtizedben erőteljesen tiltakoznak használata ellen. 
„Dinamittal kell felrobbantani a hivatásos fényképészek ősi műterem-beren
dezését; ama bizonyos svájci ház-, meg pálmaligetháttereket, a görög oszlopokat, 
az urnába omló függönyöket, az esztergált korlátokat, a trónusokat és tiroli 
hidacskákal, mert ez a miliő hazug; vagy ha valóság, hát csak a fotográfus-at-
clier valósága, vagyis olyan hely, ahol ember és állal csak akkor időz, mikor 
lefényképezik." 3 6 A szabadkai fényképészek korabeli műtermeiről keveset 
tudunk. Pietsh Ferenc Czorda Bódog utcai házában nyílt műteremének és a 
Kunetz-féle házban épített fényképészetnek a tervrajza ad betekintést arról, 
hogy milyenek lehettek a század eleji szabadkai fényképészüzletek. Kunetz Ig
nác 1900 áprilisában kapott engedélyt műterem kialakítására az I. kör 84. szám 
alatt lévő házában . 3 7 A tervek szerint a fényképészet a ház udvari szárnyának 
első emeleti részében 69 négyzetmétert foglalt el. A tervek azt mutatják, hogy 
a műterem három helyiségből állhatott, egy belépőből, amely feltehetően a 
fogadóterem funkcióját is betölthette, egy műteremből és egy dolgozóhelyi-
ségből, ez utóbbi lehetet t a laboratór ium és a nagyítókamra is. A Kunetz-
házban felépített műteremnél jóval nagyobb fényképészet építésére szerzett 
engedélyt 1907-ben Pietsch Ferenc. Salga Mátyás építészt kéri fel a Czorda 
Bódog utcai házának udvari részében kialakí tandó műterem tervrajzainak 
elkészí tésére. 3 8 A tervek szerint a fényképészüzlet majdnem 120 m 2 területe 
négy helyiségre oszlott, feltehetően egy fogadóteremre, egy műteremre, egy 
nagyítókamrára és egy laboratóriumra. A műterem csaknem 56 m 2 - t foglalt 
el. Magassága, valamint oldal- és tetőablakainak a nagysága megfelelt a kora
beli elvárásoknak. 

A műtermek berendezéséről is igen kevés információval rendelkezünk. A 
bútorzatuk egy része megegyezett a fényképeken látható kellékekkel. Ezeket, 
valamint a hát terei a korabeli fényképészeti divathullámok határozták meg. A 
fényképészipar kialakulásának időszakában dolgozó Scheffler N. J. képein 
szinte kizárólagos hát térként klasszicista falburkolat szolgált, időnként 
klasszicista korláttal. Képein egy-egy bútordarab szerepel (általában karfás 
szék), kivételt képeznek a kis számban készített zsánerképek, mint pl. a kár
tyázó vagy borozó ifjakat ábrázoló fotói, melyeken az életképhez szükséges 
tárgyak megtalálhatók. A szabadkai fényképészek felvételein a múlt század 
utolsó évtizedeiben megjelentek a festett hátterek, gazdag választékban rajtuk 
a klasszicista oszlopok, árkádok, a kastélyokhoz illő lépcsőfeljárók, a virágos 



Jellegzetes családi fotó 1916-ból 

rétek, fák, távoli tavak és felhős égboltok stb., egyszóval a romantikus ábrá
zolásmód eszközei. A XX. század elején a természetes beállítást hangsúlyozva, 
nagymértékben divatba jönnek a beállított életképek. Ennek a divathullámnak 
a megjelenése jól megragadható a korabeli szaklapok cikksorozataiban. Már 
a múlt század utolsó évtizedének második részében a Magyar Fényképészek 
Lapjában folyamatosan írnak arról, hogy a fényképész legfontosabb feladata 
a jó kép készítése érdekében, hogy természetesen ábrázolja tárgyát, azaz olyan 
testtartásban, élethelyzetben, amely illik hozzá. A fent említett lapban egy 
névtelen szerző a maradi és a modern fényképészek közötti különbségeket 
ecseteli: „Ha a maradi fényképészek alkotásait egybehasonlítjuk a haladókéval, 
lehetetlen, hogy az óriási különbségeket még laikus szemmel is észre ne 
vegyük. Az előbbiek felvételein ott találjuk a sablonos egyformaságot, a szinte 
mondha tnám szabályszerű visszatéréseket. Minden képen ugyanaz a merev 
állás, testtartás, ugyanaz a kicsavart, hátradüllesztett vagy oldalt lelógó fej, 
ugyanaz a kővé merevített láb vagy kéz, ugyanaz a kidüllesztett, a szemüregek
ből szinte kilépő szem! S ha a modern fényképészek felvételeit megnézzük 
(igaz, hogy itt is találunk némelykor ferdeségeket!), akkor látjuk csak a kettő 
közötti óriási különbséget. Mennyi csín, mennyi eíegantia, minő könnyedség, 
minő felfogás." 3 9 A „maradi" fényképészekre jellemző fejtámasz alkalmazása 
következtében kialakult merev test tar tás több mint egy évtized késéssel a 
szabadkai fényképészek század eleji fényképein is megritkul, és a „természetes" 
testtartás pózába való beállítottság egyre gyakoribb a fotókon, mint például 
az újságot karosszékben ülve olvasó férfi, a kisasztalnál írása felett elmerengő 
lány, a já téka mellet t álló gye rmek 4 0 , a varrógépeknél ülő varrólányok, a 
termékével együtt fényképezett, sokszor munkát színlelő iparos stb. E „termé
szetes" helyzetek megkomponálásához a fényképészeknek jóval több kellékre 
lett szüksége. A merev testtartás továbbra is megmaradt a fényképkészítéssel 



ćppen ismerkedők vagy az egyes társadalmi rétegek fotóin, pl. a parasztság 
képein. Ennek oka egy külön dolgozat témája lehetne. 

A műtermekhez szorosan kapcsolódnak a fényképészetek é s a fotográfu
soknak a város különböző pontjain kiállított munkáit hirdető kirakatok. A 
korabeli újságok a fényképész szaktudásának értékelését a kirakatokban 
közszemlére tett fényképek alapján végezték e l . 4 1 A fényképészek kirakatai a 
hirdetőújság funkcióját töltötték be a városban. Amellett, hogy mintát szol
gáltattak a fényképkészítési formákról, és tájékoztatták a város lakóit a fényké
pészek újításairól, a képek segítségével beszámoltak a városban történt fontos 
eseményekről, a bennük részt v e v ő polgárok szerepéről is. Ezek a jelensé
gek részben Szabadka városiasodádával, részben pedig a fényképészet gyors 
fejlődésével é s rohamos térhódításával magyarázhatók. 
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Trifun Pavlovié 

HUNGARIZMUSOK A SZERB 
FOGLALKOZÁSNEVEKBEN 

A kézműipar sajátos jellegű állandó foglalkozás, amelyen különféle tárgyak 
kézzel való kidolgozását vagy javítását értjük. A kézműiparosok régóta jelen 
vannak az ember i közösségben, s a legrégibb időktől kezdve számottevő 
tényezői a társadalmi életnek. 

A foglalkozást jelölő szók felbukkannak a személyi tulajdonnevekben is. 
A belőlük keletkezett vezeték- vagy családnevek igen nagy számban és változatban 
fordulnak elő a legtöbb nyelvben. Történelmileg tekintve viszonylag kései 
keletkezésűek. Rövid múltra tekintenek vissza, általában a munkamegosztás 
idejéből valók, a városok és vásárhelyek kialakulásának korából, amikor az 
első mesteremberek kezdtek állandó lakhelyen megtelepedni. Minél régebbi 
egy-egy foglalkozás, az elnevezésükből eredő vezetékneveknek annál több 
változata maradt fenn. 1 

Az ősrégi mesterségek fokozatosan eltűnnek, néhány már teljesen feledésbe 
merült, de a családnevek továbbra is éltetik emléküket. 

Ilyen vezetéknevekre a szerb nyelvben is sok példát találhatunk. 
A foglalkozásncvckből keletkezet t szerb vezetéknevek külön csoportját 

képezik azok, amelyeknek töve hungarizmusokat (magyar szavakat) őriz. 
Ennek a nyelvi jelenségnek a kialakulására több tényező is hatással volt. 

A magyarok és a szerbek több évszázados együttélése nyelvi kölcsönhatást 
is eredményezett. Amint a magyar nyelven sok a szláv jövevényszó, ugyanígy 
a szlávok (tehát a szerbek) is jelentős számban vettek át szavakat a magyar 
nyelvből. A hungarizmusok gyakorisága elsősorban a Vajdaságban élő szerbek 
nyelvére jellemző. A szerb köznyelvi hungarizmusok természetszerűleg hatással 
lehettek a névadásra is, akárcsak a Vajdaság egykori közigazgatásából következő 
hivatalos magyar nyelvhasználat. Az asszimilálódás (elmagyarosodás, illetve 
elszlávosodás) folyamata is nyilvánvaló, ezért feltételezhető, hogy az ilyen 
családnevek némelyikét elszerbesedett magyarok leszármazottai viselik. 

Az említetteken kívül más tényezők is előidézhették az ilyen nevek kiala
kulását. Ezekre korábban már rámutattam. 

A szerb vezetéknevekben föllelhető hungarizmusok nem kizárólag magyar 
szavakra korlátozódnak, hanem olyan német, latin, szláv jövevényszavakat is 
magukban foglalnak, amelyeket a szerbek nem közvetlenül, hanem magyar köz-



vetítéssel vettek át. Némelyeket módosítottak, saját nyelvükhöz és beszédükhöz 
igazítottak, másokat viszont meghagytak eredeti alakjukban. 

E vezetéknevek legnagyobb része az etnikailag heterogén, magyar-szerb 
népességű régiókból származik, ahol a két nép kapcsolatai mindmáig szorosak 
és közvetlenek. 

A magyar elnevezésekből származó vezetéknevek a szlovákoknál, romá
noknál, ruszinoknál és másoknál is előfordulnak. 

A magyar szabó foglalkozásnév a szerb nyelvben a sabov nyelvjárási szóként 
jelenik meg, abaszabó-mcster értelmezésben. 2 Vuk Karadzic is említi 1852-
ben megjelent Srpski riječnik című szótárában. 3 Ebből keletkezett a Sabov, 
Sabovljev és Sabovljević vezetéknév. 

Maga a sabov szó toldalékok nélkül önálló vezetéknév - Sabov. így jegyezték 
fel már „a XVII I . és XIX. században Mosor inban , Csúrogon, Sajkáson, 
Koviljban, Titclen, Óbccsén, Orlováton és Kumanéban". 4 Sabov nevűek élnek 
az Indija melletti Novi Karlovci és a Mitrovica melletti Kuzmin faluban is. „A 
karlovci Sabovok Szent Mihály napját ünneplik. Néhány család közülük Újvi
dékre és Belgrádba költözött ." 5 „A század elején Pancsova környékéről Belg
rádba telepedett át az a Sabov család, amelynek eredeti neve a szülőfaluban, Bál
ványoson (Bavaniáte) Sabovljev volt. Szent Miklós napját ünnepl i ." 6 A Zrc-
njanin mel le t t i Módos ró l (Jaša Tomié ) származnak a Sabov és Šepecanov 
családok. „A múlt század végén Tódor Šepecanov a Sabov családból nősült. 
Arkadije fiuk 1899-ben született. A harmincas években Arkadije Šepecanov 
a pancsovai Danica Ignjalovot vette feleségül, aki négy gyermekkel ajándékozta 
meg. Miroslav, aki 1932-ben, és Marija, aki 1937-ben született, az apa vezeték
nevét, a Sepecanovot kapta, míg a 39-cs születésű ikerpár, Ljubiša és Aleksan-
dar esetében az apa vezetéknevéhez hozzákapcsolták az anyai nagymama leány
kori vezetéknevét is, tehát Sabov-Šcpccanov néven jegyezték be őket. Az ikrek 
leszármazottai is ezt a ke t tős vezetéknevet viselték. Később LjubiSa Sa-
bov-Šepecanov gyakorlati okokból Aleksandar nevű fiánál elhagyta a második 
nevet, és csak a Sabov maradt hivatalos vezetéknévként. A Sabov-Šcpecanov, 
illetve a Sabov család ma Belgrádban él, és Szent Mihály napját ünnepli." 7 

A Sabovljev a Sabov főnévből képzett birtokosjelző, tehát olyan valakit 
jelölt, aki Sabovhoz tartozik. A feljegyzések szerint ez a családnév is létezett 
„a XVIII. és XIX. században Sajkáson, Zsablyán, Kátyon, Mosorinban, Csú
rogon és Becsén". 8 Sabovljevek élnek Bánátban is. Kikindán két család viseli 
ezt a nevet, de nincsenek egymással rokoni kapcsolatban. „A Vodicében, a 
város déli részében élő Sabovljev család Szent Miklóst ünnepli , a Csanád 
városrészben élő Sabovljev család ünnepe pedig Nagyboldogasszony napja." 9 

A Sabovljevoknak Dél-Bánátban is van nyomuk: „A pancsovaiak régi pol
gári család leszármazottai, őseik Erdélyből érkeztek; a pancsovai parókiához 
ta r toznak ." 1 0 

A Sabovljević több szerbiai településen is előfordul, a Vajdaságon kívül 
Belgrádban is van több régi Sabovljevié család, melyek a múlt század óta 
folyamatosan ott élnek. Ez még egy bizonyítéka annak, hogy a sabov szó más 
magyar szavakkal együtt (eJA^f-esküdt, í>/>ov-bíró, tanai—tanács stb.) használa
tos volt a régi Belgrádban, melyet a magyarok egykor Nándorfehérvárnak 



hívtak. „A Szent Paraszkéva napját ünneplő Sabovljević család a Sava-mala 
városrészben (a mai Gavrilo Princip utcában) lakott." 1 1 A másik belgrádi Sa-
bovljević család Szent Pćtcr napját ünnepli . Egyik elődjük, „Sofronije Sa-
bovljević 1900-ben született Belgrádban, akárcsak az apja, Kosta i s " . 1 2 

A század elején Belgrádon kívül más helységekben is éltek Sabovljeviéok. 
A múlt század végén települt Szerbiába Jakov Sabovljević, s a Despotovac 
melletti bányában kapott munkát. „Bánátból költözött ide, itt megnősült, s 
1903-ban fia született, akit Dobrivoje Sabovljcvié néven írtak be az anyakönyvbe. 
Dobrivoje fia Vladimir volt, ezé pedig a ma Belgrádban élő Aleksandar. Véd-
szentjük Szent J á n o s . " 1 3 A Sabaci Sabovljcvié család a FruSka gora-i Cerevié 
faluból származik. „Dimitrije Sabovljevié 1903-ban jött Szerbiába édesanyjával, 
nővérével és Dorde nevű fivérével. Šabacon elvette Jelcna Dordeviéet, akitől 
két fia, Radovan és Milan, valamint egy leánya, Danica született. Leszárma
zottaik Šabacon és Belgrádban élnek. Vid napját ünneplik, akárcsak éereviéi 
rokonaik ." 1 4 

Vcrsccen egymáshoz rokoni szálakkal nem fűződő két Sabovljcvié család 
van. „A Szent Márton napját ünneplő Sabovljevicek régi versééi polgári família 
leszármazottjai. Janaéevnek is hívják őket. Az észak-bánáti Csóka környéki 
Szanád faluból kerül tek i d e . " 1 5 A másik (mai) verseci Sabovljevié család 
„Miletiécvo faluból (az egykori Rárosról) költözött PlandiStére. Szent György 
napja az ünnepük." 1 " A pancsovai Sabovljeviéok „régi városi családból erednek, 
amelynek az ősei Erdélyből települtek át. Szent János napját ünnep l ik . " 1 7 

„A Szerémségből származó Sabovljeviéok a Ruma melletti Budanovci faluból 
kerültek Rumára, Zimonyba és Újvidékre. A védszentjük Szent György." 1 8 

A kocsi az ember legrégibb szállítóeszköze. A szerb kolar szó azt az iparost 
jelöli, aki fogatos kocsit készít, de azt a személyt is, aki kocsival embereket és 
tárgyakat szállít. A magyarban erre két szó van: a bognár készíti és javítja a 
kocsit, a szekeres pedig szállító, fuvaros. 

A szekeres szó a parasztkocsi jelentésű szekér főnévből származik. „Bizonyta
lan eredetű. Talán honfoglalás előtti iráni jövevényszó; vö. közép-iráni säkär." 1 9 

A sekeruš ennek a magyar szónak a módosított változata, amelyből néhány szerb 
vezetéknév keletkezett. 

A bármilyen toldalék és járulék nélküli Sekeruš hivatalos vezetéknévként 
több helységben is előfordul. A Törökkanizsa melletti Gyálán „a három 
SekeruS család Szent Istvánt ünnepl i" . 2 0 , „Az 1948. évi összeírás szerint az 
Eszék melletti Bijelo Brdón tíz SekeruS nevű család él t ." 2 1 A Becse környéki 
Nádaljon és Boldogasszonyfalván ezt a családnevet már „a múlt században felje
gyezték". 2 2 Az említett településeken ma is vannak ilyen nevű családok. „A nádalji 
SekeruSok a romániai Arad környékéről származnak. Eredetileg Pavloviénak 
hívták őket. Ebből a családból származott Mladen SekeruS, aki közvetlenül az 
első világháború ki törése előtt á tszökött Szerbiába, és itt katonának jelent
kezett. Túlélte a háborút, a Szerb Királyi Hadsereg nyilvántartásában Sekerić 
néven vezették. Az SHS Királyság megalakulása után Becsén élt, 1927-ben 
itt született Milovan, 1929-ben pedig Steva nevű fia. Mindketten a Sekerié 
nevet viselték. Milovan utódai Belgrádban, Steváé pedig Újvidéken élnek, 
mindannyian a Sekerié családnevet viselik, védszentjük Szent Mihály." 2 3 A jel-



legzetes patronimikon-kcpzővcl, az -ević toldalékkal keletkezett a Sekerušević 
vezetéknév. „A Sekeruseviéeké régi városi család Podravska Slatinán. A két 
világháború között a család egy része Szabadkán lakott, ma Belgrádban élnek. 
Szent Miklós napja az ünnepük . " 2 4 

A kocsi könnyű és mozgékony fogatos jármű, zárt vagy elmozdítható fedéllel, 
és utasok szállítására szolgál. „A francia A. Poule szerint a kocsi négy vasa-
latlan kerekét fából készítik, akárcsak meghosszabbított törzsét is. Félkör ala
kú gyékényszőnyeg borul rá ." 2 5 A szerb kočija szó a magyar kocsiból származik. A 
kocsi melléknév azt jelöli, ami Kocs helységből való. A magyar Kocs faluban 
a XV. és XVI. században készítették a legmegfelelőbb könnyű lovaskocsikat, 
s idővel a kocsi melléknév az ilyen jármüvek szinonimájává vált. Nemzetközivé 
lett, ugyanis szinte minden európai nyelvben megtalálható: angolul coach, 
németül Kutsche, svédül kusk, olaszul cocchio, franciául cochc, románul cocie 
stb. Kocs falva a Budát Béccsel összekötő valamikori országút mellett épült 
k i , 2 6 ma Komárom megyéhez tartozik, Tatától délnyugatra található. Neve 
a Kocs személynévből, ez pedig valószínűleg az ótörök eredetű kos állatnév
ből származik. 2 7 

A magyar kocsis és a szerb kočijaš szó olyan személyt jelöl, aki irányítja, 
hajtja a kocsit. Ebből keletkezett a Kočijašević vezetéknév. „A Koéijasevié család 
az egyik legnépesebb família a Nova Pazova melletti Vojkán. Eredetük Sjenica 
és Novi Pazar környékére nyúlik vissza. Szent János napját ünnepl ik ." 2 8 

Az -ar toldalékot a szerb nyelvben gyakran használják foglalkozást kifejező 
főnevek képzésére. A magyar gomb szóhoz hozzáadva keletkezett a gombár, 
amely olyan személyt jelöl, aki „bevonja a gombot, vagy zsinórból, sujtásból 
gombot, ruhadíszt készí t" . 2 9 

Ugyancsak a gomb főnévből keletkezett a gombos melléknév, amely az 
előbbi értelmezésű főnévként is használatos. A gombár, gombos szavakból jöttek 
létre a Gombár, Gombarov, Gombos és Gombosev vezetéknevek. „A Gombár 
nevet Zsablyán, a Gombos és Gombošev nevet pedig Óbecsén jegyezték fe l . " 3 0 

Gombareveket a dél-bánáti Fehértemplom melletti Kusiéon említenek. „Az 
egyik Gombarev gombkötő volt, s annak a lánynak a nagyapja, aki a kalu-
derovói Stojanoviéhoz ment feleségül, majd átköltözött Fehér templomra ." 3 1 

A Gombareviéek is bánátiak, becskereki származásúak. Eredeti nevük Kraljev 
volt, ezt változtatták Gombareviére. Belgrádban élnek, Szent Miklóst tisztelik. 

A magyar lakatos szó zárakat, kulcsokat készítő mestert jelent. A lakat 
szóból képződöt t , ez pedig ófrancia eredetű, a loquet 'csappanós zár vagy 
kilincs, kallantyú' jelentést őrzi az angolszász eredetű ófrancia loc kicsinyítő 
képzős származékaként. Ebből a tőből ered az angol lock is, amely zárat, záró
szerkezetet jelent. A magyarban vallon telepesek honosították m e g . 3 2 Ezt a 
szót a szerbek lakatuš formában vették át, s ebből lett a Lakatuš vezetéknév. 
A bánát i E leméren jegyezték fel. „Lakatusok, kilenc ház, Szent Miklós, 
szerbiaiaknak vallják m a g u k a t " 3 3 - így szól róluk a kimutatás. 

A magyar varga szó lábbelikészítőt jelent. A mai beszélt nyelvben eltűnőben 
van, általában a cipészt használják helyette. „Bizonytalan eredetű. Talán a varr 
alapján keletkezett, képzésmódja, főként a g szerepe azonban nem világos." 3 4 



A Varga az egyik leggyakrabban előforduló magyar családnév. Szerb személy
névként is feltűnik. , A Vargát szerb vezetéknévként már 1791-ben feljegyezték 
Mosorinban, 1869-ben pedig Zsablyán említik a Varga-Crnié kettős vezeték
névben ." 3 5 Belgrádban több Varga család él, de nincsenek egymással rokoni 
kapcsolatban. Róluk bizonyosan tudni, hogy magyar származásúak. „Közvet
lenül az első világháború után Budapestről Belgrádba jött Varga József, és 
feleségül vette a szerb Bosiljka Mitroviéot. Béla fiuk 1920-ban született. A 
szülők később elváltak, s az anya a kis Bélát átkeresztelte, a pravoszláv temp
lomban a Borivoje nevet kapta. A Bélából lett Borivoje megtartot ta apja 
vezetéknevét, a fia Rodoljub Varga l e t t . " 3 6 A másik belgrádi Varga család 
Karlócáról származik. , A húszas években Varga Lajos feleségül vette az újvidéki 
szerb Marija Eviéet . Miu tán 1926-ban Belgrádba kerültek, Lajos á t té r t a 
pravoszláv hitre, ünnepül Szent György napját választotta. Leszármazottaik 
ma is Belgrádban élnek, egyiküket Ljubiša Vargának hívják." 3 7 

A magyar pintér, kádár és bodnár szavak azonos vagy hasonló jelentésűek: 
hordót, dézsát, kádat készítő mesterembert jelentenek A szláv kačar, bačvar, 
kablar szavaknak felelnek meg. Eredetük eltérő, különböző nyelvekből való 
jövevényszavak. A kádár és a bodnár szláv eredetű, csak a magyarokkal szom
szédos szláv népeknél ismeretes. A pintér bajor-osztrák eredetre vall; vö. 
„binder". A német „b inden" ige főnévi származéka, amelynek a j e len tése 
megköt , körülköt, abronccsal összefog. 3 8 A konkrét esetben a hordókészítés 
fontos mozzanata a dongák összeabroncsozása. Ezekből a szavakból is több 
szerb vezetéknév keletkezett. 

Manapság a bodnár szó ritkán használatos. Szótárakban, irodalmi művek
ben fordul elő, de létezik a magyar Bodnár családnév. Nem túl gyakori, viszont 
Zentán megtalálható. A magyarok mellett a szerbek is használják hivatalos 
vezetéknévként. A Bodnár szerb családnevet „a múlt század közepén, 1849-ben 
jegyezték fel a Zsablya melletti Durdevón" . 3 9 Az -ov toldalék hozzáadásával 
keletkezett a Bodnarov név. A Temerin melletti Gospodincin (Boldogasszony
falván) tűnt fel. Ebből a családból való Stevan Bodnarov, az ismert festő és 
szobrász, aki „festőként csendéleteket, tájképeket és portrékat festett realista 
módon, szobrászként pedig impresszionista hangulatú, de mégis realista irány-
vételű mellszobrokat és emlékműveket faragott" . 4 0 

A már említett szláv szavak mellett a szerb nyelvben a jelzett mesterség 
megnevezésére használatos az idegen pintér (pintar, pintor) szó is. Ebből lett 
a Pinterov vezetéknév. , A távoli 1782-ben említik az Újvidék melletti Kovilj-
ban ." 4 1 Az -ié toldalékkal képződött a Pintarié. A Pintariéok tekintélyes lelkész
családként ismeretesek a Dráva menti Koprivnicában. Szent Miklóst ünnep
l ik . " 4 2 A Pinterović család Baranyában élt. „A Pélmonostor melletti Dály faluból 
származnak, Szent Jánost t isztel ik." 4 3 Pinteroviéok vannak Niáben is, Paraéin-
ból kerültek oda, Szent Miklós a védszentjük. 

A magyar halász szót a szerbek általában alas-nak ejtik. Ebből a két szóból 
is több vezetéknév lett. 

Az eredeti magyar halász szóból ered a szerb Halas vezetéknév. A közép
bánáti Melenciben jegyezték fel: „Halasok, 15 ház, Szent Miklós ." 4 5 A család 



egy része hozzátette a nevéhez az -ev toldalékot, s így jött létre a Halasev 
vezetéknév. Egyazon család tagjai ezáltal két különböző hivatalos néven sze
repelnek. A Melenciből elszármazott Halas családok Zrenjaninban, Belgrád
ban, Kumanéban és másutt is megtalálhatók. A Kikindára elköltözöttek az 
Alasev nevet vették fel. Mindezek a családok (Halas, Halasev, Alasev) egymás
sal rokoni kapcsolatban állnak, s azonos az ünnepük is, Szent Miklós napja. 
A törökbecsei Halasović család szerb-német származású. „A Zrenjanin mel
letti Orlovátról költöztek Törökbecsére, ünnepük Szent János napja ." 4 4 Belg
rádban az Alasevié és Halasov családok élnek. „Az Alaseviéek nem ismerik a 
származásukat, Szent Miklóst ünnepl ik ." 4 5 „A Halasovok vajdaságiak, Kikin-
da környékiek." 4 6 

Fordította: KARTAG Nándor 
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Tripolsky Géza 

A ZENTAI IPARTESTÜLET MŰVELŐDÉSI 
RENDEZVÉNYEI 

A zentai kézművesek - csizmadiák, szabók - céhbe szerveződésére utaló 
első adat 1513-ból való. A céh mint szakmai és érdekvédelmi intézmény több 
száz évig, egészen a múlt század végéig tartotta össze az azonos foglalkozású 
iparosokat. Ekkor szerepkörét az ipartestület vette át, amely kétévi előkészü
let után, 1888-ban kezdte meg működését. 

Akkorra felnőtt az iparos fiataloknak az a művelődni vágyó nemzedéke, amely 
kulturális igényeinek kielégítésére önképzőkört alakított, felolvasóestéket, 
bálákat szervezett, dalárdát, több száz kötetből álló könyvtárat hozott létre. 

Megkísérlek kiragadni néhány rendezvényt. 
1903 októberében egy nem kevesebb, mint 48 tagú rendezőbizottság Gerber 

Jakab vendéglőjében szüreti bálra invitálta az iparosságot. Ez a rendezvény 
évenként ismétlődött. Meg kell említenünk, hogy az 1903. évi bál bevételét a 
szegényház javára és a szegény gyerekek felruházására fordította az ipartestület, 
amely jövedelmének jelentős részét egyébként is szociális célokra juttatta. 

1904-ben az o t t honuk avatásának tizedik évfordulója alkalmából saját 
helyiségükben rendeztek az iparosok mulatságot. A terem nem lehetett kis 
befogadóképességű, hiszen ez alkalommal 150 liter bor és 120 üveg szikvíz 
fogyott el. A tízéves székházban való mulatozás után néhány esztendővel, pon
tosan 1912-ben új házat vettek a Szabó László (ma Stevan Sremac) utcában 
32 500 koronáért . A pénz azonban nem gyűlt össze, emiatt 1917-ben az épü
letet eladták, és tíz évig nem volt saját tulajdonú otthonuk. 

1913-ban ünnepelték az egyesület fennállásának 25. évfordulóját. A fő ün
nepség augusztus 19-én és 20-án zajlott le. 19-én este térzene szólt, valamint 
lampionos és fáklyásmenet vonult fel, majd ismerkedési est következett. 20-án 
zenés ébresztővel kezdődött a nap. A nagyszámú vidéki vendéget a vasút- és 
hajóállomáson fogadták. A nagyvendéglőben (Eugen Szálló) délelőtt megkezdett 
ünnepi közgyűlés a díszebédet követően délután a Népkertben folytatódott. 
Este a színházteremben előadták Urbán Károly főgimnáziumi tanár alkalmi 
költeményét és a Dalárdisták című színdarabot. Nem hagyhatjuk említetlen, 
hogy augusztus 12-24-e között ipari kiállítást láthatott a közönség. 



1914-ben minden e lcsendesül t . A háború tó l elgyötört iparosfiatalok 
romantikus színdarabokat adtak elő, ćs karácsonyi szeretetcsomagot juttat tak 
az elaggott mestereknek, özvegyeknek és árváknak. 

1923-ban kezdett éledezni a művelődési élet. Akkor alakult meg az iparos
dalárda Klanik Lehel főgimnáziumi tanár vezetésével. 

1925-ben jól sikerült halászbálat rendeztek Szudárevics Dávid vendéglőjé
ben. A halpaprikást a halászok főzték. Meglepetésként egy jókora halat sor
soltak ki a vendégek között. 

Az 1927. március 25-én megtartott közgyűlésen az iparosok elhatározták, 
hogy megveszik testületük részére a Guelmino József által felajánlott Géza 
(ma Boáko Jugovié) utca 22. szám alatti házat 150 000 dinárért. Október el
sején a városháza alatti bérelt helyiségből már be is költöztek az új székházba. 

1929-ben egyéves késéssel ünnepelték meg a Zentai Ipartestület fennállá
sának 40. évfordulóját. Május 30-án, űrnapján ezer iparos ünnepelt a város 
egyik legjelentősebb társadalmi rétegének képviseletében. A céhrendszer meg
szüntetése után az ipartestületnek kellett vállalnia az új iparosnemzedék kép
zését, érdekeinek védelmét és kulturális felemelkedését. Az iparosok ebben a 
tekintetben is megálltak helyüket. Pedig a gazdasági válság Zcntát sem kerülte 
el, és sok kiváló iparos vett vándorbotot a kezébe, hogy a fővárosban vagy még 
messzebb próbálja megkeresni a kenyerét. 

A jubiláló iparosokat a Zentai Újság is köszöntötte az ismert jelmondattal: 
Isten áldja a tisztes ipart! 

Természetesen a zentai iparosok is megszenvedték a gazdasági válságot. 
Nem szívesen élek személyes vonatkozású példával, most mégis kikívánkozik 
belőlem egy. Édesapám kiváló kocsifényező és -mázoló mester hírében állt, 
ennek el lenére nem tudot t eleget tenni adófizetési kötelezettségének. Egy 
napon megjelent nálunk a végrehajtó, szétnézett, kinyitotta a szekrényajtót, 
és kiakasztotta belőle apám jól megőrzött esküvői ruháját. 

Az iparostestület 1938. augusztus 14-én és 15-én ünnepelte fennállásának 
50. évfordulóját. 14-én, vasárnap reggel a vasútállomáson fogadták a vendége
ket. Aztán a kisiparosok hitfelckezetük szerint istentiszteleten vettek részt, 
majd az Eugen-teremben díszgyűlést tartottak. Az ipar tekintélyét tanúsítja a 
népes gyülekezet és jelentős személyiségek jelenléte. Ott volt Vujovié Sava. 
polgármester, Löw Sándor bútorgyáros, fővédnök, Léderer György csókái 
nagybirtokos, Korhecz Gyula gyártulajdonos, a csókái húsgyár megalapítója. 

A díszközgyűlés után felvonultak Zenta iparosai. Traktorokkal vontatva 
mutat ták be a város jeles termékeit felvonultató mozgókiállítást. íme néhány 
ismert, kiemelkedő részvevő neve: Szügyi János cukrász, Reinholcz István pék, 
Borbély János hentes és mészáros, Nagymélykúti Bálint férfiszabó, Törtei Dezső 
géplakatos, Ubovié Milan rézműves, Bienenfeld Gáspár kárpitos, a Tripolsky 
és Wirt Cég mázolói, Gyömrei János gölöncsér, Gregovics Gyula kályhás, 
Gyurcsik Flórián kőműves, Óvári János kőfaragó és sokan mások. 

1940 elején a székházban elkészült a művelődési célokat szolgáló nagyte
rem. Zenta iparossága nem szűkölködött tervekben, de a második világháború 
áthúzta számításait, és az ipartestületnek be kellett rendezkednie a háborús 
évek alatti életre. 

1942-ből egyetlen eseményt említhetünk, amely nem a háborúval áll kap
csolatban: Bernáth Márton, az ügyes kezű szobafestő bejelentette, hogy a tes-



tület nagytermének falára festett képek elkészültek. A vezetőség ezt „soha el 
nem múló hálával" nyugtázta. 

A nehézségek ellenére közvetlenül a háború után még elég sok iparosműhely 
tar tot ta magát a városban: 1945-ben 467, 1957-ben 357 és 16 társadalmi 
kisüzem. Gyors ütemben gyengült azonban a magánipar, és nőtt a társadalmi 
tulajdonban levő műhelyek, üzemek száma. Az ötvenes és hatvanas évek adó
politikája és nemtörődömsége lassan leépítette a magánipart. Az iparosnak 
elég volt a fennmaradásáért való küzdelem, a kulturális szórakozástól elment 
a kedve. 

A színjátszó tevékenység tulajdonképpen a két világháború között virágzott. 
1919-ben Szigligeti Ede A cigány című műve került színre. 1920-ban Guthi Soma 
és Rákosi V i k t o r e takaros férj című bohózatán derülhetett a közönség. Utána 
hajnalig nyomdászbál volt. Még ugyanabban az évben az előbbi szerzőknek 
A sasok című vígjátékával szórakoztatták a nézőket. A zenét Zsadányi Lali 
zenekara szolgáltatta. Ugyancsak eljátszották Kovács Pál A köd asszonya és 
Istók Jancsi című népszínműveit. Az előadást mindig táncvigalom követte. 
1922-ben került színre Farkas Imre Az iglói diákok című énekes színdarabja. 
Ezt a háború alatt a gimnázium felsőbb osztályának tanulói újra előadták, 
méghozzá nagy sikerrel. 

1923-ban ipartestületi hangversenyt és műsoros estet rendeztek a nemré
gen alakult iparosdalárdának és Klazsik Lehel vonósnégyesének közreműkö
désével. Az utóbbi csakhamar komoly zenei hangversenyt adott. Ősszel a Fel
hőszakadás című színművet mutatták be, aztán meg hajnalig táncolt a közön
ség. Novemberben a dalárda lépett fel, s a jövedelmet az elaggott iparosoknak 
juttatták. 

1924-ben a lábbelikészítők Guthi Házasodjunk című bohózatával rukkolt 
ki. Ebben az évben vitték színre Géczy István 1000 arannyal jutalmazott nép
színművét, a Gyimesi vadvirágot is, amely anyagilag és erkölcsileg egyaránt 
nagy sikert aratott . 

1925 elején ugyancsak a cipészek állították színpadra Gárdonyi Géza Fehér 
Anna c ímű sz ínművét . F e b r u á r b a n az iparos- és munkásda lá rda A méltó
ságos csizmadiával hódította meg a közönséget. 

Folytathatnánk a felsorolást, hiszen minden évben volt népszínmű-bemutató, 
zenei est és bál. Mire az ipartestület székházában végre elkészült a kultúrterem, 
a rendezvények elsorvadtak. Bekövetkezett az a helyzet, amit a rómaiak így sűrí
tettek szentenciába: Inter orma silent musa - Háborúban hallgatnak a múzsák. 

1988-ban nagy bonyoda lmak közöt t megjelent a Zen t a i Ipar tes tü le t 
százesztendős fennállásának története a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltár
barátok Körének kiadásában. Ezt megelőzőleg a kézirat jóváhagyására alakult 
bizottság egyik tagja a szerző távollétében kifogást emelt a zárómondat ellen. 
Az ipar tes tület kiál lásának köszönhető , hogy az önjelölt cenzor részéről 
klerikálisnak ítélt szólás változatlanul benne maradt a monográfiában. így 
hangzik: Isten áldja a tisztes ipart! 



E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI 

Ballá Ferenc helytörténész - Bezdán 
Barišić, Ranko néprajzkutató - Belgrád 
Beszédes Valéria néprajzkutató - Szabadka 
Borús Rózsa néprajzkutató - Topolya 
Klamár Zoltán néprajzkutató - Kanizsa 
Kovács Endre néprajzgyűjtő - Doroszló 
Kovačev Ninkov Olga néprajzkutató - Szabadka 
Markovié V., Gordana néprajzkutató - Valjevo 
Masié, Boris helytörténész - Apatin 
Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató - Zenta 
Orlić-Pešić, Mira etnológus - Sremska Mitrovica 
Papp Árpád néprajzkutató - Szabadka 
Pavlovié, Trifun névkutató - Belgrád 
Radulovački, Ljiljana néprajzkutató - Sremska Mitrovica 
Raffai Judit néprajzkutató - Szabadka 
Raj Rozália néprajzgyűjtő - Szabadka 
Ricz Péter régész - Szabadka 
Silling István néprajzkutató - Doroszló 
Törköly István nyugalmazott újságíró - Zenta 
Tripolsky Géza néprajzkutató - Zenta 
Valkai Zoltán építészmérnök - Zenta 
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