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(Kivonat)
A dolgozat egy 2002-ben elkezdett
felmérés nyomán tizenhárom kézdiszéki
református egyházközség ónedényeit tár-
gyalja (Albis, Alsócsernáton, Bita, Dál-
nok, Felsõcsernáton, Feltorja, Ikafalva,
Kézdivásárhely, Lécfalva, Maksa, Mar-
tonfalva, Márkosfalva, Mátisfalva). A
fel dolgozott óntárgyak módosabb csalá-
dok adományaként kerültek az egyházak
tulajdonába, többségük brassói, néhá -
nyuk szebeni és segesvári mûhelyben
készült. Mivel újraönthetõk, már a 17.
századból is kevés tárgy található köztük.
18. századiak már nagyobb számban
maradtak fenn. Egy részüknek a pontos
datálása további kutatást igényel, mert
régebbiek, mint feliratozásuk. Az ón edé -
nyek részletes leírását katalógus össze -
gezi. A kutatás egy másik eredménye a
vonatkozó egyházi levéltári forrásokból
összeállított, részben a katalógus tárgyal-
ta anyagot is fedõ adattár.

BBeevveezzeettõõ

Jelen tanulmány a mesteri disszertációm
egy rövidített változata, amely – a szakma és sza-
kirodalom számára – egy mostohagyermek kel,
az erdélyi ónmûvesség problémakörével foglal -
kozik. Nem lehetünk nagy elvárásokkal, ugyanis
a magyarországi, csehországi és német területek
ónanyaga is fõként mûvelõdéstörténeti és ipar-
mûvészeti szempontból került terítékre.

Dolgozatom az egykori Kézdi Reformá-
tus Egyházmegye fennhatósága alá tartozó egy-

házközségek ónból készült úrasztali edényeirõl
szól. Ez nagyjából az akkori Kézdiszék területére
terjedt ki, és a mai Kovászna megye északkeleti
részét, Kézdivásárhelyet és környékét foglalja
ma gába. A tanulmány a térség református egy-
házközségeinek leltárában szereplõ – a ma is
használt, illetve az egykor használt, ma csak a
leltárkönyvekben, vizitációkban nyomon köve-
thetõ – óntárgyak felmérésével és feldolgozásá-
val, a kannák, tányérok és palackok jelleg zetes -
ségeinek, típusainak, díszítményeinek elemzésé -
vel, sílus- és formafejlõdésével foglal ko zik. A
cél, túl az említett térség anyagának feltérké -
pezésén, egy elõzetes képes katalógus létre-
hozása és egy adattár összeállítása volt – a vizi -
tációs adatok felhasználásával kiegészítve.

A 2002 õszén elkezdett felmérés kiterjedt
ugyan a katolikus közösségek leltárában lévõ
ingóságokra is, de ezek esetében teljesen ki -
maradt az ónból készült kegytárgyak használata,
így konkrétan csak a következõ települések
protestáns egyházközségeinek ónanyagáról esik
szó részletesen: Albis, Alsócsernáton, Bita, Dál-
nok, Felsõcsernáton, Feltorja, Ikafalva, Kézdi-
vásárhely, Lécfalva, Maksa, Martonfalva, Már -
kosfalva és Mátisfalva.

A céhekrõl, ónmûvesekrõl fennmaradt
kis mennyiségû és csak adatszerû anyag
következtében a mesterjegyek gyûjtése és rend-
szerezése volt az ötvös- és ónmûvesség kutatói-
nak egyik legkedveltebb témája. Nem véletlen,
hiszen írott források hiányában csak így alkot -
hatunk képet a mesterségrõl és mûvelõirõl. Mód-
szeres kutatás ezen a vidéken az ónmûvesekre
vonatkozólag eddig még nem történt. Messze-
menõ következtetések levonására így ez a dolgo-
zat sem vállalkozhatott, mert az anyag mennyi -
ségileg sem elég ahhoz, hogy a céhekrõl, mes te -
rekrõl elegendõ információt nyújtson a rész le -
tezõ elemzéshez. Mindezek mellett az egyházi
levéltárak és leltárkönyvek nyújtotta információk
összegyûjtésére vállalkoztam, ezekbõl állt össze
a vizitációs jegyzõkönyvek felhasználásával az
egyház ingóságairól tervezett aaddaattttáárr. Ez a része
a kutatásnak világított rá arra, hogy a falusi
környezetben is viszonylag gyorsan cserélõdtek
a kegytárgyak. A vizitációk gyakran elrendelik a
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„renováltatást“, vagy egyenesen az ónból készült
edények újraöntését hagyják meg az egyháznak
végrehajtás céljából.

Egy másik érdemleges részeként a mun -
kának, a részletezõ fotó-, méret- és rajzdokumen-
táció tette lehetõvé egy elõzetes kkaattaallóógguuss
elkészí tését. A fotó- és méretdokumentáció
különösen fontos, mert az egyházi ónedényeknek
ebben a térségben eddig még nem történt teljes
értékû felmérése, pedig az anyag rohamosan
pusztul. Az ón újraönthetõségének köszönhetõen
15–16. századi em lék nem vagy alig maradt fenn
egész Európában. Az általam kutatott területen
kevés már a 17. századi óntárgy is, pedig a 18.
századi vizitációk tanulmányozása után elmond-
ható, hogy minden falusi egyháznak volt legalább
három ónedénye: egy boroskannája vagy „srófos”
palackja, egy keresztelõkannája és egy tányérja.
Ezek között sok az olyan, amely 20–30 év alatt ki-
cserélõdik, a régiek mellé – ritkábban, de – újak is
bekerülnek, s ezt a mozzanatot a vizitációk külön is
rögzítették, „Nova collatio” megjegyzéssel.

A 18. századi felirattal és évszámmal el -
látott tárgyak száma valamivel több. Ezek egyik
része a feliratozással egyidõbõl, míg a másik
része – formáját és díszítését tekintve – jóval a
felirata, vésete elõttrõl származtatható. Ez utóbbi
edények pontos datálása további kutatást érde -
mel. A 18. századi edényeket az 1797-es vizitá-
ció rögzíti a legrészletesebben. Legtöbbször
megtaláljuk benne az edények feliratát, így az
akkor már meglévõ és a ma is létezõ, használt
tárgyak beazonosítása nem nehéz feladat. Az ak -
kori tárgyakat az adattár, a mostaniakat és az
akkoriak egy részét a katalógus foglalja magába.

11.. AAzz óónnmmûûvveesssséégg kkuuttaattáássttöörrttéénneettee

A magyar szakirodalom már a 19. század
végén felismeri az óntárgyak elterjedt használa -
tát; több összefoglaló jellegû mûvelõdéstörténeti
munka szerzõje emlékezik meg róla röviden:
RADVÁNSZKY CCssaallááddéélleettében1, DEMKÓ Kál -
mán2 a felsõ-magyarországi városok életérõl
írva. A különbözõ forrásközlések3 is ekkor indul-
nak, és ma egyre felgyorsultabb ütemben szol-
gáltatják a kevés, de értékes adatot.

Az ónmûvességrõl KEMÉNY Lajos4 és
KEREKES György5 is közölt adatokat a 16–17.
századi Kassa életérõl szóló munkájában, de nem
törekedtek átfogó képet rajzolni a kassai kan-
nagyártókról, illetve céhükrõl. Az iparmûvészeti
munkák – mint BÁRÁNYné OBERSCHALL
Magda6, DIVALD Kornél7, ÉBER László8 és
HORVÁTH Henrik9 munkái viszont az ónmûves -
séget csak említésszerûen helyezték el a gazdag
iparmûvészeti anyagokban. Ezzel szemben
VARJÚ Elemér10 feldolgozatlan kéziratos hagya -
téka az ónmûvesség történeti vonatkozásaira is
kiterjedt, és gyûjtésében számunkra különösen
fontos az is, hogy erdélyi, fõleg szász anyagból
állt össze munkája. 

MIHALIK Sándor11 a magyar ötvösök -
nek szentelte vonatkozó munkáit, csupán egyet -
len dolgozatot szánt az ónmûves emlékeknek.
WEINER Mihályné12 a téma általános kérdései -
vel foglalkozik; részletesebb kép rajzolására
azon ban õ sem vállalkozik, különösen nem a tör -
téneti vagy a céhalkotás problémakörébe tartozó
kér désekben. A magyarországi ónmûves mester-
jegyekrõl 1978-ban megjelent könyve azon ban
az elsõ próbálkozásnak tekinthetõ, amelybõl az is
kitûnik, hogy a városok kannagyártóiról milyen
szegényes képpel rendelkezett a kutatás.

Az egyházi ónedények feldolgozásához
magukon a tárgyakon kívül TAKÁCS Béla
összeírásokat, egyházleltárakat összegyûjtõ kézi-
rata13 nyújthat még nagy segítséget. A lõcsei „ón-
és kannagyártók” („Zien undt Kanngiesser”)
1695-ös céhszabályzatával14 – amely a céhal ko -
tás problémakörébe enged betekinteni –
NÉMETH Gábor15 foglalkozott.

Az erdélyi anyagról még kevesebb
munka látott napvilágot, és még kevésbé átfo -
gók. Ezek is az ötvösökhöz kötõdtek fõképp, és
nem az ónöntõkrõl szólnak. Ilyen munka a
GYÁRFÁS Tihaméré16, aki több könyvet szentel
a brassói ötvösség történetének; megemlítendõ
még KÕSZEGHY Elemér17 is, aki helyet ad az
erdélyi ötvösjegyeknek a magyarországi ötvösje-
gyeket átfogó munkájában. A kolozsvári ötvö -
sökkel is többen foglalkoztak: JAKAB Elek18,
NOVÁK János19, DEÁK Farkas, SZÁDECZKY
Lajos20 stb., de az ónöntõkkel már a kapcsolatos
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dokumentumok szegényessége miatt sem próbál -
koztak a kutatók.

ROTHViktor21 az elsõk között tartható szá -
mon, akik az erdélyi szász mûvészetet tanulmá -
nyozták – õ egy egész fejezetet szentelt az ónmûves
emlékeknek. CSÁNYI Károly22 már az erdélyi ón-
jegyek tanulmányozásával is foglalkozott.

A szakma a 20. század közepétõl kezd
igazán odafigyelni ezekre a tárgyakra, és meg -
kezdi a múzeumokba való begyûjtésüket és kiál-
lításuk megszervezését. Elkészülnek az elsõ
katalógusok is, amelyek a nemesfémekbõl23 ké -
szült mûkincsek mellett az ónmûvekkel is fog -
lalkoznak. Ezek a katalógusok nem számottevõk,
de mindenképp figelemfelkeltõ hatásuk van. A
sze beni BRUCKENTHAL Múzeum gyûjtemé -
nyét HALDNER Anamaria24 dolgozta fel, míg az
egyház használatában álló ezüst- és óntárgyakkal
SÃªIANU Alexandru25 foglalkozott, aki a nagy -
váradi egyházmegye kegytárgyaiból készí tett ka -
talógust. Késõbb, 2002-ben MITRAN Gheor ghe26

a könyvében korántsem foglalja össze a címben
beígért erdélyi ónanyagot a gótikustól a barokkig,
de – ha több szó is esik ezek európai vonatkozá-
sairól, mint az erdélyi sajátosságokról – mégis egy
általános képet próbál rajzolni az ónöntés tech-
nikájáról, a céhek alakulásáról, a bélyegek hasz -
nálatáról. Katalógusának viszont hiányossága az,
hogy nem pontosítja a mesterjegyeket, városbé-
lyegeket – csak összegyûjti õket, de nem azonosít-
ja –, valamint, hogy olyan képeket is közöl, ame-
lyekrõl nem tesz említést, és azt sem lehet tudni,
hogy amit ábrázolnak, honnan származik.

Ami a magyarországi kutatókat illeti,
lelkesedésük és publikációjuk a 70-es évek vé gére
elapad, de a 90-es évekkel kezdõdõen kutatásuk
újra olyan lendületet nyer, hogy kiterjedhet a hatá -
rokon túlra, Kárpátaljára27 és Felvidékre is. 

11..11.. AAzz óónnrróóll ééss ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll
Az ón alacsony olvadáspontú, könnyen

munkálható és olcsó fém: „Az ón lágy és nehéz.
A vas kemény, és még keményebb az acély.
Csinálnak ónbul kannákat, a rézbül üstöket (vas-
fazekokat), a sárga (velencei) rézbül gyertya -
tartókat.” – írja a 17. században leginkább
használatos fémekrõl COMMENIUS az OOrrbbiiss

ppiiccttuussban28. Az ón az említett kedvezõ tulajdon-
ságainak köszönhette elterjedtségét. A fém meg-
jelölésére nem kizárólag az ón megnevezést
használták. Ón vagy fehér ón, ólom, cin megne -
vezéssel egyaránt találkozunk. Több-kevesebb
rendszerességgel azonban az ónt fehér ónnak
vagy fehér ólomnak, az ólmot fekete ónnak vagy
fekete ólomnak nevezték.29 Feltorján ma is hasz -
nálják az ónra a „kínai ezüst” kifejezést.

Az ónérc az alsó-magyarországi bányák-
ban csak kisebb mennyiségben fordult elõ.30

Ezért az edénymûvességhez használt ónt külföld -
rõl hozták be31, a Bécs–Pozsony útvonalon,
illetve Lengyelországból, a felsõ-magyarországi
városok felé.32 Nem véletlen tehát, hogy a ma -
gyarországi ónmûvesség virágkora – 16–17.
század – egybeesik Közép-Európa legnagyobb
ónbányáinak kiaknázásával33. Erdélyben is
bányászták a „fekete ónt”34 de ez sokkal gyen -
gébb minõségû volt, mint a német vagy az angol
behozott ón. Erdélyben tehát az ólom volt na -
gyobb mennyiségben megtalálható, amit Nagy-
bánya környékén bányásztak.35

Az ón – mint fém – felhasználása nem
kizárólag az edénykészítés területére szorítko-
zott.36 Nagyon sok használati eszközt tettek
tartósabbá ónozással, erre a források „ónozott,
ónazott” kifejezései is utalnak.37 De megfigyel-
hetjük más anyagokkal együtt való megjelenését
is: pl. Mátisfalván (44. és 50. ábra) a két mázas
kerámia fedeleként, valamint az egyik aljának
megerõsítéseként. Legjellemzõbb felhasználása
azonban mégis az edénykészítés, amely viszony-
lag könnyen elsajátítható technikát igényelt.38

Az edénykeszítéshez soha nem használ -
ták tisztán az ónt; általában ólommal ötvözték.
Az ötvözetnek alacsonyabb lett az olvadáspontja,
így jobban kitöltötte az öntõformát, csökkentette
a fém törékenységét, és nem utolsósorban ol -
csób bá tette az elõállítást.39 Az ötvözés arányára
az ólom mérgezõ tulajdonsága miatt ügyelni kel-
lett. Az ólommal történõ ötvözés Németország-
ból terjedt el Magyarországra40, de ezt használták
az ausztriai és a csehországi ónöntõk is. Német
területeken a legelterjedtebb az ún. „nürnbergi
próba” volt, amely 10 rész ón és 1 rész ólom öt -
vö zetét jelentette41.
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Erdélyben az 1625. és 1626. évi gyulafe-
hérvári országgyûlés42 szabta meg az ötvözés
pontos arányát: az ón drágasága miatt, „hat font
fejér ónhoz tegyenek egy font fekete ónat, és úgy
míveljenek igazán”. A céhek életében gyakran
okozhatott problémát a megfelelõ keverési arány
betartása. Ezekrõl tanúskodnak a 17. század fo -
lyamán fennmaradt dokumentumok, amelyekben
a céhmesterek panasszal fordultak az ügy orvos -
lása érdekében a városi magisztrátushoz.43

Nemcsak a rossz minõségû anyagból,
hanem a megfelelõ öntéssel készült ónedények is
gyorsan pusztultak. Az ón viszonylag alacsony
olvadáspontja (+232 °C)44 következtében meleg-
ben könnyen deformálódtak, repedtek, hidegben
törtek (–20 °C-on az ón már porrá válik, ha
hosszabb idõre kerül ilyen hõmérsékletre).45 A
megrongálódott, hasznavehetetlen tárgyak gyak -
ran visszavándoroltak az ónöntõ mesterhez, aki
kevés ráfizetésért újraöntötte azokat.46 Az újjáön-
tött tárgyak árát a céhek szabályozták, és mindig
olcsóbb volt, mint az új ónból készült edény ára.
Gyakran megemlékeztek arról, ha egy edény
régebbi újraöntésével készült. Ezekre a legjobb
példákat az egyházi ónedények felirataiból hoz -
hatjuk. A szokás gyökereit a harangok újjáön-
tésénél kell keresnünk; itt az új harangon mindig
felirat jelzi a régi harang47 emlékét.

11..22.. AAzz óónnhhaasszznnáállaatt eelltteerrjjeeddééssee,,
kköözzppoonnttookk ééss ccééhheekk kkiiaallaakkuulláássaa
Az ón egyházakban való felhasználásáról

– mint liturgikus eszközrõl – már a 813-as reim-
si zsinat is határozott, jóváhagyva azok használa -
tát az arany és ezüst mellett.48 Ez az adat az
ónedények korábbi köznapi használatáról, és
közvetve az ónöntésrõl mint mesterségrõl is
tanúskodik. Az elsõ európai ónöntõ céhek már a
13–14. században létrejöttek: Nürnberg 1285-
ben, London 1348-ban, Lübeck 1360-ban és
Prága 1371-ben rendelkezik saját céhhel.49

A magyarországi ónmûvességrõl ilyen
korai adatunk nincsen. Itt az ónöntés virágkorát a
16–17. századra tehetjük; ekkor két nagy köz -
pontja alakult ki:50 Erdély – Szeben, Brassó,
Kolozsvár, Segesvár, Beszterce, Medgyes, Nagy-
bánya központokkal –, ahol fõleg a szászok fej -

lesztették magas technikai szintre ezt a mester-
séget, és a Felvidék, melynek jelentõs központja
Kassa, valamint Eperjes volt. WEINER Mihály -
né51 a 16. század elejére teszi a magyarországi
ónöntés – mint iparág – kezdeteit, Budát és
Kassát jelöli meg mint elsõ ónöntõ mûhelyeket.
A fennmaradt említések alapján azonban fel -
tételezhetjük, hogy már a 15. században fejlett
ónmûvességgel rendelkeztek más felvidéki vá -
rosok is.52 Bártfa kiadott számadáskönyvei ben53

már a 15. század elsõ felébõl (1438) számos kan-
nagyártó említése szerepel, és kiderül az is, hogy
az ónnal dolgozó mestert nevezték „kanna gyár -
tónak”.54 Ónöntõ magyar mester nevével elõször
1508-ban találkozunk: KANNAGYARTHO
Albert; szász mester nevét 1489-ben említik –
Jörg KANNENGYSSER utóbb brassói polgár
lett –; késõbb bizonyos Maister Miklos der Kan-
nengysser 1528-ban Brassóban két régi ónedé -
nyért egy újat csinált.55

Erdélyben az ónmûvesség kezdeteit 
egy 1393. január 3-i dokumentumtól számítja 
Gheorghe MITRAN.56 A dokumentum a se ges -
vári magisztrátus tagjaként megemlít egy
Andreas TOPPENGIESSER57 nevû embert, aki –
a neve után ítélve – edényöntõ mester lehetett,
tehát ebben az idõben Segesváron gyakorolták
ezt a mesterséget. Erdélyben a 13–14. században
az ónöntõk a harangöntõkkel együtt, a fémmûves
céhben gyakorolták a mesterségüket.58 Legkoráb-
bi adatunk az erdélyi céhes életrõl egy 1568.
december 5-én keltezett statutum, amelyet
Szebenben fogadtak el az erdélyi kannagyártók.
Ez a statutum szabályozta a mesterek, segédek és
legények tevékenységét, az ón összetételét, elõír-
ta az edények kötelezõ jelölését, és a kontárokkal
szembeni bánásmódról is rendelkezik. Ez a statu-
tum 1580-, 1593- és 1602-ben volt megerõsítve.59

Az ónedények készítõi jó esetben a kan -
na gyártó céhekbe tömörültek, az ónmûves
mesterek és különösen a kannagyártó céhek
említése mégis nagyon ritka. Ez azzal is ma -
gyarázható, hogy kevés hely bírt el annyi ónön-
tõt, hogy céhet alkothattak volna, tehát a meg -
lévõ egy-két mester vagy egészen céhen kívül
állt, vagy beállt valamely rokon fémmûves
céhbe. Erdélyben is a rokonszakmák céheinek
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valamelyikében kell keresnünk a kannagyár -
tókat. Lehettek – mint azt korábban már említet-
tem – a harangöntõkkel vagy késesekkel társul-
va, de az ötvösökkel való kapcsolatot ilyen téren
ki kell zárnunk, mert az ón negatív hatást gyako-
rol a nemesfémekre, ezért nem dolgozhattak egy
mûhelyben az aranymûvesek és az ónöntõk.60

Kérdés az, hogy egy személy bizonyos esetben
mûvelhette-e mindkét mesterséget – különösen a
harang- és ónöntést? Feltehetõleg mûvelték,
különösen akkor, ha azok külön-külön való
mûvelése nem jelentett biztos megélhetést. Erre
az összefüggésre NAGYBÁKAY Péter is rámu-
tatott a 19. századi céhpecséteket elemezve61.
Szoros kapcsolatot feltételez a rézmûvesekkel is
NÉMETH Gábor62, hiszen mindkét mesterség
fõként edénykészítéssel foglalkozott. I. Lipót
1695. október 18-án megerõsítette a lõcsei
ónmûvesek és kannagyártók céhlevelét, és kiter-
jesztette Felsõ-Magyarország más szabad királyi
városaira, a bányavárosokra pedig addig, míg
külön céhet nem alakítanak. A lõcsei céhszabály -
zatot63 elfogadó városok listájából megismer-
hetjük azokat a felvidéki városokat, amelyek –
Kassán és Lõcsén kívül – fontosabb ónmûves
központok voltak: Eperjes, Kisszeben, Selmec -
bánya, Körmöcbánya, Besztercebánya és Kor-
pona.64 Adatok hiányában lehetetlen tisztázni,
hogy az egyes városok kannagyártói között
milyen kapcsolat volt. Az azonban gyakori eset
volt, hogy az egyes mesterségek jellegüknél fog -
va vagy a mesterek kis száma miatt több város
mestereit összefogó céhet alapítottak. Ezen
„szövetkezetekrõl” olvashatunk SZÁDECZKY
Lajos munkájában.65 Erdélyben egy érdekes
jelenségre lett figyelmes MITRAN Gheorghe:
brassói kannákon segesvári füleket vélt felfedez -
ni több esetben, de nem ad rá példákat.66

Az ónedény jellegzetes darabja volt a
korabeli polgár háztartásának. Errõl a fennma -
radt végrendeletek, inventáriumok is tanúskod-
nak. Ónból készültek a mindennapi használatra
szánt eszközök, de az egyházi, liturgikus tárgyak
is. Így a gombok, gyergyatartók, gyümölcsöshöz
való csészék, kannácskák, boroskannák és
palackok, tányérok, poharak, tálacskák, kereszte -
lõkannák, sótartók, kanalak és más evõeszközök,

de orvosi eszközök67 is – mind a használatos
óntárgyak sokféleségét bizonyítják, a tárgyfor-
mák skáláját szélesítik.

22.. ÓÓnneeddéénnyyeekk aa kkéézzddiisszzéékkii
rreeffoorrmmááttuuss eeggyyhháázz lleellttáárráábbaann

A források és a fennmaradt tárgyak
alapján hozzávetõleg a volt Kézdiszék területérõl
próbálok képet rajzolni. Ebben a térségben van
17. századi, több a 18. századi, és akad néhány
19. század eleji óntárgy. A tárgyaknak elõnyére
vált, hogy egyházi használatban maradtak, mert
nagyobb tisztelet övezte, valamint mert nem fe -
nyegették a köznapi használat veszélyei, kevésbé
rongálódtak, hiszen ritkábban kerültek „teríték -
re”. Az erõs hagyománytisztelet évszázadokon
keresztül ugyanazon a helyen és funkcióban
õrizte meg õket. Legtöbb faluban még mindig
festett ládákban tárolják a többi klenódiummal
együtt: pl. Márkosfalva68, Dálnok69, Maksa70,
Lécfalva példa erre. Díszítésük mellett értékes,
helyi vonat ko zású felirataik is növelik értéküket,
és teszik egy-egy templom készletét kimagasló
jelentõségûvé, nem csak a közösség számára.
Ilyen gazdag készlettel rendelkezik Alsócserná-
ton, Dálnok, Feltorja, Lécfalva, Márkosfalva és
Mátisfalva református egyháza.71

A felmért térség tizenhárom helységében
több mint negyven edény maradt fenn, aránylag
épségben.

AA kkéézzddiisszzéékkii rreeff.. eeggyyhháázz mmaaii óónnkkéésszzlleettee
(BB - Boroskanna; KK - Keresztelõkanna; 
PP - Palack; TT - Tányér; ÖÖ - Összesen):

HHeellyysséégg BB KK PP TT ÖÖ
Albis -  -  -  - --
Alsócsernáton 2 1 - 2 55
Bita 1 - 1 - 22
Dálnok 3 - 1 1 55
Felsõcsernáton 2 - - 1 33
Feltorja 2 1 1 - 44
Ikafalva 1 1 - 1 33
Kézdivásárhely 1 - - - 11
Lécfalva 2 1 1 2 66
Maksa - - - 1 11
Martonfalva 1 1 - 1 33
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HHeellyysséégg BB KK PP TT ÖÖ
Márkosfalva 1 1 1 1 44
Mátisfalva 1 1 2 3 77

+ 2 ónfedeles mázas kerámia boroskanna
ÖÖsssszzeesseenn 1177    77     77    1133 4444

++ 22 óónnffeeddeelleess mmáázzaass kkeerráámmiiaa bboorroosskkaannnnaa

A reformátusok világi formájú és rendel-
tetésû edényeket ajánlottak fel az úrvacsora-
osztás céljaira,72 képet adva így az egykor még
gazdagabb, világi használatban lévõ ónkészletrõl
is. A protestáns egyházak az úrvacsora és a
keresztelés szertartásához használnak szakrális
edényeket – használatukról 1562-ben a debreceni
hitvallás így határozott: „Az írás ivóeszközrõl
vagy pohárról emlékezik. Tehát mindennemû
edényeket, akár üveg, akár fa vagy arany, ezüst
és cserép legyenek, vagy rézbõl vagy bármiféle
ércbõl készültek, elfogadjuk, csak a visszaélés,
fényûzés, babona és botrány legyenek eltávoztat-
va. A pápista kelyheket, tányérokat elvetjük a
babonás visszaélés miatt.”73 A határozatot
KÁLVIN tételeire74 alapozták, s ebbõl arra is
következtethetünk, hogy a reformáció után a
korai ónmûveket, a katolikus egyház tulaj-
donában lévõ óntárgyakat „elvetették”, vagy – s
ezt elképzelhetõbbnek tartom – újraöntötték.
Elsõ hangzásra ez akár úgy is tûnhet, hogy leg-
nagyobb ellensége a korai edényeknek a refor-
máció volt, pedig az a tény, hogy csak a pro -
testáns egyházak tulajdonában találjuk meg ma
ezeket az ónmûveket – igaz, hogy csak 17. száza-
diaktól kezdõdõen –, ellentmond az elõbbi
fejtegetésnek. A protestánsok ugyanis a régi
edény hez fûzõdõ szertartást, hiedelmet és vi -
szonyulást vetik el, nem annyira a formát vagy
magát az anyagot, hiszen a fennmaradt emlékek
arról tanúskodnak, hogy elõszeretettel használták
az ónt. A változás a reformáció után abban rejlik,
hogy az újjáöntött edények már nem a régi
edényformát és díszítést, formavilágot fogják
követni, hanem a vallásnak megfeleltetve a
puritán ornamentikát és az úrvacsorához el -
enged hetetlen, nagy ûrmértékkel bíró, bort tároló
kannákat, de nem bántják azon formákat sem, pl.
a palackokat, amelyek beilleszthetõk lesznek a
vallás követelményeinek kereteibe. A katolikus

szertartás által használt paténákat lecserélik,
helyükbe a sokkal nagyobb felületû kenyérosztó
tányérok kerülnek, de ennek is kizárólag gyakor-
lati oka van, és a szertartáshoz kapcsolódik,
tudniillik nem az ostya, hanem maga a kenyér
kell, hogy ráférjen.

Az arany és ezüst használata tehát – nem-
csak a nemesfémek drágasága vagy az új
ötvösmesterek hiánya miatt, hanem a protestáns
vallás alapkövetelményei miatt is – háttérbe
szorul a kevésbé fényûzõnek mondható, szürke
színû ónedényekkel szemben. A jelenség persze
nem általános érvényû, hiszen megtaláljuk a
reformáció elõttrõl származó klenódiumokat is a
reformáció után készült kegytárgyak társasá gá -
ban. Érdekesség az lehet, hogy a legtöbb protes -
táns templomban kedvelt szín a szürke. A térség-
ben majdnem minden református templom padja
szürkére vagy annak különbözõ árnyalataira van
lefestve. Ez a tény nem feltétlen magyarázza a
„szürke” ónedények kedvelt egyházi használatát,
de a korízlést és a közösség puritán felfogását
mindenképpen tükrözi. Ezt a képet csak meg -
erõsí teni látszik az a tény, hogy az edények nagy
része valamikor mindennapos használati tárgy-
ból lett, adományozás útján egyházhasználati
eszközzé. Errõl azok a feliratok tanúskodnak,
amelyeket az edény készítése után – és nem azzal
egyidõben –, a donáció idejének és a donator
nevének megörökítésére véstek a tárgyra, több-
kevesebb hozzáértéssel. Az ilyen feliratos kan-
nákat megtaláljuk a felmért térség majdnem min-
degyik parókiáján: pl. Feltorján, Martonfalván,
Lécfalván és Alsócsernátonban.

A térség edényeirõl elmondhatjuk azt is,
hogy legtöbb helyen a ma létezõ edények még
használatban vannak, ha nem is mind, de a fede-
les boroskannák mindenhol. A legkevésbé a bor-
tartó palackokat használják az istentisztelet alatt.
Az is észrevehetõ, hogy az 1971-es leltárkönyvi
adatok sokkal több óntárgyról számolnak be,
mint ahány ma látható a parókiákon, s a 18.
századi vizitációs jegyzõkönyvekbõl nézve a mai
anyagot, még rosszabb a helyzet. Végezetül
elmondható, hogy vannak igazi értékes, egyedi
darabok is, amelyek több odafigyelést érdemel-
nének a szakmától.
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22..11.. EEddéénnyyttííppuussookk ééss ffoorrmmaaffeejjllõõddééss
aa ffeellmméérrtt tteerrüülleetteenn
A vizsgált anyagban három edénytípus

található: kanna (keresztelõkanna és boros kan -
na), palack és tányér. A bor tartására nagy ón -
kannák készültek, ezzel átvették az egyik legjel-
legzetesebb világi edényformát amely a fedeles
kupákat szólítja meg elõképként. A kanna mellett
a bor tárolására és hordására szolgált a palack.
Az úrvacsora osztásánál a boroskannát és a ke -
nyér osztó tányért vagy tálat használják ma is. A
tál nagyobb és néha mélyebb, mint a tányér, de
mindkét kifejezést alkalmazzák mindkét edény -
re. Általában 20–24 cm átmérõjûek.

A nagy boroskannákhoz hasonló felépí -
té sûek, de kisebb ûrmértékkel bíró edények a
keresztelõkannák. Az egyházleltárakban sok he -
lyen feltüntették az edények alakját és azok ûr -
mértékét. A vizitációk a palacokok esetében
kivétel nélkül beírták az ûrmértéket, szólnak az
adományozókról – különösen az 1797-es vizitá-
ció –, vagy leírják feliratukat, és néha megjegy -
zik, ha van rajtuk pecsét. Ezekben a dokumen-
tumokban a „kannácska”, „keresztelõ kannács-
ka” szavakkal jelölik a szóban forgó tárgyat. A
keresztelõkannákat legtöbb helyen – rongált
állapotuk miatt – már nem használják Három-
széken. Így van ez Kálnokon is, ahol a fedele egy
rézdróttal van a kanna testéhez erõsítve; Léc-
falván letört a fedele, Alsócsernátonban már csak
a vizitációs jegyzõkönybõl olvashatunk a régirõl,
mert ma egy új, holland adományból szár-
mazó,bár szintén ónból készült kannácskát hasz -
nálnak. A keresztelõkannákra ritkán kerül dí -
szítés, és ha mégis van rajtuk, akkor az csak a
fülén – itt féldombormûves virágornamentikát
hordozhat. NÉMETH Gábor említése szerint a
keresztelõkannák fedelére gyakran került „A”
betû, az élet kezdetét szimbolizálva, vagy az
„aqua” (víz), rövidítéseként.75 Ilyen vagy ehhez
hasonló kannával nem találkoztam a felmért
területen. Megjegyzendõ, hogy a szerzõ ezt a
megállapítását a Felvidékre vonatkoztatva teszi.

A kenyér tartására szolgáló úrasztali
tányérok nagy része szabályos kör alakú. Ki -
vételt képeznek azok, amelyek virágot utánozva
szirmokhoz hasonló peremmel vannak kialakít-

va. Ezekre a kivételekre két példát hozhatunk, a
dálnoki és a maksai parókián használt tányért.
Kevés köztük a vésett, flechelt díszítésû, ezekre a
legszebb példa Dálnokon látható. Feliratuk a
perem felsõ részén került bevésésre, és ez esetben
gyakran csak monogramot és évszámot láthatunk.
Ez alól is van kivétel: Dálnok, valamint Mátisfal-
va tányérai. Az elõbbi tányér esetében – melynek
a díszítése hasonlóságot mutat az Iparmûvészeti
Múzeumban látható, szintén nagyszebeni város-
bélyeggel és 1703-as felirattal ellátott tállal – a
feliratot a szebeni mester a tányér peremének alsó
részére véste. Az utóbbi, a mátisfalvi tányér
dísztelen, de felirata szintén a perem alján talál-
ható. Mindkét tányér felirata a készítés idejébõl
való, és az adományozók, megrendelõk emlékét
hivatott megörökíteni – teljes szövegük errõl
tanúskodik. Azok a tányérok, amelyeken csak a
monogram jelenik meg, korábban készültek, mint
a fent említett két tányér, és azt bizonyítják, hogy
az egyház tulajdonába való kerülésük elõtt min-
dennapi használat tárgyát képezték – tulajdono-
suk tulajdonjelzõjeként értelmezhetõ a mono-
gramjuk.

A palackok poligonális formát öltenek.
Legnagyobb részük téglalap alakú (pl. Mátisfal-
va téglalap alakú, Lécfalva szabályos négyszög,
Dálnok flechelt, téglalap alakú, Bita flechelt,
téglalap alakú), de nem ritka a hatszögû palack
sem (pl. Márkosfalva, Mátisfalva, Feltorja
palackjai hatszögûek). A leltárkönyv és a vizitá-
ció Alsócsernátonban egy nyolcszögû palackról
is beszámol, de az mára elveszett. A palackok
palástrészére díszítés vagy felirat került, de elõ-
fordul, hogy mindkettõ (pl. Márkosfalva, Bita,
Dálnok, Feltorja mindkettõ). Ezekre az edények -
re sajnálatos módon nem ütöttek jegyet. Egyetlen
kivételt a hatszögû mátisfalvi ónpalack képez.
Ezen a két jegy az edény tetejére került beütésre,
két egymással szembeni sarokban. A doborpajzs
formájú bélyegek nagyon kopottak, elmosódot-
tak, ma csak a „BB” mesterjegy sejthetõ az
egyikben. Ha a pajzs formáját vesszük alapul,
elképzelhetõ, hogy a palack segesvári mûhelybõl
származik. A palackok tetejére nagyon keskeny
ajakrész került, ezeket csavarmenetes fedél zárta,
amelynek a tetejébe fogantyút vagy hordozható
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fület illesztettek. A fülek nagyrészt hiányoznak,
elkallódtak, és csak egyetlen esetben, Márkosfala
hat szögû palackján díszeleg még teljes épsé gében.

Az ónkannák formáinak fejlõdésével
még nem foglalkozott a kutatás. Az általam is -
mert anyag alapján megkísérlem felvázolni ezt a
fejlõdési menetet, a hangsúlyt a helyi jellegze -
tességekre helyezve. Az anyag a kannák külön-
bözõ formáinak és a díszítõelemeknek szé les
skáláját nyújtja. Megtaláljuk a reneszánsz kan-
natípust és a barokk formákat is, valamint ezek
jellegzetes elemeinek ötvözését, ezért nagyon
nehéz egy törvényszerûséget felállítani.

WEINER Mihályné megállapítása sze -
rint a Felvidéken a 17. század vége felé mutat -
koztak olyan mûvészi jellegzetességek, amelyek
a kapcsolatok ellenére sem vezethetõk vissza
német, osztrák, cseh eredetre, hanem kizárólag
ennek a területnek a sajátosságai.76 Mégis, nem
húznám meg olyan erõsen a választóvonalat,
fõképp a német kannák elõtt. Régen megállapí-
tott tény az is, hogy az ónkannák formáikban a
nemesfém-ötvösség típusait követték.77

Az ónmûvészet nemcsak Magyarországon
tekintette példaképének az ötvösséget, hanem Euró-
pa más területein is. A 17. századi Nürnberg virágzó
ónmûvessége szívesen hasz nálta az ötvö söktõl
átvett díszítést és formakin cset.78 Ez Er dély ben sem
történhetett máshogyan. Az ónkannák formavilágát
elemezve az ötvös séghez kell visszanyúlnunk. Az
ötvösség hatása a leghangsúlyozottabban a kan-
nákon érzékelhetõ. A kannák al kotják a vizsgált
ónanyag leg gazdagabb és egyben legszínesebb
részét, így lehetõvé teszik azt a próbálkozást, amely
egy fejlõdési folyamatot vázolna fel.

Nagyvonalakban három nagy szakaszra
oszthatjuk a kannák fejlõdését. Beszélhetünk a
korai vagy gótikus ónkannákról, a 16. századig,
az utánuk következõ reneszánsz kannákról a 17.
század folyamán, és az ezt követõ barokk kan-
nákról a 18. század elsõ évtizedeitõl számítva. Ez
az elhatárolás nem törvényszerûsíthetõ, mert az
egyik korszakban kedvelt elemek sok esetben
átvándorolnak a másikba; mégis megfigyelhetõ
némi sajátossága mindegyik korszaknak. 

A korai ónmunkák az ötvösmunkák alak -
ját utánozva díszesebb tárgyakká sikeredtek. 

A kutatásom során csak egyetlen ilyen kannával
találkoztam, de ez nem képezi a dolgozat tárgyát,
ugyanis Sepsiszékhez tartozó településen talál-
ható. Mégis említést érdemel a kálnoki unitárius
egyház boroskannája, mint az egyetlen ónkanna
e térségben, amelyen az ötvösmûvek bizonyított
hatása mutatható ki (1. ábra).

A reneszánsz korában két kannaforma
terjedt el Magyarországon.79 A 16. század végére
a karcsú, magas, hengeres, lefelé kissé ívesen
szélesedõ kanna, melyet legtöbbször vésett vagy
trébelt dísz borít; a másik elterjedt forma a 17.
században lesz általános: zömök testû, hengeres
palásttal. Ez utóbbi különösen a szász városokra
jellemzõ, és elõfutára a barokk kannáknak.
Nagy  szebenben készültek ezek a formák, és
olyan kedveltté váltak, hogy hatásuk a következõ
században is tovább élt. A felmért területen
mindkét típus érezteti hatását az ónmûveken. A
17. századból fennmaradt kannák az elsõ
típushoz hasonlítanak. Ilyeneket láthatunk
Ikafalván, Dálnokon, Feltorján és Mátisfalván.
Felvetõdik a kérdés, hogy mikor alakulhatott ki
ez a kannatípus, mióta látták példaként az
ónmûvesek. MIHALIK József a fedeles kupák,
boroskannák keletkezését a 16. század közepére
teszi; azonban a 15. század elején már ismert ez
a típus Felvidéken, a szepesszombati Szent
György-oltár predellájának utolsó vacsora kom-
pozíciójában80 és a lõcsei Szent Jakab templom
Szent János-oltárának táblaképein.81 A két
oltáron látható képek és a szászvidéki oltárok
utolsó vacsorát, Jézus születését ábrázoló táblái
bizonyítják azt, hogy a fedeles kannák a képen
való megjelenésük elõttrõl származnak. Bizo -
nyít hatóan 16. századi ónedények az általam
vizs gált területrõl nem maradtak fenn. Azonban
számos olyan kanna található, amely formája
alapján korainak tekinthetõ, és közel állnak fõleg
a Felvidéken fennmaradt 16. századi kannák for-
májához, illetve hasonlatosak az Iparmûvészeti
Múzeum nagyszebeni városbélyeggel jelzett,
1594-bõl való kannájához. 

A fejlõdés iránya valószínûleg az egy -
szerû, teljesen sima edényfelülettõl vezet a ta -
goltabb, kidolgozottabb formák felé. Az ívesen
szélesedõ talpú kannák hangsúlyosabb részein,
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szájperemen, talprésznél domború gyûrûk jelen-
nek meg (pl. Alsócsernáton, Martonfalva, Már -
kos falva, Lécfalva, Feltorja). Az edény lábakra
helyezése itt nem fordul már elõ. A lábak hasz -
nálata csak a korai edényeken volt hasz nálatos
(lásd 2. ábra: az udvarhelyszéki eredetû, 1945-
ben elpusztult, ún. Hodgyai ónkanna), és ez az
ötlet is az ötvösöktõl származtatható.

A 16. századi és 17. század elsõ felébõl
származó kisebb darabokon általában nem talál-
ható fedélgomb sem (pl. Mátisfalva és Ikafalva
keresztelõkannája). Ez figyelhetõ meg a – ma -
gyarországi fejlõdésre bizonyára nagy hatást
gyakorló – 16. századi német ónmûvességben
is.82 A fedélgomb nélküli kannák egyik formáján
az enyhén domborodó fedél közepén lapos
korong látható, a másikon a fedél közepe fél-
gömbszerûen domborodik ki, mint a kálnoki
boroskanna vagy a mátisfalvi keresztelõkanna
esetében. Ez a Háromszéken is ritkán elõforduló
kannaforma az akkor használt jegyeket mutatja,
de nem keltezhetõ a 16. századra, csak az utána
következõre.

A fedélgombok a 17. században baluszter
alakúak (pl. Alsócsernáton, Martonfalva, Lécfal-
va kannái). A fedél felépítésére jellemzõ, hogy
több, egyre keskenyebb és kisebb átmérõjû
korong egymásra helyezésével alakították ki,
akár a gombokat is. A 17. század végi ónkan-
nákra jellemzõ az egyes részletek mind hangsú-
lyosabb, plasztikusabb kidolgozása. Gyakran
tagolták az edényeket körbefutó gyûrûkkel, míg
a kiszélesedõ edény talpa és szájpereme erõsebb
profilt képezett. Ez a forma gyakori Kézdi -
széken, megtaláljuk Ikafalván, Lécfalván, Dál-
nokon és Alsócsernátonban is.

A 18. században a talpak íves kiszélese -
dése megszûnik, és a kanna teste hengeres for-
májú alakot ölt, a karcsúnak mondható 17. száza-
di formát egy robusztusabb fogja felváltani. Ezek
és a 19. század eleji kannák veszítenek keskeny,
kecses alakjukból, hangsúlyozottabb profilozást
kapnak, zömökebbek.

A billentõket vagy ujjtámaszokat már a
16. században „S” alakúra képezték ki, míg a
fülek fordított „S” alakot öltenek. Ez a késõbbi
századokban is hasonló marad. A különbséget a

díszítés jelenti (3–4. ábra: A–P). A 17. század kö -
zepe táján már dombormûves, öntött minták
kerültek a billentõkre. A 17. század vége felé
újabb típusú billentõket kezdenek el készíteni, de
az öntött mintás díszítmény változatlan formában
a kannafül visszahajló végére kerül (3–4. ábra: J,
N, O). Több ilyen példával találkozthatunk
(Ikafalva, Mátisfalva stb.) egész Háromszéken, s
ez a szokás áthúzódik a 18. század elején készült
kannák díszítésére is.

A helyi jellegzetességek a 17. század utol -
só harmadában alakulnak ki, és fennmaradnak a
18. század folyamán is. Ezek a mesterjegyek
alapján brassói, szebeni és segesvári kannagyár -
tókhoz köthetõk. Jellegzetességük az ará nyos,
hengerded alakú test, toboz vagy szõlõfürt formát
öltõ fedélgomb, levéldíszes ujjtámasz, mar kánsan
kiszélesedõ talapzat és szintén hang súlyos száj -
perem. Az ujjtámasznak egy egysze rûbb és egy
díszesebb változata fordul elõ. A többnyire orna-
mentális díszt hordozó fül visszahajló végére
nagyon gyakran forrasztottak címerpajzsot (3–4.
ábra: A, B, E, F, G, K, L, M, P). Az edény hen-
geres palástját kezdetben csak bekarcolt (pl. Dál-
nok), késõbb inkább domború gyûrûkkel tagolták.
Ilyen kannák a Felvidéken Kassa és Eperjes
környékén is elõfordulnak.83 A felmért térségben
Alsócsernátonban találjuk a típus legszebb pél-
dáját. Az egyedülálló, helyi különlegességnek is
mondható, „sasos” díszítésû alsócsernátoni kan-
na84 mesterjegye a fül görbületén foglalt helyet, de
pontosabban beazonosítani lehetetlen már. A kúp
alakban lefele enyhén szélesedõ, hengeres testû
kanna talppereme finoman kiszélesedik, leterített,
lapos körgyûrûként zárja az edény alját. Ma hi-
ányzik a fedele, amin egykor 1671-es évszám volt
olvasható a leltár könyv szerint. A kézdiszéki
ónkannák leg dísze sebbikének egykori fedélgomb-
ja lapított gömb és korong alakú elemek variá-
ciójából állt össze – tudhatjuk meg BOROS Judit
össze írásából. Füle visszahajló végén az elmarad-
hatatlan leveles torzfej öntvény volt található.
Díszítése kiterjedtt az egész palástra, amelyet két
gyûrû domborulata osztott három regiszterre. Az
elveszett sasos kanna palástján a kiterjesztett
szárnyú, kétfejû „császári” sas és az indák, virá-
gok között megbújó nyulak a reneszánsz forma -
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kincsét juttatják eszünkbe. A HABSBURG-sas
képe a 17. századi használati tárgyakon, épüle -
teken megszokott látvány volt, nem meglepõ,
hogy ónedények díszítõ elemeként is feltûnik.
Ilyen kannák a Felvidéken jellegzetesek (4.
ábra). 

Az úgynevezett HABSBURG-sas ikono-
gráfiája még további kutatást igényel, hiszen nem
ritka motívum az erdélyi protestáns templomok
kazettás mennyezetén sem, de Háromszéken is elõ-
fordul, hogy csak Gelencét és Zabolát említsük.

Az ónkannák a 18. század elsõ évtize détõl
kezdõdõen, lassan adták át helyüket a barokk for-
máknak. Erre a legjobb példa a dálnoki egyház két
egyforma méretû kannája. Meste rükrõl nem tu -
dunk meg semmit, mert errõl is elmarad a bé lyeg,
és csupán a flechelt motívumai utalhatnak szebeni
készítõre. A két teljesen megegyezõ dálnoki kanna
bizonyíték arra is, hogy az óntárgyak egy részét
ugyanazon formáról öntötték. Felirata elárulja
adományozója nevét: DÁLNOKI MIKLÓS Péter
készíttette õket, 1761-ben. Ugyanebben az idõben,
ugyanõ az adományozója a dálnoki tányérnak is,
melynek fenekén megtalálható a készítõmester
neve, Michael WALDHUTTE, s mivel a tányéron
és a kannákon a díszítõmotívumok kivitelezése is
megegyezik, nem kétséges, hogy a mesterük is
azonos. Mindezen túlmenõen elmondható, hogy a
18. században nem volt kizárólagos az utóbbi
forma, mert még mindig használták a 17. századi-
nak leírt formakincset is.

22..22.. JJeeggyyeekk ééss ffeennéékkrróózzssáákk
A fennmaradt ónedények egy részén

mesterjegyeket találunk. Se gítségükkel lehetsé -
ges a készítõ személyének és mûködési helyének
meghatározása. Sajnos a leg több ón edény, ré -
szint a legkorábbiak vagy a legértékesebbek is,
jegy nélkül készült. Származási helyüket vagy
mesterüket felkutatni lehetetlen. A mesterjeggyel
készült tárgyakat is nehéz idõhöz kötni, hiszen
nem minden kannán vagy tányéron szerepel
évszám. Sok esetben azonban az évszám sem a
készítés, hanem a hagyományozás idõpontját
jelenti.

Az óntárgyak jelzését és annak eredetét
kutatva szintén az ötvösjegyekig kell visszamen-

nünk. Ötvösmunkák bélyegzése, azaz jeggyel
történõ ellátása Magyarországon a 16. századtól
volt általános, a céhes helyeken.85 Ekkor álta -
lában két jegyet használtak:86 a város hitelesítõ
bélyegét, amely a város címerét vagy an nak
jellemzõ részletét ábrázoló bélyeg volt – ez a fém
meghatározott finomságát bizonyítja és hitelesí -
ti –, valamint az ötvösjegyet vagy mesterjegyet,
amely az ötvös nevének kezdõbetûit vagy egyéb
jelét foglalta magába, s az elõbbivel szemben a
készítõ mesterre utal. A saját mesterjegy beütése
kötelezõ volt, hiszen ennek megtörténte után
mutathatta be a mûvét a mester a céhének, és ha
az elfogadta, akkor került rá a város hitelesítõ
bélyege. Eladni csak ezután volt szabad.87 A kas-
sai ötvösök hitelesítõ jele a város címerébõl vett
liliom volt.88 Példájukat követhették a 16. száza-
di kassai kannagyártók is, ugyanis az 1524-bõl
származó gölnicbányai céhkanna fülére ugyan -
csak liliomot ábrázoló bélyeget ütöttek.89 A 17.
századi kassai ónedényeken már mindenütt a tel-
jes városcímer látható. A 17. század második
felébõl és a 18. századból származó felvidéki
óntárgyakon a jegyeknek az ötvösjegyekhez
hasonló rendszerével találkozunk: a városjegy,
amely a város címerét ábrázolja, és a céh vagy a
város ellenõrzõ tevékenységére utal;90 a mester
saját jelzése, amely az általa készített ónmûvek
megjelölésére szolgált; valamint az ónjegyeknek
egy harmadik csoportja, amely a minõségjelzést
szolgálta, vagyis az ötvözés arányára utalt.91 Ez
az elõzõ kettõvel szemben kevésbé terjedt el. A
lõcsei céhszabályzat is elrendeli használatát, de
csak az angol ónból készült tárgyak esetében.
Ennek a jegynek koronás rózsa alakot kellett
ábrázolnia. Az angol ón jelölésére ez késõbb is
használatos volt, de két angyalt is ábrázolhatott.
A háromféle jelzés pontos szabályokhoz kötött
használata nem ismeretes. A lõcsei szabályzat is
csak általánosságban rendeli el a városjel,
mesterjegy és minõségjel használatát.92 Meg kell
említeni, hogy a magyarországinál elõbb kifej -
lõdött német ónmûvességben a jelölésnek szintén
ez a rendszere vált általánossá.93 Itt a 16. század
közepétõl városi rendeletek követelték meg a
mesterjegyek feltüntetését. Következetes alkal -
mazásuk azonban csak a 16. század közepé tõl
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történt meg. A németországi viszonyokat és a
magyar ónmûvesség késõbbi fejlõdését figye -
lem be véve érthetõ, hogy a Felvidéken és Erdély-
ben általában még a 17. század elsõ felében is
jelzés nélkül készültek az edények. Erdélyben a
mesterjegy és városbélyeg egy pecsétnyomóra
került. Ezek használata feltehetõleg csak a város
által elismert mestereket illette meg.

Bizonyos ónmûveket késõbb sem volt
kötelezõ jegyekkel ellátni. Általában nem jelez -
ték a kiemelkedõ, nagy értékû, díszesebb dara -
bokat, amelyeknél fel sem merülhetett az anyag
silányságának gyanúja.94 Ezzel magyarázható,
hogy sok esetben a legnagyobb gonddal készült
ónedényeken nincs jelzés (pl. Dálnok). Nem
minden edényre ütötték rá a városbélyeget, so ku -
kon csak a mester személyére utaló jegy látható.
De akad olyan is, ahol a kettõt összeolvasztották,
pl. Feltorja fedeles boroskannájának fülén a
brassói koronás gyökér két oldalára került JG
monogram feltehetõleg Johannes GOKESCH
munkáját jelzi (5. ábra). A mesterjegyeket, a
mester nevének kezdõbetûit többnyire címerpa-
jzsba, némelyeket medalionba helyezték. Ritkáb-
ban kiírták a mester egész nevét, vagy valami-
lyen jelét, ábráját helyezték keretbe. A 17. század
végéig a teljes névalak kiírása ritka, a felmért
anyagban is csak egy esetben fordul elõ. Ezt a
dálnoki tálon olvashatjuk, amely már egy 18.
századi szebeni mester, Michael WALDHUTTE
nevét hordozza (6. ábra). A többi mesterjegy
nagysága ritkán haladja meg az 1 cm-t. A bennük
foglalt ábrák alapján egy részükön a kezdõ-
betûkön kívül évszám szerepel, amely a mesterré
avatás idõpontjára utal KÕSZEGHY Elemér95

szerint. KÕSZEGHY ezt az ötvösökkel kapcso-
latosan állítja, de ez egyáltalán nem érvényesít -
hetõ az ónöntõkre, hiszen évszámos mesterjegy -
gyel még nem találkoztam az õ körükben. Nyu-
gat-Európában a 16. századtól a 18. századig a
jegyek egy része a mesterség valamilyen jelképét
foglalja magába.96 Néhány jegyen kanna vagy
kancsó rajza fordul elõ, a kannagyártó foglalko -
zás ra utalva (pl. Bita, kanna). Ez német terü le -
teken szintén használatos volt, mint a mesterség
legkönnyebben felismerhetõ képi ábrázolása. A
mesterjegyek másik csoportjának ábrái nem utal-

nak a mesterségre, de az általam vizsgált anyag-
ban ilyen és külföldi jegyekkel nem találkoztam,
pedig írásos dokumentumok bizonyítják, hogy
nemcsak feldolgozatlan ónt, hanem kész edé nye -
ket is hoztak be a kereskedõk97.

A jegyek a kannák esetében nagyon vál-
tozatos helyre kerülnek: a legtöbb bélyeg a fül vál-
lán foglal helyet. Ritkábban találjuk a fedél belse-
jében, középen, és még kevesebb alkalommal az
edény aljának belsõ részén. A palackok, mint már
említettem, nincsenek jelölve, egy kivétellel (Má -
tis falván, a felsõ sarkokban). A tá nyérok bé lyege a
fenékalj közepére kerül, ritkábban a pe remén is
találni, de akkor annak a felsõ részén.

Mint a mester személyére vagy esetleg
mûhelyekre utaló jelzésrõl, a fenékrózsákról vagy
„Bodenrosette”-rõl szükséges még megemlé-
kezni. Ez a dombormûves technikával készült,
többnyire virágmotívumot – a korai edényeken,
mint pl. a Hodgyai ónkanna eseté ben, bibliai tár-
gyú képeket, fõképp a keresztrefeszítést – ábrá-
zoló díszítmény a kanna aljának a belsõ részén az
esztergályozáshoz szükséges kör alakú nyílás
beforrasztására szolgálhatott. Eredetét kapcsolják
az „Edelzinn” németországi vi rágzásához is.98 A
fenékrózsák használatának eredetét azonban vé -
leményem szerint a pogánypén zes ötvösmunkák
és a medalionos harangok kö ré ben kellene keres-
ni. NÉMETH Gábor szerint a „fenék rózsák a
mesterjegyektõl egy fokkal egyszerûbb for-
mában”99 utalnak készítõikre. Fõleg azokon a tár-
gyakon fordulnak elõ, amelyeken nincs mester-
jegy. Elsõsorban a 17. század elsõ felébõl szár-
mazó kannákon találhatók. Az általam vizsgált
kannák fenékrózsái, annak ellenére, hogy az
edény belsejében vannak, és megkopottak, fino-
man kidolgozottak, egyéni ábrázolások.
Feltételezem, hogy jellemzõk lehetnek a készítõ
mesterre, de mivel ritkaság – csak három helyen
van ilyen egész Kézdiszéken: Ikafalván, Dál-
nokon és Feltorján –, ezért messze menõ
következtetésekre nem adnak alkalmat, és továb-
bi kutatás tárgyát kell, hogy képezzék. Az említett
három esetben virág- és indamotí vumokat
láthatunk egy nem nagyobb, mint 5 cm átmérõjû
körben. Az indák a kör ha tárait követve burjánoz-
nak, vagy vázából kiindulva csokrot alkotnak.
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22..33.. FFeelliirraattookk ééss ddíísszzííttééss
Az egyházi ónedények értéke szép for-

máikon kívül díszítésükben és felirataikban rej-
lik. Ez a kettõ sok esetben együtt fordul elõ. A
feliratok, vésetek sokat elárulnak az adományozó
személyérõl, a falusi közösségekrõl. Nagy részük
magyar nyelvû, elvétve fordul elõ latin szó vagy
szöveg. A monogramoktól a kerek tartalmi
egészet alkotó vésetekig számos variációjuk
megtalálható. Sok esetben csak kezdõbetûket,
évszámokat találunk rajtuk. Mivel a tárgyak nagy
része nem készítésekor került egyházi tulajdon-
ba, ezek a monogramok egyszerû tulajdon-
jelzések is lehetnek, hiszen nem valószínû, hogy
az adományozó csupán nevének kezdõbetûivel
akarta megörökíteni a saját emlékét. Ezek a
betûk a tulajdonosból adományozóvá vált szemé-
lyek emlékét õrizhetik. Az egyház leltár köny -
veiben a monogramok feloldást nyernek, mert az
adományozáskor beírták az adományozó teljes
nevét is. 

A feliratok nagy része a teljes nevet vagy
neveket, többnyire a házastársak nevét örökíti
meg, és néha utal arra, hogy milyen módon került
az edény az egyházhoz: korábban az adomá -
nyozó tulajdonában volt, vagy saját költségén
készíttette, esetleg vette, vagy végrendelet útján
„hatta” azt egyházára, hiszen köztudott, hogy a
vagyonosabb réteg végrendeletében sem feled-
kezett meg egyházáról.

A feliratok legnagyobb részébõl nem
maradt ki az évszám sem. Ezek általában csak az
évet tartalmazzák, de elõfordul, hogy a pontos
dátum van belevésve az edénybe (pl. Dálnok,
kanna; Márkosfalva, palack; Feltorja, palack).

Akadnak olyan bekarcolások is, fõképp a
kannákon, amelyek elnagyoltak (pl. Martonfalva,
Alsócsernáton, Lécfalva), ezek a feliratok hozzá
nem értõk keze nyomát viselik.

A feliratok helye a kanna, tányér, palack
esetében különbözik. A kannák esetében kedvelt
hely a füllel szembeni oldal, a kiöntõ alatti rész.
A fedelére ritkán és csak a korai edények ese -
tében került felirat. Szintén korai edényrõl tanús -
kodik az, ha a szájperem alatt fut körbe a szöveg
(pl. Dálnok). A tányérok esetében mindig a
peremrészen foglal helyet, változó módon, felül

vagy az alján. A palackokra nagyon változatos
módon kerülnek fel. A téglalap testûek esetében
mindig a szélesebb oldalra, míg a hatszögûek
esetében általában az egyik oldal nyújtotta
lehetõséget kihasználva, hosszú téglalapba íród-
nak, vízszintesen. Kivétel persze itt is van, pl. a
márkosfalvi hatszögû palack, ahol az edény felsõ
részére került a szöveg, úgy, hogy felírója a
palack két oldalát vette igénybe vízszintes feli-
ratának elhelyezésekor, így a kanna sarokélére is
kerültek betûk.

A feliratokból következtethetünk az
adományozó társadalmi helyzetére is. Nemesi
adományozóra utal a „generosus” jelzõ (pl. Dál-
nok, palack; Lécfalva, nagy ónkanna); de céhek
is ajándékoztak, vagy legalábbis céhek tulajdonát
képezték valamikor a lécfalvi és feltorjai kannák.

A feliratok írásmódja nem egységes, sok
az elírás. Gyakorlatlanságra vagy írástudatlan -
ságra is lehet példa az alsócsernátoni kanna,
amelyre a felvésõ az egyik N betû szárát lentrõl,
balról jobbra kötötte össze.

Az egykori óntárgyak, illetve a nap-
jainkig fennmaradt ónedények sorsa az egyház
protokollumának bejegyzésein, a leltárkönyvek-
ben követhetõ nyomon. A templomok ingóságait
a 18. századi vizitációs jegyzõkönyvek is szépen
nyomon követik. Elõször a gazdagabb és értéke-
sebbnek tartott ezüstkészletet sorolják fel, az
aranyozott tárgyakkal, majd az ónt és a rézbõl
készült tárgyakat, hogy rátérjenek az ugyancsak
gazdag textíliákra: az abroszok, úrihímzéses terí -
tõk részletezésére.

A tárgyak díszítését és feliratozását külön
megrendelésre a mester is végezhette, amiért kü -
lön fizetés illette meg. Az 1635-ös kassai100 és az
1625-ös erdélyi országgyûlési limitációból tud -
juk, hogy a díszítést külön megrendelésre, a kan-
nagyártó mester végezte: „Az ki penig ki akarja
míveltetni ónját, ... csinálja ki fontját 18
pénzért.”101

A díszítés a reneszánsz formakincs eseté -
ben gazdagon bontakozik ki az ónmûvességben.
„A lapos vésett technika kiválóan alkalmas volt a
reneszánsz motívumok feldolgozására. Éppen
ezért a reneszánsz irány hosszú ideig uralkodik
mind az ornamentális, mind a figurális részletek-
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ben.”102 A reneszánsz ornamentika színes gaz -
dagsága elevenedik meg az itt tárgyalt ónedé -
nyeken is, és különösen a 17. század második
felébõl, valamint a 18. század elejérõl származó
erdélyi edényeknek a legmûvészibb és a legválto-
zatosabb a díszítése. A korai, 16. századból vagy
a 17. század elsõ felébõl fennmaradt edé nyek
általában dísztelenek. De késõbb sem díszítették a
mindennapi használatra készült edényeket. A
vésett technika és a flechelés a legjellemzõbb, de
nem kizárólagos. Elõfordul a stancolás is, a 17.
század eleji edényeken. Magyarországon a 16. és
17. században a nürnbergi EDERLEIN és a
lotharin giai BRIOT stílusában keszültek dombor-
mûves díszítésû edények.103 A fennmaradt 17.
századi edényeken csak járulékos he lyeken (ujjtá-
masz, fül és annak visszahajló vége) fordulnak
elõ dombormûvesen öntött részek vagy féldom-
bormûves technikával készült részletek.

Az ón könnyen munkálhatósága követ -
kez té ben a legelterjedtebb technika a vésés. Az
ónedények sajátos vésési módja a „flechelés”,
amely már önmagában is változatossá teszi a dí-
szítményeket zig-zagosan vésett formáival. Ha-
tását azzal fokozták a mesterek, hogy ugyanarra a
tárgyra 2–3 kisebb-nagyobb keresztmetszetû
flechelést is rávittek.104 Méretük a pár mm-tõl 1 cm
nagyságig terjedt. Ezt használták Dálnok két egy-
forma méretû boroskannáján és palackján, Alsó -
csernáton fedél nélküli kannáján, valamint Bita,
Márkosfalva és Feltorja palackjain.

A vésõvel karcolt egyenes vonal néme-
lyik 17. század végi ónkannán teljesen alárendelt
szerepet játszik, mert a virágmotívumokat, le -
veleket és keretdíszeket is flecheléssel készítet-
ték. A szõlõszemeket vagy virágporzókat kör
alakú vésõvel ütötték be, a keretdíszeket, vi -
rágmintá kat, virágszirmokat néha poncolással
alakították ki (pl. az alsócsernátoni „sasos”
kanna). A ki emelkedõ peremekre gyakran került
bélyegzõ vel beütött minta (pl. Ikafalva, bo -
roskanna; Alsó csernáton, „sasos” kanna: palmet-
tadíszt stancol tak körbe).

A 17. századi ónedenyeken gazdagon
jelennek meg a reneszánsz virágornamentika
gyakori elemei: az öt szirmú rózsa, tulipán, szeg -
fû, jácint, rozmaringvirág, pipacs melyeket len -

dü letesen futó kacsok, levelek kapcsolnak
egységes komozícióba, és elõfordul, hogy gyü -
mölcsök – alma, körte, szõlõ – bújnak meg kö -
zöt tük. A növényi motívumok talán legszebb és
legteljesebb világát a dálnoki református egyház
már többször említett két egyforma kannáján,
valamint palackján láthatjuk.

A díszítõ ornamentika kompozíciós
felépítésére jellemzõ, hogy középpontjában rend-
szerint a füzérrel, olaszkoszorúval vagy keret -
dísszel hangsúlyozott felirat áll. A kompozíciók
szabad, laza szerkezetûek, követik az indák
kalandozását, mégis az az érzésünk, hogy szim-
metrikusan helyezkednek el a tárgyon, minden -
képp harmonizálnak a díszítõelemek összeszer -
kesztésében. Szép példája ennek az alsócserná-
toni „sasos” kanna. A kanna dísze vidéki, festett
famennyezeteken növényi motívumok hasonló
rendszerében már a 15. századtól megtalálható.105

Több esetben nem tisztán növényi orna-
mentális elemekbõl állnak a díszítmények.
Gyakran észrevétlenül bújnak meg állatok a le -
velek, virágok, indák között. Szívesen ábrázoltak
állatokat: mókust, madarakat az öntött füleken is.
A kedvelt állatábrázolások között megemlíthetõ
még a pelikán, mint gyakori bibliai szimbólum és
a 17–18. századi református templomok szószék -
koronáin, kazettás famennyezetein is gyakran
megjelenõ díszítõelem, vagy a 42. zsoltárra utal-
va a szarvast üldözõ kutya és vadászjelenetek.
Ezek az ábrázolások fõképp a nemesfém anyag-
ban lelhetõk fel (pl. Lécfalva, aranyozott ezüst
pohár), de szoros szálakkal kötõdik ez a díszít-
ményrendszer a 18. századi festett famennyeze -
tekhez, reneszánsz hímzésekhez is. Felvidéki
vár kastélyok, harangtornyok sgrafittós díszeiben
is hasonló motívumok tûnnek fel,106 valamint az
erdélyi templomok kazettás famennyezetei is
hordozzák ezeket a díszítõelemeket.
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33.. KKaattaallóógguuss 

AALLBBIISS107

„Úrasztali edényei között van 18. századbeli,
és két terítõje 1773-ból való.”108 Albisról a vizitációs
jegyzõkönyvekbõl, az adattárban olvashatunk többet.

AALLSSÓÓCCSSEERRNNÁÁTTOONN109

1. Boroskanna: (7, 10. ábra) A kanna enyhén
csonkakúp alakú, fedelének pereme, talpa és szája pal-
mettadísszel volt körbepecsételve. Szája kerek, kiöntõ
nélküli. 1977-ben már hiányzik a gombja.110 Fülének
felfele hajló része egy maszkban végzõdik. A kanna
testét két vékony, domború gyûrû osztja három részre,
aljánál és szájpereménél szalagszerû sávot képezve. Az
így kialakult mezõk mindegyike díszítést kap. A vésett
zig-zagos flecheléssel és poncolással dekorált legna -
gyobb felületre kétfejû sast és statikus állapotban nyu-
lakat ábrázoltak a reneszánsz virágornamentika között.
A két vékony sávban virágok díszelegnek, de a felsõ
sáv füllel szembeni oldalára felirat is került: „AZ
ALSO TSERNATONI ECCLESIAHOZ VALO
EDENY”. A fe delén 1671-es évszám volt olvasható,
ma hiányzik az egész fedélrész. Ezt az évszámot közli
az 1797-es vizitáció is. A dísztelen fül görbületének
közepébe ütött mesterjegy – MMKK111 –– megkopott.
Adományozója ismeretlen. A kanna állapota rossz:
fedele elveszett, ere detileg a dísztelen füléhez volt
illesztve; a kanna teste is több ütés nyomát hordozza.
Fenekére több, különbözõ átmérõjû kört véstek. A kb.
17. század köze pén készült kanna magassága 30 cm
volt, ma a fedél nélkül 26 cm; talpátmérõje 16,1 cm;
ajakátmérõ 11,5 / 10,1 cm – rongált állapota miatt.

2. Fedeles boroskanna: (7, 9. ábra) A kanna a
18. század közepén készülhetett,112 feltehetõen brassói
mûhelyben. Állapota rossz: a billentõ rongált, alja,
fedele és füle enyvvel van megragasztva. A vázából
kiinduló virágindával díszített füle az alsó részen
címerpajzsban végzõdik, melynek mezejében SSWW
monogram olvasható, úgy, hogy a betûket egymás alá
vésték; a WW karcolata nagyon megkopott, csak a két
szélsõ dõltött szár maradt teljes épségben. Felirata egy
sorban íródott – „KALNAKI FERENC FELESEGE
INBER ANNA 1781.” –, és a kiszélesedõ talpperemen
olvasható, szalagszerûen körbefutó, vésett keretbe
foglalva. Ez a felirat az adományozó és férje emlékét,
valamint az adományozás idõpontját akarta megö -
rökíteni, hiszen a szöveg üzenetén túl is látható az írás-
módján, hogy nem a kanna készítésekor került rá,
hanem jóval a készítése után. A kanna kidolgozásához
képest a felirat nemcsak, hogy helyesen írni nem tudó
kezébõl származik – az N szárait fordítva köti össze –,
de a betûalak megformálása is „balkezesre” utal. A

kan na szájperemét és fedelét az enyhén domborodó
gyûrûk egymásra helyezésével tette plasztikusabbá a
mester. Csõre erõteljesen ívelt, billentõje gömb alakú,
és fedélgombját felfele elkeskenyedõ lapos korongok
és egy domború gyûrû alkotja. Magassága billentõvel
31,5 cm; billentõ nélkül 26,5 cm; talpátmérõ 13,5 cm;
ajakátmérõ 8,3 cm; a kiöntõvel 11,8 cm.

3. Tányér: (7–8. ábra) A dísztelen edény kör
alakú, peremét vékony, vésett vonal futja körbe.
Adományozója ismeretlen. Az aljára minõségjegy
került, „FEIN ZINN” felirattal és a koronás rózsával.
Ez utóbbi kettõ között a mester monogramját – IIMMHH –
láthatjuk. A kb. 18. század elejérõl vagy közepérõl
származó edény erdélyi alkotás lehet. Átmérõ 31 cm;
peremátmérõ 4,6 cm.

4. Nyolcszögû palack:113 BOROS Judit a 17.
század utolsó negyedére tette a készítés idõpontját, de
nem talált rajta mesterjegyet. A nyolcszögû palack
felsõ része kerekítve zárult; csavaros fedelet kapott,
melynek fogantyúja vasból készült. Az edény oldalai
vésett díszt kaptak, az egyikre a felirat került, a többire
virágornamentika (tulipán, rózsa), valamint állatfi -
gurák ülõ pozícióban (õzek), mind zig-zagos vésettel.
Felirata latin volt, több rövidítéssel: << „INHON®~E
DEI C A SPB~LIS / AC GENEROS DN : AGNES
CSEFFEII COnSOR / SBISAC GNR~OSII DNIOAW-
IS BERNALD / CURA VITA NNO 1.7.0.2.”>>114 Az
adományozók nemesi származását a „generosi” jelzõ is
hangsúlyozza: CSEFFEII Agnes és BERNALD Joan-
nis „curavit”, azaz adományozta a kannát „anno” 1702-
ben az isten tiszteletére: „In honorem Dei Spectabilis
Ac generos Dn. Agnes CSEFFEI, consor Spectabilis A
generosi Dn. Johannis BERNALD curavit anno 1702.”
Magasság 250 mm; talpátmérõ 152 mm; az egyik oldal
szélessége 65 mm. A BOROS Judit által – 27 évvel
ezelõtt – még jó állapotúnak ítélt palack mára eltûnt.

BBIITTAA
1. Fedeles boroskanna: (11. ábra) Az öntött,

hengertestû kanna fedelének középsõ része szférikusan
gömbölyödik, és közepére a félgömbök összeillesz té sénél
gyöngysordísszel övezett gomb ül. Billentõje a dísztelen
fül vastagságát követõ sima lemez. Az ajakrészt és az alját
1,4 cm-es szalag övezi. Testét még csak a kiöntõ alatti feli-
rat díszíti – „CSÁKÁNY Borbára / DÉMÉTER István /
1879” – az adományozók nevével és az ado má nyozás
évszámával. A kanna aljának belsejében középen egy
oválisban CC..SS.. vagy GG..SS.. mesterjegy lát ható, a minõségj-
egy már megszokott pálmájával, rózsájával és koronájával
egybekötve. Magassága 26,8 cm; talpát mérõ 11,6 cm;
ajakátmérõ 10,9 cm, kiöntõvel 14 cm.

2. Ónpalack: (12. ábra) Készítõje ismeretlen,
nincs bélyeg rajta, de vésett feliratából megtudjuk az
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adományozás évét és az adományozó nevét. A felirat a
téglatestû kanna szélesebb oldalára került, az edény
felsõ részére: „Tsináltatta a BITAI R: / Eccl: özvegy
BITAI Klára 1778”. A kanna teste lekerekedik a felsõ
részen, és egész felülete reneszánsz virágmotívumok -
kal (tulipán) vésett, flechelt technikával készült díszí -
tést kapott. Csavaros fedelének füle elveszett. Magas -
sága 22,5 cm; szélessége 7,4 / 12 cm.

DDÁÁLLNNOOKK
1. Óntál: (13, 15. ábra) A kör alakú tál a hat vi -

rágszirmot utánozó peremszélén kb. 1 cm-es perem-
sávval tagolt. Ölét vésett körgyûrük tagolják, melynek
közepébe virágornamentika került, flechelt és vésett
technikával. Érdekessége, hogy felirata a tál aljára van
bevésve, és a peremrészen szalad körbe: „ISTEN DI-
TSÖSEGÉRE KÉSZITETTE DÁLNOKI MIKLÓS
PETER ANNO 1761.” Fenekén két bélyeg található: az
alsó a város hitelesítõ bélyege, mely egy téglalap kere -
tezésben „IN HERMANSTADT” feliratot tartalmaz –;
fölötte az oválisba foglalt pálmaággal övezett koro -
nás rózsát lentrõl egy szalagban a mester neve –
„MMIICCHHAAEELL WWAALLDDHHUUTTTTEE” –, fentrõl pedig a szintén
szalagot utánzó sávban a „FEIN ZINN” felirat zárja le.
A tál átmérõje 22,5 / 22 cm; peremszélessége 3 cm.

2. Fedeles ónkannák (13, 14. ábra) A zömök
testû kanna egész palástrésze vésett, flechelt tchnikával
díszített, és a kiöntõje alá egy domborított kartusban
feliratot véstek: „ISTEN / DITSÕSÉGÉRE / KÉSZÍ -
TETTE / DÁLNOKI MI / KLOS PETER / 1761.” A
határozottan kigömbölyödõ talpperem fölötti rész indás
és tulipadísz sorát két keskeny, egymásra tevõdött kör-
gyûrû választja el a kanna testének középsõ, legna -
gyobb díszített felületétõl. Ez utóbbi felületet négy
dom borított medalionból alakította ki a mestere. Az
egyik mezejében a már említett felirat kapott helyet, az
ez zel szembeni oldalon a dísztelen fül alsó részét
illesztették a kanna testéhez, a többi kettõben pedig
egy-egy tuli pán díszeleg. E rész lezárása egy
ugyanolyan széles ségû szalagot alakít ki a szájperem
alatt – a már említett egymásra helyezett körgyûrû
ismétlésével és a benne foglalt motívumokkal –, mint
amilyet a talpperem sáv já ban is láthattunk. Kiöntõje
maszkként jelenik meg, megszakítva a szájperem kör-
gyûrûjét és ornamentális díszítését. Fedele erõteljes
tagolást kap, és a kiöntõ részre is kiterjed, szív alakot
formálva, úgy, hogy a csõrnél a hegye felfele ível.
Gombja baluszteres formát mutat, míg billentõje
szférikusan megdõltött gömböt, melynek közepét kör-
gyûrû övezi, tetején egy enyhén megdõlt gomb ül.
Fedelének belsejébe egy alig 1 cm nagyságú ovális
keretbe rózsás pecsétet ütöttek. A rózsa fölött a mester
monogramja lehetett elhelyezve, de kopott állapota mi -

att olvashatatlan. Ugyanaz a sze beni mester (MMiicchhaaeell
WWAALLDDHHUUTTTTEE) készíthette, mint a dálnoki óntálat,
amelyet a kannákhoz hasonlóan tulipánmotívumokkal
láttak el a tál ölében, hiszen az adományozó is ugyanaz,
és az adományozás ideje is megegyezik. Az itt leírt
kannatípusból Dálnokban kettõ található. A két kanna
teljesen egyforma, megegyezik díszítésben, feliratában,
formájában és méreteiben is. Ebbõl arra következtet -
hetünk, hogy ugyanazon formát használták a kannák
öntéséhez. Magassága 32 cm, fe dél nélkül 23,9 cm;
szájátmérõ 13,7 cm, kiöntõvel 17,1 cm; talpátmérõ
17,4 cm.

3. Ónpalack: (13, 16. ábra) A téglalap testû bor -
tá roló felsõ része lekerekített; egész felülete – kivéve a
fenekét és a csavaros fedelét – indák által összefogott
virágfajtákkal (szegfû, tulipán, nárcisz, rozmaring,
pipacs) díszített. Felirata az edény szélesebb oldalára, a
fedél alá, de az edény szélét jelzõ flechelt kereten belül,
a virágornamentika fölé került, és úgy tûnik, elõre
megtervezetten: „S:G:E:D: PETRI GAL / FACTOM
HOC VA 1740”. A palacktestet a szélesebb oldalak
közepén elhelyezett alig 1 cm átmérõjû csõ fogja össze.
Az egykor bõrhámot viselõ palack feltehetõleg ezen a
részen volt befûzve, ami vállon is hordozhatóva tette a
palackot. Sajnos jegyeket nem találni rajta. Magassága
32,5 cm, fedél nélkül 26,7 cm; oldalai 18 és 9,5 cm-esek;
az alja enyhén szélesebb, 9,8 cm.

4. Fedeles ónkanna:115 (13, 17. ábra) A teljesen
hengert alkotó palástú kanna talppereme hangsúlyosan
domború talplezárást kap. A talprész tagolását még
erõteljesebbé teszi a két körbefutó körgyûrû enyhén
kidomborodó vonala. A talpperem fültõl balra esõ ré -
szén az aljából hányzik egy keskeny sáv (kitörött). A
kannatest díszítése csak a körbefutó vésett gyûrûk és az
ezek közötti sávrész elnagyolt pontozása és függõleges
vonalazása – ez a flechelés elõdjeként értelmezhetõ,
vagy hozzá nem értõ kéz munkája lehet. A szájperem
alá két sorban elhelyezett felirat került: „AD GLORI-
AM DEI DONO DE dit HUNC CANtHARUM
STEPHANo SZABO DE / SZIGEt ECCLESIÆ Hel-
VEtiCÆ DALNAKIENSIS ANNO 1686. DIE 9.JUN ”
Fedele is ugyanazt a vésett díszt kapja, mint a kanna
teste; a fedélgomb körül szabályos bemélyedés van
kialakítva, amely úgy hat, mintha a ránehezedõ
szõlõszemes gomb súlya alatt nyerte volna formáját.
Billentõje letörött, de elképzelhetõ, hogy egy torzfej
maszkot ábrázolt. Öntött füle virágornamentikájának
vázából kinövõ indái között egy mókus jelenik meg. Ez
a féldombormûves technikával készült füldísz a
reneszánsz formakincsét juttatja eszünkbe. A használat-
tól megkopott dombormû a fül vállánál megszakad, ide
bélyegek kerülhettek, ezekbõl ma csak a Brassó város
pecsétjére hasonlító gyökerek látszanak. Aljára kívül
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két kört véstek, míg belsejében középre került az a fél-
dombormû, amelyen egy medalionban gazdagon
tagolt hólyagos vázából virágos indadísz landol. Ez a
fenékrózsa vagy „Bodenrosette” az egyik legszebb és
legtökéletesebben látható darabja a vizsgált anyagnak.
A kanna 28,5 cm magas, fedél nélkül 24 cm; száját-
mérõje 9 cm; talpa 13 cm.

FFEELLSSÕÕCCSSEERRNNÁÁTTOONN
1. Ónkanna fedél nélkül: (19. ábra) A kanna

füle virágmotívumokkal díszített, és címerpajzsban
végzõdik. Az ívesen szélesedõ talpú kanna kiöntõ
nélküli kerek száját hangsúlyos két egymásra helyezett
domború gyûrûvel erõsítették. Belsejében az alja köze -
pét pecséttel látták el, ez feltehetõleg Brassó cí merét
ábrázolja. Oldalán kívül, a füllel szembeni oldalon ko -
szorúba karcolt két monogram látható: „W. F.” „F. J.”,
melyek egymás alá íródtak. Feltehetõleg az adomá -
nyozó és felesége nevét rejtik. A koszorú aljára egy
fordított szív került, a felsõ részén egy elnagyolt
háromágú korona zárja a kört. A koszorún kívül az
évszámot egy képzeletbeli négyzetbe karcolta a
készítõ: „1815”. Ma gassága 26,3 cm; talpátmérõ 14
cm; szájátmérõ 7,7 / 7,8 cm – rongálás érte.

2. Fedeles ónkanna: (19. ábra) A kanna teste
hengert formál, füle virágmintás, és címerpajzsban
vég zõdik. Kiöntõ nélküli szájának átmérõje 11,5 / 10,8
cm. Fedele nagyon sérült, gombja hiányzik. Az edény
oldalán vésett koszorúba íródott a felirata: „ARE
ECCL: /F: TSERNAT:/A^O: 1747”. Testét domború
gyûrûk tagolják a szájperemnél, kicsit lennebb és a
talp résznél. Rongált fedele javítás nyomait hordozza.
Át mé rõje 13 cm; billentõje gömb alakú, és mesterjegye
lekopott. Talpátmérõ: 15,6 cm; magassága fedél nélkül
23 cm, fedelével 26 cm, billentõvel 29 cm.

3. Óntál:116 (19. ábra) A tál peremén a szélétõl
1 cm-re egy vésett vonal fut körbe. Ezen belül két
nyomtatott „M“ betû közé két bélyeget nyomtak címer-
pajzsba, de ezek nagyon megkoptak, alig lehet észre -
venni õket. Szintén a perem felsõ részére került továb-
bi két jegy: az egyik egy ovális keretben elhelyezett
SSWWmonogram, a mesterjegy, a másik négy jelet – ket-
tõt-kettõt – egymás alá helyezték. Ezek vagy évszámok
és akkor: „1591” , vagy monogramok, és akkor:
„I.S.S.I”. Ez utóbbi a valószínûbb. A tál 21,5 cm átmé -
rõjû; pereme 5 cm széles.

FFEELLTTOORRJJAA
1. Ónpalack: (18, 20. ábra) A hatszögû ónpa -

lack palástjának öt oldala virágornamentikát kapott,
míg hatodik oldalára csak a flechelt keretezés került,
melyben felirat olvasható: „CONFERALTAK / FEL-
SOTO / RIAI NE / MZETES / TUSSA / MARTON /

URAM,ES / FELLESEGE /KOVAtS, DO / RA,
KEZDI / SZEKIEK, / MARTON / FALVIAK / 1696 /
DIE 30 NOVEB”. A palack felsõ része lekerekedik,
keskeny nyaka csavarmenetes fedelet kapott. Bélyeg
nincs rajta. Magassága 23,5 cm; oldalai külön-külön
6,4 cm-esek. Átmérõje 13 cm, illetve 11,5 cm.

2. Keresztelõkanna: (18, 21. ábra) A talp -
résznél ívesen kiszélesedõ kanna sérüléstõl ovális szája
kiöntõ nélkül készült. Teljesen egyenes fedelén kicsiny
kerek gomb ül. Billentõje fordított S alakban csat-
lakozik a fedélhez. A kannát erõs hõhatás érhette.
Dísztelen fülének vállára Brassó címere került, míg
ettõl jobbra csak egy KK betû látszik a mesterjegybõl
(feltehetõen a mester iniciáléja), a másik, azaz az elsõ
nevének a kezdõbetûje olvashatatlan. A 11,5 cm magas
edény palástja dísztelen, csak néhány körbefutó vonal
van bevésve a szájperemnél és az aljánál. Az eltorzult
száj 1 cm-es eltérést mutat: 6,9 cm, illetve 5,9 cm az
átmérõje. Talpátmérõ 9,8 cm.

3. Boroskanna: (18, 23. ábra) A lefele erõtel-
jes ívben kiszélesedõ kanna teste sima, teljesen tagolat-
lan. Markáns kiöntõje alá egy szív alakú koszorúban
feliratot helyeztek, minden bizonnyal jóval a kanna
készítése után. Olvasata a következõ: „A Fel Torjai /
Ref: EKKlésiae / M Köntzei Joseff Ur / Collat – Vasár
/ Anno / 1821”. Az edény billentõje öntött akantusz -
levél; sima fedele, amely a kiöntõt is befedi, tobozszerû
gombot kapott. A kanna aljára belül egy leveles-indás
fenékrózsát helyeztek; ma nagyon megkopott állapot-
ban, alig kivehetõ. Fülének öntött dombormûves dí -
szébe belefoglalták a brassói koronás-gyökeres címert,
valamint a JJGG (Johannes GOKESCH, 1731–1775)
mes ter jegyet. A mesterjegy a fül vállrészén látható. A
kanna 28,5 cm magas; talpátmérõje 14 cm; szájátmérõ
8,3 cm, kiöntõvel 12 cm.

4. Boroskanna: (18, 22. ábra) A kanna teste
hengerded, lefele enyhén szélesedõ. Szájperemét, fe -
délperemét és kiszélesedõ alját domború gyûrûk szegé-
lyezik. A kiöntõ nélküli kanna fedele középen fél-
gömbszerûen kidomborodik, és ennek közepére kerül a
balluszter alakú dõltött gomb. Billentõje gömb alakú,
és nem tagolt. Dísztelen füle pajzsban végzõdik. A
palástrész a füllel szembeni oldalon van díszítve, két
különbözõ korból származó felirattal. Lent egy szív
alakú vésetben a következõ szöveg olvasható: „Anno
1821 / A / Fel Torjai Refor: / EKKlesiae / M: KÖNZEI
Josef / úr Collát / Vásár ”. Fölötte a korábbi felirat csak
évszámot és monogramot rejt egy szalaggal átkötött
pálmaágakból álló koszorúban, melyet fent egy ötágú
korona zár le: „G. T. / 1747.” Bélyeget nem találtam
rajta, ha volt is, lekopott róla. A fenekén spirál véset
található. Magassága 32 cm; ajakátmérõ 8,3 cm; talpát-
mérõ 13,9 cm.
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IIKKAAFFAALLVVAA
1. Boroskanna: (24. ábra) Az alig kivehetõ HHBB

segesvári117 mester bélyegét a kanna fülének felsõ
részébe ütötték be. A 17. századból származó edény
270 mm magas, és adományozója ismeretlen. A felfele
enyhén keskenyedõ kanna talppereme hangsúlyozott
ívben záródik. Fedele egymásra helyezett, felfele ki -
csinyedõ korongokból álló gombot kapott, amely a
fedél kidomborodó közepén ül. Billentõjén egy elmo -
sódott pufók maszk észlelhetõ. Talppereme, kiöntõ
nélküli ajaka és fedelének oldalsó része palmettás, kör-
bepecsételt övvel van díszítve. Fülén két mesterjegy és
virágornamentika látható. Az edény belsejében aljának
közepében egy fenékrózsa látható, amely vázából bur-
jánzó leveleket és indákat ábrázol. Talpátmérõ 13 cm;
ajakátmérõ 7,5 / 8,7 cm – be van horpadva.

2. Keresztelõkanna: (25. ábra) A készítõmes -
ter és a donátor neve ismeretlen, nincs városjegye sem.
Datálását a 18. századra teszi – termenus antequem
1792 – BOROS Judit. A kanna öntési technikával
készült, magassága 165 mm, enyhén csonkakúp alakú,
talpa egyenes, 9 cm átmérõjû, fedele töltõcsõrrel ellát-
va hegyesszöget zár be a kanna testével. Szájátmérõ 6,4
cm, kitöltõvel l9 cm. A gombja félkörívként dom-
borodik ki a fedél közepén, billentõje gömb alakú,
melyet középen körgyûrû tagol, és egy hengerrel kap -
csolódik az edényhez. Fülét virágornamentika díszíti,
alsó része az edény testéhez való csatlakozása után
felfele hajlik. Fedelén a feliratot a kiöntõfedõ mögé
körkörösen vésték: „IKAFALV. ECCL.1792”.

3. Óntányér: (26. ábra) A 18. század közepére
datálható tányér átmérõje 213 mm, készítõje ismeretlen
ugyan, de látható az alján egy minõségi márkajel,
amely erdélyi mûhelybõl származtatható, S.W.
FEINZINN felirattal. A donátor vagy a megrendelõ
csak a neve kezdõbetûit karcolta a perem felsõ részére.
Ez négy betûbõl áll, feltehetõen a megrendelõ és a
felesége nevét rejtik a „J F. K S.” iniciálék. A kerek for-
májú tányér dísztelen.

4. Ónpalack:118 A készítõje és adományozója
ismeretlen volt, nem hordozott magán mûhelypecsétet
sem. Az öntött palackot a 18. századra keltezte BOROS
Judit. Az edény 195 mm magas volt, és négy oldala
külön-külön 108 mm széles, felülete nem volt díszítve,
csavaros kupakja már 1977. június 30-án is hiányzott.
Az egyik oldalán felirat volt olvasható: „IKAFALV.
ECCL.1792.” Ma hiányzik.

5. Boroskanna:119 A segesvári mûhely MMKK
mesterének alkotása volt, 270 mm magas, és a 17.
században készülhetett, öntési technikával. A hen ger -
testû kanna talpa és fedele sima volt. Fedelére felfelé
csökkenõ nagyságú korongokból kialakított gomb
került. A billentõ dombormûve egy pufók maszkot áb -

rá zolt. A talp fölötti sávot és a fedelét körben palmetta
bepecsételése díszítette. A füle is virágornamentikát
kapott, valamint a mesterjegy és a városjegy is a fül
felsõ részén kapott helyet. Ma hiányzik.

6. Boroskanna:120 A 260 mm magas, 158 mm
talpátmérõvel és 109 mm szájátmérõvel rendelkezõ
kanna két mester jegyét is hordozza: a fülén LLMM (Lukas
MELDT 1701–1735), míg a fedelének belsejében JJGG
(Johann GOKESCH 1731–1775) monogramja látható.
Mindketten brassói mesterek, de különbözõ idõszakban
aktívak (MELDT 1735-ben befejezi, GOKESCH alig
kezdi: 1731). Ha jó a BOROS Judit megfigyelése, akkor
elképzelhetõ, hogy GOKESH egy MELDT által készí-
tett kanna fülét használta fel az általa öntött kannatest-
hez. A kanna hengeres testén neveket felsorakoztató
vésett felirat olvasható: „GEORGIUS ESSIG, GOTT-
FRIED WAGNER, GEORGIUS FISCHER, MICHAEL
GIRRESCH 1750” – a donátorokat és az adományozás
idõpontját jelöli. A kanna talpa erõteljesen kiszélesedik,
díszített teste hengeres formát ölt, fedele négylépcsõs
megoldással magasított, közepére korongokból álló
gomb került; billentõje gömb alakú. Pajzsban végzõdõ
füle öntött, díszítése arabeszkmotívumokkal és egy
kakassal történt.

KKÉÉZZDDIIVVÁÁSSÁÁRRHHEELLYY121

„Legrégibb úrasztali edénye a nagy ezüstser-
leg 1700-ból és ólom boroskancsója 1773-ból.”122

1.Úrasztali boroskancsó: Öntött és vésett mû
ónból, gömbbillentõs fedéllel, ennek közepén esz ter -
gált formájú gombbal, kiöntõcsõr nélkül. A füle felka-
nyarodó alsó végzõdésén „simamezejû renaissance
pajzsocskával”. Palástja henger alakú, profilozott, ki -
szögellõ szájperemmel, s alul kidomborodó, erõs pro-
filú talppal. Szájpereme alatt s talpdomborulata felett a
palást két profilos bordázattal három részre van osztva.
A felsõ és az alsó keskeny rész egészen sima, vésetlen.
A középsõ széles rész vésett sûrû „zegzug-vonal” dí -
szítésû. E díszítés két egymással szemben ágaskodó
oroszlán közt egy felül nyitott levélkoszorú, mely egy
fonókereket övez; a koszorú nyílása felett pedig egy
leveles korona díszeleg. A két oroszlán között, a fonó -
kereket követõ koszorúval elválasztva három bevésett
név és egy évszám szerepel:„Andreas MANKESCH /
Johann PAULL / Johann OELHAN / 1773. ” A kancsó
füle felsõ részén két bélyeg van beütve, mindkettõ
kerektalpú pajzsba foglalva. Az egyiken – heraldikai
jobbról – Brassó város címerképe, leveles korona alatt
vele összefüggve gyökeres fatörzs, a másikban pedig HH
WW KK betûk szerepelnek. A kissé behorpadt talpdom-
borulatú úrasztali kancsó magassága a fedélcsücsök
nélkül 23,3 cm, felsõ átmérõje 10, alsó pedig 14,9 cm.
Ez a 18. századbeli brassói kancsó sem készült egyházi
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célra, hanem általános eladásra, s valószínûleg a bras -
sói takács céh vette meg, s vésette bele díszes jelvé -
nyét, a neveket és az évszámot.123

LLÉÉCCFFAALLVVAA
1. Óntál: (28. ábra) A tál aljára „Cz.B” mono-

gram van bekarcolva, valamint négy jegy is került rá:
egy szalagban KRONSTADT olvasható, ez alá ugyani-
lyen szalagban FEIN ZINN, és kétoldalt ezek közé a
két koronás rózsa GGTT mesterjeggyel. A tál 21 cm átmé -
rõjû, és pereme 3 cm. Adományozójáról nem tudunk
semmit. 

2. Nagy ónkanna: (27–28. ábra) A kiöntõ
nélküli kanna felirata a fedél alatti részre került: „ÆRE
Ec¼a £ ES I F. PROCURANTe Gers. Cser: 1758”; a
kanna testének a domború sávok által három regiszterre
osztott részei egyikébe, az így kialakult keskenyebb
mezõbe. Billentõje letörött, alja rongálódott állapotban;
dísztelen fülének alja címerpajzsban végzõdik,
melynek mezejébe IIEEBB monogram került, és alája
1701-es évszám. Talpátmérõje 15 / 13,5 cm; szájátmé -
rõje 10,3 cm; magassága 25,5 cm. 

3. Boroskanna: (28–29. ábra) A kanna fedelé -
nek belsõ részén Brassó pecsétje és a mesterjegy
látható, amely az edény belsõ aljára került MMMM mono-
gramot mutat. Aljának külsõ részébe beavatatlan kéz
karcolata: „SIPOS BODÓ ROZA”. A beavatott kéz
felirata a kiöntõ alá került, egy szalaggal átkötött kos-
zorú két oldalára. A koszorút egy ötágú korona zárja le
a csõr alatti részen, melynek közepébe két keresztbe
tett kard, ez alatt pedig egy mozsár formájú edény
látható. A felirat a koszorús címer felsõ két oldalára
került: „SAMUEL / BAŸER // SAMUEL / SCH-
LAND”, míg az évszám ezek alá, az alsó részre: „17 /
77”. A hengeres testû kanna talprészén, a szájperemén
és fedelének ol dalsó részen domború gyûrûket kapott.
A korongok és lapított gömbök alkotta gombját a kiön-
tõt is borító, középen enyhén kidomborodó fedél
közepére helyez ték el. Virágornamensekkel díszített
füle pajzsban végzõdik; billentõje gömböt formál. A
27,5 cm magas edény fehér ónból készült; talpátmérõ-
je 12 cm; szájátmérõje 8,1 cm, kiöntõvel 11,2 cm.

4. Ónpalack: (28, 30. ábra) A négyszögû pa -
lack felsõ részén a felirat olvasható: „ÉN WAIDA
MOISES / CSINALTATAM ISNK / DICSOSEGERE
1706.” Bélyeget nem találni rajta, fedele csavaros
kidolgozású, de hiányzik a mozgatható füle. Magassá-
ga 23 cm; szélessége 11 cm.

5. Keresztelõkanna: (28, 32. ábra) Tagolt fede -
le letörött, de még megvan, szája kerek, kiöntõ nélküli.
Füle dísztelen, pajzsban végzõdik. Gombja két lapított
gömb egymásra helyezésébõl alakult; billentõje gömb
alakú. A kanna testét három regiszterre osztja az

aljához és az ajakrészhez közel esõ, egymásra helye -
zett, domborúra formált körgyûrû. Nincs rajta sem feli-
rat, sem más jegy. Magassága 21 cm; talpátmérõ 12,5
cm; szájátmérõ 9,3 cm.

6. Kis óntányér: (28, 31. ábra) A tányér pe -
remére a két vésett körgyûrûn belül vésett felirat került,
„WAIDA MOISES” névvel. Szintén a peremére került
az a pecsét, amely egy ovális medalionban PPNN mesterje-
gyet tartalmaz. Alája, egy szintén ovális mezõt kialakító
koszorúba féllábon álló pelikánt ábrázoló bélyeg került.
A tányér pereme 2,3 cm; átmérõje 13,9 cm.

MMAAKKSSAA
„Arannyal futtatott ezüstkelyhe 1712-bõl való,

többi úrasztali edénye újabb keletû.”124

1. Óntál: (33. ábra) A felirat nélküli edény
pereme virágsziromhoz hasonlító kidolgozást kapott.
Fenekének közepére minõségjegy került, amely egy
ovális keretben két pálmaággal közrefogott rózsát ábrá-
zol, mely fölött ötágú korona helyezkedik el, és ennek
heraldikai jobb oldalán egy MM látható, a másik oldalán
viszont nem látható a mester nevének kezdõbetûje. A
korona fölött a keret félkörívét vagy egy indamotívum,
vagy egy felirat követi. A 18. századi – feltehetõleg
brassói mûhelyben készült – tányér átmérõje 22,8 cm,
alja pedig 16,5 cm.

MMAARRTTOONNFFAALLVVAA
1. Mázas kerámia, melynek fedele ón, ma

javítás alatt. A lelkész szóbeli közlése.
2. Óntál: (34, 36. ábra) A kör alakú tál felsõ

részén a peremrészre vésett koszorúba felirat került:
„RENOVATUM / S. ECCL. MARFF. 1780”. A tál fe -
ne kén Brassó város pecsétje látható, együtt a mester -
jeggyel (MMMM), egy oválisba foglalva. Átmérõje 23,5
cm; pereme 4,2 cm.

3. Keresztelõkanna: (34–35. ábra) A letört
fedelû kannának az aljából is hiányzik egy rész. Virág-
motívumokkal díszített füle pajzsban záródik. A pecsét
a fül vállába került, egy téglalap alakú keretbe, há rom -
ágú koronával, mely alatt AAMM, a mester monogramja
látható. Felirata a száj alatti részen van bekarcolva, és
nem a kanna készítésének idejébõl való: „MARTON-
FALVI EKLÉSIA KERESZ 1792.28.” Szája kerek,
kiöntõ nélküli. Magassága 10,6 cm; talpátmérõ 9,2 cm;
szájátmérõ 7 cm.

4. Fedeles boroskanna: (34, 37. ábra) A hen -
gerded testû kanna talprészénél, szájpereménél és
fedelénél domború gyûrûk találhatók. Teste dísztelen, a
fültõl jobbra a szájperem közelében, a domború gyûrû
alatt „BS” monogramot karcoltak be. Fedelébõl egy
tompított félgömb emelkedik ki, melyre baluszteres
gomb került. A gömb alakú billentõt is több körgyûrû
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tagolja, tetején pedig gombbal záródik. A fedele a kiön-
tõ rész lezárásánál fel van hajlítva. Virágornamen sekkel
díszített öntött fülének alsó – általában felfele ívelõ –
része letörött; feltehetõleg címerpajzs lezárása volt. A
fül vállába két kerektalpú pajzsba foglalt bélyeg van
beütve. Ezek közül a bal nagyon megkopott, feltehetõ-
leg segesvári mûhelybõl származik, és a mellette lévõ
HHWW mesterjegy is alig kivehetõ. Magassága 29,9 cm;
talpátmérõ 14 cm; szájátmérõ 8,5 cm; kiöntõvel 12 cm.

MMÁÁRRKKOOSSFFAALLVVAA
1. Óntál: (39. ábra) Az edény pereme és öle

dombormûves technikával díszített. A peremrész két
gyöngysordísz szegélye között nyolc ovális medalion-
ból és ugyanannyi maszkból álló szalag fut körbe,
egymást váltogatva. A medalionokban allegorikus
alakokat ábrázoltak, de ezek azonosítása lehetetlen
ezen a tálon, amely az ónpestis jeleit mutatja. Az
alakok azonosítására a Kõröspatakon (Sepsiszék) talál-
ható, még ép, díszítésében is megegyezõ tányér szol-
gált segítségemre (41. ábra). Ezen a tányéron még
majuszkulás felirat is olvasható az allegorikus figurák
mellett, a medalionok mezejében. A feliratok a
következõk: „IGNIS”, „HYEMS”, „TERRA”,
„AVTVMNVS”, „AER”, „AESTAS”, „AQVA”,
„VER”; azaz tûz, tél, föld, õsz, levegõ, nyár, víz,
tavasz. A tál közepére egy gyöngysordísszel keretezett
medalionban a „HODIE MIHI GRAS TIBI” körbefutó
feliraton belül egy búsúló alakot láthatunk. A csak lep-
ellel fedett testû figura jobbjával egy koponyára
támaszkodik, amint homlokára emeli kezét. Mellette a
heraldikai jobb oldalon homokóra látható, amely
keresztben végzõdik. A kompozíció jobb oldalán egy
égõ gyertya áll. Mind ezek az elmúlást szimbolizálják,
akárcsak az intõ szöveg, miszerint „ami ma velem, az
holnap veled is” megtörténhet. Ez a megformálásában
és ikonográfiájában is barokk stílusú edény a fenekén
„G. Cz” monogramot hordoz, és feltehetõleg 1735-ben
vagy elõtte készült.125 Átmérõje 23,2 cm; pereme 4 cm;
ölében a medalion 9 cm átmérõjû.126

2. Ónpalack: (38. ábra) A hatszögû palack le -
kerekedõ felsõ részét egy ugyancsak hatszögûre formált
lemez fogja össze a tetején. Ennek közepére került a
csavarmenetes keskeny szájrész, amelynek kupakját egy
oválisra alakított, indaszerûen kapcsolódó mozgatható
füllel látták el. Az edény palástján és tetején is poncolt
díszítést hordoz. Hullámos szegélydísz keretezi azt a
nyolc soros feliratot, amelyet a palack két oldalára, a
felsõ részre véstek, úgy, hogy néhány betû az edény
sarkára került. A felirat a következõ: „EXPIADE
VOTIONEC / URAVITEIERIPERILAC / OC EN: D :
STEPHANUS : BA / RABAS CUM CONJUGED /
JUDITHA GIDOFALVI / ECLAE REF MARKOS /

FALVINI : HABITAE / ANNO 1746 DIE. 7. APRILIS.”
Az edény sarka a felirat alá bevésett tulipánt is szim-
metrikusan kettévágja. Bélyeg nincs rajta. Magassága
26,6 cm; ajakátmérõ 5,5 cm; alapja 12,5, illetve 14,5 cm.

3. Boroskanna: (40. ábra) A hengertestû kanna
talprészén, valamint ajak- és fedélperemén domború
gyûrûvel tagolt. Az enyhén gömbölyödõ fedele a kiöntõt
is takarja. Billentõje nincs, gombját lapos korongokból
és egy gyûrûbõl alkották. Füle címerpajzsban végzõdik.
A felirat a csõr alá került: „BARABÁS ISTVÁN / FE -
LE SÉGE / VERES ILLONA / 1786.” Az edény aljára
került Brassó város pecsétje, és fedelének belsejébe az
MMMM betûk, a mester jegye. Magassága 25 cm; ajakát-
mérõ 8 cm, kiöntõvel 11,9 cm; talpátmérõ 12 cm.

4. Keresztelõkanna: (42. ábra) A felfele elkes -
kenyedõ kanna erõteljesen kiugró kiöntõje a palástrész
közepe alól indul, akár a füle a vele szemben lévõ
oldalon. Az ívesen kiszélesedõ ajakrészt és a kiöntõt
középen kicsit kidomborodó fedéllel zárták le. Ennek
közepén körgyûrûkbõl kialakított gomb ül. Gömb
alakú billentõje egy vastag hengerszárral kapcsolódik a
fedél oldalához, tetejét korong zárja le. Szögletesre ala -
kított fülét féldombormû díszíti. Felirata a palást részre
került, úgy, hogy a csõr elválasztja: „In usum Ecl. //
REF. MARKOSF: / Cur. PAUL SIPOS. // et CATH
BARTA / Ano Dni. // 1770.” Aljára „MM” mono-
gramot véstek, egymás alá írva a két betût. A fedelének
aljára ütött pecsét kiolvashatatlan, átmérõje alig 1 cm.
Magassága 14,2 cm; talpátmérõ 8,6 cm; ajakátmérõ 6,3
cm, kiöntövel 9,6 cm.

MMÁÁTTIISSFFAALLVVAA
1. Óntál: (43–44. ábra) Az edény dísztelen

felületû, csak a peremrészt hangsúlyozza egy körbefutó
vésett vonal. Alján a minõségjegy alig észlelhetõ az
ónpestis miatt. Átmérõje 20 cm.

2. Óntál: (43, 45. ábra) Az edény felsõ része
dísztelen, csak a peremén szaladó vésett vonal hangsú-
lyozza mélységét. Öle rongált, repedésnyomokat hor-
doz. Aljának peremére feliratot véstek: „Isten ditsõsegire
Kesz: BRUCKNER MIHÁLYNe 1778.” Fenekére a mi -
nõségjegy és a mester monogramja egy pecsétként került
fel. Ez koronás rózsát ábrázol, egy ovális keretbe foglal-
va. A korona két szélére került az MMMM mester j egy, és
pálmaág is látható a pecséten, amint a rózsa számára
kelyhet alkot. Átmérõje 21,2 cm.

3. Óntál: (43, 45. ábra) Az elõbbi formájával
megegyezõ edény peremét egy vonallal vésték körbe.
Fenekére háromszor ütötték bele ugyanazt a pecsétet.
Ez egy FEIN ZINN feliratos minõségjel, amely a
mester – JJGG.. DD – kezdõbetûit is magába foglalta, úgy,
hogy a koronás rózsa heraldikai jobb oldalára JG
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monogram került, míg a másik oldalon a D kezdõbetû
látható. Átmérõje 21,5 cm.

4. Keresztelõkanna: (44, 46. ábra) A kiöntõ
nélküli fedeles kanna testének alsó része kiszélesedik.
Alján spirál alakú véset látható. Billentõje akantusz
levelét utánozza; füle virágornamentikát kapott. Fede -
lének aljába egy címerpajzs van beütve, melynek me -
ze jében koronás gyökér látható. Ez Brassó város pe -
csétje, de mesterjegye nincs. Fedele gomb nélkül ké -
szült. Felirata utólag, az adományozáskor kerülhetett
rá: „M: V: M: / FER: SOFIA: 1804 / 1’4. 7l.” Elõtte
közhasználatú tárgy volt, amint felirata is elárulja,
amely feltünteti az ûrmértékét. Talpátmérõ 9 cm;
ajakátmérõ 5,5 cm; magasság 18,7 cm.

5. Fedeles boroskanna: (44, 47. ábra) Ez a
kan na is spirál alakú vésetet kapott az aljára, és
fedelének belsejében szintén egy kétszer vésett keretû
címerpajzsban Brassó koronás-gyökeres címere, vala -
mint a mester jegye – SSMM – látható. Felirata egy ötágú
korona alá íródott, öt sorba: „MATISFALVI ECLE-
SIÁNAK ISTEN DI / TSÕSEGIRE ADTA / ALB :
VAS. REBEC / CA BRUCKNER MIHÁLYNE /
ANNO 1779 JANUARI.” A domború gyûrûkkel két
keskeny és egy szélesebb mezõre osztott, kiöntõ
nélküli kannatest erõsen tagolt talprésszel és fedéllel
van kialakítva. Billentõje akantuszlevél, gombja koron-
gok és gyûrûk váltakozásából áll össze. Magassága
23,5 cm; talpátmérõ 15 cm; szájátmérõ 9,5 cm. 

6. Ónfedeles mázas kerámia: (44, 50. ábra)
A) A színes – zöld, okker, világoskék, bar náslila

– mázas kancsó aljára ónból készült sínt erõsí tettek.
Fedele is vékony, majdnem lemezszerû finomsággal
készült, szintén ónból. A kancsó kerámia füléhez erõsített
fedél billentõje is ónból van, gömb szerûre alakítva. Az
edény teste négy hólyagból áll, felsõ része elkeskenyedik,
hengert alkot, és felülete festett. A füllel szembeni oldal-
ra egy kerekded medalionban három háromszög oromza-
tú, kéményes, félköríves záródású kapubejárattal és
ablakokkal ellátott ház látszik. A házak elõtti zöld és kék
színre sakktáblaszerûen festett résszel kockaköves utat,
míg a háttérben fákat ábrázoltak. A háromszög oromzat
kör alakú ablakai a padlásteret világítják meg. Ez az ábrá-
zolás mindenképp a barokk stílusjegyeit hordozza.
Mesterekrõl és származási helyérõl nem tudni semmit.
Magasság 23,9 cm; talpátmérõ 8 cm; ajaka 7 cm; a hólya-
gos rész kerülete 36,5 cm.

B) A geometrikus és virágornamentikával dí -
szített kancsónak csak a fedele és billentõje készült
ónból. Billentõje kicsit meglazulva illeszkedik fedelé -
hez. A színhasználat megegyezik az elõbbi kancsó ese -
tében felsorolttal, de itt még hozzáadódik egy ma rin kék
szín is. Akárcsak az elõbbirõl, errõl sem tudjuk, hogy
ki adományozta, honnan származik.

7. Ónpalack: (44, 48. ábra) A téglalap alapraj -
zú palack felsõ része lekerekedik. Keskeny ajaka egy
vasból öntött, a nyílásrészbe való beillesztésssel
megoldott lezárást kap. A fedél mozgatható vaskariká-
ja a hordozásra szolgáló fület utánozza, de most funk -
cióját veszítve csak a dísz szerepét tölti be. Felirata a
szélesebb oldalra került: „MATTISFALVI / ECCLE-
SIAE CARA / TORA BAKCSI IST / VÁN 1725.”
Magas sága 21,2 cm; talpátmérõ 6,3 cm.

8. Hatszögû ónpalack: (44, 49. ábra) A felsõ
részen lekerekedõ palack csavarmenetes kupakjára
nem terveztek hordozható fület. Ez a palack az egyetlen
darab a térségben, amelyen még látható a mester jegye:
egy doborpajzsban BBBB monogram. Valószínû, hogy a
város bélyegét ütötték bele abba a szintén doborpazs
kialakítású pajzsba, amely ma már alig látszik. El -
képzelhetõ, hogy Segesvár pecsétje az. A két jegy egy -
mással szemben van elhelyezve, az edény felsõ részén,
a sarokban. A kannatesthez a lekerekedõ rész alá, két
egymással szemközti oldalon keskeny fül van illesztve,
az oldal szélességének megfeleltetve. Ezek a fülek
bõrhám illesztésére készülhettek, és az edény vállon
való hordását lehettek hivatottak szolgálni. Az edényt
már az 1735-ös vizitáció is említi, valószínûleg a 17.
század végérõl származik. Becsavart fedelével 26 cm;
talpátmérõ az oldalaknál 9 cm; a sarkaknál 10 cm.

44.. AAddaattttáárr aa KKéézzddii RReeffoorrmmááttuuss
EEggyyhháázzmmeeggyyee tteerrüülleettéénn ttaalláállhhaattóó
eeggyyhháázzii kkeeggyyttáárrggyyaakkhhoozz127

AALLBBIISS
11773366
Egy srófos ón palack.
Egy keresztelõ ón kanna, második BOD
János uram collatuma.
Egy ón tángyér.
11774433
Egy srófos ón palack.
Két Úr asztali ón kanna.
Egy ón tányér.
11775599
Egy srófos ón palack.
Két keresztelõ ón kannák.
Egy ón tányér.
Egy figurás vagy képes ón tányér tiszteletes
DAMOKOS Elek uram collatuma.
Egy láda az ecclesia bonuminak
conservatiojára.
11776622
Egy srófos ón palack.
Két keresztelõ ón kannák.

256



Egy ón tányér.
Egy figurás vagy képes ón tányér.
Egy láda az ecclesia javainak conservatiojara.
Nota bene. Az Úr asztalára való felyebb fel
tétetett ezüst tányér conferaltatott titt. Albisi
CSOMÓS Mihály Kolosvári juris professor õ
kegyelmétõl, hazafiúságának tanubi-
zonyságául.
Az ez elõtt való ezüst tányérokra fenn
hagyatik és el adatására az ecclesia
facultaltatik.
11776677
Egy srófos ón palack.
Egy kereszteló ón kanna.
Egy ón tányér.
Egy figurás vagy képes ón tányér.
Egy láda, amelyben az ecclesia javai
conserváltatnak.
Egy két ejteles fa palack titt. 
BAKTSI László uram collatuma.
11779977
Egy hatszegû srófos ón palack.
Egy vintzi ón fedelû s fülû fél ejteles bokáj.
Egy nagyobb és kissebb hasonló formájú
ón tángyérok 1778 VAS Ersébet ajjándéka.
Két fekete ón rossz tángyérok.128

Egy fa kulacs, mintegy 2 ½ ejteles.

AALLSSÓÓCCSSEERRNNÁÁTTOONN
11773366
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy harmadfél ejteles ón palack.
Egy (két ejteles ón kanna)
11773399
Nota bene. Nemzetes CSEH János uram
conferált az Alsó Csernátoni ecclesia számára
egy szép aranyas Graduált, melyet vásárlott
egy arannyal istenes indulattyából, támaszon
Isten minden ecclesiákban sok jó
collatorokot.
11774433
Keresztelõ ón kanna.
11775599
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy harmadfél ejteles hat szegû ón palack.
Egy két ejteles fedeles ón kanna.
Egy láda ad conservanda bona ecclesiae.
Négy srófos vas karikák koporsó elvitelére
valók.
11776622
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy harmadfél ejteles nyolcszegû ón palack.
Egy két ejteles fedeles ón kanna.

Egy láda ad conservanda bona ecclesiae.
Vaskarikák koporsó elvitelére valók.
11776677
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy harmadfél ejteles nyolc szegû ón kanna
vagy palack.
Egy két ejteles fedeles ón kanna.
Egy láda ad conservanda bona ecclesiae.
Négy srófos vas karikák koporsó kivitelre
valók.
11779977
Egy füles fedeles mintegy két kupás ón
kanna, melynek fedelén vagyon az esztendõ
szám 1671, az oldalán Az alsocsernatoni
Eklésiához valo edény.
Hasonló füles fedeles ón kanna mintegy
egy kupás, melynek alsó részin ez az írás
vagyon: KÁLNAKI Ferentz felesége Anna
1781.
Egy nyolcszegû srófos ón palack mintegy
harmadfél kupás, lévén rajta ez az írás: In
honorem DEI Spec[ta]b[i]lis. Ac generos.
Dn. Agnes CSEFFEI, consors Spblis. Ac
Grosi. Dn. Johannis BERNALD [fol. 52]
fieri curavit Anno 1702.
Egy bécsi lakat.
Ezek egy másfél singes ládában vagynak.
Keresztelõ kanna ónból való.
Megint egy betegekhez való ón pohár.

BBIITTAA
11773355
Egy tisztességes ón kanna.
Egy kis keresztelõ báldog csésze.
Egy ón tángyér.
11774411
Egy tisztességes ón kanna.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ pléh pohár.
11775599
Egy fedeles ejteles ón kanna.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ pléh pohár.
Egy viragos ón tányérral együtt.
Egy singes fejér láda záros, a melyben tartat-
nak az ecclesia egyetmási.
11776622
Egy fedeles ejteles ón kanna.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ pléh pohár.
Egy viragos ón tányérral együtt.
Egy singes záros láda amelyben tartatnak az
ecclesia javai.
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11776677
Egy fedeles ejteles ón kanna.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ pléh pohár.
Egy virágos ón tányér.
Egy singes záros láda amelyben tartatnak az
ecclesia javai.
11779977
Az Úr asztalához tartozó edények, ruhák és
ékességek e szerint vagynak.
Az 1790dik Protocolatio szerént találtattak.

DDÁÁLLNNOOKK
11773355
Úr asztalára való két ónn kanna.
Egy tisztességes keresztelõ kanna.
Két ón tángyér.
11774433
Úr asztalára való két ón kannák.
Ugyan Úr asztalára való egy tisztességes ón
palack nagy[ságos?] GÁL Péter uram collatu-
ma.
Egy tisztességes keresztelõ talpas ón kanna,
mely a kegyes lelkek adakozásokból vétetett,
két ón tányérok.
Item más fél singes kicsin láda.
Más ugyan más fél singes új láda.
11775599
Két ón kannák fedelesek.
Egy virágos srófos ón palack.
Egy keresztelõ talpas ón kanna két ón
tányérral.
Egy másfél singes láda az ecclesia jovainak
tartására.
11776622
Két ón kannák fedelesek.
Egy virágos srófos ón palack.
Egy keresztelõ talpas ón kanna.
Két ón tányérok.
Egy másfél singes láda ad conservanda
ecclesiae bonae.
Nova collatio. Két szép rajzolásokkal és
képíró arannyal megékesített gombos fedelû
ón kannák, hasonló egy ón tányérával együtt
titt. MIKLÓS Péter õ kegyelme collatuma az
mint rajtok való neve is mutattya, Isten
kedvelje õt.
11776677
Két ón kannák fedelesek, amelyek közül az
edgyik adatott a zoltáni titt. ecclesiának
templomának fel szentelésekor.
Egy virágos srófos ón palack.
Egy keresztelõ talpas ón kanna.

Két ón tányérok.
Egy másfél singes láda ad conservanda
ecclesiae bona.
Két szép rajzolásokkal és képìró arannyal
meg ékesìtett gombos fedelû ón kannák,
hasonló egy ón tányérával együtt.
Nova collation
Egy ahoz illõ festékekkel, ékességekkel és
insciptioval el készíttetett kerek asztal,
amelly az Úr vacsorájának ki
szolgáltattatására conferáltatott titt. MIKLÓS
Péter õ kegyelmétõl, a fellyebb való ón
kannákkal és tányérral edgyütt, hogy úgy az
Úr asztala megkivántató eszközeivel edgyütt
légyen az õ kegyelme keresztyéni és példás
collatuma. Mindez is légyen Isten elõtt
kedves és fordítson sokakat a kegyességre.
11779977
Egy nagy feldeles füles ón kanna mintegy két
kupás, melyen az az írás vagyon: Isten
ditsõségére készítette DÁLNOKI MIKLOS
Péter. 1761.
Más hasonló fedeles füles ón kanna, megint
annyi capacitású, melyen hasonló írás
vagyon: Isten ditsõségére készítette
DÁLNOKI MIKLOS Péter. 1761.
Egy négyszegû ón palack srófos fedelû, ezen
írás lévén rajta: S.G. E. D. PETRI Gál factum
hoc V.A. 1740.
Egy fedeles füles ón kanna, ilyen rajta lévõ
írással: Ad Gloriam Dei Dom. Dedit hunc
canthorum Stephanum Szabo de Sziget
Ecclesiae Helveticae Dalnokiensis Anno
1686 Die 9 Juny.
Egy fejér ónból való arannyas virágú tángyér,
ezen írás lévén rajta: Isten ditsõségére
készítette DÁLNOKI MIKLOS Péter Anno
1761.
Két fekete ón tángyér, egy nagyobb és más
kisebb rossz.
Egy ónból való keresztelõ ón kanna, ezen
rajta lévõ írással: S. T. E. P. Lit. ZAR. FLOR.
CON. Ecclae. Refor. Dálnok. 1731.
Egy másfél singes láda, melyben az Úr
asztalára való ékességek és szent edények
tartatnak.

FFEELLSSÕÕCCSSEERRNNÁÁTTOONN
11773366
Egy hat szegû ejteles srófos ón palack.
Egy ón tángyér signaturája m.m. S.T M.M.
Egy keresztelõ ón kannácska.
Más ruinás [kannácska].
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11774433
Egy hatszögû srófos ón palack.
Egy ón tányér signaturája M.M.51.
Egy keresztelõ ón kannácska.
Más hibás. [ón kannácska]
Eklézsia ládája és két persely is.
11775599
Egy hat szegû srófos ón kanna.
Egy másfél ejteles fedeles ón kanna.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy ón tányér.
Az ecclesia ládája.
11776622
Egy hatszegû ón palack.
Egy másfél ejteles fedeles ón kanna.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy ón tányér.
Az ecclesia ládája.
11776677
Egy hatszegû ón palack.
Egy másfél ejteles fedeles ón kanna.
Egy ón tányér.
Az ecclesia ládája.
11779977
Egy fekete ónból való tángyér, ezen rajta
lévõ betûkkel: S.T.M.M.
Egy hatszegû srófós ón palack.
Egy fedeles füles kerek ón kanna, mintegy
négy kupás.
Egy keresztelõ ón kanna füles.
Egy srófos ón palack, hasznavehetetlen.

FFEELLTTOORRJJAA
11773366
Idest UGRON Borbára asszonyé egy hat
szegeletü két ejteles ón palack.
TUSAMárton és felesége collatuma egy egy
kis keresztelõ kannácska.
Egy másfél singes új láda egészzárú az
ecclesia bonuminak conserválására.
11775599
Egy hat szegeletû két ejleteles ón palack.
Egy keresztelõ kis ón kannácska.
Egy másfél singes láda ad conservationem
bonorum.
11776622
Egy hat szegeletû két ejteles ón palack.
Egy keresztelõ ón kannácska.
Egy másfél singes láda ad conservationem
bonorum ecclesiae.
11776677
Egy hat szegeletû két ejteles ón palack.
Egy keresztelõ ón kannácska.

Egy másfél singes láda ad conservationem
bonorum ecclesiae.
11779977
Egy hatszegû ón srófos palack, TUSA
Márton és felesége KOVÁTS Dora collatuma
Anno 1696.
Egy cserép de ón fedelû füles kancsó BODO
Ádám és felesége KÖNTZEI Juliána
collatuma.
Egy keresztelõ ón kanna.

IIKKAAFFAALLVVAA
11774433
Egy kétszegû másfél ejteles ón palack.
Egy keresztelõ ón kannácska.
Egy ón tányér.
Az eklézsia ládája.
11775599
Egy srófos négy szegeletû ón palack.
Egy keresztelõ ón kannácska.
Egy ón tányér.
Egy láda ad conservationem bonorum
ecclesiae.
Egy viasszas palack.
11776622
Egy srófos négy szgeletü ón palack.
Egy keresztelõ ón kannácska.
Egy ón tányér.
Egy láda ad conservationem bonorum.
Egy viasszas palack rajta lévõ jó szíjjal együtt.
11776677
Egy srófos négy szegeletû palack.
Egy keresztelõ ón kannácska.
Egy ón tányér.
Egy láda ad conservandum bonorum
ecclesiae.
Egy viasszas palack rajta lévõ szíjjával együtt.
11779977
Egy négyszegû ón srófos palack, mintegy
másfél kupás.
Egy keresztelõ ón kanna, ezen rajta lévõ
írással: Ikafalv. Eccl. 1792.
Egy brassai jó kulacs szíjjas, másfél kupás.129

Egy ón tángyér.

KKAARRAATTNNAA
11775599
Vannak két virágos ón tányérok.
Egy fedeles bokáj más fedeles bokájjal
együtt.
Egy négy szegeletû ón kredentia.
Egy másfél singes láda ad conservationem
bonorum ecclesiae.
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11776622
Két virágos ón tányérok.
Egy fedeles bokáj más fedeles bokájjal
együtt.
Egy négy szegeletû ón credentia.
Egy másfél singes láda ad conservationem
bonorum.
11776677
Két virágos ón tányérok.
Egy fedeles bokáj más fedeles bokájjal
együtt.
Egy négy szegeletû ón kredentia.
Egy másfél singes láda ad conservationem
bonorum ecclesiae.
11779977
Az Úr asztalára tartozó szent edények és
ékességek se nem fogytak se nem
szaporodtak, hanem az 1790-dik esztendõbeli
protocolatio szerint találtattatik.

LLÉÉCCFFAALLVVAA
11773355
Egy két ejteles ón palack.
Egy tisztességes ejteles ón kanna.
Egy keresztelõ kanna.
Két ón tangier.
Egy zöld festékû láda.
11774411
Egy két ejteles ón palack.
Egy tisztességes ejteles ón kanna.
Egy keresztelõ kanna.
Két ón tányér.
Egy zöld festékû láda.
11775599
Egy két ejteles ón palack négyszegû srófos és
füles fedelû.
Más fedeles ón kanna.
Egy keresztelõ ón kanna.
Két ón tányérok.
Egy zöld festékû láda.
11776622
Egy két ejteles ón palack négyszegû srófos és
füles fedelû.
Más fedeles ón kanna.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy fedeles ón kanna fél ejteles amelyet
conferaltak titt. KERESZTES Sándor és
János õ kegyelmek keresztelõ kannának.
Két ón tányérok.
Egy zöld festékû láda.
11776677
Egy két ejteles ón palack négyszegû srófos.
Más fedeles ón kanna.

Egy keresztelõ ón kanna.
Egy fedeles ón kanna keresztelésre conferál-
tatott.
Két ón tányérok.
Egy zöld festékû láda.
11779977
Az Úr asztalához tartozó edények se nem
szaporodtak, se nem fogytak, hanem az 
1790-dik esztendõbéli Protocolatio szerint
találtattak.

MMAAKKSSAA
11773355
Egy ejteles ón palack.
Egy stukatúrás ón tángyér ALBISI István pap
uram collatuma.
Egy keresztelõ kannácska.
Egy tisztességes zöld ládácska.
Egy záros láda ecclesia bonuminak con-
serválására.
11774411
Egy ejteles ón palaczk.
Egy stukaturá ón tángyér signatura 
S. Apostorum, ALBISI István pap uram
coll[atuma].
Egy tisztességes keresztelõ ón kannácska.
Egy tisztességes zöld ládacska.
Egy záros nagyob láda ecclesia bonuminak
conservalasára.
11775599
Egy ejteles ón palack.
Egy stukaturás ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna. 
Egy zöld álda ad conservationem bonorum
ecclesiae vasas szegeletû.
11776622
Egy ejteles ón palack.
Egy stukatúrás ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy zöld láda vasas szegeletû ad consevanda
bona ecclesiae.
11776677
Egy ejteles ón palack.
Egy stukatúrás ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy zöld láda vasas szegeletû ad consevanda
bona ecclesiae.
11779977
Egy ejteles nyolcszegû srófos ón palack.
Keresztelõ ón kanna.
Egy ejteles ón kanna, nobilis KANYO Antal
collatuma, melyet nagyobbal felváltani
költésivel igéri magát.
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Egy Úr asztalára való ón tángyér.
Vagyon pedig egy ónos bokáj.
Egy dió festékes láda, mintegy fél singes
záros fogantyui vagynak a két végin.
Nota bene. Öt abroszok, két kendõ és egy
vinci bokáj licitáltatván, gyûlt in summa
6 magyar forint és 52 pénz, mely aplicál-
tatik a capitalis summahoz és így az
egész summa lészen 145 forint és 90
pénz.

MMAARRTTOONNFFAALLVVAA
11773355
Egy hatszegû ejteles ón palack srófos
fedelével.
Egy ón tángyér az pohárra való.
11774411
Egy hat szegû ejteles ón palack fedelével
együtt.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ kanna.
11775599
Egy hatszegû ejteles ón palack srófos fedelû.
Más négy szegû ón palack.
Ugyan srófos fedelû, tiszteletes PÓTSA
Andrásné asszony collatuma.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ kanna.
Egy másfél singes láda ad conservandum
bona ecclesiae.
11776622
Egy ejteles hat szegû ón palack srófos fedelû.
Más négy szegû ón palack ugyan srófos
fedelû.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna hibás (amely minél
hamarébb reparáltassék).
Egy másfél singes láda a conservanda bona
ecclesiae.
11776677
Egy ejteles hatszegû ón palack srófos fedelû.
Egy ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna.
Másfél singes láda a conservanda 
bona ecclesiae.
Nota bene.
A négy szegû ón palack elégett.
Az hatszegû ón palack hibás és azért hogy
corigáltassék vagy ujonnan öntessék, 
facultaltatik az ecclesia, sõt committáltatik
is.
Az ecclesia ládáját ius reparáltassa vagy
illõképpen változtassa.

11779977
Egy hatszegû ón palatzk, mintegy öt 
fertályos, lévén ez az írás rajta: LÁSZLÓ
Mihály conferalta 1669. A Martonfalvi
Eccl[esi]a bövittetvén ujjitatta sumptussával
1767.
Egy ón tángyér, ilyen írással: Renovatum
S[anctae] Eccl[esiae] Martonf[alvinae] 1780.
Egy keresztelõ ón kanna, ezen rajta lévõ 
írással: Martonfalvi Ekklésia keresztelõ 
kannája.1792.
Egy láda melyben a portékák állanak

MMÁÁRRKKOOSSFFAALLVVAA
11773355
Egy ejteles palack.
Egy stukaturás ón tángyér tekintetes
JAKOCS András uram collatuma.
Keresztelõ ón kanna.
Az többi ki elveszett, ki eladtatott.
11774411
Egy ejteles ón palack ruinás.
Egy stukaturás ón tányér tiszteletes 
JAKOCS András uram collatuma.
Egy keresztelõ ón kanna.
11775599
Egy ejteles ón palack.
Egy stukatúrás ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy hat szegû füles és srófos ón palack.
Az ecclesia ládája.
11776622
Egy ejteles ón palack.
Egy stukaturás ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy hat szegû füles és srófos ón palack.
Az ecclesia ládája.
11776677
Egy ejteles ón palack.
Egy stukaturás ón tányér.
Egy keresztelõ ón kanna.
Egy hatszegû füles és srófos ón palack.
Az ecclesia ládája.
11779977
Egy keresztelõ ón kanna SIPOS Pál úr 
collatuma.
Egy hatszegû füles és fedeles ón palack
BARABÁS István collatuma 1746-ban.
Egy füles és fedeles ón kanna BARABÁS
István collatuma 1786-ban.
Két ón tángyérok, a nagyobbik BRUCHNER
Mihály brassai chyrurgus ajjándéka.
Ezek vagynak egy öt fertájú ládában.
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MMÁÁTTIISSFFAALLVVAA
11773355
Egy ötödfél fertályos ón palack.
Egy ón talpas poharocska tángyérával.
Három ón tángyér.
Egy félkész láda az ecclesia bonuminak 
conserválására.
...Ezen Visitatioban találtatott ezen 
ecclesiának pénze fl. 96 dr. 27, melybõl is az
szent Visitatio fl. 3 dr. 24 hagyatik az
ecclesia szükségére, mivel az kannát is
reparálni kell s ládát is kell venni, ide nem
értvén az jelen esztendõre való interesse az
93 forintoknak, mivel interessének be
szedéseknek ideje hátra vagyon.
11775599
Egy ötödfél fertályos ón palack.
Két ón tányérok.
Egy jó öreg másfél singes láda 
ad conservationem bonorum ecclesiae.
11776622
Egy ötödfél fertályos ón palack.
Két ón tányérok.
Egy jó nagy másfél singes láda 
ad conservandum bonorum ecclesiae.
11776677
Egy ötödfél fertályos ón palack.
Két ón tányérok.
Egy másfél singes láda ad conservandum
bonorum ecclesiae.
11779977
Egy füles s fedeles ón kanna mintegy 
3 fertályos, VAS Rebeka BRUCHNER
Mihályné ajjándéka.
Egy fél kupás ónos kancsó, de amely mint
szükségtelen edény el adattatott 72 pénzen.
Egy négyszegû ón palack BAKTSI István
neve vagyon rajta anno 1725.
Ismét egy hatszegû ón palack.
Egy ón tángyér, BRUCHNER Mihályné
ajjándéka, 1778.
Ezek vagynak egy záros ládában, mely áll a
tiszteletes megyebírónál.
Notandum. Ezek az edények és ékességek az
1790-ben esett Visitatiokor éppen így 
tanáltattanak és azolta se nem szaporodtak se
nem fogytak.
Nota bene. Egy ón tángyért adott azután
tiszteletes BETZÕ Istvánné SZÖRTSEI
Mária asszony, és egy katedrára való aranyas
selyemmel varrattatott gyolcs abrosz,
tiszteletes BETZÕ Miklósné MIKLÓS
Borbára asszony ajjándéka.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk

Az erdélyi ónmûvesség problémáit
összegezve megállapítható, hogy a kannagyártó
mesterek jellegzetes, elõnyös tulajdonságokkal
rendelkezõ, de gyorsan pusztuló anyaggal dol -
goz tak. A gyér forrásanyag következtében
személyükre és mûködési helyükre a 17. század
közepétõl egyre rendszeresebben megjelenõ
mesterjegyek és városbélyegek utalnak. Legjel-
legzetesebb tárgyaik a kannák, melyeknek for-
máit a nemesfém-ötvösségtõl vették át.

A volt kézdi református egyház haszná-
latában lévõ ónedények nagyobb része ado-
mányozás útján, a helyi közösségtõl került be az
egyház használatába, tulajdonába. Ezek az edé-
nyek valamikor a gazdagabb családok mindenna-
pos használati eszközei voltak, és adományozásuk
– mint az a felirataikból is kiderül – „isten dit-
sõségére” tör tént, mely donáció által õk is a
megdicsõülést várták. Ezek a „collatiók” a legtöbb
esetben olyan feliratokat hordoznak, amelyek az
adományozó emlékét, illetve az adományozás
idõpontját hivatottak megörökíteni. Ez az adomá-
nyozási szokás az akkori ember egyházához
fûzõdõ kapcsolatára is rávilágít, valamint az egy-
háznak híveivel szembeni elvárásaira is.

Megállapítható, hogy a kutatott területen
mindegyik egyháznak volt a leltárában a 20. szá -
zad közepéig két-három ónedénye, de olyan
parókia is akadt, hogy 8 db. óntárggyal dicseked-
hetett. Ezek száma a legtöbb helyen ma már a
felére csökkent, és van ahol használaton kívül áll
a meglévõ egy-két tárgy, rongáltsága miatt. A
térségre három edénytípus jellemzõ: fedeles
boroskannák, palackok és tányérok – mindhárom
az úrvacsora osztásánál használatos. Ezek közül
leginkább a kannákat használják, és ezekbõl is
van a legtöbb.

Sok olyan edénye van a térségnek – fõ -
képp a palackjai –, amelyen nincs bélyeg, és nem
került beütésre még a mesterjegy sem. A mes -
terjegyek, városjegyek gyûjtése és beazono sítása
bizonyos esetekben, ott ahol jól látható volt a
bélyeg, megtörtént. Ezek között találunk isme -
retlen mesterjegyet is, de mind helyi készítésrõl,
nem pedig behozott – sok esetben igényesebb
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kidolgozású és finomabb összetételû ónból ké -
szült – edényekrõl tanúskodnak. Több edényen
található ugyan mesterjegy vagy városbélyeg, de
ezek nagy része már annyira lekopott, hogy bea-
zonosíthatatlanná vált. A 18. századtól már itt is
alkalmazott minõségjelek, amelyek sok esetben a
mester kezdõbetûit is magukba foglalják, jobb
állapotnak örvendenek. A vizsgált ónanyag leg-
nagyobb része Brassóban készült, így brassói
mesterek munkáit dicséri.

Az edények formafejlõdésérõl elmond -
ha tó, hogy sokáig dominál a lefele ívesen ki -
szélesedõ talpú kannatest, amelynek a fedelén
korongokból kialakított, felfele elkeskenyedõ
gomb ül. A címerpajzsban végzõdõ füleket vi -
rágornamensekkel díszítették, billentõjük torz
maszkjait akantuszlevél váltja fel. Ezt a rene -
szánsz ornamentikát hordozó edényformát a 17.
század legvégén, a 18. század elsõ évtizedeiben a
barokk ízlésnek megfeleltetett kannatípus fogja
háttérbe szorítani. A kanna így elveszíti egysze -
rû, ívesen kiszélesedõ, karcsú testét, és hengerré
alakul; alakja sokkal tagoltabb lesz a talprésznél,
az ajakperemen és a fedelén is. Ez a kanna a
palástrészen is körgyûrûk által tagolt. Díszítést a
fülek mellett, a kannatesten, a tányér ölében és a
palack palástján nyer. A díszítés vésett, flechelt
és féldombormûves technikájú.

A katalógusba bekerült néhány olyan
tárgy is, amelyet 1976–1977-ben BOROS Judit,
a Székely Nemzeti Múzeum akkori muzeológusa
még felmérhetett, de ma már nem léteznek. Az
adattárban a leltárkönyvek, protocollumok és a
Kézdiszéki Református Egyházmegye Levéltárá-
nak forrásanyagát, a vizitációs jegyzõkönyveket
használtam fel.

A kutatást nem tekintem lezártnak. A to -
vábbiakban – a tárgyfelmérés mellett – a céhek -
kel és a mesterekkel kapcsolatos levéltári anyag
feltárásával szeretném folytatni, ugyanis az edé -
nyek zömén Brassó város címerét találjuk (el -
vétve Segesvárét és Szebenét is felfedez het jük),
ami arra utal, hogy a térséget brassói céh látta el
ónedényekkel. A kutatás egy másik irány vonala
lehetne a céhközpontok és azok térségé ben talál-
ható templomok szárnyasoltárain és freskóin
látható ónedények elemzése és a most vizsgált

ónanyaggal való összehasonlítása, stílus- és for-
mafejlõdésük irányvonalának, valamint a pon-
tosabb kronológiai sorrend meghatározásának
céljából.

Elmondható még, hogy a levéltári és a
fotódokumentáció során összegyûjtött informá-
ciók azt tükrözik, hogy az egykor nagy becsben
álló, kezdetben luxustárgynak számító ónedé -
nyek ma sok parókián a feledés tárgyát képezik,
elértéktelenedtek a mai kor számára. 
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mészetesen kivételt ké pez, ott akkor szerepel
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SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)
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VVaassee ddiinn ccoossiittoorr îînn iinnvveennttaarruull
ppaarroohhiiiilloorr ddiinn ffoossttaa
EEppaarrhhiiee RReeffoorrmmaattãã KKéézzddii
(Rezumat)

Arta metalelor din Transilvania este con-
sideratã una din cele mai reprezentative forme de
manifestare ale culturii ºi civilizaþiei medievale.
Arta turnãtorilor în cositor a avut ºi ea un rol
important, a rezultat creaþii remarcabile, care as -
tãzi constituie bogãþii ale patrimoniul cultural al
Transilvaniei. În colecþiile muzeale din þarã, cât
ºi în inventarul bisericilor – mai ales în bisericile
protestante – se gãsesc numeroase cositoare ca o
expresie a unui meºteºug artistic înfloritor insufi-
cient cercetat ºi valorificat ºtiinþific. Publicaþiile
de specialitate din strãinãtate manifestã un in -
teres deosebit faþã de acest subiect, mai ales faþã
de cositoarele din muzee.

Lucrarea oferã o imagine de ansamblu
asupra cositorului din zona nord-esticã a judeþu-
lui Covasna. Structura sa cuprinde capitole te -
matice, care se referã la proprietãþile staniului ºi
valorificarea acestuia, la rãspândirea folosirii sta-
niului, la centrele de prelucrare ºi la formarea
breslelor. În a doua parte este prelucratã cerce -
tarea efectuatã la parohiile reformate din locali -
tãþile Albiº, Bita, Cernat, Dalnic, Icafalãu, Leþ,
Mãrcuºa, Mãrtineni, Mãtiºeni, Moacºa, Tg.
Secuiesc, Turia (de Sus). Aceastã parte abor-
deazã tipologia vaselor ºi evoluþia formei lor din
aceastã regiune; mãrcile ºi plachetele de pe vase;
inscripþiile ºi decoraþia acestora. Scopul final a
fost realizarea unui repertoriu – din documentele
arhivelor parohiilor ºi din vizitaþiile bisericeºti
efectuate între anii 1735–1797. Un alt scop
urmãrit a fost realizarea unui catalog, care
cuprinde analiza ºi descrierea obiectelor din co -
sitor în inventarul bisericilor reformate din
aceastã regiune, incluzând ºi fotografiile acesto-
ra. Sunt descrise detaliat dimensiunile, decoraþia,
forma, starea de conservare, fiind anexate
fotografia vaselor ºi a decorurilor, a mãrcilor ºi a
inscripþiilor.

Din cercetare reiese cã aceste vase au
ajuns în biserici prin donaþia familiilor înstãrite,

fiind folosite iniþial pentru uz casnic. Materialul
catalogat este alcãtuit din 48 de piese, majori-
tatea de facturã a atelierului din Braºov, dar
existã câteva piese ºi din Sibiu ºi Sighiºoara. Nu
conþine piese aduse din import. Pânã la sfârºitul
secolului al XVII-lea pe piese apar ornamente ce
aparþin stilului renascentist. Odatã cu primele
decenii ale secolului al. XVIII-lea apar elemen -
tele baroce. Mãrcile sunt plasate pe umãrul ure-
chilor, pe fundul ºi în interiorul capacelor. Sis-
temul de marcare, tipurile de mãrci au apãrut ca
expresie juridicã a sistemului de organizare în
bresle a meºteºugului.

Din datele înºiruite în repertoriul-anexã
ºi din cele ale catalogului reiese cã aceste vase
din cositor începând cu secolul al XX-lea se
împuþineazã rapid ºi ies din circulaþie, deci me -
ritã o atenþie deosebitã.

TTiinn PPootttteerryy iinn tthhee IInnvveennttoorryy 
ooff tthhee FFoorrmmeerr CCAALLVVIINNiisstt
DDeeccaannaall DDiissttrriicctt KKéézzddii
(Abstract)

The paper presents the tin pottery of thir-
teen CALVINist Churches (Albis, Alsócserná-
ton, Bita, Dálnok, Felsocsernáton, Feltorja,
Ikafalva, Kézdivásárhely, Lécfalva, Maksa, Mar-
tonfalva, Márkosfalva, Mátisfalva) of the former
CALVINist Decanal District Kézdi, on the basis
of a survey begun in 2002. The majority of the
tin objects were made in Brassó (Hermannstadt,
Braºov), some of them in Nagyszeben (Her-
mannstadt, Sibiu) and Segesvár (Schässburg,
Sighiºoara) and mostly wealthy families donated
them to the church. Since they can be re-founded
there are just a few from the 17th century, there
are more from the 18th century. Some of them are
older than the legend written on them, so they
need further research. The detailed description of
the tin pottery is given in a catalogue. Another
result of the research is the collection of data
drawn up using the archives of the concerning
churches. 
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1. ábra A kálnoki unitárius egyház boroskannája

2. ábra A Székely Nemzeti Múzeum 1945-ben elpusztult
ún. Hodgyai ónkannája (SzNM Fototéka)

3–4 ábra. Billentõk (ujjtámaszok) és kannafülek díszítése a felmért anyagban



6. ábra Mesterjegy a dálnoki tálon (a szebeni Michael
WALDHUTTE mesterjegye)

5. ábra Mesterjegy a feltorjai boroskanna fülén
(Brassó városbélyege alatt „JJGG”, balról)
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7. ábra Alsócsernáton, boroskannák és tányér

8. ábra Alsócsernáton, tányér
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9. ábra Alsócsernáton, fedeles boroskanna

10. ábra Alsócsernáton, boroskanna

11. ábra Bita, fedeles boroskanna

12. ábra Bita, ónpalack
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13. ábra Dálnok, óntál, ónpalack és fedeles ónkannák

15. ábra Dálnok, óntál

14. ábra Dálnok, fedeles ónkanna 16. ábra Dálnok, ónpalack
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17. ábra Dálnok, fedeles ónkanna

19. ábra Felsõcsernáton, ónkanna fedél nélkül,
fedeles ónkanna és óntál

18. ábra Feltorja, ónpalack, keresztelõkanna és boroskannák 20. ábra Feltorja, ónpalack
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21. ábra Feltorja, keresztelõkanna

23. ábra Feltorja, boroskanna

22. ábra Feltorja, boroskanna

24. ábra Ikafalva, boroskanna

25. ábra Ikafalva, keresztelõkanna
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26. ábra Ikafalva, óntányér

28. ábra Lécfalva, óntál, nagy ónkanna, boroskanna,
ónpalack, keresztelõkanna és kis óntányér

27. ábra Lécfalva, nagy ónkanna 29. ábra Lécfalva, boroskanna
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30. ábra Lécfalva, ónpalack 32. ábra Lécfalva, keresztelõkanna

31. ábra Lécfalva, kis óntányér 33. ábra Maksa, óntál
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34. ábra Martonfalva, óntál, keresztelõkanna
és fedeles boroskanna

36. ábra Martonfalva, óntál

35. ábra Martonfalva, keresztelõkanna 37. ábra Martonfalva, fedeles boroskanna
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39. ábra Márkosfalva, óntál 41. ábra Kõröspatak (Sepsiszék), óntál

38. ábra Márkosfalva, ónpalack

40. ábra Márkosfalva, boroskanna
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42. ábra Márkosfalva, keresztelõkanna

44. ábra Mátisfalva, óntálak, keresztelõkanna, 
fedeles boroskanna, ónfedeles mázas kerámia, 
téglalap alaprajzú és hatszögû ónpalack

45. ábra Mátisfalva, óntálak

43. ábra Mátisfalva, óntálak 46. ábra Mátisfalva, keresztelõkanna
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49. ábra Mátisfalva, hatszögû ónpalack

47. ábra Mátisfalva, fedeles boroskanna

50. ábra Mátisfalva, ónfedeles mázas kerámia48. ábra Mátisfalva, ónpalack


