
� „Értô és kevésbé értô kezekbe is bátran ajánlom ezt a
hiánypótló könyvet, mely szerteágazóan mutatja be az öt -
vösmesterség változatos formájú régi eszközeit, kézi gé peit
és szerszámait. Köszönet érte!” – E szavakkal zárja rö -
vidke ajánlását Ádám Krisztián, a Moholy-Nagy Mû -
vészeti Egyetem (MOME) Tárgyalkotó Tanszéke
fémmûvesség szakának oktatója, s ezzel csak egyetér -
teni lehet. 

Az ötvösség korunkban – miként a régi mester sé -
gek sokasága – folyamatos változás, illetve átalakulás
közegében létezik. A több évezredes történetében
végbemenô technikai, technológiai fejlôdés elemei -
nek folyamatos integrálása mellett temérdek mester -
ségbeli hagyományt is magába zárt a 20. századig. A
generációról generációra örökített (ôsi) szakmai tu -
dást a középkortól évszázadokon át a céhes rendszer
biztosította 1872-es évi megszüntetéséig. Evvel pár -
hu zamosan számos messze ható változás is elindult:
egyfelôl megszületett az „iparmûvész” alkotó típusa,
ami a késôbbi formatervezôi, majd designeri alkotói
attitûdökkel merôben új irányt nyitott. Ugyancsak a
19–20. század a szakma mind teljesebb differenciáló -
dásának a kora: az egykor mindezeket személyében
egyesítô ötvös fogalmában immáron elkülönült az
arany- és az ezüstmûves, a vésnök, a cizellôr, a drá -
ga kôcsiszoló és -foglaló, a zománcozó, a lánckészítô
és néhány további terület képviselôje. Eközben a 19.
század végétôl a hagyományos kis mûhelyekben zajló
mûvesség helyét egyre inkább a nagyobb üzemek, gyá-
rak termelékeny gyártási folyamatai vették át, tovább
szûkítve annak pozícióit. Ha pedig az ötvöstermék-
kínálatot a gyárak gépi úton préselt, fémnyomott vagy
éppen öntött dísztárgyai és tömegékszerei uralják,
akkor elôbb-utóbb a hagyományos mûvesség egyedi
készítéstechnikái, szakmai fortélyai, s ezekhez kifej -
lesztett speciális szerszámai is felejtésre lesznek ítél -
ve. Ez a nagy átalakulási folyamat számos elemével
együtt jelenünkig ível, illetve azon túl, és törvény sze -
rûen az új anyagok, technológiák és folyamatok tér -

nyerése mellett hatalmas tudásvesztéssel is jár, ami -
nek tüneteivel nap mint nap szembesülhet az erre fo -
gékony érdeklôdô. Ha például évek óta nem képez nek
hazánkban ezüstmûvest, akkor aligha lesz szükség a
jelen kötetben szereplô szépséges ezüstmûves-kala -
pácsokra, -formavasakra, -szarvasüllôkre és a többire,
s ha ezen állapot tartóssá válik, a használatukban is -
kolázott korosodó mesterek sem lesznek képesek e
tudást továbbadni. Késôbb pedig a felhúzás egész
technológiai tudás-sora kihullhat a kollektív tu dat -
ból, miként ez megannyi korábbi technológiával is
megesett. Az ötvösség történetének kutatója a meg -
mondhatója, hogy mennyi olyan hajdanvolt techno -
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lógia létezhetett e területen, mely a fennmaradt tár -
gyi emlékek alapján ugyan feltételezhetô, ám szer szá -
mok, leírások, adatok híján számunkra már részben
vagy egészében rekonstruálhatatlan. Pedig egy mû -
tárgy kultúrtörténeti jelentôségének megítéléséhez
korántsem mellékes körülmény, hogy milyen tech no -
lógiával készült, az mikor és hol tûnt fel, milyen új
szerszám, vagy invenció megjelenése indította el, és
így tovább. Sajnos, rengeteg a fehér folt e törté net -
ben. E tekintetben óriási jelentôségû Zoltán Tamás e
könyve.

A kötetben közölt szerszámfotók és beszédes mû -
helyképek egy békebeli, már csak nyomokban létezô
szakmai múltba engednek betekintést, s alapvetôen
rendkívül hagyománykövetô, mondhatni konstans
világról árulkodnak. E hatást érzékeltetve a kötet szí -
nes szerszámképei mintha a Diderot-féle Encyclopédie
vonatkozó kötetének metszetábrázolásaiból „ele ve -
nedtek volna meg”, melyeket a szerzô a könyv végén
függelékszerûen közöl.

Zoltán Tamás bemutatott mûhelye szinte minden
tekintetben unikális. Egyfajta idôkapszula az idô sod -
rában. Szerszámgyûjteménye egy élet elhivatott gyûj -
tésének eredménye, valóságos kincs. A mesterség, a
nagy elôdök és invencióik alázatos tisztelete, a régi
szerszámok iránti bensôséges és magasztos viszony
tárgyiasul e kötetben. Kézre álló tökéletes funkcio na-
litás, kiegyensúlyozottság jellemzi e tárgyakat – egy -
ben esztétikum, sôt történelem hordozói –, me lyeket
gazdájuk becsben tart, ápol, hogy egy átdolgozott élet
után utódát szolgálják, hisz egykor ôrá is így hagyo -
mányozódtak… Az ilyen szerszámnak lelke van, hi -
szen hajdan egy mester elôd alkotta meg, boltban
ilyen aligha kapható. Korunkban nem csupán az ilyen
eszközök vannak kiveszôben, hanem a mûvesség azon
fajta praxisa, mely mindennapi rutinjában e szerszá -
mokat tekintette „alkotótársának”. E folyamatban a
huszonnegyedik órába értünk, és ezt a szerzô is tud ja.
A gyûjtemény közreadásáért éveken át vívott szélma -
lomharcot sikertelenül. Eredeti célja egy múzeum,
vagy legalább bemutatóhely létrehozása volt az öt -
vösség emlékei számára: annak magját kincset érô
szakgyûjteménye jelenthette volna. E körülmény is -
meretében a könyv is új megvilágítást kap. 

Zoltán Tamás munkájának köszönhetôen nagy sze rû
és igényes segédkönyvvel, egyszersmind alapmun ká -
val gazdagodott a szakoktatás és a szakmai érdeklô dôi
kör. Bevallom, a könyv mûfajának meghatározása
sem könnyû, hisz oly mértékben különleges munká ról
van szó. A magyar nyelven elérhetô, eleve is szû kös
és egyenetlen szakirodalom teljességgel nélkülözött
efféle kiadványt, mely a mûvességtörténetet speciális
nézôpontból láttatja. A könyv többnyelvûsége révén
minden bizonnyal nemzetközi szinten is hiányt fog
betölteni. A magyar mellett angol és német fordítást
találunk, sôt ráadásként a szerszámmegnevezéseknél
olvashatók a szakmában közismert elnevezések (brett,
fejnágli, ramsalni stb.) is, melyek hajdani német meg-
felelôiknek magyaros elferdítéseiként honosodtak
meg – sok más mesterséghez hasonlóan – a szakszó -
készletben. A kötet további nagy erénye a kiváló kép -
anyag, mely sokoldalúan illusztrálja és tanítja az ér -
deklôdô olvasót. 

A szerzô, noha hajdan a Magyar Iparmûvészeti Fô -
iskolán diplomázott, az iparmûvészek azon alkotói ge-
nerációjába tartozik, amelynek képzettsége a mainál
még sokkal közelebb állt az ötvösök által a korábbi
idôkben képviselt mûvességhez. Részint emiatt az el -
múlt évtizedek során olyan integratív személyi ség gé
vált, aki a 20–21. századra egyre széttartóbbá vált öt -
vösség, illetve fémtárgyalkotó iparmûvészet mûvelôi
számára egyaránt fogalom, e területek tisztelt és sze -
retett „nagy öregje”. A Fészek Mûvészklubban tartott
júniusi könyvbemutatón százak tolongtak, akik kö -
zött számtalan ismerôst találhatott a mindkét tábort
ismerô jelenlévô. Nem emlékszem az elmúlt 20-25
év szakmai eseményei, rendezvényei közül olyanra,
amin ilyen létszámban képviseltették magukat e te -
rületek képviselôi. Csak ismételni tudom: Köszönet
érte! SIMONYI ISTVÁN

mûvészettörténész

(Zoltán Tamás: Metálmorfózis. Régi ötvös szerszámok
képeskönyve / Metal-morphosis. An Album of Old Gold -
smithing Tools / Metalmorphoses. Bilderbuch der alten
Goldschmiedewerkzeuge. Semmelweis Kiadó, Budapest,
2016, 96 p.)

K Ö N Y V 2 016 / 9 4 6 . o l d a l


