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DOMONKOS OTTÓ  Szitások – dobkészítõk 
 
 

A soproni Szent Mihály templom két muzeális értékû vörösréz üstdobot õriz, melye-
ket nagyzenekari mûvek hangszereként, feltehetõen a 18. század utolsó negyedében 
készítettek (1. kép). Karl Geiringer: Joseph Haydn címû monográfiájából ismert, hogy 
Haydn kiemelkedõ miséi között szerepel az 1785-ben Londonban írt, illetve ott befe-
jezett „Üstdob-mise”.1 A városplébános, Horváth Imre kanonok úr úgy informált, hogy 
e jeles mûvet a Soproni Szimfonikus Zenekar a húsvéti feltámadási szentmise kereté-
ben mind a mai napig rendszeresen elõadja, természetesen a két üstdob szereplésé-
vel. Az üstdobokat az 1950-es években a templom sekrestyéjének oratóriumában 
õrizték a régi céhek templomi zászlaival együtt. 

 

 
1. kép. Vörösréz üstdobok a soproni Szent Mihály templom orgonakarzatán (Fotó: Bolodár Zoltán) 

 
Kézmûvesipar-történeti kutatásaim során egy 1769-ben készült összeírásra buk-

kantam, amelyben betûrendben összesen 54 szakma közel 500 mûhelyét írták össze a 
céhek. A mesterség megnevezését, a mûhelyek számát követõ megjegyzés rovatban, 
tömör mondatokban adták meg a termékek körét. Ebben az összeírásban szerepelnek 
a szitások, szitafenék készítõk, szövõmesterek, „Sieber=Siebbõdenmacher (5 

                                                        
1Geiringer, Karl: Joseph Haydn. Ford. Bartha Dénes. 1969. passim. 
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Werkstatt). Die Sieber machen eiserne Siebboden, über Zichen auch Pauken und 
Drommeln. die Bõdenmacher aber arbeiten von Rosshaar.”2 Meglepetésként ért, hogy 
a nagy üstdobok és a nagydobok (Drommel) is készítményeik közé tartoztak. A 
szitafenékszövõk (Bõdenmacher) pedig lószõrbõl (lófarokszõr), speciális szövõszéken 
állították elõ a kisebb-nagyobb, sûrûbb-ritkább szitaszöveteket, vagy éppen a rosták 
vasdrótszöveteit.  

 

 
2.kép. A bécsi fõcéh pecsétje, 1672. Körirata: KAMMACHER . SIEBER . PIRSTENMACHER 

 
A 17. században a török által meg nem szállt területek mesterei egy sor iparágban a 

bécsi ún. országos fõcéhek (Landes-Haupt-Lade) vonzásába és ellenõrzése alá kerül-
tek, mint vidéki mesterek, vagy például a „negyedláda” (Viertl-Lade) tagjai. Esetünk-
ben a soproni, kõszegi, szombathelyi, pinkafõi, kismartoni, gyõri, komáromi, pozso-
nyi, de a besztercebányai és kassai mesterekkel is találkozunk a „Kammacher-Sieber-
Bürstenbinder” céh mesterkönyvében. Így a soproni Ehrasmus Kuchelberger fésûs 
1638-ban, Thomas Neÿbauer szitás 1652–1654 között éves tagdíjat (Jahresschilling) fi-
zetett a fõcéhnek, de még 1669-ben is szerepelt a vidéki mesterek között. 1670-ben 
Georg Greimell szitásmester is a bécsi céh tagja lett (2. kép).3 

                                                        
2 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSM SL), Sopron Város Levéltára (SVL) Lymbus. 
Beschreibung Derer Burgerl. Handwerker in dieser Königl. Freistadt Oedenburg de dato 26-ten Sept. 1769. 
3 Wiener Stadt-und Landesarchiv, Wien (StAW), Innungsbücher 27/1.P.6-263. 1638–1696. 
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Pozsony mint koronázó fõváros jogot formált országos fõcéhek alapítására. Jólle-
het 1639-ben M. Eisenman fésûs még a bécsi fõcéhnek fizette az évi tagdíjat,4 1642-
ben Pozsony város tanácsa már önálló, országos hatáskörû szitás fõcéhet létesített (3. 
kép).5 Nyugat-Magyarországon, Pinkafõn, Batthyány Zsigmond birtokain 1681-ben a 
szitások fõcéhes jogot kaptak. Földesuruk a mesterek kérésére a bécsiek 1642-es, III. 
Ferdinándtól nyert privilégiumának szövegét vette mintául.6 Mindezen szabályzatok-
ban sehol nem esik szó dobok készítésérõl, sem a mesterremekek, sem a termékek 
sorában. De nem találunk ilyen tételt a városi és a megyei árszabályzatokban sem.  

 

 
3.kép. A pozsonyi fõcéh pecsétje, 1758, szita, rosta ábrázolással 

 
A gyõriek 1753-as céhlevelében a kesztyûsök és szitások közös szabályzatában 

sincs errõl említés, ám 1840-ben a kefekötõkkel bõvítették tagságukat és 
céhpecsétjükön a kesztyû, szita-rosta ábrázolása alatt egy dobot is megörökítettek. 
Sõt, az 1833-as évszámmal ellátott, P+R (Paulus Rek) mester személyes tulajdonában 
lévõ butélla az elülsõ oldalán is megörökítette a rostát és a dobot. A hátoldalon pedig 
csiszolt felirat díszíti a palackot: „VIVAT … /Herr Paulus:Rek: und Bürger/ Sib und 
Dromel/ Meister sol Leben/ in der stad: Rab:/K/aiserliche/K/önökliche/Sib und Dromel 
                                                        
4 StAW, i.h. 
5 Spiesz, Anton: Štatúty Bratislavských Cechov. Bratislava, 1968. (Spiesz 1968.) 403-406. (Sitari. 26. febr. 1642.). 
6 Eisenstadt, Landesarchiv-Pinkafeld J/J. Siebmacher. Prickler, Harald: Pinkafeld. – Pinkafeld 1960. 138-139. 
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Meister VIVAT”. Talán ezzel a tárggyal köszöntötték a remeklõ mestert? De az is 
feltételezhetõ, hogy ez esetben jubileumi emléktárggyal találkozhatunk. A szöveg a 
szokásos céhes köszöntés szép példája (4. kép).7 

 

 
4. kép. Gyõri dobkészítõ mester üvegpalackja, 1833. Szita, rosta és dob ábrázolással.  

Gyõr, Xántus János Múzeum, Ltsz.: 54.80.1. (Fotó: Tanai Csaba Taca) 

                                                        
7 Szabó Péter: A céhek tárgyi emlékei a Xantus János Múzeumban. II. Arrabona. Szerk.: Dávid Lajos. Győr 1986. 129-162., 60. ábra. 
XJM. Ltsz.: C.62.17.2. Átm. 38×40 mm. M.: 85 mm. AZ EGYE:KESZ:ÉS:SZI:MES:P:GYŐR:1840: felirattal. Nemesné Matus Zsanett – 
Szabó Péter: A céhek tárgyi emlékei a Xantus János Múzeumban, Győr, 2010. 74, 129. p. 192. kép. Ltsz: 32.54.81.1. M: 222 mm, Sz: 
115 mm. 
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A dobok a szitások technológiája alapján kerülhettek e szakma készítményei közé. 
Ugyanis a szitafenekek kávák közé szorításának mintájára kerültek a dobokra a per-
gamen, a borjú, vagy a kecskebõr borítások. Természetesen a szitások 
együttmûködtek a bádogosokkal, a vörösrézmûves üstkovácsokkal, akik a dobok tes-
tét formázták a kívánt méretre. 

A soproni mesterek 150 éven keresztül a fent említett, országos céhvé fejlõdött 
pozsonyi testületbe tartoztak. 1795-ben azt jelentették a tanácsnak, hogy õk elsza-
kadnának Pozsonytól, de erre csak 1807-ben került sor. 1811-ben a tûzrendészeti sza-
bályzat külön említi a szitafenék és szitakáva készítõ mestereket.8 A városi telekkönyv 
alapján ismert az egyes mesterségek után fizetendõ adó nagysága. Így 1687-ben a 
„Siber- u. Bodenmacher” mesterek céhe évi négy forinttal adózott. A késõbbi, céhen-
ként kivetett adójegyzékekben is a szitások egy fõre esõ adója volt a legalacsonyabb.9 

 

 
5. kép. Pinkamindszernti rosta és karácsfai (Hagendorf) festett dobozka, 19. század. Savaria Múzeum, 

Szombathely, Ltsz. 59.980.1 és 59.9781.110 

 

A szitások készítményeinek a részleteirõl a mesterremekek elõírásaiból értesülünk 
(5. kép). A pozsonyiak a bécsiektõl 1642-ben kölcsönözték szabályzatukat, amely sze-
rint a remekléshez a liszt minõségéhez alkalmazható eszközöket kellett elõállítani. A 
cséplés, nyomtatás után következett a törekmaradványoktól szeleléssel való megtisz-
títás, majd a magvak szemnagyság szerinti, rostákkal történõ szétválasztása (Scheide 
Syb). A hulladék volt az ocsú. A lószõr szitákkal a finomliszt, a grízesliszt, vagy 
rézszövetû szitával egyéb anyagok tisztítását végezték. A vesszõszövetû, 60–80 cm 
átmérõjû nagy abrakos rostákban adták az úton lévõ, pihenõ állatok elé a szénát. Így 

                                                        
8 Csatkai Endre: A soproni kisipar emlékei a Soproni Múzeumban. Kézirat., Domonkos Ottó jegyzetei. 16. doboz 
9 MNL GyMSM SL SVL, Lad. XLIII. et SS. No. 16. 1687. Thirring Gusztáv: Sopron város a 18. században. Sopron. 1939. passim. 
10 In: Vas megye népművészete. Népművészetünk öröksége. Szerk. Gráfik Imre, Szombathely, 1996. 175. ábra 
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kocsmák udvarán várakozva nem a porba dobták a lovak elé az eledelt, de nem is 
szemeteltek feleslegesen.11  

A pinkafõiek remeklési elõírásában a liszthez a választószita és a grízszita szerepel. 
Az õröletlen búza és rozs tisztításához nagy, rézszövetû rostát kellett készíteni. Az 
1681-ben elnyert céhlevél elõírásai szerint a mesterebéd 4 forint 30 krajcárt tett ki, 
míg a mesterjogért öt forintot kellett fizetni.12 Pozsonyban, az 1719-ben nyert új 
szabályzatban külön figyelmet fordítottak a szitaszövetek készítésére. A remeklõ az 
elsõ napon a nagy, 17 colos (43,18 cm) lószõrszövet anyagát készítette elõ és fûzte be 
a szövõszékbe. A második napon leszõtte a kívánt méretû szövetet, de a felügyelõ 
mester nélkül nem vághatta le a kész darabot, mert négy forint készpénzt kellett fi-
zetnie. A mesterebéd 8 forintba, a mesterjog 15 forintba került. A 14. pont elõírta, 
hogy a házalással vagy levelezéssel szerzett szõrt egy mester sem volt köteles megosz-
tani céhtársaival. Azonban ha 20 font (kb. 10 kg), vagy annál több lószõr került a bir-
tokába, annak a 20 font feletti részét meg kellett osztani a mestertársakkal. Aki ezt 
megszegte, annak büntetése két forint volt.  

 

 
6.kép. Szitás cégér, 19. század 2. fele. Pápa, Veszprém megye. Magyar Néprajzi Múzeum,  

Budapest Ltsz. 94837. (Fotó: Roboz László)13 

 

Az inas szabadítását, a legény remeklését is teljesítményhez kötötték, amely ala-
pot adott a hetibér nagyságához. A munkát az öreglegény (Altgesell) felügyelte, az ava-
tásért egy pint bort fizetett (ein Mass Taufwein) a legény a társainak.14 A pipázás 19. 
századi nagy divatja idején a szitások egyedi terméke volt a dohányszita. Egy ilyen da-

                                                        
11 Spiesz 1968. 403-404. 
12 Spiesz 1968. 408-410. 
13 In: Gráfik Imre: Céhemlékek. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, 12. Budapest, 2008. 182. 
14 Burgenländisches Landesarchiv, Eisenstadt,  Gemeindearchivalien, Pinkafeld J/1. Siebmacher. 3,11.§. 
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rabot a Soproni Múzeum is õriz. Ez esetében két kávakéreg közé szorítottak szitaszö-
vetet, majd két bõrözött feneket illesztettek rá. A dohányt a felsõ részbe tették, porát 
átszitálták az alsóba. Így a vékonyszálas vágott dohány szelelt, jobban égett a pipá-
ban.15 

A szitások céhébe tartoztak a szitakéreg, vagy kávakészítõ mesterek is, akiknek 
azonban tiltották a kész sziták árusítását. Rendszerint reverzálist adtak arról, hogy 
nem ártják magukat a szitásmesterek jogaiba. A szitakéreg a vörösfenyõbõl vagy nyár-
fából készült, különbözõ szélességben és hosszúságban. Kötegelve kerültek ezek 
Székelyföldrõl a sík területekre, illetve az Alpok-aljáról a Dunántúli települések mes-
tereihez. Ezek részleteirõl néprajzi irodalmunkból kapunk gazdag leírásokat és képes 
illusztrációkat (6. kép).16  

Az üstdob, avagy a Pauke és a nagydob azaz a Trommel, illetve a Kesselpauke és a 
Kesseltrommel szavak használata a német nyelvterületen is magyarázatra szorult már 
a 18– 19. század fordulója táján. Az Adelung-féle szótár (1808) bõvített kiadásában a 
következõket olvashatjuk: „Die Pauke (…) ein hohles, rundes, mit einem Felle be-
spanntes musikalisches Werkzeug, welches einen hohlen dumpfigen Schall von sich 
gibt, wenn es schlagen wird. In diesem Verstande belegte man ehedem auch unsere 
heutigen Trommeln, mit dem Nahmen der Pauken, so wie die Pauken auch oft 
Trommeln, und ihrer halb runden Gestalt willen Kesseltrommeln genannt werden. 
(…) Jetzt gebraucht man dieses Wort nur zu engerer Bedeutung, ein gemeiniglich 
kupfernes, zuweilen aber auch silbernes, halb rundes musikalisches Werkzeug zu be-
zeichnen, welches auf offenen Seiten mit einem Felle bespannt ist, und es geschlagen 
wird, einen starken dumpfigen Schall von sich gibt; zum Unterschiede von einer 
Trommel. Eine solche Pauke nannte man ehedem auch zum Unterschiede von den 
Trommeln und wegen ihrer halb runden kesselartigen Gestalt auch Kesselpauken, 
mit welchem Nahmen sie auch noch jetzt zuweilen belegt werden. – Heerpauken so 
fern sie bey den Kriegsheeren gebraucht werden.”17 A Trommel szó értelmezése: „In 
engerer und gewöhnlicherer Bedeutung ist ein Kriegerisches Werkzeug, welches aus 
einen Cylinder bestehet, dessen offene Enden mit einem scharf gespannten Perga-
ment überzogen werden, worauf man mit Klöppeln schlägt, das einen sehr starken 
und dumpfigen und zitternden Ton von sich gibt.”18 Tehát a Pauke elsõsorban 
zeneszerszám, a Trommel pedig harcidob szerepet töltött be a korábbi századokban. 
Az üstszerû formájuk miatt a Kesselpauke – Kesseltrommel szó gyakran elõfordult. 
Azonban az 1839-ben megjelent Poppe-féle Technológia a pergamenek használatával 
kapcsolatban a következõ megkülönböztetést teszi. „Der Pergament aus Kalbfellen 
gebraucht man gewöhnlich zu Trommeln, dasjenige aus Ziegenfellen zu Pauken, 

                                                        
15 Soproni Múzeum, Népr.Lt.sz.: 56.175.1 (Dohányszita) 
16 Kósa László: Szitakötés. in: Néprajzi Lexikon 5. kötet. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1982. 47-50., Juhász Antal: 
Szitásmesterség. in: Orosháza néprajza. Orosháza, 1965. 327-328., Verasztó Istvánné Beranek Róza: A szitaszövés. Orosháza, 2004. 
(Viharsarki hagyományok; 3..) 
17 Adelung, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart mit besichtiger Vergleichung der 
Übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen … Wien 1808. Bd. III.  (Adelung 1808.) 675-676. 
18 Adelung 1808. Bd. IV. 690. 
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dasjenige aus Schaffellen zu Kindertrommeln.”19 Frecskay János pedig a Mesterségek 
szótára hangszermûvességrõl szóló fejezetében a következõ meghatározást adja: az 
üstdob-Pauke, Kessel-Pauke vörösréz félgömb alakú üst, amelyre felül vasabroncs 
(Reifen) szorítja le a ráfeszített állati bõrt. A nagydob, Grosse-Trommel fából vagy 
sárgarézbõl készült kávájára alul-felül egy-egy bõrt, vas vagy sárgaréz abroncsokkal fe-
szítettek. Hangolását csavarokkal állították be.20 

A Zenetörténeti Lexikon „üstdob” szócikke szerint „… hangolt ütõhangszer: réz-
üstre borított s azon csavarokkal (többnyire 8 csavarral) megfeszített borjúbõr, 
amelyre ütõkkel való megszólaltatáskor megközelítõen tiszta, tompa és mély hangot 
intonál. Hangterjedelme F-f (többnyire egy nagyobb és egy kisebb típusát alkalmazzák 
F-c, ill. B-f terjedelemben).” A lexikon a páros dobok középkori megjelenésétõl kezdve 
rövid hangszertörténeti áttekintést ad, majd megjegyzi, hogy „…már a 18. században 
van rá eset, hogy egyes szerzõk kivételesen nagyszámú üstdobot szerepeltetnek 
mûveikben.” Kiemeli Haydn Üstdobpergés szimfóniáját (Paukenwirbel).21 

 

 
7.kép. Sopron, 1848-as dob „Trommel der Ödenburger Bürger Garde mit 2 Slägl aus dem Jahre 1848.” 

Soproni Múzeum, Helytört. gyûjt. Lt. sz.: 58.87.1. (Fotó: Bolodár Zoltán) 

 

                                                        
19 Poppe, I. H. M. v.: Ausführliche Volks-Gewerbslehre oder allgemeine und besondere Technologie zur Belehrung und zum Nutzen 
für alle Stände. Suttgart 1839. (Poppe 1839.) 568. 
20 Frecskay János: Mesterségek szótára. Budapest, 1912. 166. 
21 Szabolcsi Bence – Tóth Aladár: Zenei Lexikon III. kötet. Budapest, 1965. 564. 
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A két soproni üstdob 50 illetve 55 centiméter átmérõjû, 8 illetve 9 csavarral han-
golható. A félgömbalakú vörösréz üst egy lemezbõl van kialakítva speciális rézmûves 
üllõk (szarvas üllõ) és kalapácsok használatával.22 A dob külsején segédvonalak futnak 
körbe, amelyek az ónból öntött csavar-pántok pontos elhelyezését segítik. Az üst fe-
nekén három centiméteres lyuk van, ami a hangzást szolgálja. A félgömb aljára „há-
romláb” keret van nittelve, ami a dob elbillenését akadályozza meg. A ma is használt 
fenyõfa asztal lapjába két nagy lyuk van kivágva a dobok befogadására. Megszólalta-
tása két dobverõvel történik. A dobokat borjúbõr pergamennel vonták be. Egy gömb-
vas karikára feszült a bõr, ezt pedig a szárnyas csavarokkal ellátott káva rögzíti az üst-
höz. A dobok hangolását szolgáló sárgaréz csavarok 5-8 mm vastag díszes pántokba 
illeszkednek. Ezek formái a 18. századi erõs ajtóvasalások stílusával rokonok (ld. 1. 
kép).23 

A kisebb méretû dobtestek is fémbõl, ritkán vas-, de többnyire sárga- vagy 
vörösrézlemezbõl készültek. Magasságuk 40-50 cm, átmérõjük 40 cm. A bõrök leszorí-
tására, kifeszítésére keményfa kávákat használtak, erõs, jellegzetes vonalvezetésû zsi-
nórokkal. Ezek kétfenekû dobok. Az alsó bõrön két húr feszül, ami használat közben 
jellegzetes pergõ hangot adott. Ezeket a dobokat erõs, széles vállszíjjal a test balolda-
lán viselték. A soproni városi dobok a zászló színeihez hasonlóan piros-fehér színû dí-
szítést, a szabadságharcokban használtakat pedig piros-fehér-zöld háromszögekkel 
vették körül a dob peremén (7. kép).24 

A dobok javítását is a szitások végezték. Sopronban a városi tanácsülési 
jegyzõkönyv kiadásai között szerepel „Brenner Joh. Siebmacher über einen in die 
städtische Trommel eingemachten neuen Schlagboden. 1. F. 58. x.”25 

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a dobkészítés azokban a szabad királyi vá-
rosokban volt gyakorlatban, ahol a városi bandériumok vagy császári és királyi 
helyõrség igényelte. Emellett a fõúri városi polgári zenei élet nagyzenekarok 
mûködéséhez teljesítettek megrendeléseket a szitások. Így Pozsony, Sopron, Gyõr szi-
tás mesterei folyamatosan végeztek ilyen munkát. Esetünkben a levéltári adatok és a 
tárgyi emlékek együttesen szolgálnak bizonyságul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Poppe 1839. 566., 664. 
23 Soproni Múzeum. Storno-gyűjtemény. Lt. sz.: S.84.415.1. 
24 Soproni Múzeum, Helytört. gyűjt. Lt. sz.: 58.87.1. Átm.: 37 cm. M: 33 cm. 
25 MNL GyMSM SL SVL IV. A. 1003.a. Sopron város tanácsülési jegyzőkönyvei, 1834. II. kötet, 1131. 


