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Modrotlač v Above a rody modrotlačiarov v meste Moldava
Kékfestőipar Abaújban különös tekintettel a szepsi kékfestőkre

Festőipar a történeti Magyarországon
Az elmúlt évszázadok során többfajta kelmefestési technológia létezett, ebből
kifolyólag magukra a festést végző mesterekre is számos megnevezést ismerünk. Ezek német
kifejezések, ugyanis az ipar nyelve évszázadokon át a német volt, mivel eleinte maguk a
mesterek is német anyanyelvűek voltak. A történeti dokumentumokban az alábbiakkal
találkozunk: Schwarzfärber – feketefestő; főleg fekete és kevésbé kényes színeket festett,
többnyire középszerű vagy durva anyagon. Schönfärber – szépfestő; a finomabb anyagok
(posztók, vásznak, selymek) kényesebb színek festését végezte, s nehezebben kivitelezhető,
kényesebb színezés is a feladatkörébe tartozott. Olykor a terminológiák arra utalnak, hogy a
mester milyen technológiával végezte a kelme mintázását. A Rotfärber (vörösfestő) a nemesebb
festést végezte, hiszen a vörös az első a színek között. A Wasserdruck (pigmentnyomás) esetén
a festéket sűrítő- és ragasztóanyagokkal (keményítő, gumiarábikum) keverték össze, s ezt a
masszát nyomták a fehér vagy színes alapra. Az Öldruck (olajnyomás) esetén a festéket
repceolajjal vagy más növényi olajjal elegyítve nyomták a textilre. A pácnyomás
alkalmazásakor a színezékek megkötését segítő vegyszereket nyomnak a szövetre, s ezek a
vegyszerek a festékfürdő után más-más színárnyalatban rögzítették a színezéket, így több színű
mintás kelmét tudtak előállítani Az előzőekhez képest új festési technológia a Porcellandruck,
amit magyarul a rezervnyomás vagy kékfestés kifejezéssel illetünk, mely úgynevezett fordított
festési eljárást alkalmaz. Leegyszerűsítve ez úgy írható le, hogy a világos színű vászonra
szigetelőmasszába mártott nyomódúccal viszik fel a mintát, majd a teljes vásznat belehelyezik
a hideg indigócsáva festőlébe. Onnan kivéve, s a szigetelőanyag eltávolítását követően a kelme
sötét színű lesz, a rányomott minták világos színűek maradnak.1 Sok esetben ugyanaz a mester
maga is több festési technológiát alkalmazva dolgozott műhelyében.
A történeti Magyarország területén az első festők feltehetőleg ide települt flamand, bajor
és szász kézművesek voltak, akik 12-13. századtól terjesztették ezt a szaktudást.2 Az a fajta
festőipari eljárás is, melyet kékfestésnek nevezünk, nyugati irányból érkezett a történeti
Magyarország területére, s először a nyugati országrészben és a felsőmagyarországi városokban
terjedt el. Terjesztői az első időszakban főleg a vallásüldözések elől ide menekülő mesterek
voltak. A kékfestő technika európai megjelenését 1680-ra datálják.3 Legkorábbi magyarországi
említése 1692 előttre vonatkozik, egy 18. század közepén írott családi krónikában maradt fenn.
Kistler Jakab soproni festő írja nagyapjára, Kistler Sámuelre emlékezve, aki 1692-ben hunyt el,
hogy ő volt az első ezen a vidéken, aki a kékfestést alkalmazta.4 A szintén festő dédapjáról
pedig azt írja, hogy protestáns hite miatt, a vallásüldözések elől menekülve telepedett le
Magyarországon, Sopronban.5 A lőcsei mesterek között ifjabb Krausz Sámuel volt az első, aki
az addig ismeretlen hidegkádas festést alkalmazta, amint erről egy 1798. február 5-i
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céhbejegyzés tanúskodik. Az első fennmaradt tárgyi emlék ennél néhány évvel korábban, 1783ban készült Körmöcbányán, ezt a napjainkban a besztercebányai múzeum őrzi.6
Sokak által publikált és hivatkozott adat, hogy az első magyarországi festőcéh 1608-ban
alakult, a szepesi városok (mint Lőcse, Igló, Késmárk, Kisszeben stb.) mesterei alapítottak egy
közös, városközi társulatot lőcsei székhellyel.7 Ez a céh a nem sokkal korábban szerveződött
boroszlói (ma Wrocław, Lengyelország) főcéh fennhatósága alá tartozott, de a későbbiekben
országos hatáskörrel bíró bécsi (ma Wien, Ausztria) festőcéhnek (ez egészen korán, már 1208ban kapott privilégiumot) is hatáskörébe került.8 A lőcsei székhelyű céhbe az alakulást
követően széles körzetből csatlakoztak más illetőségű mesterek is. 1608-1869 között 330
mester nevét jegyezték fel a céhkönyvbe. A felsorolt városokon kívül találunk közöttük
szepesváraljai, szepesszombati, szepesbélai, káposztafalvi, eperjesi, kassai, besztercebányai,
rozsnyói, leibici, ólublói, gölnicbányai, szepesolaszi, poprádi, héthársi, dobsinai, podolíni,
breznóbányai, zólyomlipcsei, bártfai, körmöcbányai, radványi, korompai, liptószentmiklósi,
németlipcsei, szepesremetei, zborói mestereket is. A 18. század második felétől egyre több
távolabbi vidékről, s nemcsak a történeti Magyarország északi régióiból származó mester neve
tűnik fel. Vannak közöttük komáromi, gyöngyösi, losonci, zayugróci, bajmóci, bobrói,
rimaszombati, svedléri, ungvári, mecenzéfi, debreceni, mateóci, egri, nyíregyházi, szarvasi,
eszéki, (?)berényi, (?)szentpéteri, szatmári, gömörpanyiti, aldebrői, jolsvai, ménhárdi, durándi
illetőségűek.9 Ebből a lőcsei központú céhből az évszázadok során aztán újabb és újabb
festőcéhek alakultak, váltak ki, s ezzel párhuzamosan a szakma egyre inkább specializálódott
és a mesterek száma is növekedett. A lőcsei céhből 1672-ben kivált az eperjesi, 1713-ban a
késmárki, 1725-ben a liptói, 1770-ben a besztercebányai, 1777-ben a szepesváraljai, 1817-ben
a gömöri, 1818-ban a szepesbélai, 1827-ben a debreceni és 1842-ben a szarvasi, majd ezek
némelyike még tovább osztódott.10 Az elterjedési területeket és a mesterek neveit vizsgálva
Domonkos Ottó, a téma egyik kiváló kutatója megállapította, hogy a kékfestő mesterség
nagyobb arányú elterjedése német származású betelepülők és későbbi leszármazottjaik
szétrajzásával következett be. A 19. század második felétől a mesterek egy jelentős része
elmagyarosodott vagy elszlovákosodott, ám a mesterség szaknyelve mindvégig megmaradt
németnek.11
A festők a 18. században különösen, de még a 19. század elején is a céhes társadalom
elitjéhez tartoztak, ennek a mesterség gyakorlásához szükséges magas tőkeigény volt az oka,
ami a drága anyagokkal és a magas rezsiköltséggel hozható összefüggésbe.12 A 19. század
folyamán azonban folyamatosan romlott a helyzet, 1830 körüli évekre túltelített lett a szakma.
Ez ellen a mesterek úgy próbáltak védekezni, hogy korlátozták az inasszámot, egy-egy mester
kevesebb inast fogadhatott és szabadíthatott fel.13 Ugyan több új céh és műhely alakult még ezt
követően is, de ezek már nem jelentettek a korábbiakban megszokott magas színvonalú
megélhetést a mestereknek és családjuknak. A céhek és azoknak szigorú szabályzatai egy idő
után már a fejlődés gátját jelentették. Az egyes céhek egyre elkeseredettebb harcot folytattak a
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céhen kívüli mesterek, az úgynevezett kontárok, valamint a rokonszakmák képviselői ellen, s
nem, vagy csak nehezen vették észre, hogy az igazi versenytársat nem ők jelentik számukra,
hanem az osztrák textilipar. Nem is beszélve arról, hogy a textilipar a 18-19. század fordulóján
térségünkben is megvetette a lábát – mint erről a későbbiekben részletesebben is lesz szó.
Csak kevés műhely volt képes iparszerű méreteket ölteni, s felvenni a versenyt a külföldi
és hazai textiliparral. A mesterek egy része szakmát váltott, más részük igyekezett olyan helyen
műhelyt nyitni, ahol viszonylag kicsi volt a konkurencia és közel volt a felvevőpiac.
Valószínűleg ilyen megfontolásból települt Fink János kékfestő műhelye is Szepsibe az 1860as években. Nem volt ez szokatlan más iparágak esetében sem, az asztalosok, a fazekasok, de
más szakmák képviselői is igyekeztek a viszonylag olcsó gyáripari termékek elterjedésével
egyidőben vidéki, falusi felvevőpiacukhoz közelebb kerülni, ottani műhelyt alapítani.

Kékfestők Abaújban
Abaúj vármegyében viszonylag kevés kékfestő működött, festőcéh is viszonylag későn
alakult. Önállóan működő festőcéh az eddigi kutatások szerint csak egyetlen egy volt, a kassai.
Ez persze nem azt jelenti, hogy ne éltek volna itt is e szakma képviselői, akik – bár nem nagy
számban, de a kor divatjának megfelelően – kielégítették a térség lakosságának e téren
mutatkozó igényeit. Ezt bizonyítja, hogy a lőcsei céhben több abaúji illetőségű festő nevével
találkozunk: Hans Scheiering (17), Michael Fabri (67), Hanss Dirner (81), Samuel Gniebsch
(114) neve mellett kassai; Josephus Lache (?) (210), Johann Tache (288: 1809) neve mellett
(alsó)mecenzéfi működési helyet jegyeztek be, tehát e települések mesterei nyertek ide
felvételt.14 (A nevek utáni számok a bejegyzés sorszámára, illetve – amikor ismert – a felvétel
évére utalnak.)
De találunk abaúji mestereket a lőcseiből kivált eperjesi céhben is. Ennek
mesternévjegyzéke ugyan nem maradt fenn, de Domonkos Ottó az eperjesi levéltárban található
dokumentumok (jegyzőkönyv, levelezések) alapján rekonstruált egy névjegyzéket. Ebből
tudjuk, hogy ide nyertek felvételt Georg Tutzenthaller (1763), Paul Greisiger (1771), Andreas
Weitzenbreier (1781), Johann Eitzenbreyer (1805), Andr. Weitzenbreyer (1811), Andreas
Kuntz (1812) kassai és Jos. Khun (1810) (abaúj)szántói mesterek.15
Az előzőekből valószínűsíthető, hogy Abaúj vármegye területén sokáig nem alakult
festőcéh, az e térségben élő és tevékenykedő mesterek ezért lettek előbb a lőcsei, majd az
eperjesi céhnek a tagjai. Vydra ugyan egy másik szerzőre hivatkozva azt állítja, hogy Kassán
már a 17. században működött festőcéh,16 a fentiek fényében ez eléggé valószerűtlennek tűnik.
A 19. század elején aztán alakult Kassán egy önálló festőcéh, mégpedig oly módon, hogy a
lőcsei székhelyű céhből 1672-ben kivált eperjesi céhből a 19. század elején kiváltak a kassai
mesterek. Az 1815-ös, 72 pontból álló, német nyelvű céhszabályzatuk melléklete tartalmazza a
céhalapító mesterek névsorát, akik nevükből ítélve többségében németek voltak, de akadtak
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közöttük magyar és szláv hangzású neveket viselő mesterek is. „Der Schön und Schwartz
Ferber Meister in Caschau” címet viselő lapon a következő nevek olvashatók: Andreas
Veitzenbreuer Senior, Andreas Kuntz, Johann Herdiczky, Paulus Beregszászy, Martin Feigel,
Johann Weitzenbreuer, Andreas Weitzenbreuer junior, Samuel Borbelly, Joseph Ochs, Samuel
Sartory, Joann Biadoska.17 Áttekintve és összehasonlítva ezt és az előző névsort szembetűnik a
kettő közötti átfedés, ugyanakkor eltérések is vannak. Az mindenesetre megállapítható, hogy
Kassán a 19. század elején a Weitzenbreuer család viselt vezető szerepet ebben a szakmában.
Három ilyen családnevű céhalapító mestert is felsorol a lista, akik mindannyian már a lőcsei
céhnek is tagjai voltak, ugyanúgy, mint a legkésőbb felvett Andreas Kuntz. Nem kizárt, hogy a
későbbiekben más települések kékfestő mesterei is csatlakoztak a kassai céhhez, ennek
vizsgálata további kutatásokat igényel. Ám olyan esetről is tudunk, amikor egy adott település
mestere a saját településén működő vegyes céhnek lett a tagja. Ezt példázza Abaújszántó esete.
Az Abaújszántón 1818-ban létrehozott vegyes céhben megemlítik a festőket. Ennek
előzménye, hogy az 1810-es években kilenc abaújszántói céh kezdeményezte privilégiumának
megújítását, ezek között a festők nem szerepeltek. Hosszas vizsgálatokat követően a
privilégiumok megújítására 1818-ban került sor oly módon, hogy két vegyes céh alakult a
településen, az egyikben 16, a másikban 17 féle mesterség került felsorolásra. Ez utóbbiak
között – a kötélgyártók, fazekasoknál, szabók, gombkötők, borbélyok, fésűcsinálók, gubás
takácsok, posztócsinálók, szappanosok, kalaposok, takácsok, szíjártók, mészárosok,
könyvkötők, aranyművesek és szűcsök mellett – ott vannak a festők is. A felsorolt mesterségek
inasainak három év tanulóidőt írnak elő.18 Fennmaradt bordó bársonykötésű, díszes kivitelű,
magyar nyelvű céhszabályzatuk.19 A hivatkozott dokumentumokból nem derül fény a kékfestő
mester kilétére, de nagy valószínűséggel a nem sokkal korábban, 1810-ben az eperjesi
festőcéhbe felvételt nyert Jos. Khun személye lehetett az, aki miatt az abaújszántói vegyes céhet
kibővítették a festőkkel.
A 19. század végén 1885-ben és 1892-ben is megjelentették Magyarország iparosainak
és kereskedőinek címjegyzékét. Az 1885-ös adatok szerint Abaúj-Torna vármegyében a
Kassán, Szikszón és Alsómecenzéfen volt megtalálható ez az iparág. A karton- és kékfestők
között Kassán özvegy Bradovka Gyuláné és a Haltenberger testvérek,20 Szikszón Egei János21
nevét, a kelme- és ruhafestők között Alsómecenzéfen Imling Kelemenné22 nevét említi az
összeírás. Az 1892-es névjegyzék Alsómecenzéfet nem említi, viszont Abaújszántón Schüll
Géza,23 Szepsiben Fink János24 nevét hozza a kékfestők között. A kelme- és ruhafestők
névsorában megtaláljuk a kassai Bradovka Gyula (Malom utca 24.), Haltenberger Béla
(Kisludmány utca 53.) és özvegy Kundráth Józsa (Mészáros utca 46.) nevét és címét,25 s a
könyv függelékéből megtudjuk, hogy a Haltenberger testvérek kékfestéssel is foglalkoztak.26
Haltenberger Béla festődéje egyébként az 1892-es Kassai Kalauzban is szerepel, e szerint az
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üzem a Szerecsen (korábban Kisludmány) utca 3. szám alatt volt megtalálható.27 Ugyanebben
a kiadványban özvegy Bradovka Gyuláné (Malom utca 24.) és Haltenberger Béla (Malom utca
3.) nevét és címét a kelmefestők között is felsorolják,28 özvegy Kundráth Józsa neve itt már
nem fordul elő.
A Haltenberger családnév ismert volt a felvidéki textiliparban, Haltenberger Rezsőnek
ebben az időszakban a Szepes megyei Iglón volt lenfonó- és szövőgyára, Haltenberger és
Steinschneider társak pedig a Sáros megyei Eperjesen bírtak pamutfonó- és szövőgyárral.29 A
család egyébként éppen a textilipar révén került vidékünkre a 18. század végén. Gróf Forgách
János30 gácsi birtokán posztógyárat kívánt létesíteni, s e célból levelezést folytatott von
Haltenberg Kilián osztrák báróval, s megbízta őt a létesítendő manufaktúra irányításával. A
fiatal báró a megbízást elfogadta, ezt követően nevét a von elhagyásával Haltenbergerre
változtatta.31 Haltenberger Kilián (1756-1830) később, 1807-ben Kassán telepedett meg, ahol
1810-ben önálló vállalkozást hozott létre, melyben a posztógyártás mellett festéssel is
foglalkoztak. A posztógyárat halála után fia, Péter (1816-1853) örökölte és vezette.32 Az ő
halálát követően Péter özvegye vitte tovább a vállalkozást, fiai, Béla és Rezső segítségével. Az
1860-as években pénzügyi nehézségeik adódtak, a szövőrészleget 1868-ban megszüntették, s
csak a festőműhelyt üzemeltették tovább.33 Később a kassai üzem maradt az idősebb fiú, Béla
(1840-1914) irányítása alatt, Rezső (1842-1923) pedig 1883-ban Eperjesen hozott létre egy
önálló szövőgyárat. 1891-ben a megnövekedett gyár működését áthelyezte Iglóra (bár a
fentebbi adat szerint Eperjesen is maradhatott egy részlege), 1918 után pedig Budapestre.34
Rezső kiválását követően a festőüzem tevékenységi körét kékfestéssel és tisztítással is
kibővítették. Korszerű gépekkel szerelték fel a műhelyt, a kémiai tisztítás mellett gőztisztítást
is végeztek.35 1894-től már az ifjabb Béla (1869-1927) és öccse, Vilmos (1882-?) voltak
társtulajdonosai a kassai üzemnek.36 Béla vegyészmérnök volt, ám tüdőbetegsége gátolta őt a
munkában, ezért a testvéröccse mellett felesége és veje is részt vállaltak benne.37 A vállalkozást
Ince fiának (1901-1947) szánta, aki családi nyomásra szintén vegyészmérnöknek tanult, közben
különböző németországi városokban és Cinkotán végzett szakmai gyakorlatokat, de
tanulmányait a prágai egyetemen nem fejezte be. Egyrészt mert ő is megbetegedett,
gyomorfekély kínozta, másrészt mivel az irodalom és a közművelődés irányába vonzódott.
Márai Sándornak volt jó barátja, neki magának is voltak írói ambíciói, korabeli lapokban Incze
Béla álnéven publikált.38 A gyárat végül testvérének, Haltenberger Erzsébetnek a férje,
Stefanovits Gyula vette át 1927-ben, ám az egyre inkább kibontakozó gazdasági válsággal,
majd az azt követő politikai változások okozta nehézségekkel nem tudtak megbirkózni. Az
üzem fokozatosan leépült, utolsó részlege 1946-ban zárt be.39
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Kassai Kalauz 1892, 82.
Kassai Kalauz 1892, 87.
29
Jékelfalussy József szerk. 1892, 1667.
30
Endrei Walter 1967, 217.
31
Timcsák született Haltenberger Sarolt adatközlése.
32
Gašpar – Blašková – Mihóková 2014, 376 (1540)
33
Gašpar – Blašková – Mihóková 2014, 376 (1538)
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Gašpar – Blašková – Mihóková 2014, 377 (1541)
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Gašpar – Blašková – Mihóková 2014, 377 (1543)
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Gašpar – Blašková – Mihóková 2014, 377 (1542)
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Gašpar – Blašková – Mihóková 2014, 378 (1544)
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Haltenberger Béla hirdetése a Csíki Hírlapban.
(Forrás: http://epa.oszk.hu/02700/02759/00037/pdf/EPA02759_csiki_hirlap_1912_35.pdf)
A Haltenberger gyár szolgáltatásait az első világháború előtti időszakban nemcsak a
kassaiak és a szűk környéken, a közeli városokban élők vették igénybe, de távoli vidékekről is
voltak megrendelőik. Erre enged következtetni, hogy pl. Erdélyben, a Csíkszeredán megjelenő
Csíki Hírlapban is hirdették vállalkozásukat, a kassai kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és
gőzmosó gyárat.40 Mindezek természetesen már túlmennek a kékfestés történetén, de talán nem
volt hiábavaló az adatok összegzése. Az viszont még feltétlenül a témához tartozik, hogy az
egykori kékfestőrészleg tárgyi emlékeit, a nyomódúcokat Jakoby Gyuláné Haltenberger Gizella
őrizte sokáig, halála után Pokorný nevű műgyűjtőhöz kerültek sok más egyéb tárggyal együtt.41
Az előzőek arra szolgálnak példával, hogy olykor a textilgyárak is foglalkoztak
kékfestéssel, s ha a jövedelmezőség csökkent, mással is kiegészítették, tovább bővítették
tevékenységi körüket. Főleg olyan jellegűekkel, melyek városlakói igényeket elégítettek ki.
A vidéki, kisvárosi festők esetében is előfordult, hogy bővíteni próbálták szolgáltatási
körüket. Voltak, akik az alapanyag előállításának, mások a mintázásnak a gépesítésében látták

40
41

Csíki Hírlap 1912, 35. sz., 5.
Timcsák született Haltenberger Sarolt adatközlése.
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a megoldást,42 megint mások a több lábon állásban látták biztosítva jövőjüket. Sokan voltak,
akik festés mellett kereskedelemmel (viszonteladással) is foglalkoztak, mások valami egészen
új, innovatív kiegészítő vállalkozásba kezdtek, pl. a putnoki kékfestő – Polónyi Béla – fotózásba
kezdett.43

A szepsi kékfestők
Szepsi a 16-19. században jelentős mezőváros volt: Ezt az is igazolja, hogy számottevő
kézműiparral rendelkezett. Ennek története még alig feltárt, az ez irányú kutatások számos
eredményt hozhatnak még felszínre.
Az iparosok a kor szokásainak megfelelően céhekbe tömörültek. Szepsiben több céh is
működött, ezek egy része egészen korai alapítású volt. Egy kiadatlan, gépiratban fennmaradt
települési monográfia szerint a takácsok és kerékgyártók 1499-ben kaptak privilégiumot
Rozgonyi Istvántól, Szepsi akkori földesurától.44 Néhány évvel később, 1512-ben a szabók
kaptak privilégiumot az akkori földesúrtól, Báthori Istvántól, amit aztán 1564-ben II. (I.) Miksa
is átírt, így már királyi privilégiummal is rendelkeztek. Más forrás szerint a szepsi szabócéh
működése 1574-től datálható, ám ez feltehetőleg a céh törökkori újraalapításának dátuma
lehet.45 1563-ban alakult meg a vargák,46 1580-ban a csiszárok, 1583-ban a mészárosok, 1584ben a lakatosok,47 1613-ban48 (másutt 1642-ben)49 a szűcsök, 1620-ban a fazekasok50 céhe.
A 19. század második felében Szepsi lakói mindannyian iparosok voltak, akik – a kor
szokásainak megfelelően – természetesen birtokkal is rendelkeztek, de földjeiket nem ők maguk
művelték, hanem jászómindszenti és rudnoki napszámosokkal műveltették.51 A céhrendszer
ekkor már gyengülő formáját mutatta, egyrészt a rendszer rugalmatlansága, másrészt az egyre
inkább terjedő, egyre erősödő és olcsóbban termelő gyáripar lassan-fokozatosan háttérbe
szorította a kézműipart. Ezek az okok a céhrendszer megszűnéséhez vezettek. A céhek
felbomlására, a céhrendszer megszűnésére az 1870-80-as években került sor. Ennek jogi
hátterét az 1872-es ipartörvény adta, mely a céhek végleges felszámolásáról rendelkezett és
ipartársulatok alakulását írta elő. Erre minden településen másként került sor. Szepsiben a céhek
helyébe lépő ipartestület 1881-ben alakult meg, ám minden bizonnyal volt egy átmeneti
időszak, amikor céhek ugyan hivatalosan már nem léteztek, de formailag, s a köztudatban még
éltek. Ennek fényében értelmezhető Neupauer Gyulának az az adata, mely szerin 1891-ben a
következő céhek működtek a városban: csizmadia, asztalos, varga, fazekas, szíjgyártó,
mészáros, kovács, lakatos és molnár.52
A fentiekből kitűnik, hogy Szepsinek jelentős iparos társadalma volt, de azt is látjuk, hogy
a felsorolt adatok között sehol nincs szó a kékfestőkről. S ez nem véletlen. A fentebb szepsi
42

Domonkos Ottó 1961. 223, 229.
Szulovszky János 1988, 254.
44
Neupauer 53.
45
Gyulai Éva 2006a. 191. Egyébként ez utóbbi évszámot említi Neupauer is (87. p.)
46
Neupauer 74.
47
Neupauer 87.
48
Neupauer 89.
49
Neupauer 98.
50
Vida Gabriella 2006, 25.
51
Neupauer 167.
52
Neupauer 169.
43
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kékfestőként említett Fink János szepesolaszi születésű volt, s csak az 1860-as években
telepedett le városunkban. Kékfestő családból származott, apjának testvérét, Fink Imrét (lásd a
csatolt leszármazási táblát) Jozef Vydra is megemlíti a szlovákiai kékfestésről írott kitűnő
könyvében. Innen tudjuk, hogy Fink Imre 1826. január 9-én nyert felvételt a céhbe.53 Ám
keresztelési bejegyzéséből tudjuk, hogy apja, Fink András is kékfestő mester volt.54 Vydra a
szlovákiai festőműhelyek felsorolásakor nem tesz említést egyetlen abaúji műhelyről sem,55
nyilván azért, mert nem voltak róla adatai. Ezért is fontos ez a kutatási program, mert e
tekintetben hiánypótló.
Nem kizárt, hogy Fink János apai nagyanyjának (Petschius Elisabeth) felmenői is
kékfestők voltak, ugyanis a lőcsei céhhez tartozó mesterek névjegyzékében 41-es sorszámmal
találkozunk Andreas Petschly56 és 100-as sorszámmal Andreass Petscheli57 késmárki mesterek,
240-es sorszámmal Alexander Petzius lőcsei mester58 nevével. Köztudott, hogy a családnevek
írásmódja ebben a korszakban még nem állandósult, úgyhogy nem kizárt, sőt valószínűsíthető,
hogy ugyanarról a családról lehet szó. Ezt persze csak egy pontos genealógiai kutatás tudná
megerősíteni.
Fink János 1870-ben, már szepsi mesterként vette feleségül a szintén kékfestő családból
származó, szepesbélai Lang Juliannát. A Lang szintén egy ismert, nagy múltra visszatekintő
szepesi kékfestő család volt. Johan Lang iglói mester nevét 173.-ként 1766-ban jegyezték be a
lőcsei mesterek közé.59 A szepesbélai festőcéhnek 1872-ben 15 bejegyzett kékfestő mester volt
a tagja.60 Bár név szerint Vydra nem közli ezeket a mestereket, minden bizonnyal közöttük volt
Julianna édesapja, Lang Frigyes is. A Lang család kékfestő műhelye a második világháború
végéig működött Szepesbélán.61
Fink János, az első szepsi kékfestő mester 1908-ban hunyt el Szepsiben. Fink János és
Lang Julianna házasságából – a kor szokásainak megfelelően – számos gyerek született. 1871
és 1888 között összesen tíz, két fiú és nyolc lány születési és keresztelési adatai találhatók meg
a szepsi református anyakönyvben. A fiúk számában ugyan okozott egy kis bizonytalanságot,
hogy az 1873. február 17-én született és március 2-án megkeresztelt fiú nevét úgy jegyezték be,
hogy „János és Ödön”. Ám mégsem valószínű, hogy ikrekről lenne szó, inkább kettős
névadásról. Az is bonyolítja a vele kapcsolatos tisztánlátást, hogy ez a fiatalember 1898-ban
Finkeire magyarosította családi nevét,62 s ettől kezdve a fellelhető dokumentumokban Finkei
(vagy Finkey) Jenő néven szerepel. Erre a kettősségre utal az 1927-es elhalálozásakor történt
állami anyakönyvi bejegyzés megjegyzése is: …meno zomretého je nie „Jan, Eugen”, ale „Jan,

53

Vydra, Jozef 1954, 22.
A helyzetet kicsit bonyolítja, hogy Fink János halotti anyakönyvi bejegyzésében 1908-ban apja nevét néhai
Fink Györgyként írják. Az eredeti anyakönyveket egyelőre nem volt módom kutatni, az adatokért PhD Jana
Kovácsovának mondok köszönetet.
55
Vydra, Jozef 1954, 25-29.
56
Domonkos Ottó 1974, 151.
57
Domonkos Ottó 1974, 152.
58
Domonkos Ottó 1974, 153.
59
Domonkos Ottó 1974, 152.
60
Vydra, Jozef 1954, 28.
61
Vydra, Jozef 1954, 28.
62
Keresztelési anyakönyvi bejegyzése mellett, a megjegyzés rovatban olvasható, hogy „A m[agyar] k[irályi]
Belügyminiszter 1898/95581 sz[ámú] rendeletével engedélyezve nevét Finkeire változtatta.” Lásd: Református
keresztelési anyakönyv, Szepsi 1873/4. sz. bejegyzés. Štátny oblastný archív, Košice
54
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Edmund”.63 A bejegyzést így fordíthatnánk: … az elhunyt neve nem „János, Jenő”, hanem
„János, Ödön”. Ám ez mit sem old meg ebből a kettősségből, ugyanis a magyarul is
anyakönyvezhető Eugén magyar névváltozatáról a következőt olvassuk: „Az Eugén férfinév a
görög Eugenész illetve latin Eugenius név német rövidüléséből ered. Jelentése: előkelő, nemes
származású. Magyar alakváltozata az Ödön. A Jenő névvel mesterségesen azonosították a 19.
században.64 Az mindenesetre a forrásokból nyilvánvaló, hogy János Ödön névre keresztelték,
de a Jenő nevet használta.

Az első generációs szepsi kékfestők, Fink János és felesége, Lang Julianna síremléke a szepsi
temetőben. (Forrás: Szepsi város temetőkatasztere.)

Ő volt az, aki a kékfestő mesterséget Szepsiben apja után tovább vitte, tehát ő testesíti
meg a második kékfestő generációt településünkön. Felesége a szintén szepsi iparos családból
származó Knébl Mariska volt, Knébl Márton borbély mester és Bruoth Anna leánya.
Házasságukból három fiúgyermek született, akik közül a két fiatalabb ifjú korában elhunyt (lásd
a csatolt leszármazási táblát). Az 1903-ban István Gyula névre keresztelt,65 de a további
forrásokban Gyulaként előforduló legidősebb fiú folytatta apja mesterségét, ő is kékfestőként
tevékenykedett, ő képviseli a harmadik generációt. Ezt a helyi múzeum gyűjteményében
63

Anyakönyvi bejegyzés a szepsi állami anyakönyvben. (PhD Jana Kovácsovának tartozom köszönettel az adat
megküldéséért.)
64
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eugén (Letöltés: 2020. 12. 17.) A wikipédia hivatkozott szócikke a témában
legelismertebb magyar szakirodalmat, a Ladó János és Bíró Ágnes által szerkesztett Magyar utónévkönyv című
könyvet jelöli meg forrásként.
65
Anyakönyvi bejegyzés a szepsi állami anyakönyvben. (PhD Jana Kovácsovának tartozom köszönettel az adat
megküldéséért.)
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fennmaradt iparosok névjegyzéke is alátámasztja, melyben egyetlen kékfestőként a Finkey
Gyula név szerepel.66 Fennmaradt a gyűjteményben egy abc-s lapokból álló mintakönyv is,
melyben drukkolási névminták, vagyis apró cetliken levő nevek találhatók. Néhány mintázott,
kékfestő vászondarab és néhány nyomódúc is megőrződött, ezek is a gyűjteménybe kerültek.67
E tárgyi emlékeken kívül a szepsi temetőben fellelhető családi sírjelek emlékeztetnek még a
családra, s néhány idős szepsi lakos őrzi még emlékezetüket.
Finkey Gyula az, akire a ma élő, idős szepsiek emlékeznek, hiszen a második világháború
végéig itt tartózkodott és dolgozott. Eddig – tehát mintegy nyolcvan éven keresztül – követhető
nyomon a szepsi kékfestés története, ugyanis a második világháborút követően a műhely
megszűnt. Az akkori politikai viszonyok között nem volt ez szokatlan, Vydra is számos olyan
kékfestő műhelyről tesz említést, melyek ekkoriban fejezték be működésüket,68 de más
magánvállalkozások is sorra mentek tönkre, mivel az akkori politika nem támogatta ezek
további működését. Ám úgy tűnik, a szepsi műhely megszűnésének oka nemcsak ebben
keresendő. A helyi emlékezet szerint Finkei Gyula erősen jobboldali érzelmű személyiség volt,
s ezzel hozzák összefüggésbe, hogy elhagyta Szepsit. Hogy hová távozott, s mi lett a sorsa,
egyelőre homály fedi.
Fink János és Lang Julianna másik fiáról, az 1880-ban született György Ödönről,
valamint a legfiatalabb leányról, az 1888-ban született Irénről születési69 és keresztelési70
adataikon kívül semmi más adattal nem rendelkezünk. Lányaik közül Ilona rétyi (egykori
Kovászna megyei település, ma Reci, Románia) postamesterként hunyt el 25 éves korában,
erről egy – az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében fennmaradt, Szepsiben nyomott
gyászjelentés – tanúskodik.71 Ez a gyászjelentés azért is figyelmet érdemel, mert a kor
szokásainak megfelelően felsorolja az elhunyt rokonságát.

Fink Ilona Szepsiben nyomtatott gyászjelentése.
(Forrás: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/231336#)
66

A Moldava nad Bodvou.i járás iparos és kereskedő társulat iparosainak és kereskedőinek névjegyzéke címet
viselő dokumentum a szepsi múzeum gyűjteményében.
67
A szepsi múzeum anyagának összegyűjtésében Remák Bélának vannak elévülhetetlen érdemei.
68
Vydra, Jozef 1954, 25-29.
69

https://www.geni.com/people/György-Ödön-Fink/6000000103836893418; https://www.geni.com/people/IrénFink/6000000103839293841
70
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHHP-JHF; https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KHH5-Q1W
71

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/231336#
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A többi lányról tudjuk, hogy férjhez mentek, férjeik általában iparosok vagy állami
tisztviselők voltak. Egy lányról biztosan tudjuk, hogy kékfestő családba mentek férjhez. Katalin
(Szepsi, 1874 – Szatmárnémeti, 1938) Lukácsovits István kékfestő felesége lett, akinek apja,
Lukácsovits József Nagykárolyban, ő maga Szatmárnémetiben volt kékfestő. De mindezek
kifejtése, s a családtörténet szálainak további kibogozása talán majd egy következő dolgozatnak
lehet a témája. Mint számos további felmerülő kérdés is a szepsi kékfestőipar történetével
kapcsolatosan. Ilyenek lehetnek:
Fink János hol tanulta mesterségét, milyen vándorutat járt be, mely céhnek volt a tagja?
Fia, illetve unokája, Finkei Jenő és Gyula hol tanulták a mesterséget?
Termékeiket hol (vásárok, piacok, saját bolt) és kiknek értékesítették?
Milyen szerepet töltöttek be a kékfestő vásznak a térség viseletében?
Mivel foglalkoztak még a kékfestés mellett?
Milyen szerepet töltött be a család Szepsi társadalmában, milyen szerepük volt a szepsi
evangélikusoknak a település fejlődésében?
A kérdéseket tovább, hosszan lehetne folytatni, remélhetőleg lesz majd alkalom mindezek
megválaszolására.
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