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14. fotó

15. fotó

16. fotó

17. fotó

14. fotó. Felsô Pantokrátor, arany, süllyesztett rekeszzománc. Részlet a Magyar Szent Koronáról, X. század körül. 15. fotó. Szent Péter apostol, arany, süllyesztett rekeszzománc. Részlet
a Magyar Szent Koronáról, X. század körül. 16. fotó. Dukász Mihály, arany, süllyesztett rekeszzománc. Részlet a Magyar Szent Koronáról, X. század körül. 17. fotó. Géza, arany, sülylyesztett rekeszzománc. Részlet a Magyar Szent Koronáról, X. század körül
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SODRONYREKESZZOMÁNC

A nagyszentmiklósi kincslelet egykor zománccal díszített tárgyai fontos információkat
szolgáltatnak a VII. és VIII. század népvándorlás kori zománcozásának történetéhez, mert
általuk megértjük azt, hogy a III. század óta Európa közepén a zománcozás mûvészete
Bizánctól függetlenül létezett és fejlôdött. Az aranyedények leírója, Hampel József felsorolásából kitûnik, hogy jó néhány edényt díszítettek kék színû zománccal, melyekre a vésett
– vájt vagy trébelt – alap jellemzô. Egy edényen lehet látni az egyik legnehezebb zománctechnika, az a’jour vagy áttört zománc legkorábbi alkalmazásának nyomait.
A XIV. század második felében a magyar ötvösök eddig ismeretlen és merôben új technikával kezdtek dolgozni, az úgynevezett sodronyzománccal. Nyitott kérdés még mindig,
hogy hol és mikor keletkezett ez a technika, s miért éppen Magyarországon honosodott
meg a XV. században. Általánosan elfogadott vélemény, hogy a sodronyzománc gyakorlata valószínûleg Velencébôl származik, ahol az itáliai ötvösök már ismerték a sodronyok
készítésének módját és alkalmazását, majd feledésbe merült. Virágkorát és a technika teljes kialakulását az erdélyi ötvösöknek köszönhetjük, s idôvel már magyar technikaként
emlegették, s így Erdélyben születtek a legszebb sodronyzománcos mûvek. Ezért is nevezik
ezeket „magyar sodronyzománcnak”. A magyar sodronyzománc a maga nemében – stílusában – olyannyira sajátos, hogy merôben különbözik a bizánci, a görög-grúz-orosz és
perzsa ﬁ ligránzománcoktól is, annyira, hogy a kettônek semmilyen összefüggése nem állapítható meg. A bizánci zománc utolsó nyomai és a magyar sodronyzománc keletkezésének
ideje között mintegy száz év különbség van. A technikai különbséget az is igazolja, hogy
míg a bizánci rekeszzománcok tisztán síklapúak, ezzel szemben a magyar sodronyzománc
a lapos relief hatásában érvényesül, mely a sodronyokkal készített ornamentikákban jut
érvényre. Gyakori a háromlevelû tulipán, melynél a kehely szerepét a tônél álló köridom
tölti be. Elôfordulnak többlevelû virágok, melyeknek szirmai tojásdad vagy szögletes idomúak, szélesebb végeinél kicsípettek, de sokszor ezektôl eltérô formákat is használtak (például szívidom, többküllôs csillag, lóherelevél alak, szôlôfürt és gránátalma). [32]
A magyar sodronyzománc teljesen eltér a zománcokkal díszített ﬁ ligránoktól, mert az
egész felület, tehát nemcsak a motívumot alkotó ornamentika belsô rekeszei, hanem a díszítmény körül fekvô külsô alapterület is be van töltve zománccal. Ebben az esetben az
ornamentika hatását maguk a drótok – sodrott huzalok – körvonalai szolgáltatják.
Kétségtelen tény, hogy a magyar ötvösök már az elsô Árpád-házi királyok korában ismerték és készítettek is zománcozott tárgyakat. A XIII. és a XIV. századbeli kelyheken
nem egyszer találkozunk sodronyzománcokkal, de az is igaz, hogy a legjelentôsebbek a
XV. századbeli sodronyzománcos kelyhek között vannak. Magyarországon számos nagyobb városban a templomok építése – István uralkodása alatt, majd a barokk idôkben –,
átalakítása magával hozta az ötvösség felvirágzását is. Ez a fellendülés a XV. századtól
kezdve több nemzedéken keresztül a XVI. század közepéig tartott, míg történelmünk
sorsfordító eseményei, a reformáció és a török hódítás meg nem akasztotta. Ez a százharminc esztendô hazánk ötvösmûvészetének aranykora.
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64. fotó. Mátyás-kehely

65. fotó. Sodronyzománcos kehely

67. fotó. Telegdi-kehely részlete, talp

66. fotó. Telegdi-kehely
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128. fotó. Járási Ildikó: Murália

130. fotó. A 128. fotó részlete

129. fotó. A 128. fotó részlete

131. fotó. A 128. fotó részlete

A sablonzománc a ’60-as években az ipari zománcozás fejlôdésével jött létre épületek külsô-belsô borítására. A technika lényege, hogy a többnyire geometrikus motívumok színeinek megfelelô – negatív vagy pozitív – sab lonokat készítenek kartonpapírból, és a kompozíciónak megfelelô sorrendben felszórt (ipari körülmények között, nagynyomású
levegôvel mûködô iszapzománcszórás) és megszáradt zománcra rátéve a felesleget lekefélik, majd kiégetik. A felületre
idôjárásálló fedô (opak) iszapzománcokat használnak. A színek illesztése körültekintô munkát igényel. Ez a technika
munkaigényes, mert minden színt ki kell égetni a következô felvitele elôtt. A burkolóelemek általában négyzetes vagy
téglalap alakú acéllemezekbôl készülnek, ezzel megkönnyítve a szerelést.
A sziluettzománc a Szilassy János ötvös nevéhez köthetô és a XVIII. század végétôl feledésbe merült technika XX. századi újjáéledt változata. Megkülönböztetünk opak zománccal festett, körvonalaiban fûrészelt és festett (rekeszelt), teljesen áttört módszert. Technikailag arról van szó, hogy az ábrázolandó figurát sziluettje mentén körbefûrészelik, és alapozás után színes opakzománcokkal megfestik – síkban vagy kissé domborítva. A másik esetben a sziluetten kívül a hátterét is kifûrészelik, majd alapozás után ezt is festik, vagy színes transzparens zománcokkal színezik.
(Részletesen lásd Ötvös Nagy Ferenc Festôzománcozás címû könyvének 145. és 159. oldalán)

[64] Menyhárt L., 1988/10., 22. o.
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FESTETT RELIEFZOMÁNC
A zománcmûhely létrejöttét követôen a mai értelemben vett „iparmûvészeti technikának”
kinevezett zománc kitört az iparmûvészeti felhasználásából, az ötvösségbôl is kiemelkedett, melynek évszázadokon át díszítôanyaga volt. Azt gondolhatnánk, hogy a zománc
már-már kizárólagosan csak képalkotó matériaként ismert a hazai mûvészeti köztudatban, az igen szerencsétlen tautologikus „tûzzománc” néven, amely talán szándékoltan
vagy nem, egyszersmind korunk számtalan „zománcosan” csillogó felületet adó technológiáitól való elhatárolódást is szolgálja. [66]
Az alkotótelepeken – ahol az ötvösség mûhelyfeltételei nem adottak –, a hagyományos
technológiákat és technikákat nem teljesen ismerve, a „tûzzománc” egyedi jelentésû, sa-

146. fotó. Turi Endre: A fény születése

148. fotó. Tóbiás Klára: Medve a város felett
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Kecskeméti iskola
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játos mûtárgyak létrejöttének mûfajává vált, zománcozott táblaképek formájában (Kecskemét, Budafok). Így született meg a XX. század ’80-as éveiben a kecskeméti technika
egyik változata – mely hasonlít a Limoges-ban gyakorolt grisaille vagy fekete-fehér technikára –, a reliefzománc. Kétféle alapra készülhet: vaslemezre (146. és 147. fotó) és rézlemezre (148. fotó).
A XX. századi zománcmûvészetben igen jelentôs technika – melyet több festôzománccal
foglalkozó hazai és külföldi alkotó sajátított el Kecskeméten, és alkalmazza mûvei létrehozására – a Kátai Mihály nevéhez kötôdô transzparens iszapzománcos festés rézlemezen (149. fotó). Létrejöttét elsôsorban az iparban használatos színes iszapzománcok –
legfôképpen a színtelen transzparens alapzománc – gyártása technológiai fejlôdésének,
másodsorban Kátai következetes újító szándékának köszönheti.
A kecskeméti eljárás néhány színre épül. Alapozásul egy transzparens zománciszap
szolgál, mely kiégetve teljesen átlátszó, üvegszerû, és milyensége a zománcréteg vastagságától függ, elôször piros-rózsaszínûre ég, késôbb zöldes aranyszínûre változik. Égetéssel
a színtelen transzparens zománcból vörösréz alapon a rubinvörös, a barna, a zöld, a fekete minden színárnyalatát ki lehet hozni. A különféle transzparens (színtelen) zománcok
vegyi összetételüknél fogva színezôdnek el a réz-oxidtól. Égetés után fekete zománc kerül
a felületre, majd ebbe szárítás után karcolással rajzoljuk bele a ﬁguraformákat. Utána
egy féltranszparens zománccal, például ónos fehérrel még tovább módosítható a fekete
ﬁgura. Az eljárás különös szépségét a többszöri égetés, tûzben festés adja, melynek során
rétegzôdés jön létre a felületen.
A kecskeméti iskola nemzetközi hírét ezeknek a különleges hazai anyagoknak és egyedi,
sokoldalú felhasználhatóságuknak köszönheti. Ezen különleges zománcanyagok közül is
kiemelkednek a fémes zománcok (lásd 193. oldal).
A reliefzománc vaslemezen hasonlít a XV–XVI. században gyakorolt grisaille vagy fekete-fehér technikára, de lényeges különbség a két technika között, hogy a fehér cirkonzománc fekete alapon történô egymásra rétegzésével olyan
hatás érhetô el, hogy a kecskeméti reliefzománcon a zománcréteg nem csupán optikailag, hanem kitapinthatóan
plasztikus.
A színes reliefzománccal felépített plasztika vörösréz lemezen a legszebb, mert a transzparens alapozáson különlegesen mozog, illetve „megugrik” a cirkonzománc. Többszöri égetés hatására a cirkonfehér a réz-oxid legkülönbözôbb színeit varázsolja elô, a púderréteg vastagsága, az égetési idô és a hômérséklet függvényében. Kvarcliszt
hozzáadásával a zománcpúder sûrûsége szükség esetén fokozható. A reliefzománcok készítéséhez a cirkonpúdert
rétegrôl rétegre kell felhordani nedvesen, majd szárítás után beégetni.
(Részletesen lásd Ötvös Nagy Ferenc Festôzománcozás címû könyvének 121. oldalán)

[65] Fogarasi Zs., Atelier, 2008/4.
[66] Prékopa Á. In: N. Dvorszky H. (szerk.), 2003, 141. o.
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36. fotó

37. fotó

38. fotó

36. fotó. Ötvös Nagy Ferenc: Bugaci emlék, domborított rekeszzománc, fóliaberakás, színes opak és transzparens ékszerzománc, fa, 1986. 37. fotó. Boromisza Katalin: Utolsó
vacsora, rekeszzománc, színes opak és transzparens ékszerzománc, 2008. 38. fotó. Nagy
Enikô: Széki kompozíció, rekeszzománc, színes opak és transzparens ékszerzománc, 2010.
Zománcmûvészeti Gyûjtemény, Kecskemét
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