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Árverési katalógusok, aukciók zajlanak
toll és ceruza bûvöletében. A becsüsök
szakértelme vetekszik a legjobb ékszer-
vagy óraszak-értõjével. Elképesztõ
részletességgel rendezik a töltõtollakat,
tollhegyek ezreit egy óriási térképre
szemléltetve, hogy ezek a kicsiny tár-
gyak a világ melyik táján, melyik gyár-
ban láttak napvilágot.

Kezdetben pedig varjú-, holló-, hat-
tyú-, lúdtollat használt az íráshoz,
melynek rugalmasságát úgy fokozták,
hogy forró hamuban edzették. Ennek
ellenére írás közben a toll hegye meg-
kopott és metszeni kellett. A gyûjtõk
körében oltárképpé is vált „A tollmet-
szõ” Adriaen van Ostade (1610–1684)
holland festõ mûve, mely a budapesti
Szépmûvészeti Múzeum õrzésében
tekinthetõ meg. Azt ábrázolja, hogy ré-
gen az olvasni tudó ember is íratott
egy-egy sort a vásáron lévõ tollforgató-
val; mivel a mesteremberek, mezõ-
gazdasági munkát végzõk keze nehe-
zen forgatta a lúdtollat.

Majd az órarugó rugalmasságát felis-
merve, hegyesre csiszolt rugódarab ke-
rült a lúdtollba. A magyar Rossi Antal
aranymûves 1828-ban meg egyenesen
arany lemezt formált és illesztett a
hattyútollba, melyet szabadalmaztatott
is Bécsben.

A Harison cég 1780-ban kezdett
acél írótollat készíteni. Senefelder Ala-
jost tartják a fémtoll feltalálójának 1796-
ban megjelent gyártmánya alapján. Az

angol Wiese
Birmingham-
ban állt rá az
írótoll gyártásá-
ra. Gigantikus-
ra fejlesztett gyá-
ra bizony nem
hatalmas loko-
mbilokat, ha-
nem millió pi-
cike tollhegye-
ket gyártott.
Ezen a gyárte-
rületen alakult
meg késõbb a
világ legna-
gyobb tollhegy-
múzeuma.

Pázmány Pé-
ter (1570–1637),
a Magyar Tudo-
mányegyetem
alapítója még
lúdtollal írt.

Nagyja ink,
gróf Széchenyi
István, Bláthy
Ottó Titusz, Zi-
pernowszky Ká-
roly bizonyítvá-
nyát már angol
gyártmányú tol-
lal írták.

Magyaror -
szágon a Schu-
ler József által
1881-ben alapí-
tott íróeszköz
gyár akkor in-
dult fejlõdés-
nek, amikor
Angliából fém-
sajtoló, metszõ
gépeket hoza-
tott, és angol
szakembereket
a l k a l m a z o t t .
„Schuler József elsõ magyar acélírótoll,
tollszár- és indigómásolópapírgyár” né-
ven vált ismertté gyártmányával.

Reklámcéllal születtek a mesés szép-
ségû tollhegydobozok. Schuler „Or-
szágház-toll”-at hozott forgalomba a
megépülés emlékére. Az Országház du-
nai homlokzatának és négy magyar po-
litikus portréjának rajzolatával, 60x130
mm – F. Nulent jelzettel.

A tollszárak egyenesen elbûvölõk,
csiszolt, lakkozott faanyagok, ébenfa
mellett gyöngyház, üveg, bakelit, arany,

ezüst, ékkõ, piciny nagyítóüveg díszí-
téssel. A fém részre a gyártó neve,
számjele került.

A tollhegyek formája választékos,
mutatóujj, kézfej formájú, harangtorony
alakú, de öt hegyre bemetszett, ún. kot-
tavonal-író is készült.

Az arany tollhegy 14 rész finom
arany, 15 rész ezüst és 18 rész vörösréz
ötvözetbõl állt.

„Mártogató toll” = tintába mártó toll
idõszakában az 1880-as évektõl kezdett
elterjedni a „töltõtoll”, az eleinte pipet-
tával töltött toll – a toll hengerében lévõ
tintacsõbe helyezett tinta. Majd ezt kö-
vette a szivattyú megoldású töltõtoll.
1884-ben Waterman készített végül is
olyan modellt, melynek töltése egysze-
rû és elõállítása nagy szériában készül-
hetett forgalmazásra.

A toll szerkezete mellett értékhatáro-
zó az esztétikai szépség: arány, anyag-
különlegesség, felületi kivitelezés, csil-
logás. Titkos lakkreceptek, ebonit ré-
teg, moarés színskála, dombormû cso-
dák. Híres mûvészek kreációi, pl. Fede-
riko Monti különleges „Montegrappa
dragon” 18 karátos mesebeli sárkány
díszû tolla, vagy Manfred Ebenhard
„Ember útjai a világban”, rekesz-zo-
mánc technikával készített csoda; hen-
gerfelület szimbolikus képe nagy rek-
lámmá vált.

A tinták közül a legrégibb a korom,
meg a gubacstinta (csersav, vasgálic
és kevés gumiarábikum). A tinta kon-
zisztenciája töltõtollak esetében lé-
nyegesebbé vált. Golÿ Andor (1896–?)
a Waderer Werke Continental
képviselõje egészen különleges tintát
talált fel golyóstollába. Az olcsó mû-
anyag létrejöttével Bíró feledte barát-
ját és „Bíró-pen” néven terítette a pia-
cot külföldön.

A tintásüvegek = kalamárisok meg a
tintatartók a múzeumok legszebb tárgyai
közé tartoznak. Továbbá a rézbõl öntött
vaddisznó szobrocska, hátüregében
vaddisznó szõrrel, mely a tollhegyre ra-
gadt „papír-pihe” lehúzását szolgálta.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

Írótollak, töltôtollak a mûgyûjtés világában

„Dragon” = sárkány,
ezüst magasdombormû-
vû cizellált felület, rubin
beépítéssel, Frederico
Monti alkotása

„Ember útjai a világban” rekeszzománc kép
a töltôtoll hengerfelületén, Manfred Eben-
hard alkotása

„Vágotthegyû fémtoll” oklevelek kedvelt szö-
vegíró tolla; gyári jelzés: F. Soenneeken


