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Pest-budai ónműves emlékek. 

Az ötvösművekkel rol.:on formáik és az ezu.stholmikhoz való szinbeli 
hason16ságuk az 6nedéoyeket már a kötépkori budai háztartásokban is 
kedyeltté tették. Egy erdélyi lelet és a bácsbodrogmegyei tvajszkai kincs. 
összegyüjtésekor a budai 6nrnűvesség négy tárgyi emléke is elökerillt, 
és így Buda középkori 6ntdtcoyeirö\ nemcsak a régi leltárak és okleveles 
adatok tanuskodnak, hanem most mir közvetleniil maguk az emlék
nnyagok is. 

Erdélyben még 1904--ben tíz Olas kaooáYal és kilenc tányérral együtt 
klték azt a hengeres t~tü, recés gyúrúkkeJ es testén elói lángsugaras 
koszonihan vésett IHS-sel díszített fedeles kupat, melyen bárom 60jegy 
közül a hárrnastoronnyaJ díszített bélyeg, vaJaolint a reávésett 1541-es 
hs.zam kétségteIenill igaz.olja, hogy a Magyar Nemzeti )luzeUlll el.en 
33·5 centiméter magas kup:hal egy olyan rnúhöz jutott. mely eg)' jó
képességü budai ónmúves mester nnwelyeben, Budának török kéne nlO 
kerülése h'ében kés.z.ült. 
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1917·ben Vajszkan a budai gótikus ónmüvessegnek további három 
emJékE:re buk.ka.ntak. Ez alkalommal ismét nagyobbsz:imú ónedény 
került elő a földbiil. Harmadolás revén (Varjú Elemér ud"ari tanácsos 
út jan) az. értékesebb részt képezö al a három tinyér. melynt.l: bélyege:i 
a budai ómert tÜIltetik: fd. ugyancsak a Magyar Nemteti !úúzeumé lett, 
núg a többnyire bécsi késutésü többi holmi atombori Bácsbodrogvármegyei 
.Múzeumnak jutott. 

A budai közé.pkori óaművesség idáig lelismert négy emléke nemes 
egyszerűséggel a komplikáltabb szerkezet nélküli tis%ta formahatásra '-'an 
felépih'e, A budai gótikus ónmü\'ességnek. a középkori ötvösség pompá
tatos S7.erepénl ellentétben. a háztartási edények körére szoritkozó 
szerepéről tanuskodnak. 

Az európai ónmü\-esség is e korba!l még hasonló szereny keretekre 
szorítkozik s csak a A""\'I. század előrehaladó é"tized~vel kezd mindjobban 
teStesedai. A budai és a pesti ónművesek a XVI. és XVII. századi francia 
és német ónmüvészethez hasonló szerepet nem tudtak játszani. mert 
az Erdé.lyben talált budai kupán feltiiotetett évben _ 1 54 1 -~n - Buda 
tomyaira lófarkos zászlók kerülnek, s a pest budai ónmüvességet a török 
uralom másfélszázadra kikapcsolja az európai és arnagyar ónmüvesség 
történeti fejlödéséböl. 

I. 

A törökök elüzése után az. ónmüvesség üj ra megllOnosodott Pesten 
és Budán. mégpedig hamarosan és az. első mestersegek között. Az ón· 
művek a romjlliból újjaépilló Ht dras l:lk~ainak legelső háztartási szerel
vényei között kapnak helyet. AI. ötvösmúveket megfiz.etni nem bír6 
srerényebbigenyú lakosok az ezüsthöz hasonló színük miatt .szegények 
ezilstjé. -nek ne\'ezték az ónmü\'el.:et. 

A visszafoglalás után pár h'yel, mid6naháborús zajok már lecsitultak, 
s az 6nnak hadidlokra való igénybevétele sem volt mar annyira szükséges, 
Schwartz Márton és a bécsi Röder Uiki6s 6nmllvesU- tfinnek fel a két 
testvérvárosban. Az előbbi 1696 táján Budán kap polgárjogot, míg Röder 
Pesten telepszik le s kezdi árusítani k~itmény~t. Ezek sorából az. 169B-ban. 
tehát még a A"Vn. században ké~itett egyik tányérja a mai napig is reank 
maradt a gyömrői református egyházban mint az újjaéledó két vároS 
űj életszaHnak lege1sö ónműves emléke. 

Sc::hwartz Marton budai és Réder Miklós pesti letelepedésével a pest
budai 6nművesség kerek másfélszázadra terjedő. utolsó szakasza indul meg. 
RöJer és Sc::hwartz mWLkásságá.hoz csatlakozik még a Pestre telepedett 
Röder Kristóf, a Braunsc::hweigból bevándorolt s 171 6-ban Budán letelepe
dett Schrecl::h Sámuel J ános, a brünni szii1etésű s 17l7-ben ugyancsak 
Budára k~n11t Streckh Károly, az ugyanakkor pesti polgarjogot nyert 
Ederth Tamás s aKomáromban sz:űletett !l1iholtd .. -y Ferenc J ózsef munkás
saga, aki I72O-ban budai polgárrá lesz. 

Ezek a Bécsben, Brauosc::hwcigban. BrünnUcn és Komáromban 
született mesterek voltak: a pestbudai önmüvesség űjjá indítói s 6klatták cl 
az újjáépwő ház.tartásokat is. A korai késdtményekból csupán Röder 
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Pest-budai ónműves emlékek. 

Az öt .... ösrnűvekke1 rokon fonnáik és az ezüstholmikboz való szinbcli 
hason16ságuk az 6nedényeket már a középkori budai bbtartásokban is 
kedvcltte tették, Egy erdélyi lelet és a bácsbodrogmegyei .vajszkai kincs. 
összegyüjtésekor a budai ónmüvesség négy tárgyi emléke is előkerült, 
és igy Buda középkori ónedenyeiröl nemcsak a régi leltárak és okleveles 
adatok tanuskodnak, hanem most már közvetlenül maguk az emlék
nnyagok js. 

Erdélyben még 1904-be.n tíz más kannánll es kilenc t:i.nyérral együtt 
lelték azt a hengeres testu, recés gyürükkel és testén elől Jángsugaras 
kosl.oruban vésett IHS-sel díszített fedeles kupát. mdyen harom ónjegy 
közül a hármastoronnyal díszített bélyeg, valamint a reávésett J541-es 
h5zam kétségtelenül igazolja, hogy a Magyar Nemzeti :\!üzeUlll e1.en 
33·5 centiméter magas kupi\·al egy olyau múböz jutott, mell' em' jó
ke.pe~gű budai ónműves mester mühe1yében , B\ldának törők ketre "aló 
ke.riIlése hébe:n készült. 
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1917-ben Vajszkán a budai gótikus ónművességnek tovabbi három 
emlékére bukkantak... Ez alkalommal ismét nagyobbszámú ónedény 
keriilt elő a földbiíl. Hannadolas revén (Varjú Elemér udvari tanácsos 
útján) .az.. érték~bb .riszt ké~ö az a bárom "tányer, melynel": bélyegei 
a bud3J. emert tüntetik fe!, ugyancsak a Magyar Kemzeti Múzeume lett, 
mig a többnyire béc;i készítésű többi holmi a zombori Bácsbodrogvánnegyei 
1.iúz.eumnak jutott. 

A budai középkori 6nmú\"('S.ség idáig felismert négy emléke nemes 
egyszenisegge! a komplikáltabb .szerkezet nélküli tiszta formahatasra van 
felepitve. A budai g6tikus 6nmú\'essegnek, a középkori ötvösség pompa
zatos S7.erepevel ellentétben, a haztartási edények köréIe sZorítkoz6 
szerepéről tanuskodnak. 

Az eur6pai ónmű,·esség is e korban még hasonló szereny keretekre 
~ritkozik s csak a A""\l. század előrehalad6 évtiz.edeivel kezd mindjobban 
testesedni. A budai és a pesti ónmúvesek a XVI. és >"'VII. századi francia 
es német órunüvészethez hasonló szerepet nem tudtak játszani, mert 
az Erdélyben talált budai kupán feltüntetett évben - 154!-hen - Buda 
tornyaira lófarkos z3.szlOk kerülnek, s a pest budai 6nművességet a törők 
uralom másfélszázadm )"';kapcsolja az eur6pai és a magyar ónwűvesség 
történeti fejlödéséböJ. 

r. 
A törökök eJűzése utan az ónmüvesség újra meghonosodott Pesten 

és Budán, mégpedig hama.rosan és az elsó mester~gek között. Az ón
művek a romjaiból újjáépilló két \-áros lakooainak legelső háztartási szerel
vényei között kapnak helyet. A2. ötvösműveket megfizetni nem bíró 
szerényebbigényú lakosok az ezüsthö;t hasonló színük miatt »szegények 
ezüstje. -nek ne"ezték az ónmű .... eli:et. 

A visszafoglalás utá.n pár h'nl, midőnaháborlÍ,s zajok mar lecsitultak, 
s az Ónn:tk. hadicélokra való igénybevétele sem volt mar annyira szükséges, 
Schwartz Mirton es a bécsi Röder Miki6s ónmúvesek tűnnek fel a két 
testvérvarosban. Az előbbi 1696 táján Budán kap polgárjogot, míg Röder 
Pesten telepszik le s kezdi árusitani készitményelt. Ezek sorából az 16gB-ban, 
tehát még a }".-vn. században ké~ített egyik tányerja a mai napig is reánk 
IDaJ:adt a gyömrói református egyházban mint az újjáéledő két varaS 
új életszakának legelsö ónmúves emléke. 

Schwartz Marton budai és Röder lIIiklós pesti letelepedésé ... -et a pest
budai órunüvesség kerek másfélszbadra terjedő, utolsó szakasza indul meg. 
RöJer és Schwartz munkásságához csatlakozik még a Pestre telepedett 
Rooer Krist6f, a Brauoschweigb61 bevándorolt s 17l6-ban Budán letelepe
dett Schreckb Sámuel János, a brüoni sziiletésű s 1717-hen ugyancsak 
Budára k'!rúlt Streckh Károly, az ugy811akkor pesti polgárjogot nyert 
Ederth Tamas s a Romáromban született !lliholtzJ..-y Ferenc]ózsef munkás
sága, alci I72O-ban budai polgárrA lesz.. 

Ezek a Bécsben. Braunscbweigban. Brünn~n és Komáromban 
született mesterek voltak a pcstbudai ónmüvesség újjá indít6i s ők latták el 
az újjáépülő háztartasokat is. A korai készftményekből csupán Rooer 
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::<liklós ket tányérja maradt reánk; a budai készitmények teljes eges.z:ükbell 
megseJ:nmisilltel.:: abban a túz..-észben, md}' 1723-ban a Becsi-kapu köze.
lében tárt ki .. oU egyhá:z.i kőrmeI:\eten résztvcyé hivek vigyázatlansága 
folytán ióporoshordó lobbant lángra !i okoor.ta azt a türet, mely végigterjedt 
és pusztított a varbao. 

_~ ruzvést.ben B. budai 6umü,-es emlékek is elpusztultak, s a helyi 
ónmüverekn~ sürgő!. munkillal kellett pótolni és fe1szerclni a nélkülöző 
hárlartisoklll. Budi.n ekJ.::or két 6nmüv~ dolgozott. Csakhamar megütközés-
sel kellett látnink, hogya konjunl.""tlirális he1yutet kihaszn8.1ó olasz ón
mŰHse!.:. bl:k.kantak fel Budán és e1kapanntják el61Uk a megélhetést 
.;s kenyeret jelentő munkaalkalmakat. Sürgős pana.ssxal fordultak tehát 
mind II budai városi tanácshoz, mind pedig a Szent György-napi tiszt
újíusoba érkezett azon királyÍ bizottsághol: is, amelyik évente szálit ki 
és kamarai péo.tügyekke1 is foglalkozott, és sürgős segítséget kértek azirant, 
hogy azokat az olasz. ónöntőket , ahl hazról-hazra jiroak, tiltsik el a 
munkától, mert sem a varosnak nem fizetnek, sem a kincstári kőz;adók terhé
ben nem részesedne..késapbt:t inllencsaktlviszik, Kérik tehát, hogyaz olaszok 
helyett őket, mint helyi mestereket támogassák, 1723 június 9-én a budai 
városi tanács illésén két alkalommal is szóbakerill a kérésük, amelyet 
azonban a tanács elutasított, Indokolásul felhozta, hogy a tűz;yészben 
az ónIIlü\'es emlékek teljesen elpusztultak, s igy a kereslet IDOst oly nagy, 
bogy a kit helyi mes/er nem tudná ellátni. A budai ónmú"esek amúgysem 
akarnak a házakban dolgoz.ni, Ezen indokok alapján az ola.szoknak egy 
bizonyos ideig tehát a munkát még megengedik. K ötelezik azonban az 
itt dolgozó idegen ónőntóket arra, hogy havonkint négy forintot a \'árosi 
kamarai hivatalba fizessenek be. 

A következo nap (június IO-én) a budai tanács ismét a budai ónőutók 
kéreshel foglalkozik és mérlegeli a helyi ónművesek újabb javaslatát. 
Az idegen ónöntők minden font utan hat krajcárt, azonkÍl'ül élelmet és 
szenet kő\"etelnek. Ezzel szemben a helyi mesterek csak öt krajcárt kémek 
a sima tilért és tányérért és tíz krajcárt a mély tál és gyertyatartó után, 
élelmezés és szén nélkül, csak a7.ért, hogy a polgárokon való segités jó 
szindéka.t megmutassak, A drosi tanács méltányolta is ut az előterjesztést 
és azt határoz.ta, bogy ba a helyi mesterek tényleg be is tartják ezen ajan
latukat és eszerint dolgozoak. valamint, ha jó munkat végeznek - amclytct 
meg fognak viz.sgáhu - és ba a vásárló közönseg részéről is nagy lesz 
a kereslet. abban az esetben nem fogják a zavarókat (tSwrert-eket) polgári 
védelembeII részesíteni . 

.\. ,-árosi tanács támogatish'al és al. olcsóbb irajánlattal a fenyegető 
\'ersenyt ilykep sikerrellegyö7.vén, most mar zavartalanul fejlődött tovább 
a pestbudai ónművesség, A reánk mamdt csekélyszámú emlékanyag 
tanusága szerint et. a nyugati szomszéd államok hatása alatt fonnálOdott 
s főleg a csehek és a szudétanéI.netek "-Ital bdolyásolt karaJ.:tert mutat. 
Kezdetben többnyire bevándorolt mesterek üzték, később azonban a már 
Magyarorszá~on uw.etett ónöntők, de majdnem teljes egészében a Közép
európában kialakult cseh és némct előképek után, l743-ban bukkan elő 
az első pesti születésü mester, Weinberger Péter és 1163-ban Budán is 
végre a helyi st.ületésű Streck Péttcr lett mesterré, 
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A pestbudai ónművesség reán.l.:maradt darabjai 8%t mutatják, hogy 

a két testvén'áIos visstaIoglalása utáni időben az ónművesség már túl van 
azon a ko~akon, amelyet ónmüvészet eimmel lehet beilleszteni a magyar 
iparm6vészet történetébe. EJ.:kor az ónmű\'ességet már majdntc m teljes 
egészében csal.: müvességnek tekintetti.k: tiután anyaginak, a megélbetés. 
illetöleg kenyérkereset kérdésének. A ma.,!7)'ar ónmüvességnek Pestbudahoz 
fú.zöd6 e kori fejezete csupa gond és aggodalom a magyar ónművesseg 
akkori elesett.ségeésmegtámadottsága miatt is, Az a temérdek idegen hatás. 
mely a pesti és budai óll.Dlűvességet érte, tumésze.tesen~pelO plult el nyom
talanul, Sokszor ugy tútrik azonban, bogy a pestbudaiak mindeot átszúrtek, 
ami idegen \'olt és a hel}i ónmúvesség is csal.: olyat vett fel és tett magáé"á. 
amiról osztönöSeo előre érezte, hogy magához tudja hasonitani, A pestbudai 
6nmüvességnek idáig csak ötven em1ékét sikerült felkutatnun!.:, és igy 
további szorgalmas anyaggyüjtés szükséges ahhoz, bogy az megfelelő 
számú alkotassal igazolja egykori fejlettségét és feltételezett számotte.vo 
sZCJepét. Az emlékek eddigi csekély száma teszi azt. hogy ma, az időnek 
bizonyos távlatából a pestbudai ónmúvesség idegtcnból származó rétegez6-
i:IésH is, az ónkupá.k fonnáját és díszítését soks7.or magyarnak érezzük. 

ll. 

A pest budai ónöntő mesterek sorából munkásságával és szereplésé:vel 
Fauser :Mátyás tűnik ki különösebben, Ö már Buda. szülöttje s egyúttal 
alapítója egy olyan dinasztiának. mely a budai ónmüvességnek a XL'\:. 
század hatvanas évéig terjedél életében mindig adott egy-egy tevéken)" 
és jeles mestert, A budai Fauserck folyamatos és állandó müködése ilykép 
tönset alkot a budai ónmüvesség történetében. 

Faus!.'! lIátyás 1174 elején folyamod.i..k mesterjogért a budfli tanácsboz, 
A négy cwel elóbb !'!telepedett és bécsi születésű l.oibl István, \'alam.int 
Wittinger Lukácsné, aki férje halála ntán ura múhelyét tovább vitte tS 
abból élt, kenyerüket féltik tóle s ezért elutasítását kérik. Ismételten 
hivatkoznak arra, hogy megélni többen nem tudnak. Szorgalmazzák, 
hogy tcmiatt Fawer a feh'étel és bekebelezés követelt szándékától mozdít
tassél.: el, A \"árosi tanács Loibl és Wjttingern~ számadásait, kérvénydt, 
és indokait tUt.etesen megviz.sgálva, 1774 március 7-én megállapította. 
hogy a közokiratokban világosan áll, hogy Buda városában két ónöntő 
mesternél több egyazon időben nem volt, ki.izillük pedig az egyik vagyoni 
lehetöségeiben mindig elszegényedett s a közös terbek vise.1ésere ilykép 
képtelenné vaJt. Fausert kére1mével e miatt elutasítják: az ónőntök 
számának a növelését a közérdek nem kivánja, de 16leg azért is, 
mert Fause.r Mátyás a letelepedés eltiltását kérelmező Laibl személyes 
jelenlétében kijelentette, hogy ő a bécsi próbával ellátott önt bécsi aroll 
szándékolja eladni, lemondva a műhelyről, tisztán azért, hogy a legala
csonyabb áron értékesithesse. 

Fauser Uátyás lába alól saját szülöruosának a tanácsa huda ki 
tehát a talajt egy özvegy mestl'!rasszony és egy Bécsból bevándorolt 
mester kedvéért, Fauser sorsa bizonytalanná "ált s még négy keserves 
éven át kellett kii:denie és harcolnia, mig .... égre Budán polgárjogot kaphatott, 
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illiklós ket tányérja maradt reánk; a budai készitmények teljes egészükben 
megsemmisültek abban a tüz"észben, .mel)' 1723-'030 a Bécsi-kapu köze
lében tört ki. Al. egyházi körmeneten ~észt"evéi hívek vigyazatlansága 
folytáa ióporoshordó lobbant lángra 5 okozta azt a tüzet, mely ,"égigterjedt 
és puszritott a .... -árban. 

A tűzvészben a budai ónmű"es emlékek is elpusztultak, s a helyi 
őnmüYl'sekn~ sürgős munkillal kellett pótoln.i és felszerelni a nélkülözö 
báttartásokat. Budán ekkor két ónmüves dolgozott. Csakhamar megütközés
sej kellett Játniok, hogya J.:onjunl..-turális helyzetet kihasználó olasz 60-
mú\"esek bcl:.kantak fel Budán és elkaparintják előlük a megélhetést 
és kenveret jelento munkaalkalmakat. Sürgős pall2.SSza1 fordultak tehát 
miod a budai városi tanacsboz, mind pedig a Szent György-napi tiszt
újítasokra érkezett awn királyi bizottsághoz is, amelyik évente suilIt ki 
és kamarai pénz.figyekkel is foglalkozott, és sürgős segítséget kértek azinint, 
hogy azokat az olasz ónönt6ket, akik házról-háua járnak, tiltsák el a 
munkatól, mert:;em a városnak nem fizetnek, sem a kincstári közadók terhé
ben nem részesedne..l.:ésapinz/ inllencsaktlviszik. Kériktehat, hogy az olaszok 
helyett éket, mint helyi mestereket támogassak. 1723 június 9-én a budai 
városi tanács ülésén két alkalommal is szóbakerü1 a kérésük, amelyet 
azonban a tanács elutasított. Indokolásul felhozta, hogy a túzYés~ben 
az ómnün~s emlékek teljesen elpusztultak, s így a kereslet IDOst ol}" nagy, 
bogy a kit helyi 1llts/er nem tudná ellátni. A budai ónmüvesek amúgysem 
akarnak a házakban dolgozni. Ezen indokok alapján az olaszoknak eg)" 
bizonyos ideig tehat a munkát még megengedik. Kötelezik azonban az 
itt dolgozó idegen ónöntóket arra, bogy havonkint négy forintot ti. \-árosi 
kamarai hivatalba fizessenek be. 

:\ következő nap (június IQ·én) a budai tanács ismét a budai ónöntők 
khéshel foglalkozik és mérlegeli a helyi ónművesek újabb javaslatat. 
A.z idegen ónönt6k minden font utan hat krajcart, azonkivül élelmet es 
szenet kő\·ete1nek . Ezzel szemben a helyi mesterek csak öt krajdrt kémek 
a sima talért és tányerért és tíz krajcárt a mély t ál és gyertyatartó után, 
élelmezés és szen nélkül, csak azért, bogy a polgárokon \'aI6 segítés jó 
szándékát megmutass:i.k. A \·árosi tanács méltányolta is ezt az előterjesztést 
és azt határozta, hogy ha a belyi mesterek tényleg be is tartják ezen ajáll
latukat és eSzerint dolgoznak, valamint, ha jó munkát végeznek - aIDelyet 
meg fognak vizsgálni ~ és ha a vásádó közönseg részéről is nagy les~ 
a ke.reslet, abban az esetben nem fogják a zavarokat (.Störer~-eket) polgári 
\·édelemben részesíteni . 

.\. városi tanács támogatásával és az olcsóbb árajánlattal a fenyegető 
versenyt ilykép sikerrellegyózvén, most már zavartalanul fejlődött továbh 
a pestbudai 6nművesség. A reánk maradt csekélyszámú emlékanyag 
tanusága szerint ez a nyugati szomszéd államok hatása alatt formálódott 
s főleg a csehek és a szudétanémetek "-1tal befolyásolt karaktert mutat. 
Kezdetben többnyire bevándorolt mesterek űzt&, később azonban a már 
Magyarországon szw.etett ónöntők, de majdnem teljes egészében a Közép
európában kialakult cseh és német elóké.pek után . 1743-ban bukkan eló 
az els6 pesti születésü mester, Weinberger Péter es 1163-ban Budán is 
végre a helyi születésű Streck Péter lett mesterré. 

I 

lIS 

A pestbudai 6wnü\"esség reán1.:maradt darabjai azt mutatják, hogy 
a két testvén·áros visszafoglalása utáni idében az ónmüvesség már túl vall 
-azon a korszakon, amelyet ónművészct cúume11ehet beilleszteni a qlagyar 
ipaI1Ilü,'észet történetébe. Ekkor az ónmüvességet mar majdnem teljes 
egészében csak muvességnek tekintették : tisztán anyaginak, a megélhetés, 
illetőleg kenyérkereset kérdésének. A magyar ónmüvessegnek Pestbudához 
fűződő e kori fejezete csupa gond és aggodalom a magyar ónművesseg 
akkori elesettsége és megtámadottsága miatt is. At. a temérdek idegen hatás, 
melya pesti és budai ónművesseget érte, teI1Ilészetesen:nem,mult el nyom
talanul. Sokszor úgy tiinik azonban, hogy a pestbudaiak mindent átszürtek, 
ami idegen "ol~ és a hel)i ónmüvesség is csak olyat vett fel es tett magáévá , 
amirál ösztönösen elóre érezte, hogy magához tudja hasonítani. A pestbudai 
ónmíivességnek idáig csak ötven em1ilit sikerült fe1kutatnunk , es így 
tovibbi szorgalmas anyaggyüjtes szükséges ahhoz, hogy az megfelelő 
számú alkotással igazolja egykori fejlettségét és feltételezett szamottevó 
szgepét. Az emlékek eddigi csekély száma teszi azt, hogy ma, az idönek 
bizonyos távlatából a pestbudai ównúvesség idegenből smI1Ilazó r!!tegező
i:iését is, az ónkupá.k formáját és díszítését sokszor magyarnak érezzük. 

II. 

A pestbudai ónöntő mesterek sorából munkásságaval ~s szereplésével 
Fauser "i'lIátyás tűnik ld különösebben. 6 mar Buda szülöttje s egyuttal 
alapítója egy olyan dinasztiának. mel)' a budai ónmüvcsségnek a XIX. 
század hatvanas évéig terjede. életében tnindig adott egy-egy tevéken)" 
és jeles mestert. A budai Fauserek folyamatos és állandó niüködese ilykéJl 
törzset alkot a budai ónmüvesség történetében. 

Fauser Mátyás 1774 elején folyamodik mesterjogért a budai tauácsho7.. 
A négy évvel előbb l'!telepedett és bécsi születésű LoibI István, valamiut 
Wittinger Lukácsné, aki fe rje halála után ura mühelyét tovább vitte es 
abból élt, kenyerüket féltik tőle s ezért elutasítását kérik. Ismételten 
hivatkoznak arra, hogy megélni többen nem tudnak. Szorgalmazzák, 
hogy emiatt Pauser a felvétel és bekebelezés követelt szándékától mozdít
t essél.:: el. A virosi tanacs Loibl és Wittingern~ számadásait, kérvényeit. 
és indokait tÜ7.etesen megvizsgálva, 1774 március 7-en megállapította, 
hogy a közoklratokban világosan áll, hogy Buda városában két ónöntő 
mesternél több egyazon időben nem volt, közülIik pedig az egyik vagyoni 
lehetőségeiben mindig elszegényedett s a közös terhek viselésére ilykép 
képtelenné vált. Fausert kérelmével e miatt elutasitják: az ónöntök 
Számának a növelését a közérdek nem kívánja, de főleg azért is, 
me.rt Fauser 1\Iátyás a letelepedés eltiltását kérelmező Loibl személyes 
jelenlétében kijelentette, hogy 6 a bécsi próbával ellátott 6nt bécsi ároD 
szándékolja eladni, lemondva a műhelyr61, tisztán azért, hogy a legala
csonyabb áron értekesithesse. 

Fau.ser AIátyás lába al61 saját szülővárosának a tanácsa húzta ki 
tehát a talajt egy özvegy lllestl'!rasszony és egy Bécsböl bevándorolt 
mester kedvéért. Fauser sorsa bizonytalanná vált s még négy keserve!O 
éven át kellett kü~denie és harcolnia, mig .... ·égreBudán polgárj ogotkaphatott. 

". 



lIfi )tuLU,lK SÁ.'''DOR 

17S9·ben Nagysu:benben is fe1tünil,;. egy Fauser ~:l.tyás és mater_ 

jugot nyeLI) Valósrinú, hogy ez a budai ónőntö\'e1 awnos, s nagyszebeni 

szuepl~ azzal magyarázható. hogy lU ónmút"ese],:: csekély száma miatt 

akkor meg sem Pesten, sen:. pedig Bu1an cé.het nem alkottak. igy arra 

kötelez.bették öket, bogy :.nás v-hcsok céheibe kebe1ez,tess8.: be magukat. 

Ez alapon feltehető. hogy a budai szwetésü Fauser Mátyás azonos 

azzal a hasonnevú mesterrel, aki l789-ben a nagyszebeni ónöntő!:. 

mesterjogát nyeri el. 

lll; 

A :xn::. század elejétől kezdve a pestbudai ónőntök a pozsonyi 

ónmüvtS cébekbe kebelertették be magukat. 1804-ból Wáljuk. erTe yonat

kozólag az e1sö adatokat; midön is Fauser l.Iátyás ö:n<egre április 29·én 

megjelenik az 6nöntöcéh elört. hogy fiát Bud:i.n mesterré tehesR. )1int

hogy E'auserué kötelezte magat arra, hogy urának szerszámait, fclsz.ue.lm t 

és múhe1yberendez.ését a fiinak átadja, a Friedrich lines és Róth József 

ónöot6mesterek elnökletével tartott pozsonyi ónmúves céhgyü16> Fauset 

Janost budai céhtársnak elismerte, Ettől kezdve Stadler József (1804) 

pesti, Kirnást József (1806) budai, F10th Ferenc (1808) budai, Wilcke 

Gottlieb (1814) hasonlókép budai, Scbeller Vilmos (1816) pestii~s Brotzl • .-y 

János (l826) pesti önöntök a pesti 6> budai letelepedési engedey meg+ 

szerzése után a pozsonyi ónőntócéhbe is felvétették magukat. 

A XIX, század huszas éveinek vege felé a pesthudai ónöntők lassanlci.nt 

annyira elszaporodtak, hogy a pozsonyi ónmúves céhtöl szabadulni igye

keztek és önálló életet próbáltak kezdeni 1827·ben a pesti nilletér.Ü 

Stadler LipOtot már ezen szorgalmaz.á.sok értelmében ismerték el a pesti 

és budai ónőutök remek készitése nelkül mesternek. '832 augusztus ll-én 

Korher Janos városi tanacsost már céhbiztosnak Ilevezik a hiYatalos 

iratok, 1833 suptembel' ll-én a három budai mester ( Fauser Janos, 

Floth Ferenc, Wilcke Gottlieb) és a hat pesti ónöntő (Brotzky janos, 

Stadler Lipót, Fauser Já1l05, Eichl József, Floth Ferellc és Raichardt 

I stván) mint az alakulóban levő pestbudai t'g)iittes ónöntöcéh t agjai 

ültek össze s határozatba!}. Mondták, bogy ezentúl havonta egy forintot 

fizetnek céhköl~gekre s mindeJl ezután jövő mestert is erIe köteleznek, 

1833 ob."'tóber 18-án márPistOlY J abb tanácsos a kommisszáriusuk, 5 reményük 

1833 de<::ember I<}.én végre valósaggá vált, amennyiben 1. Ferenc e napon 

irta ali Bécsben a pestbudai ónöntö együttescéh privilegiális le\'elét,l) 

A kiváltsag birtokában az ónművescéh gyors iramban kezdte meg 

a szük . .'<eges kellékek beszerzését, A budai Fa\15er Jáuosés Wilcke Cottlieb, 

valamint a pesti Stadler Lipót és Fause.r János mesterek 1834 február 

J..án háromszáz forintot adnak Rlgler József budai kereskedőnek az 

ónöntoceh királyi Slabadalomlevelénu beszerzéséért, Május havában a céh~ 

lidájukat is fela .. atlák. s a fedelenek be1sö lapján lev6 négyes zárószerkezet 

leme.zére büszkén és nemes reménysé:gekkel vésették reá Fauser J &.nos, 

Floth F~nc, Wilcke Cottlleb budai, valamint Brotzky János, Stadlet 

Lipót, Fauser János, Euchel József és Floth Ferenc pesti mesterek nevét: 

A 41 cm magas és 65 X 50 cm méretű, téglány alakú egyszerű tölgyfaláda 

I 
l 
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ma "Budapest Székesf6,'li.ros Törttneti UÜT.emnaban "0..11 clhelyez\1!, Ket 

oldalt kengyeles fille.J,;.k.el van el1át\'3, Belsejében ket űres bidog tok ,-au, 

Eukben őrizték egykoron a privilegiális levelet, 
1834 augusztus 3-an Fauser Jánosnál, mint a legid6sebb budai 

mestemél cibillést tartottak s elhatározták, hogy a pesti ónöntök azon 

p:i.naszkodására, mellyel a mesteIjogaik és a kereseti águk csorbiti.sat 

igyekeznek elkerülni, a következő két évben. üléseiket Pesten fogják tartalli. 

Ezzel is sikeresebben remélték a \..-ezdet nehézségeit áthldalni, Egyó.ttal 

szabad akarattal Iódhmestemek a Pesten lakó ifjabb FaustI Jánost 

választották meg s az 1834 augusztus 3-tól 1835 augusztus 3-ig te.rjedó 

i dőre ót Pesten főcéltmest~ek. elismerték, ~-\lcéhmestemek v~oo.zásk.epen 

budait jelöltek s \Vi.lcl:e Gottlieb megyálasztásával ezt a tisztséget két 

évre be is töltötték. Eg)~J.ttal megállapodta:k abban is, hogy az első fertály

illésUket 1834 augusztw 7-én Fauser Janos IÖCéhmeste.mél fogják meg

tartani. 
~ A kijelölt id8ben Schweitzer Janos budai ~s Korher János pesti 

í tanácsosok mint biztosok jelenlétében ünnepélyes keretek között tar

tottá..k meg immár teljes jogú és hi\'atalosan is elsőnek sl:ámitott céhülé:siiket 

a pestbudai együttes 6nöntöcéh tagjai. Fauser János, Floth'Ferenc, Wilcke 

Gottlieb budai és Brotzl.-y János pesti mesterek - akik ezideig a pozsonyi 6n

öntöcéh t agjai voltak - kimondtá.k a pozsonyi céhtól vaI6 elszakadásukat és 

teljesen független, ön3Uó cébet képeztek, Az 1833 december 19-én Bécsben 

nyert és őfelsége aJtai saj:itkezweg alairt pri"ilé:giumok alapjan kimondtak. 

bogy ezentúl Budán és Pesten amesterjogért jövö új tag remeket készítsen, 

s az ilyen mestereket azután a tanáccsal egyetértve a cébtársak sorába 

vegyék be, Egyúttal újból kijelentették, hogy Fauser Jánost .1ekilltik 

fórumestcrüknek. 

IV 

A pestbudai együttes ónöot öcéh alakulása tehát az. ónmúvesség 

törtenetén.ek: k"és6i szakában, az utolsó évtizedekben, majdnem kapuzárás 

előtt történt, lu f>nmüvesség ebben al. idóben mát óriási területeket veszí

tett, s müködési köre a porcellán, a keménycstl'ép-- és az üvegaruJ:: roha.mos 

előretörése és keresettsége miatt igen szűk területre szorult, 

A végsó küzdelmekben lassan kimúl6 iparágról és a pestbudai ón

wÚ\'esség utolsó korszakáról s:romorú és egyes vonatkozásaiban érdekes 

képet kapunk abból ft hosszadalmas barcból, mely a Fauser János által 

kepvise1t pestbudai óntnúveseJ,: és az ónöntömesterségbe belekontárkodó 

Vogel J ános Jakab szappanosmester kÖl.ött dúlt és amely nlÍntegy másfél 

évtir.edig keseritette a pestbudai ónmúvesek életet és veszélyeztette 

kereseti leheMségeiket, 
.617. 183Q..bau vaodotkőnyvet nyert és a Zürich t11elletti Tiguro.ból 

származó Vogel J ános Jakab szappanosmester gyertyaőntéshez alkalmas 

ónfonnákat készített Buda és Pest városában, majd Magyarország néhány 

más helyén is, l\'Iindeaki megelégedésére és gyümölcsözően, 1832·ben 

:Pestre visszatérve, június 6-án a pestbudai únöntők állást foglaltak ellene, 

Az ügy Korhet J~nos szenátorhol: került, mint az ónöntök biztosához. 

lIfi 

t7S9-beu Nagyszebenben is feltünik egy Fauser .ltátyás és mester

jogot nyer.1) Val6Színú, bogy ez a budai ónőnto\-el azonos, s nag:."5Xebeni 

szereplése au.a1 magyarizhat6. hogy az önmű,-esek csekély száma miatt 

akkor meg sem Pesten, SeIr. pMig Bu1án cHiet nem al.I.:ottak. így arra 

köt~lez..bették öket, hogy :.nás varosol.: cébeibe. kebeleztessék be magw;.at. 

Ez. alapon feltehető. hogy a budai születésü Fauser l'úityás azonos 

azzal a hasonnevű mesterrel, aki l7Sg·ben a nagyszebeni ónőnt6k 

mesterjogát nyeri el. 

lll. 

A XIX. század elejétől kezdve a pestbudai ónőnwk a pozsonyi 

ónműve:;; céhekhe kebeleztették: be magukat. 1804-böl találjuk erre Yonat

koz61ag az első adatokat; mid6n is Fauser i\Iátyás ön-egye április 29·én 

megjelenik az 6nöntöcéh elott, hogy fiát Budin mesterre tehesse. :\1int

hogy Fauserué kötelezte magat arra, hogy uranak szerszámait, fdszereJ.ését 

és mühelyberendez.ésh a fiának átadja, a Friedrich jinos és Róth József 

Ónönt6mest.erek elnökletével tartott pozsonyi önműves cihgyíilés Fauser 

Jánost budai céht!rsnak elismerte. Ettől kezdve Stadle.r József (1804) 

pesti, Kirnást J ózsef ([806) budai, Floth Ferenc ([808) budai, Wilcke 

Gottlieb (1814) hasonlókép budai, Schel.ler Vilmos ([816) pesti és Brotd .. -v 

János (IS26) pesti ónőntók a pesti és budai letelepedési engedHy meg

surzése. után a pozsonyi ónöntócébbe is {elvétették magukat. 

A XIX. század huszas éveinek vége felé a pt5tbudai ónöntók lassankint 

annyira elszaporodtak, hogy a pozson~'i ónmúves cébtól szabadulni igye

keztek és önálló életet próbáltak kezdeni. 1827·ben a pesti születésű 

Stadler Lip6tot már eun szorgalmazások érte1mé~n ismerték el a pesti 

és budai ónöntó\:: remek készitése nelkiil mesternek. 1832 augusztus II -én 

Korher János városi tanácsost mb céhbiztosnak nevezik a biyatalos 

iratok. 1833 suptember Il-én a három budai mester ( Fauser János, 

Floth Ferenc, Wilcke Gottlieb) és a hat pesti ónöntó (Brotzky János, 

Stadler Lipót. Fauser János, Eichl József. Floth Ferenc és Raichardt 

István) mint az alal..-u.lóban levő p6tbudai együttes ónöntöcéh tagjai 

ültek össze s határozatbaI]. Mondták, bogy ezectU] havonta egy forintot 

fizetnek cehköl~gekre s minden ez.után jövé mestert is erre köteleznek. 

18330któbe.r I 8-án már Pistory Jakabtanácsosakommisszáciusuk,sreményük 

1833 december 19-én végre valóságga. vált, amennyiben L Ferenc e napon 

irta alá Becsben a pestbudai önőntö együttescéh privilegiális levelét.~) 

A kiváltság birtokában az. ónművescéh gyors iramban kezdte meg 

a szük..ceges kellékek bes1.erzését. A budai Fauser János és Wilcke Gottlieb, 

valamint a pesti Stadler Lipót és Fauser János mesterek 1834 febru~lr 

J..án haromszá.z forintot adnak Rigler Jöz.sd budai kereskedőnek az 

ónönt&:éh királyi szabadalomJeveIének beszerzéséért. Május havában a céh

ládájukat is felavatták s a fedelenek be1sö lapján levő négyes zárószerkuet 

lemmre büszkén. és nemes reménységekkel vésették reá Fauser János, 

Floth Ferenc, Wilcke Gottlieb budai, valamint Brotzky János, Stadler 

Lipót, Fauser János, Euchel József és Floth Ferenc pesti mesterek nevét: 

. '\ 41 cm magas és 65 X 50 cm méretü, téglány alaku egyszerü tölgyfaláda I 
I 

ll, 

ma Budapest Székesfő\'2.ros Történeti Mfu:eumaban \'aJl e1helyeZ\-"e.. Két 

oldalt kengyel~ fülekl::el van ellát"a. Belsejében ket üres bádog tok vall. 

Ezekben őriztfk eg)'koron a priviJegiális levelet. 
1834 augusztus 3-án Fau..<:er Jánosna.!., mint a legidősebb budai 

mestemél céhillést tartottak !I elhatároztak, hogy a p~ti ónöntók a~on 

pauaszkodó..sára, me1lyel a meste.rjogaik és a kereseti águk csorbitasat 

igyekez:nek elkerülni, a következő két évben. iiléseiket Pesten fogjik tartani. 

Ezzel is sikeresebben remélték a kezdet nehézségeit :i.thidalni Egyottal 

szabad aka.m.ttal födhmesternek a Pesten lak6 ifjabb Fauser Jánost 

yálasztották meg s az 1834 augusztus 3-t611836 augusztus 3-ig te.rj~ö 

Id6re 6t Pesten föcéhmesteme.J.: elismerték. Alcéhmestemek viszonzásképen 

budait jelőltek s \V"Jlcl:.e Gottlieb meg"ll"álasztásával ezt a tisztseget két 

évre be is töltötték. Eg)~.lttal megállapodtak abban is,.bogy az első ferti..ly- . 

illésüket 1834 augusztus 7-én Fauser Jáuos föcéhmesternél fogják meg

tartani. 
_ A kijelölt idéiben Schweitzer János budai és Korher J inos pesti 

í tanac:sosok mint biztosok jelenlétében ünnepélyes keretek között tar

tották meg immár teljes jogU és hivatalosan is elsőnek számított ~ú1ésftket 

a pes~budai e!P'Üttes 6nőntöc:!h tagjai. Fauser János, Floth·Ferenc, Wilcke 

9o~h.eb bu~~ és Brotzl..""")' János pesti mesterek - akik ezideig a pozsonyi 6n

ontocw tagJai voltak - kimondták a pozsonyi céhtől való elszakadisuknt és 

teljesen független, önáll6 cebet képet.tek. Az 1833 decem~r 19-én Becsben 

nyert és őfelsége által sajátkezü1eg aláírt pri\'Uégiumok alapjáu kimondták. 

hogy :zentúl Budan és Pesten a mesterjogért jövo uj tag remeket készítsen, 

s az ilyen mestereket azután a tanáccsal egyetértve. a cébt:hsnk sorába 

vegyék be. Egyúttal ujból kijelentették, bogy Fauser Jánost .tekintik 

fócéhmesterüknek. 

IV 

A pestbudai együttes ónöntckéh alakulása tehát az 6nmü\'esség 

történetének l...""ésői szakában, az utolsó évtizedekben, majdnem kapuzárás 

előtt történt. Az c\nmüvesség ebben a:t időben már óriási területel.:et veszí· 

tett,s működési kőre a porcelIán, a keménYC!etép-- es az üvegáruk rohamos 

előretörése és keresettsége nriatt igen szük területre szorult. 

A végsö küzdelmekben lassan kirnúlö iparágról és a pestbudai 6u

lD:üvesség utols6 korszakáról szomorú. és egyes vonatkozásaiban érdekes 

kepet kapunk abb6l a hossz.adalmas harcb61, mely a Fauser János által 

ké'pvisel~ pestbudai ózunü"eseJ,:: és az ónönt6mesterséghe belekontárkodó 

Vogel Janos Jakab szappanosmester között dúlt és amely nli.utegy másfH 

évti%edig keserítette a pestbudai ónmüvesek életét és veszélyeztette 

kereseti lehetőségeiket. 

lu 1830-bau vandorkönyvet nyert es a Zürich lIle1letti Tiguro-bó! 

származó Vogel János Jakab szappanosmester gyertyaönteshe:t a\.l..--a.lm.as 

ónformák~t .k~szítet.t Bud~ ~s Pest városában, majd Magyarors:tág nebány 

más helyen IS. !\'lindenki megelégedésére és gyüm.ö.lcsözóec. l832-ben 

:Pestre visszatérve, június 6-án a pestbudai ónünlók állást foglaltak ellece . 

Az ügy Korher J~cos szenátorhoz került, mint az ónöntök biztosáboz. 
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Ö erre 1832 július 13·j kelettel beadvánnyal fordul a pesti drosi tanácshoz 
és reSIletes helyr.etje1eotésse1 egyúttal útbaigazítást és döntést kér u ügy 
érdemleges és pártatlan elintel.~é:re. Előadja, bogy Vogel mint szappanos 
és 6nformaőntö több. idegen és örökös tartományban vandorolt és mester
ség:ét mindenütt akadil}'talanul gyakorolhat'ta..lllnd az idegen, mind pedig 
a pesti szappanosok buonysagai sz.erint az. ónformák öntésével teljes 
bizalmat nyert el, és különben is a pesti sz.app'anosok bu.onyÍtványt adtak 
arról, bogy az clsó 6nformák már harminc esl.~döve1 ezelött e helyen, 
vagyis Pest viros:l.ban szerepeltek. s egy szappanos által feltalálva, gyakorol
tatott is ez a mesterség. A kebelbeli ónőntök azonban Vogel ellen fordultak 
s arra w,"atkoztak, bogy a kérelmezó Vogel :uappanos, így tehát ennél 
a tanult mesterségénél maradjon s ezt folytassa. 

A pesti városi tanács hamarosan foglal.koz:i.I.: is Vogdék ügyével és 
igazságosan ugy dönt, hogya gyertyaöutésre szolgiló ónformH: készítését 
az 6nmú"esek mesterségéhez sorolja. Minthogy ezek közül több ilyen 
mester él Pest városában, Vogel pedig szappanos, kérését tehat elutasitják. 

"ogel Jli.nos azonban a maga, Schlecllta Ignác és Kurtz Kiroly 
pedig a !izappanosok részérol nem hagyta annyiba a dolgot. A helytart~ 
tanácshoz fordultak: azzal a kéresscl, hogy Vogel a nevezett formák gyakorla. 
tában hagyassék meg. A feUolyamodás kedvez6 e~dménnyel is vé~ödött, 
amennyiben a helytart6nács kimondta, hogy a mesteremberek a mester· 
ségük.böz szükséges szerszámolmt és az azokhoz kivant felszerelést magul;:. 
nak otthon el6allithatják.. Amennyiben tehát Vogel az 6nIormákkészitésének 
gyakorlatában volt, neki is sr.abad lesz továbbra is a kh'ánt 6nformákat 
önteni. anélkru azonban, hogy azévj vásárok alkalmával azoknak nyilvános 
árusitasa megengedtetnék. 

A kedvcw döntés birtokában Vogel nem tÖrődött többé a:t ónÖntt'ik. 
tiltakozásaiv31 és "igan gyartotta tovább a gyertyatartó ónformakat. 
A pesti és a budai ónmü\'t'sek ekkor még nem alltak királyi aláírással 
lnegerósitett céhszervezetben CS igy alkalmi tanacskozá!.Okon állapodtak 
meg a mesterségük védelmet célz6 intézkedések megtételébl!n. Fauser 
Jánost kérték fel, hogy a pe5tbudai ónöntókre káros helytart6tanácsi 
és VarOS1 tanacsi döntések és határozatok visszavonását fe1ségfolyamod
\'annral igyeketzék elérni. Rövid idő mulva, 1833 január &.án FaU5er 
be is adja I. Ferenchez címzett részletes és hossz.as írásat, me1yben Vogel 
Jánasnak az óaőnt6 munkákba való belekontarkodása ellen tiltakorik. 
Kesenien utal arra, hogy az óntányérok és az ónöntő mester~gére tartozó 
egyéb cikkek már amúgyis majdnem használaton J.:ívill "-annak, és a pest. 
budai 6nmúvesek mestersége annyira vissza van már szorítva. hogy a 
Vogel altal gyártott 6wormik: eladása az 6nöntő foglalkozásaak tigysz6h'án 
fő- és egyetlen ágat tesú. A pesti és a budai szappanosok által kiadort 
okmányok mind azt igazolják. hogy a szóbanforgó ónformákat mindig 
az ö legnagyobb elismerésilkre készítették a pe5tbudai Ónmüvesek. Semnl! 
szükség sem forog fenn tehát, hogy azok at. 6nformák, melyek a pestbudaJ 
ónöntök foglalkozásának cikkét teszik, egy szappanos által késrittes.senek. 
Mar csak azért sem, mert ha ennek a gyártása most egy szappanos~ak
megengedtetnék, később egy más tárgynak a készítése hasonló elv alapJán 
másnak engedtetnék meg, úgyhogy a pestbudai ónöntómesterség részben 

, 
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a szappanosok, részben pedig más ellenseg által teljesen elraboltatnék. 
aDU azt eredl:nényezné, hogy a pestbudai ón.önt6 mesterségnek eteknél fogva 
teljesen el kelleJle tűnnie, 

A pestbudai ónönt6knek Fauser János altal tolmácsolt panasuUra 
és J.:érelmeire a helytart6tanacs ked"ezó határozatot hozott. 1833 június 
7-én a varosi tanács tárgyalja és tudomásul veszi a helytartótanács azO:::l 
döntését és rendeletét, hogy az 1832 november 6-án Voge1nek adott 
kedvezmények a pestbudai ónöntő-testület kára nélkül tovább nem halmoz
hatók, és erről VogeIt oktassák Ici és kontárkodását6l tiltsák is el. 

A helytartótanacs rendeletétle~ és parancsának végrehajtása azonblln 
ismeretlen okok miatt késett, és igy Vogel már nemcsak a mestersége 
számára készitette a l.:ifogásolt formákat, hanem üzérkedésból is és azokat 
nyih'ánosan árusitotta is. 

Ezért 1833 június 6-án Fauser János újabb felségfolyamodváuyban 
jelwti, hogy Vogel, a pestbudai 6nöntök veszteségére és teljes mesterségbeli 
káfS%envedésükre és ~)uSLtulásukra adott kedve'l.ményillel, továbbra is 
önti a formákat. Kén, hogy Vogelt végérvényesen tiltsák el az: 6nöntó
munkálatok végzésétől. Egyúttal panaszt emel azért is, hogy a pesti 
városi tanács a kére1miíkre még semmi megoldást nem adott. 

Az ónöowknek Fausu által tolmácsolt kérésére csakhamar meg
jöhetett a végsö döntés. Hamarosan ugyanis közmegelégedéssellecsendesed
tek azok a hullámok, melyeket Vogel nak az ónmúvességbe "aló bele, 
kontárkodasa nrt fel. 

A túz azonban nem aludt ki végleg. A hamu alatt izzó panizs maradt. 
mell' tizenkét év mulva újmlangot vetett, s így ismét hnrc tört ki Vogel 
es a pestbudai ónöntöcéh között. l845-hen Vogel ug}'anis újból folya
modott és előadta, hogy 6, aki a \'árosban lakik. és évröl-ivre a.d6zik, több 
Jlelybeli szappanos teljes megelégedésére - az általuk kiadott bizonyit
ványok szerint is - gyertyamiotákat készit. Ceist Gáspár, aki ti stearin
gyár igazgatója, csak az általa felhasznált és késuteni szokott mintákat 
használja, úgyhogy etáJtal fényesen igazolódik azoknak a stearin gyertyák: 
öntésére val6 alkalmassága és banoálbat6sága. Maszlagy Antal 
táblai jegyz6 által kiadott bizonyít.vány is igazolja, bogy ilyen .Illinták 
sem a pesti, sem a budai ónöntt'iknél nem találhatók. Kész.ítményeinek 
tehát egy nyih'ános és nyitott boltban való árusítására eJlgedélyt kért. 

Az ügy ismét ahelytart6tanács elé kerUlt ,s 1845 Böjtmás hava(truircius) 
4-én már határozatban kimondták és utasítottak is a pesti városi tanácsot, 
hogy a stearin gyertyamintáknak nyitott boltbani áru.sítását Vogel Jánosnak 
ne engedjék meg, mert a belytartótanács a városi tanács véleményét 
helyeSli. 

Elözöleg, január 19..én Kan.icser János helyettes tanácsnok jelenti 
a varosi tanac:snak, hogy az 6ngyerlyami.nták készítése az ónmüvesek 
cébe szerint az ónöntő mesterséghez soroo:tatott_ Azok készitésével Vogel 
Jánosnak mint szappanosnak foglalkozwa nem szabad. A céhek számára 
kjhocsátott Isml!J'\.·énye.k szerint is bármely mesternek más mestenegeben 
kontár.kodni tilos. Vogel törvénytelen ké1'f'lme egyébként sem é.rvényes. 
Nemcsak azért, mert részint hazug állításokon alapul, hanem már a miatt is, 
nüvel az az ónöntöcéhre felette káros. Nem igaz az sem, hogy öntött 6n· 

". 
Ö erre 1832 július 13·i ke1ettd. beadvánnyal fordul a pesti ,-árosi tanácshoz 
és rész.letes hely"tetje1entéssel egyúttal útbaigazítast és döntest kér &.z ügy 
érdemleges ~S pártatlan elintetbhe. EU,adja, bogy Vogel mint szappanos 
~S 6nformaöntő több.ideg<!IJ és örökös tartominrban vándorolt és mester
ségH miodeoütt akadaIytalanul gyakorolhatta. )lind az idegen, mind pedig 
a pesti szappanosol: bizonys;i.gai szerint az ónfonná.k öntéshel teljes 
bizalruat nyert el , és különben is a pesti szapp.anosol: biz.onyftványt adtak 
arról, bogy az első óniormák már harminc eszte.ndövel ezelött e helyen, 
\"3.g)';s Pest vitosában szerepeltek, s egy szappanos által feltalalva, gyakorol
tatott is ez a mesterség. A kebelbeli ó"őntök azonban Vogel ellen fordultak 
s arra hivatkoztak, hogy a kérelmezö Vogel szappanos, így tehát ennél 
a tanult mesterségénél maradjon s ezt folytassa. 

A pesti városi tanács hamarosan foglalkozi.l.: is Vogelék ügyével és 
igazságosan úgy dönt, hogya gyet"t1·aöntésre szolg3.ló ówormá1c. kCszitéset 
az ónmü,'esek mesterségéhez sorolja. Uinthogy ezek közül több ilyen 
mester ei Pest városában, Vogel pedig szappanos, kérését tehát elutasítják. 

'-ogcl János azonban a maga, Schlecllta Ignác és Kurtt; Károly 
pedig a szappanosok részéröl nem hagyta annyiba a dolgot. A helytartó
tanácshoz fordultak azzal a ké.réssel, hogy Vogel a nevezett formák gyakorla
tában hagyassék meg. A felfolyamodás kedvez6 eredménnyel is végu5dött, 
amennyiben a hclytartónács kitnondta, hogy a mesteremberek a mester
ségiik.böz szükséges szerszámokat és az azokhoz kivánt felszerelést maguk
nak otthon el6állithatják. Amennyiben t~át Vogel az..ónfonnákkészítéséne.k: 
gyakorlatában volt, neki is sUlbad lesz továbbra is a kí,·ánt ónfotmál.:at 
önteni, anélkül azonban, hogy il2. évi vásárok alkalmaval azoknak nyilvános 
árusítása rnegengedtetnék. 

A kedvezö döntés birtokában Vogel nem törödött többé u ónöntok 
tiltakozasaival és vigan gyártotta tovább a gyertyatartó óruormákat. 
A pesti és a budai ónmü\"ese.k ekkor még nem álltak királyi aláirással 
lnegerösitett céhszervezetben és igy alkalmi tanácskozásokon álJapodt3.k 
meg a mesterségük védelmet ceJ.zó intézkedések megtHelében. Fauser 
jánost kéíték fel, hogy a pe5tbudai ónönWkre káros helytartótanácsi 
és városi tanácsi döntések és határozatok visszavonását felségfolyamod
d.nnyal igyekez.zék elérni. Rö,'id idő mulva, 1833 január 6-án Fauser 
~ is adja I. Ferenchez. címzett részletes és hosszas irásH, melyben Vogel 
jánosnak az ónöntő munkákba való beIekOlltárkodása ellen tiltakozik. 
Keseruen utal arra, hogy az óntányérok és az ónöntő mester~gére t:J.r.oz6 
egyéb ciJ.:kek már amug}is majdnem. használaton kívül vannak, és a pest
budai ónmüvesek mestersége annyira vissza van már szorítva, hogy a 
Vogel altal gyártott 6nformik eladása az 6nöntő foglalkozásnak úgyszóh'án 
fő- és egyetlen ágát teszi. A pesti és a budai szappanosok által kladott 
okmányok mind azt igazolják, hogy a szóbanforgó ón.formákat mindig 
az ö legnagyobb e1ismerésilkre készítették a pestbudai Ónmüvesek. Semmi 
szükség sem forog fenn tehát, hogy azok az ónIormák, melyek a pestbudai 
ónőntök foglalkozásának. cikkét teszik, egy szappanos által készíttfSSenek. 
Már csak azért sem, mert ha ennek a gyártása most egy suppano5uak 
megengedtetnék, később egy más tárgynak a keszitése hasonló elv alapjáu 
másnak engedtetnék meg, úgyhogy a pestbudai ónöntómesterség részben 
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a szappanosok, részben pedig mas ellenség által teljesen elraboJtatnék, 
ami azt eredményezné, hogy a pestbudai ónöntő mesterségnek ez.eknél fog-.·a 
teljesen el kellene tün.n.ie. 

A pestbudai ónőnt6kllek Fauser János által tolmácsolt panaszaira 
és kérelmeire ll. helytartótanács kedvező határozatot hozott. IS33 június 
7--i.1I avarosi tanacs tárgyalja és tudomásul yeszi a be1ytartótallic:s UGa 
döntését és rendeletH, bogy az 1832 november fi..áll Vogelnek adott 
kedvezmények a pestbudai ónöntó-testüJet kára nélkül tovább nem halmoz
hatók, és erről Vogelt oktassák ki és kontárkodásat61 tiltsák is el. 

A helytart6tanács rende1eté.ne\o;: és parancsának. végrehajtása azonban 
ismeretlen okok miatt késett, és igy Vogel már nemcsak a mestersége 
~ámara készítette a kifogásolt formákat, hanem üzérkedésböl is és azokat 
nrih-ánosan irusította is. 

Ezért 1833 június fi..án Fauser János újabb felsé:gfolyamodványban 
jelenti, hogy Vogel, a pestbudai ónöntő!.: veszteségére és teljes mesterségbeli 
kárszenvedésükre és pusz.tulásukra adott kedvez.ményekkel, továbbra is 
önti a fonnakat. Kéri, hogy VogeIt végérvényesen tiltsák el az ónőntö
munkálatok végzését61. Egyúttal panaszt enu~l azért is, hogy a pesti 
yárosi tanacs a kérelmükre még semmi megoldást nem ad.ott. 

Az ónöntöknek Fauser által tolmácsolt kérésére csakhamar meg
jöhetett a végso döntés. Hamarosan ugyanis közmegelégedéssellec:scndesed
tek azok a bullámok, melyeket Vogelnak az ónmüvességbe \·31ó bele
kontárkodása vert fel. 

A wz azonban nem aludt ki végleg. A hamu alatt izz6 parázs maradt, 
mely tizenkét év mulva újra lángot vetett, s igy ismét hnrc tört ki Vogel 
es a pestbudai ónöntöc:éh kózótt. 1845-ben Vogel ugyanis újból folya
modott és előadta, hogy Ö, aki a Yarosban lakik. és évröl-t.vre adózik, több 
Jlelybe.li szappanos teljes megelégedésére - az általuk kiadott bizon}it
,'ányok szerint is - gyenyamintakat készít. Geist Gáspar, aki a stearm
gyár igazgatója, csak az általa felhasznált és készíteni szokott mintakat 
használja, úgyhogy ezáltal fényesen igazolódik. azoJ...-uak a stearin gyertyák: 
öntésére való alkalmassága és basználhat6siga. Maszlagy Antal 
táblai jegyző által ki3dott bizonyítvány is igazolja, hogy ilyen IDinták 
sem a pesti, sem a budai ónőntöknél nem talá.lhatók. Készítménycinek 
tehát egy nyilvános és nyitott boltban , való árusítására engedélyt kért. 

Az ügy ismétahelytartótanács elé került,s 1845 Böjtmás hava (március) 
4-én már hatarozatban kimondtak és utasították is a pesti városi tanac:sot, 
hogya stearin gyertyamintáknak nyitott boltbani árusítását Vogel jánosnak 
ne engedjék meg, mert a belytartótanács a városi tanács véleményét 
helyesli. 

Előzöleg, január 19-én Kanic:ser János helyettes tanácsnok jelenti 
a városi tanácsnak, bogy az óngyerlyamiuták. készítése az ónmüvesek 
cwe szerint az ónönt6 mesterséghez soroztatott. Azok késdtésével Vogd 
Jánosnak. mint suppanosnak foglalkoznia nem sz.abad. A céhek számára 
kibocsátott Ismervények szerint is bármely mesternek más mestefl5egében 
kontárkodni tilos. Vogel törvénytelen kérf'lme egyébként sem érvényes. 
Nemcsak azért, mert résúnt hazug állitásokon alapul, hanem már a miatt is, 
mivel az az ónöntöc:éhre felette káros. Nem igaz az sem, hogy öntött ón-
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gyert)'amintaka.t a. pe.stbudai együttes ónóntőcéh t:lgjainál hesterezui 
nem lehet. Ez: kobolmany, mert a céh által felterjesztett bCtonyitváuyokból 
kitÚJtiI.:, bogy ilyenfajta gyertyamintikat nemcsak a kebelbeli, hanent 
a vidéki stappanos mesterek is sz:oJ..-tal.: készittetnia pestbudaióomü\"eseknél. 
Geist Gáspares j\l.astlaghy (Maszlagy) bitonyítványait a céh éfyénytelennek 
waodja, mert ók sohasem ker!!sték fel miutikért a helyi ónöntöket. 

Vogel ilyen minták fe1ta1á1ásaról való elóadása az igaz..ság'-.61 eltávozott 
hazugság, mert a helybrt6tanács 28828. stámú. 1832 november 6-an 
adott Ismen'éoye szerint az ilyenféle minták:: kés:ité..se csak úgy engedtetett 
meg. hogy azokat csupán csak olyan mesterek számára készítheti \'ogel, 
kiknek múbelré~ dolgozik. Nyilvánvaló tehát, hogy tetemes károkat 
okol. a cehnek.. 

Ezért Kanicse.r János helyettes tanácsnok Vogel János készitményeit 
és dolgo1:6 helyét, az ónöntőlt mü.he1ye közül pedig Eichel J ózsefét szemé
lyesen megtekintette. A gyertyaönt6mintákat a hozzájuk: szükséges szerszá
mokkal együtt megnézte és azt tapasztalta, hogy kö;:öttiiJ,;, semmi különbseg 
sincs. AJaptalan tehát Vogeln.ak az az aIlítása, hogy a gyertyaöntóminták 
az 6 találmánya, es hogy uek.et rajta kivill senki el nem készítheti. 

Vogel szappanos mostani foglalko:cisa a cébbcl.i ónönt6k mesterségébe 
vág, Azón.műyesd: e nélkül is gyéren foglalatoskodhatnak. Vogel mű.l.:ödese. 
ezért ne.mcsak hog}' tetemesen káros, hanem családjaikkal együtt \'égsö 
romhisnak is testi ki 6ket. 

A drosi tanács ezek alapján eltiltja VogeIt az ónminták készitésétöl. 
Nem is hallunk többet róla, s valószínü, hogy véglegesen es teljes sikerrel 
szabadulhattak meg töle. A cih. békéje és nyugodalma helyreállt. s ezzel 
ismét folytatódhatott a csendes élet k a zavartalan munka. 

V. 

~ ipari termelés új készítményei és a rohamosan fejlődőkézmü\'es:;.Cg: 
új tecb.nikákkal és új anyagokbó! készített holmijai nagy íramban szorítottak 
ki az ónmü"eket a háztart9.s0kból és (\ piacokról. Az óunlűvesség felett 
már az elmlilás árnyai kezdtek feltünedezni, de a pestbudai óllöntöl.: még 
görcsös szeretettel ragaszkodl:l.k új alapítású céhilkhöz:ésfriss privilégiuma ik
hoz. A pozsonyí céhtöl való egykori függöségüknek az emlékei röyideseu 
Icimos6dtak az emlékezetb61 és mindjobban feledésbe merültek. A pestbudai 
együttes céh lassankint központi testilletté kezdett alakulni: IB36-bau 
az újvidél:i Peck1e József kéri vidéki mesterként ... -aló bekebeleztetését 
a pestbudai ónöntő együttes céhbe. Kemsokára a kassai \Vinekl!!r Antal 
Ede. IB55-beu pedig az esztergomi Inugy J6zsef és a gyóri Br3un János 
vétetik. fel magukat vidéki mesterként. 

De ez már mind késO. Az. idö elrohant a céh felett, s a körülmények 
is megváltoztak. 1854 november 28-áll Eichl József fő- és Raichardt 
István a1céhmester, valamint Fauser Ede és Kinlast J6~ef mesterek 
a teljes munkasziinetelés miatt II pesti adóbizottságot az 1855/56. évi 
adóösszcg leszállítására kérik. A c:éhbe:n található kilenc mester közül 
négy teljesen elszegényedett. Ennek: jeIéül hivatkoznak: arra, hogy tüber 
J abr und Tag. csak egyetlenegy legény állt munkában egy mesterne!. 
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A kilenc meslerből ilég)" (l. teljes elszegényedés miatt úgy sem számit már. 
Ilyen kŐrii..lJ::nényel.: között ltp be mesternek Floth János 1857-ben. 

Előrehaladott korára és gyenge szemére \"aló tekintettel II meslerremek 
késcitése alól is mentesitik:. Szegénységére való tekintettel a szegényhu 
részére fizetendő összeg al61 is felmentik és minthogy hetven é\'nél idősebb 
anyja van. testn!xétöl ~dig még; két árva gyerek: is reászakadt, a mester
pénz lefizetésétöl is elnUllek. 

Floth János az utolsó mester a pestbudai együttes céh sorában, 
Rokkant fiz.ikumával és szegénységévcl mintegy szimboluma is egyúttal 
a pestbudai ónöntő együttes ceh elmúlásának. 

VI. 

Budána!.: 1541-ben török kézre való jutá.sánl a budai óumü\'esseg 
első fejezete is lezá.ru.I.. A pestbudai 6nmüvesség második szakasza csal.': 
a töről.': hadak eltakarodása utan kezdődik. A pesthudai 6nmúvesség 
ket fejezete között áthidalhatatlan másfélszázados úr van. 

Az új életet kezdö két testvErviros há.ztartásaiban rövidesen helyet 
k..:J.pnak az e.züstfehé.rszinü 6nedények. Szép színük a leveg6n hosszú ideig 
változatlan maradt s így az új telepesek polcain valóban a .szegényel; 
ezüstje, szerepét játszották. At ónedényekel a házta.rtásokban nem igen 
kíméltEk ; az erős használatban kil)'ukadt vagy megsériUt holmika.t 
anyaguk felhasználasaval az 6nmü\'es olcs6 áron újjáöntötte. Azónedényeket 
katonai célokra is gyakran igénybevett&, de legtöbbjük a mult század 
második feJében pusztult el, midőn az olcsó porce11á.n, valamint az egész
ségre ártalmatlanabbnak tartott új ötvözetű fémedények szoritottitk Ici 
őket a háztartásokból, s II hllsználatb61 kikerillt ólledényeket kidobálták.. 

A pestbudai 6nmü\"esség egykori termékei azonban nlégis elkerülték 
a pusztulást s reánk maradva fogalmat nyujtanak a pestbudai ónmúvess~. 
nek a }"'Vll. század végHöl a XL'\.. század közepéig terjedő utols6 sza.J;:áról, 
annak fejlődéséről, alal...-ulisáról és tevékenységéről. A magánosoknál és II 

Budapest Sz~kesfövárosi Történeti .Múzeumban 6r~ött pár darabon !d\'ü! 
az idáig ismert, legrégibb és legjelentékenyebb darabok az egyes magyar 
református egyházakban maradtak fenn. A kenyérosztótáuyéruaJ..-. és 
hortartó edénynek használt pestbudai készítésű óntányérokb6l, fedeles 
b..-upákból ~ boros kancsókb61 huszonkét darabból áll6 sorozatot őriz; 
a botykapeterdi, ceglédi, csabdj, dunabogdányi, fülöpszá.llási, gárdonyi, 
gyömröi, jász.lciséri, kékcsei, kunszentmiklós-pusztakerekegyház.i, lovas
berényi, nagysz&e1yi, ócsai, rákoscsabai, nunoc:saház.i, szentmártonkátai 
és a tömőri református templom. 

Ezek az 169B·tól 1838-ig terjedő idöközböl származnak, ilyk~p 
tehát a peslbudai 6n'lllüvesség másfélsz.ázados fejl6dését és alakulását 
olvashatjuk le r6luk. Mint ahogy azt az 1732-es évvel jelölt fülöpszállási. 
vagy az 1737-b51 származó lnUiszentm.i.kl~puszt:lkerekegybázi fedeles 
kupá.k: mutatják:, a XVIII. század e1só felében készült pesti ónműves 
emJékek kouze.rvativ ízlésben s a xvn. századi középeur6pai 6nmüvesség 
által alakított formákban gyökereznek. Mindamellett a hivatás szolgálatában 
is jól tudták: a pesti mesterek, hogyan kell dolgozni és kihozni aszépséget. 
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gyertyamiubiko.t a pestbudai együttes ónónlöcéh tagjainil. heszerezui 
nem lehet. Ez koholmany, mert a céh által felterjesztett bizonyítvanyokhól 
kitünik, hogy ilyenfajta gyertyamintákat nemcsak a kebelbeli, haneot 
a \'ideki stappanos mesterek: is no1..."tak k6zittelnia pestbudaiónmüxese1illél. 
Geist Gáspár es Masxlaghy (Maszlag)'} bizonyítványait a céh en'enytelennek 
mOD.dja, mert ől,;. sohasem keresték fel mintákért a helyi ónöntöket. 

Vogel ilyen minták feltalil.ásaról való előadása az igazságtól eltávozott 
hazugság, mert a hdytartótanács 28828. számu, 1832 november 6-án 
adott Ism~'énye szerint az ilyenféle minták: készítése csak úgy engedtetett 
meg, hogy ~okat csupan csak olyan mesterek számára készítheti " oge1, 
kiknek műhelyében dolgozik.. Nyilvánvaló tehát, bogy tetemes kirokat 
okoz a cihnek. 

Ezm Kanic:ser J ános helyettes tanácsnok Vogel János .készítményeit 
es dolgozó helyét, az ónönt6k műhelye közül pedig Eicbel Józsefét szemé
lyeseu megtekinte:tte. A gyertyaöntőmintákat a hozzájuk szükséges szerstá
mokkal c·gyütt megnézte és aLt tapasztalta, hogy közöttük semmi különbség 
sincs. Alaptalan tehát Vogelnak az az állitása, hogy a gyertyaönoomínták 
az 6 találmánya, és hogy eu:ket rajta l:ívl1l senki el nem készíthe.ti. 

Vogel szappanos mostani foglalkozása a cebbeli 6nöntők mesterségébe 
vág. Az6nmü\"eseJ.: e neIkül is gyéren foglalatoskodhatnak. Vogel működése 
ezért nemcsak hogy tetemesen káros, hanem családjaikkal együtt végsö 
romlásnak is tes:ti ki öket. 

A drosi tanács ezek a.l3pján eltiltja VogeIt az 6nminták készitésHö1. 
Nem is hallunk többet róla, s valósúnü, hogy v!gleges.en es teljes sikerrel 
szabadulhattak meg tóle. A cw békéje és nyugodalma helyreállt, s ezzel 
ismét folytatódhatott a csendes élet és a la,"artalan munka. 

v. 

Az ipari termeles új készítményei es a rohamosan fejlöd6 kézmü\·es.s~g 
uj tech.nil.:ákkal és uj anyagokból készített holmijai nagy iramban szorítottak 
ki az 6nrnü",eket a házta.rtasokból és n piacokróJ. Az óurnúv.esseg felett 
már az elm111ás árnyai kezdtek feltünedezni, de a pestbudai Ól1öntők még 
görcsös szeretettel ragaszkodUk uj alapitásu céhükhözésfriss privilégiumaik
hoz. li pozsonyi céhtöl val6 egykori függöségüknek az emlf:kei rö-';desen 
kimos6dtak az emlékezetböl és mindjobban feledésbe merültek. A pestbudai 
együttes céh lassankint központi testü1etté kezdett alakulni; 1836-b~1l 
az újvidéki Peckle J6zsef khi vidéki mesterként val6 bekebeleztetését 
a pestbudai 6nöntó együttes céhbe. l\emsokára a kassai \Vincider Antal 
Ede, 18SS-beu pedig az esztergomi Inugy József és a györi Braun János 
vétetik fel magukat vidéki mesterként. 

De ez már mind késő. Az idö elrohant a c:w felett, s a körülmények 
is megváltottak. 1854 november 28·án Ekhl József fő- és Raicllardt 
István alcé.hmester, ' .. alamint Fauser Ede és Kirnast J6zsef mesterek 
a teljes munkasz\wetelés miatt a pesti adóbizottságot az I 855J56. évi 
ad6összc~ leszáJlítására kérik. A céh~n található kilenc mester közül 
negy teljesen elszegényedett. Ennek jeIéiil hhratkoznak arra, hogy .übet 
Jahr und Tag. csak egyetlenegy legény állt munkában egy mesterné!. 
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A kilenc mestcrből negy II teljes elszegé.cyedés miatt úgy sem gamit. már. 
llyen körülmények között lép be mesternek Floth János 1857-ben.. 

Előrehaladott korára és gyenge szemére való tekintettcl a mesterremek 
készítése alól is ment.esiti1c. Szegénységére val6 tekintettel a szegénl'hiz 
részére fizetendő összeg alól is felmentik és minthogy hetven h-nél id6sebb 
anyja van, tesh"érétöl pedig még két árva gyerek is reászakadt, a mester
pénz lefizetésétől is elneznek.. 

Flotb. János az utolsó mester a pestbudai együttes céh sorában.. 
Rokkant fizil.."UJIlá'l."al és szegénységével mintegy szimboluma is egyúttal 
a pestbudai 6nöntő együttes céh e1m111ásinak. 

VI. 

Budának. 1541-ben török kézre való jutáS3""al a budai ónmü,-essq 
clsö fejetete is lezárul. A pestbudai 6nmüvesség második szakasz.a csak 
a török hadak eltakarodása után kezdödik:. A pestbudai 6nmuvesség 
kI!t f~jezete között athidalhatatlan másfélst.átados úr van. 

AI. uj életet kezdő kH testvérváros hhtartásaiban rövidesen helyet 
kapnak az ezüstfehérszinü 6nedények. Szép színük. a levegön hosszu ideig 
változatlan maradt s így az uj telepesek pokain val6ban a. Isz.egéuyek. 
ezüstje, szerepét jatszottik. At 6~dé.nyeket a háztartásokban nem ige.zl 
kímélték: az erős használatban kilyukadt vagy megsérült holmikat 
anyaguk felhasználásival lU ónmü'"es olcsÓ áron ujjáöntötte. Az6nedényeket 
katonai célokIa is gyakran igénybevették, de legtöbbjilk a mult század 
második felében pusztult el, midón az olcsó porcellán, valamint az e<6esz~ 
ségre ártalmatlanabbnak tartott uj ötvöt.etü fémedények szoritottak ki 
öket a haztartásokból, s a használatb61 kik~rüIt 6nedényeket kidobálták. 

A pestbudai 6nmü,"esseg egykori termékei. azonban mégis e.lkerülték 
a pusztulást s reánk iJlaradva fogalmat nyujtanak a pestbudai ónmüvesség
nek a :A\fII. század végétől a XL""\:. század közepéig terjedő utols6 szakáról, 
annak fejlődéséről, ala\..-u.lisárÓI ts tevék.en~röL A magánosoknál és :1 

Budapest Székesflh"árosi Történeti MIÍ.t.eumbatl 6rzött pár darabon ki\"iil 
az idaig ismert, legrégibb és legjelentékenyebb darabok az egyes magyar 
reformatus egyházakban maradta!.:. fenn. A kenyéroszt6tányéruak és 
bortart6 edénynek használt pestbudai ké.szítésü 6ntányérokból, fedeles 
h.-upakból és boros kancs6J.:b61 huszonkét darabból állO sorozatot öriz 
a botykapeterdi, ceglédi, csabdi, dunabogdányi, fülöpszállási, ~rdonyi, 
gyömrői, já.szkis!ri, kékcsei, l..-un.st.entmildós-pusztakerekegyház.i, lovo.5+ 
berényi, nagyszékelyi, 6csai, rákoscsabai, ramocsaházi, szentmártonkátai 
és a tömöri református templom. 

Etek at. 1698-t61 1838-ig terjede időközböl származnak, ilykép 
tehát a pestbudai 6n.müvesség másfé.lsz:wdos fejlödését és alakulását 
olvashatjuk le r6luk. :Mint ahogy azt az 1732-es évvel jelölt fülöpszállási, 
vagy az 1737-böl származ6 l.."1lIIS%eIltmildfls.pusztakerekegyháu fedeles 
kup:U:. mutatják, a xvm. század első felében készült pesti ónwúves 
emlékek konzervativ ízlésben s a xvn. századi középeur6pai 6nmüvesség 
által alakitott formákban gyökereznek. Mindamellett a hivatásszolgálatában 
is j61 tudták a pesti mesterek, hogyan kell dolgozni és kihozni aszépséget. 
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Pest és Buda nevszerint is ismert ötven ónőntómestere közül négy 
b~csi és kettő karisbadi születhü, de tudjuk azt is, hogy Prngából, BfÜnnből, 
a csehnimet Schönlddh61, az anhalti ZcrbstbÖI. ~a.nnheimböl és Braun_ 
schweigból is származtak át ónőntök. Ezekkel a szoros és közvetlen szemHyi 
kötelékekkel is eröseo kapcsolódik tehát a pestbudai 6nmüvesség az ebben 
az időben is még oly nagy szerepet vivő középcur6pai 6nmüvességhez. 
A pesLbudai mesterek fele magyarországi származású volt, ~ így a pesti 
és a budai 6nműv~ fejlödésében nt tapasztaljuk, hogy a kezdetben 
eklektil..-us elemek lassankint hazaiakkal keverednek, s így a A"VIll. század 
második felében kialakul az, hogy az idegen mesterek Pesten és Budán 
szü1etett fiai, vagyis egy már meggyokeresedett helyi misodik nemzedék 
veszi át és viszi toYább a szerepet. 

A magyarországi református egyhhak 6nedényei a pestbudai 60-
kutatás mai állása szerint lLt.ért is bíroak különösebb je1enwséggel, mert 
a huszonkét darabb61 á1l6 sorozat emlékei nagyrészt vésett magyar felirattal 
ékesek és igy lcissé enyhitik azt a komor képet, melyet csak a stirat. levéltári 
adatok nyujtanának. 

A XVIII. szaz.ad elej i tüzvész, pusztulás, a napoleon! hadjáratok es 
egyéb \·esz.edelmek ellenére mégis remélhetjük, hogy a x vm. századi 
polgári 6nedényl!:król is majd bü képet kaphatunk. Ez.t a pesti Lyka-család
nak még a világháboru befejezeséig is birtok4ban volt nagy ónedény
készlet alapján remélhetjük. A Lyl..-a-család pesti és budai késl.Ítesu ón
edényekböl óriási készletet bírt. Az edényeken a tulajdouos csaJad mono
grammja görög betÜkkel volt reavésve. Tányérokon és változatos formájü 
t-?Jakon kivül fedeles fazekak, leveses tálak és a xvm. századi polgári 
készletek jóformin miDden tartoz.éka képviselve volt benne. Mintegy 
tiz.enöt én'e! ez.eJött a család értékeit örökl6 Lyka Ist\'in ezeket imba 
bocsitotta. A tárgyak pontos felvételez.ését és leirisit ekkor sajnálatosan 
elmuJasz.tottik, és így Höllrigl J óz.sefnek, az. Iparmü\·esz.eti :I[úze\lffi eg}'kori 
iga7.gatójinak emlékezése alapján utalhatunk az.ol.::ra az ónedényekre, 
amelyeket a Lyka'csalad bu-tokolt és melyek az eladáskor egy hatalmas 
asz.talra voltakz.súIoltan felral,:va. Mindegyik. darabra pesti vagy budai ónjegy 
volt beiih'e, kétségtelen teMt, hogy loklilis HSl.Ítmények ,"oltak. Lefény
képez.ésW:röl sem történt gondoskodás, így hát a pestbudai ónmüves 
emlékek Ö5sz.batasanak benyomisat csak akkor kapjuk majd mcg, ha eze.!.: 
a szétszóródott emlékek valamikor újra ÖS$UkertUnek.. Felkutatásuk és 
egybegyűjtésük a Budapest Sz.ékesIéh,arO$i Történeti Múzeumra \·ar. 

Nem valószinü, hogy elpusztultak volna, mert a buszas években 
még együtt voltak, a világbibonis rekvirálásokat és a bolse ... "izmus alatti 
e1kobz.ásokat és köz.tulajdonba való vételeket is túlélték és megú5zt:ik. 
Azóta sem semmisithették meg öket, mert a közönség manapsag régiségeket 
mar nem pusztít el. A múZeumok: neve1é.o;e révf:n reájött arra, hogy minden 
régi dolog értéket je1ent. 

A Lyka-család pestbudai ón.késdete az. inflációs időkben történt 
eladásakor sz.étkallódhatott ugyan. de nem pusztult el. Egyrészük állítólag 
gróf Pongrácz. Jenő országgyüJési képviselő és földbirtokosnak a brus
megyei Gyulaváriban le\"ó vadász.kastélya falára keriUP) 

Pesti készítményünek tartják a Budapest Sz.f:kesIövárosi Történeti 
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Múzeum Xym. századi az.on fedeles céhserlegét is, melynek boltoz.atos 
fedelén m&6sz.erszámokat tartó mesterember plasztikus alakja díszlik. 
Hasonló a vélemény arról 3 fedeles céhedénYTói is, melynek:: felso résu. 
vésett leyelek kóz.ött kerékgyanó céh je1venyeivel ékes, fedelén pedig 
kereket tartó mesterember áll. Ez az. 1738·bOl szarmazó mű is pestbudai 
céhemlékekkel együtt került a Sz.ékesfővárosi Történeti Múzeumba. 
Pesti vagy budai eredete azonban még kétségtelenill igazolva nincs. 
Le.betséges, hogy mindkettő l.'iilföldöu készült olyan rnű. melyet a pestbudai 
cé.hek aránylag gyakran vettek haszmilatba. 

A XL'{. sz.a.z.ad harmincas é,ei felé egyre sürűbben kerültek forgalomba 
azok az ónt3.nyérok, melyek tréfis, pikáns és sokszor nyárspolgári monda
sokat tartalmazó, yésett szövegekk:eI voltak ellátva. A Sz.ékesfÓvarosi 
Múz.eum ez.en emlékekhöt két diszesebb darabot is őriz.. A 22 centiméter 
itm~öjú kerek. tányérok bemélyedö kötepén - az egyiken - vésett 
dísz.ítésben nadrágot, swknyát, \"alamint két virágszál között pólyas
csecsemőt látunk. Pu~én ped.i~ ez olvasható: l.tu natrághoz szoknya illik, 
kettő köz.t ily rosa nyillik •. (50. kep) A másik tányér köz.epére égő limpással 
haladó férfiú van vésve, peremén pedig a következő körirat: . Az Ici Pesthen 
keres szüzet, gyujtson félnyes nappal tÜl.et!, (5 1. kép)· 

Ezeknek a tréfás emlékeknek többnyire csak a vésett díszitése 
Hsz.ült Pesten. Maguk a tányérok soksz.or idegen gyártmányok. A pólya 
csecsemós tanyér fenekén akarlsbadi Onönt6k jegyét találjuk beiitn, 
mig a sz.Ú%et kereső lámpásos férfit', tállyérjan jegyet nem látunk. 

Újabban. mióta a régi pestbudai ónemlékek felkutatására és össze
szedésére megindultak a kezdó lépések. a piacon a régi pestbudai ónedényeket 
utimó han:Usitványok is bukkantak. fel. Ez.eken pesti és budai meste~gek 
jelvényeit lathatjul.:, yésett díszítésben. Dúlt. betüs, vésett és németnyeh'ü 
felirataik egyes budai (ácsok 1760, kötélverók 1730, harisnyakötók 1123, 
pékek 1738 stb.) vagy pesti (paplanosok 1810, ötvösök 1740) céhekre utalnak. 

A sokszor eredeti, régi, külföldi és néha pesthudai jegyü tinyérokat 
felbasználó hamisítók utánzatait és készítményeit fó/eg a.rr61 lebet meg
ismerni, hogy a vésett diszekbe és betGkbe niell6sz.erü fekete fényes massd.t 
dönsöltek be, m~ly hamarosan és könuyúszerrel eltávolitható. A IcidÖr.zsÖlés 
után alattuk eZ(lstfehéren ragyog a fém. Sz.erencsére a Iajtuk sz.ereplő 
évszamok is azonnal ütbaigazítanak. ~ez.ünkbe került a pesti ötvöscéh 
174O-es évvel jel1:ett óntányérja : \'agyis tebát még egy olyan évszámrnal 
szereplően, mikor ez a céh még meg sem alakult. Az. lparrnüvész.eti :uú.zeUttl 
etjm a K6sz.egen élő egyik. bamisit6 ellen, úgyhogy az. a működését 
be is szÜJ:1tette. Valwinú azonban, hogy ezelt a. hamisítványok még sokáig 
f~nak keringeni mind a piacon, mind a múgyüjtok köz.ött. mindaddig, 
mig általanosan köúsmertté nem lesz, hogy nem eredeti alkotások
kal, hanem csak megtévesztő hamisítványokkal állunk szemben. 

VII. 

A pestbudai Onedények anyagának összetételére, Iínoms6.gnra s 
a honI. megengedet.t arányban kevert 610mnak az. elóírt mértékben ..... a16 
sz.ereplésére az illetékes hatóságoknak nagy gondjuk volt. Az ón finomsagat, 
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Pest és Buda névszerint is ismert ötven 6nönt6me5tere közül négy 
b~c:si éskettö karisbadi születésű, de tudjuk: azt is, hogy Prágából, Briinnból, 
a csehnémet Schönleldh61, II.Z anhalti ZerbstbÓI. :\1annbeimböl és Bmun_ 
schweigból is származtak át önöntök. Ezekkel a szoros és kÖl.vetlen személyi 
köte1éJ.:ekkel is erósen kapcsolódik tehát a pestbudai ópmüvesség az ebben 
az időben is még oly nagy szerepet vivő középew6pai 6nmüvességbez. 
A pestbudai mesterek fele magyarországi származású volt, é; így a pesti 
és a budai 6nmüvesség fejlödésében alot tap~ta1juk. hogy a kezdetben 
eklektil.."llS elemek lassanlcint hazaiakkal keverednek, 5 így a }"'''VID. század 
második felében kialakul az, hogy az idegen mesterek Pesten es Budán 
született fiai, vagyis egy már meggyökeresedett helyi misodik uemzed& 
veszi át és viszi to,-ább a szerepet. 

A magyarom.ági református egyhaz.ak ónedényei a pestbudai 6n
kutatás mai aIlá.sa szerint az.ért is bírnak különösebb jdenlőséggel, mert 
a hus.z:onl.--é;t darabból álló sorozat emlékei nagyrészt vésett magyar felirattal 
ékesek és igy kissé enyhítik azt a komor képet, melyet csak. a száraz. le\'éltári 
adatok nyujtanának_ 

A A~. század eleji tüzvész, pusztulás, a napoleoni hadjáratok és 
egyéb \·eszede1meJ.: ellenére mégis remélhetjük, hogy a XVIll. századi 
polgári ónedényiliol is majd hú képet kaphatunk. Ezt a pesti Lyka-család
nak még a világháboru befejezéséig is birtokaban volt nagy ónedény
készlet alapján remélbetjük. A Lyl-a--család pesti és budai készítésú ón
edények boi 6riási kész.letet bírt. Az edényeken a tulajdonos csaJad mono-
grammja görög betÜkkel volt reavesve. Tanyérokon és változatos formiju 
t?Jakon kivül fedeles fazekak, leveses tájak és a XVID. századi polgári 
készletek jóforman mioden tartozéka kép .... iselve yolt benne. Mintegy 
tizenöt én'e1 ezel6tt a család értékeit örökl6 Lyka István ezeket iruba 
bocsátotta. A tárgyak: pontos felvételezesét és leirását ek.l.:or sajnálatosan 
elmulasztották, és így Höllrigl Józsdnek., az Iparmü\-észeti ;I[úze\lm eg}-l:ori 
iga1.gatójának emlékezése alapjan ublhatunk azokra az. ónedényekre, 
amelyeket a Lyka·csalad blrtokolt és melyek az eladáskor egy batalmas 
asztalra voltakzsúfoltan felraJ.-va. Mindegyik darabra pesti .... agy budai ónjegy 
volt beüt\.·e, kHségtelen tehát, hogy lokdlis készitmények '·oltaJ.:. Lefény
képezésill:r6l sem történt gondoskodás, így hát a pestbudai ól1.lDűves 
emlékek összhatásanak benyomását csak akkor kapjuk majd meg, ha eze.\,; 
a szétszóródott emltkek valamikor újra összekeriilnelt. Felkutatásuk. és 
egybegyűjtésük a Budapest Sz~kesfó,'árosi Tört~neti Múzeumra \·ár. 

Nem valószínű, hogy elpusztultak volna, mert a huszas években 
még eg)iltt voltak, a világhábonls reh-iráJáso1.--at bo a bolse ... -izmus alatti 
elkobz:isokat és köztulajdonba való vételeket is túlélték es megú5zták. 
Azóta sem semmisithették meg öket, mert a l:özö~g manapság régiségeket 
már nem pusztít el. A múzeumok: nevelé.-.e rhén reájött arra, hogy minden 
régi dolog értéket jelent. 

A Lyka.család pestbudai ónkészlete az. inflációs idókben t örtént 
eladásakor szétkaU6dhatott ugyan, de nem pusztult el. Egyrészük állítólag 
gróf Pongrácz Jenő országgyüJési képviselő és földbirtokosnek a békés
megyei Gy1l1aváriban leyó vadiszkastélya fahi..ra kerillt.3) 

Pesti készítmtnyünek tartják a Budapest Szé.kesfövárosi Történeti 

IlJ 

Múzeum x;;m. századi azon fedeles céhserltgét is, melynek boltozatos 
fedelén m&6szerszámokat tartó mesterember plasztikus alakja d.ísz.li.k. 
Hasonló a vélemény arról a fedeles céhedényr6l is, melynek: felso része. 
vésett leyelek között kerékgyártó céh jelvénye:ivel ékes, fedelén pedig 
kereket tart6 mesterember áll. Ez az l738·b61 szarmaz6 mu is pestbudai 
céhemlékekkel együtt került a Székesf6városi Történeti Múzeumba. 
Pesti vagy budai eredete azonban még kétségtelenül igazolva nincs. 
Lehetséges, hogy mindkett61..-ülföldön készűlt olyan mű, melyet a pestbudai 
céhek uánylag gyakran vetlek használatba. 

A XL"í. uaud h:u'Ulmcas é,ei felé egyre sü.rűbben kerültel.: forgalomba 
azok az 6nunyérol:, melyek tréfás, pikáns és sokszor nyáJspalgari mondá
sokat tartalmazó, vésett szövegek.kel voltak ellátva. A Szél:esfó"árosi 
Mlizeum ezen emlékekb6l két díszesebb darabot is öriz. A. 22 centiméter 
átmcröjú kerek tányérok bemélyedö közepén - az egyiken - vésett 
díszítésben nadclgot, szoknyát, yalamint kh viclgszál között pólyás
csecsemőt látunk. Peremén peW9" ez olvasható: ,Az natrágboz szoknya illii.:, 
kett6 közt ily rosa nyillik •. (50. kep) A másik tányér közepére égő lámpással 
haladó férfiú van vésve, peremén pedig a következ5 körirat: tAz Ici Pesthen 
keres szüzet, gyujtson félnyes nappal tűzet!. (5 1. kép)" 

Ezeknek a tréfás emlékeknek többnyire csak a vésett diszitése 
k~zült Pesten. Maguk a tányérok sokszor idegen gyártmányok. A pólyás
csecsemős tányér fenel.:en akarlsbadi ónönt6k jegyet találjuk öeütve, 
HÚg a szÚ!.et keres6 lámpásos férfitl tányérján jegyet nem látunk_ 

Újabban, mióta a régi pestbudai ónemlékek felkutatására és össze-
sl.edésére megindultak. a kezdő lépések, a piacon a regi pestbudai 6nedényeket 
utánzó hamisitványok is bukkantak fel. Ezeken pesti és budai meste~gek 
jelvényeit l;i.thatjuk, yésett díszítésben. Dúlt betűs, vésett és németnyeh'ü 
felirataik egyes budai (ácsok 1760, köté1ver6k 1730, harisnyaköt6k 1723, 
pékek 1738 stb.) vagy pesti (paplanosok 1810, ötvösök 1740) cébekre utalnak. 

A sokszor eredeti, régi, killföldi és néha pestbudai jegyü tányérokat 
felhasznál6 ham.isítók utánzatait és készítményeit főleg a:n61 lehet meg
ismerni, hogy a vésett ruszekbe és betúkbe niel16szerü fekete fényes massl.át 
dörzsöltek be, mely hamarosan és könuyúszerrel eltávolitható. A Icidörzsölés 
után alattuk ezüstfehéren rag}'og a fém. Szerencsére a njtuk szereplő 
évszámok is azonnal utbaigazítanak. l';ezünkbe került a pesti ötvöscéh 
J74O-es évvel jelzett 6ntanrérja : vagyis tehát még egy olyan évscimmal 
szereplöen, mikor e~ a céh még meg sem alakult. Az lpa.rmüvészeti Múzeum 
eljart a K6szegen élö egyik hamisit6 ellen, úgyhogy az a múködését 
be is szüntette. Valószfnú azonban, hogy ezek a hamisítványok még sokáig 
fo;nak keringeni mind a piacon, mind a múgyüjt6k között. mindaddig, 
mig :iltalánosan körismertté nem lesz, hogy nem eredeti alkotások
kal, hanem csak megtévesztő hami.s.ítványokkal állunk szemben. 

VII. 

A pestbudai 6nedények anyagának összetételére, Iínomságára s 
a hozzá megengedett arányban kevert 610mnak az. el6írt mértékben val6 
sz.ereplesére az. illetékes hat6s.agoknak nagy gondjuk volt. Az ón finomsagát, 



124 )IlILU.U;: S.~=-DOR 

az edények étkezésekhez. való feihasználhatóságát és a mérge,;; anyagok 
árt:llmatlauuá te\-~H a kész árukra ütött jegyek igazoltak. 

A középkori budai óoedényeken hármas jegy jelölést találuo.lo:: 
l . a négy póJyá\"a1 osztott báromtomyos bástyát, 2. O betűt feltüntető 
bélyeget és 3. ill V, C.1. és egyéb betüket. monogrammokat, valamint 
bányászszerwimokat és koronákat feltüntető bélyegeket.4) 

Nyih-ánval6. hogya hármastomyú bástya Buda középkoJi cimerét 
tÜDteti feJ, és így az ónedényeken ezek tehát varo!bilyegkhlt tekintendők. 
"Probléma azonban. az _O betűt feltiintetö jegy. Ugy véljük, ez az Ofen 
wirosjeltJlist' "roviditve fejti magában, s szerepe1tetését azért tartották 
szükségesnek, bogy a középkori ónedényeken szereplő számos változatú 
és minden esetben más várost jelentő háromtomyos~bástyás bélyegek 
között ez segítöe.n utaljon Buda városára. Állitásunkat támogatva 
látjuk az.w1 is, hogy a.z ónbélyegekke1 erősen rokon öt\-ösjegyek ebben 
az esetben is erre látszanak utalni. Idáig a győri sléke..segyházban őnött- 
németjárfalvai ÚImutatót, a Tolnamegyében levő nagydorogi református 
egyház kelyhet és az Esterházy bercegeknek az Iparművészeti 1I1úzeumban 
ónött krizoprász csészével díszített serlegét tartjuk a magunk részéről 
Budán készült középkori ötvösművek.nek. Felruno, hogy mindhárom 
ötvöstárgy jegyeinek közepén O betüt találunk. Kétségtelen, hogy ezen 
ötvösjegyek O betűi és a budai középkori ónedén,yek O betűs bélyegei 
között ugyanazt a célt elérni akaró szoros összefüggés van.~} 

A címeres városbélyeg és az O betűs városjelölö bélyegeken kÍ\-iil 
szereplő harmadik jegy pedig a késútő mesterre utaló és sokszor a ne\-ének 
kezdóbet'Üit is magában rejtő 1IIesleriegy. Pozsony ráros 1526/1527. évi 
számadáskönyve (a 8B. Iapon) Lukács budai ónöntő mester Ile"ét Qrökítette 
meg. e) ~lás okle\'eles kiadványok átböngészésével még pár más középkori 
budai ónműns ne\'ét szedbetnök össze. ReméIbető, bogy a [ó,'áros 
középkori okle\'eles emlékeit közrebocsátó kiadványsorozat köteteib61 
Lukács mester társainak névsora gazdag bőségben lesz majd összeállítható, 
és ilykép az Erdélyben és Va.jszkán talált négy középkori budai ónedény 
mestereit is sikerrel lehet majd meg:illapítani . 

VIII. 

A Buda \'isszafoglalását követö időkben készült 'óntárgyakkal mar 
sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk. Az 16gB-tól 1863-ig terjed6 
időszakból negyvenhét, Pesten és Budán működött ónöntŐmestert ismerünk 
névszerint is, és így csak igen kevés lesz az olyan pestbudai ónedény, melynek 
mesterét csak további kutatásokkal lehet megállapítani. 

AJ A X\rll_ század végén és a XVIII. század elsö felében Pesten 
·készült ónmüvcl.::et - mint ahogy azt a gyömrői (1698 és 1730), ceglédi 
(1712), ócsai (1725), fülöpszállási (1732), kunszeotrniklós-pusztakerek
egyházai (1737) és a rákoscsabai (1741) református egyházakban re:ink 
maradt emlékek bizonyítj ik - olyan bélyegekkel jelezték, melyek odlis 
vagy kartus-idomú paizsban egytornyos várkaput, a S. PEST ("agy 
sokszor S. PESTH) varosjelöló feliratot és a toronytól jobbra és balra 
egy-egy betűt tüntettek fel. Apaizsban lev6 tornyos bástya Pest város 
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címere, amit a fölötte le\-ö S(ignum) Pest is világosan megjelbl, nehogy 
az ónedényt vizsgáló egyén a sok tornyos jegy között megtévedjen s Pest 
helyett más városban késziiltnek ,-élje az. ónmüvet. A két oldalozó betü 
pedig a készítö ÓIlIJlűves monogmmmját adja, mint például az 16g8-ban 
készült gyömrői tányéron levő N R monognmm Nicolaus Röder mestert 
rejti, az 1741-ben készült rákoscsabai úrasztaltányér T E jegye pedig 
Thomas Ederth nevét. 

Pesten a xvm. század közepéig tehát az egy-jegyes jelölés volt 
gyakorlatban. Olykép, bogy a mester jegye egybe volt szerkesztve a város
jeggye!, s így csak a monogrammokat adó betül.: változtak mesterenkint. 

. Az ón rendkivül puha és könnyen deformálódó anyaga miatt sok 
esetben elmosódottan beütött vagy a kés8bbi tisztogatások alkalmával 
megkopott jegynél a mestermonogrammok már annyira elkoptak, bogy 
azokat 1elismerni és kibetüzni ma már nem lehet. Az ócsai református 
egyház 1725-ben készült kenyérosztótányérjáról, a fűlöpszálliisi (1732) 
kupáról és a kunszentmikló5:"pusztakerekegyházi {1737} boroskancsóról 
ilykép tehát csak azt tudjuk: megállapítani, bogy pesti ónmúves műhely
ben készűltek, de mestere1ket megbatározni névszerint még oem tudjuk:. 7

) 

B} A xvm. század második felében a pesti ónönt6k az addig szokás
ban volt egy-jegyes (bástyás, városneves és mestermonogrammos) jelzést 
elhagyták s változó rajzú, többesetben pedig már két-jegyes olyan bélyegeket 
kezdtek használni, melyek Pest városának a nevét, a készító mester teljes 
nevét, a mesterjog szerzésének az évét, s6t még az 60 finomságit is fel
tüntetik. így Jurame Sebestyénnek 1777-ben készült s a reicbenbergi 
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" 34. Ju=~ S~h<:>IS"" po$U 6nm'h· ... W1~~ "ln'i~."l>c<f~ lI"ber-gyUjl~y bkrom t,byéIjolrOl. 

Huber-gyüjteméoyben levő bárom tányérján koronás róu;ás jegyben 
a teljesen kürt mestemévolvasható, a fölötte mondatszalag formában 
beütött bélyegben pedig rn REnrES ZTh"N PEST olvasható. Ez utóbbi 
1.·valitásbélyeg a nagyon finom arányban kevert ón jóságát akarja jelezni. 
A teljes névvel kiírt jegyben látható rózsa pedig ana utal, hogy a keverés 
aránya ru; úgynevezett ~r6zsaón«-nál szokásos arányban történt. A pesti 
kevt:résarányt még neru ismerjük, de tudjuk, itu!!.y az L ipcsében és Pozsony
ban olykép volt előírva, hogy tizenöt font ónhoz egy font ólmot lehetett 
csak adni. 

l" 

az wéc\'ek ét!.:ez.esekhez. való f~D.alhatóságát es a mhg!5 anyagok 
ártI.lmatlanni ttxését a kész. árukra ütött jegyek igazoltdl.:. 

A köúpl.:ori budai ónedényeken hármas jegy jelölést találunJ.: : 
I. a négy p61rán1 osztott háromtornyos bástyat, 2. O bernt fe\tüntet6 
bé1yef::sz~ 3. i\l V, C. I. ts egyéb betúket, monogTammokat. valaxrunt 
bány fSl:ámokat és koronákat feltűntető bélyegeket. 4) 

Nyi.h-ánva16, bogya hármastornyll bástya Buda köz.épkori cimerét 
tünteti Id, és így al: ónedénreken ezek tehit uáro}biJyegkillt tekintendók. 
Probléma azonban, az .O betűt feltűnleto jegy. Ugy véljUk, ez az Ofen 
t'áros;dl1lisr 'rÖ\tiditve l'ejti magában. s szerepeltetésél uht tartották 
szükségesnek, hogy a középkori ónedényeken szereplő ,számos változatű 
és Il'linden esetben más várost jelentő háromtomyos-bástyás bélyegek 
között u segItőeo utaljon Buda városára. Allitásunkat támogatva. 
látjuk aual is, hogy az 6nbelyegekkel erösen rokon öt\·ösjegyek. ebben 
IIZ esetben is erre látszanak utalni. Idáig II györi srékesegyhátban 6rzőtt· 
németjárfalvai úrmutat6t, II Tolnamegyében levő nagydorogi rclormátus 
egyház kelyhét és at Esterházy hercegeknek az Iparművészeti. Múzeumhan 
6tzött krizoprász csészével diszített serlegét tartjuk. a magunk részéről 
"Budán készült középkori ÖtvÖSműve.knek. Felrunö, hogy mindhárom 
ötvöstárgy jegyeinek közepén O betüt találunk. KéW:gtelen, hogr ezen 
ötvösjegyek O betüi és II budai középkori 6nedények O betűs bélyegei 
között ugyanazt a célt elérni akaró szoros összefüggés van.~) 

A címeres városbélyeg és az O betűs varosjelö!ó bé.lyegeken kÍ\>Ul 
szereplő harmadik jegy pedig a készítő mesterre utal6 és sokszor a ne,-énel.: 
kezdőbet'Üit is magában rejtő IIItsltriegy. Pozsony város 1526/ 1527. évi 
számadáskön~..,,·e (a 88. lapon) Lukács budai ónönt6 rnester Ile"ét örökítette 
meg. t) Más okleveles J.:iad.vanyok átböngészéseve1 még pár más középkori 
budai ónmú"cs ne,·ét szedhetnők össze. Remélhető. hogy II fö"aros 
középkori olde"eles emlékeit közrebocsátó kiadványsorozat kötdeibóJ 
Lukács mester társainak névsora gazdag bőségben Jesz majd összeállítható, 
és ilrkép az Erdéh'hen és Vajsz1.:án talált négr középkori budai ónedény 
mesterClt is sikerrel lehet majd megillapítani. 

VIII. 

A Buda "issufoglalását követö idókben kwUlt ·óntárgyakkal már 
sokkal sterencsé:sebb helyzetben vagyunk. Al I 698-tól 1863-ig terjedő 
időszakb61 negyvenhét, Pesten és Budán működött ónönt6mestert ismerUnk 
névszerint is, és így csak igen kevés lesz az olyan pestbuda.i ónedény, melynek 
mestertt csa.k további b:utatasokkal lehet megállapítani. 

AJ A ::-"'\Ill. század vegén és a XVIII. század elsö felében Pesten 
·készült 6nmü.v~et - mint ahogy art a gyömrői (1698 és 1730), cegJédi 
(11 J 2), 6csai (J 125). fülö:pslállási (1 732), kuoszentmikl6s'pusztakerek
egyhátai (J737) és a rákoscsabai (1741) református egyházakban reánk 
maradt emlékek bizonyít jak - ol)-aD bélyegekkel jelezték, melyek o,'ális 
vagy kartus· idomú paizsban egytornyos várkaput, a S. PEST (vagr 
sokszor S. PESTR) városjelöl6 feliratot és a toronyt61 jobbra és balra 
egy-egy betűt tüntettek fel. A paizsban levő tornyos bástya Pest város 
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cimere, amit a fölötte leyö S(ignum) Pest is világosan megjel~1, nehogy 
az ónedényt vi:z:sgáló egyén a sok to~yos jegy ~ötött m~évedlen s Pes! 
hclyett más váro.!'ban k!sxültnek ... ·éIJe az ónmuyet. A ket oldaloz6 betu 
pedig a késl.Ító ónmúves monogrammját adja, min_~ például.~ 169S-ban 
készült gyömrói tányéron levó N R mooogramm Nicolaus Roder meste~ 
rejti, az lí41-ben készült rákoscsabai úrasztaltányér TE jegye pedig 
Thomas Ederth nevét, 

Pesten a XVIII. st.ál.ad kötepéig tehát az egy-jegyes jelölés volt 
gyakorlatban. Olykép, hogy a mester jegye egy?e v~lt szerkes:z:v:ea v~~O!'r 
jeggye1, s igy csak II. monogrammokat adO betül.: vaItoztak meste.renkint. 

Az ön rendkivül puha és könn~'en defoflIlaIódó anyaga mIatt sok 
eset~n elmosódottan beütött vagy a későbbi tisztogatások alkalmával 
megkopott jegynél a lOestermonogrammok már annyira elk:?ptak., b,ogy 
az.okat felismerni és J.:ibetfuni ma már nem Jehet. Az ÓCS3..l reformatus 
egyház. 1725-ben készült kenyérosxt6tány~rjár61, a fillőpszálla-si (1732) 
kupáról és a l...""UIlszentmild6s-pusz.ta..kerekegyhá2.i (1737) boroskan;s6r61 
ilykép tehát csak azt tudjuk megállapítani, bogy pesti őnmúves m~eJy
ben készültek, de mesterciket megbatározni névszerint még oem .tudJuk. 7) 

B) A XVIII. század második felében a pesti ónöntők az addig ~ok~
ban volt egy-jegyes (bástyás, városneves és mesteflIlonogram..mo.s) ]elzest 
elbngyták s válto~ő raj zu. tőbbesetJ;lPD .pedig már l1;~t-jegy~s ~lran bélyeg~et 
kezdtek használm, melyek Pest varosannk a ne~et, a keszl.to m~u;r ~eJJes 
ne\'ét, a mesterjog szerzésének az hét, 56t meg az On fmom~gat IS fel: 
tüntetik. tgy Jurame SebestyénneJ.:. 1777-ben készült s a relc.benbergl 

Huber-gyüjteménybeo levő három táDy~.rtán koronás rOzsás je~beo 
a teljesen kürt mesternév olvasbató, a folotte mondatsznlag fOflIla?1Ill: 
beütött bélyegben pedig lN REmES ZINN PEST. olva~hat6. ~t .utob~1 
l.-valitásbélyeg a nagyon finom arányban kevert 6n ]6ságat akarJa JeleznI. 
A teljes névvel kiírt jegyben láthat6 r67.sa pedig ana utal, .-?o~ a keveré~ 
aránya ru; ú.gynevezett ~rÓZSaÓllH1é1 SZ?k.áSOS aráuy~an .tortent. A pestI 
kev·erésará.nyt m!g nern ismerjük, de tudjuk, Ílu~y az Lipcseben. és Pozsony
ban olykép volt előírva, hogy tizenöt foot ónhoz egy font ólmot lehetett 
csak. adni. -



l,. :\lUi.U,tK S.-L'\""DOJ:. 

C) Az 1832-ben készült nagyszékelyi ónkupán és u.rasztali csapos 
boroskancs6n kettős jelzést tahilunk.: a köze~ Je.vó kóridomu jegYben 
.10S. ST.-\DLER IN PESTR, és a melléje háromszor is beütött azt fl 

8-as idomú bHyeget, me1yh<:n leveles agai.: kötött, koronás Józsamotiyumot 
lat juk, felette a teljes egészében kiírt mesternh .... -cl. 

D) Az 1833-bó! származó szentmártonkátai kenyérosztótá nyéron 
ovális mezőben a le\-elesagaWl körülvett koronásr6zsátlátjuk .sTEPH.W 
RAICHARDT IN PESTR 1833~ körirattaL 

E).-u 1838-ban készült jaslkiséri harom borkupának fenrun 
ismét a nagyszékeJyi ... edéoyeket készítö Stadter József pesti óoműves 
jegyével találkozunk, de a jegyét körülvevő és háromszor beütött más 
bélyeggel társulva: a köridomú paizsban PROB ZINN felirattal, tSisak
Wsz..-ében pedig szárnyas sassal. Fölötte a 13-as szamat látjuk, amely 
ez esetben u.on,9an nem az otvösjegye.kben előforduló l3-as finomságn 
utal, haoem II ros5;r;ul beütött jegynek alul is lehetett két sz.áma - a 8-as 
és a 2-es - és így kiegés;r;ít,-e az Stadler J 6zsef 1832-ben szerzett pesti 
letelepedbére utal. 

Ezt bizon}'itja az is, hogy a jászkiséri edényeken e1őfordul6 PROB 
ZINN megjelölés a régebbi előírások ,Probe rum Zehnten~ sl.ayaib61 
szarmaúl;: és alakult. Ezzel a megjelöléssel pedig az olyan anyagat jelezték, 
meIynél I rész ólom volt IO rész 6nhoz keverve. 

LX. 

Noha Budán Schwartz Thirton ónöntő már 1696 körül polgárjogot 
nyert, és Schreckh Simuel János (1716), S~kh Károly (1717), ulihoJtzl..·-y 
Ferenc József (1720), Wittinger Lukács (1740), Strec.k Péter (1763) es 
Loibl JSt\-án (1770) ónöntök személy~"el a budai ónroűvesség állandó 
és folyamatos te\"ikenységét ellenöri.z.hetjük, budai készítésű ónedt:nyt 
- a középkorból reánk maradt négy emléktöl eltekintve - az 1783 
elötti időkböl még nem ismerünk. Pedig már 1705 június 22é-ról van 
arra vonatkozó adatunk, hogy az ónöntöi próbaszedésre Buda városának 
tanácsa Wemer és Bekher biztosokat küldi Ici. 

Ugyancsak a budai városi tanácsi jegyzőkönyvek örökítették meg 
annak az emlékét is (1723 június 9) , hogy az 1 723-as nagy tűzvészben 
az 6nmü.\"es emlékek teIj~n elpusdultak.. Ugyanakkor felemlitik azonban 
azt is, hogy e miatt :1 kereslet annyira fellendült, hogy olasz ónöntöknek is 
munkaecgedélyt kellett adni az elpusztult ónedények gyors p6:.lására_ 
A Budan akkor múködöh két polgari ónmu\-es kedvezöbb ajánlataival 
kifüstöltc azonban az idegen mestereket, úgyhogy attól keul.ve z.avar~ 
talannl dolgozhatott tovább. Reméljük, hogy az a.l.:kor készült edényekb61 
pit darab meg lappang valahol, s így idöve! ernlékanyaggal is p6tolhatjuk 
;l;r;t az ürt , amely a budai 6nmüvesség történetében Fauser Mátyásnak 
1783-ban készített fedeles kupájáig terjed. 

Az 1774-ben szül6városában - Budán - letelepedni szándékozó 
Fauser ::-'Iátyás azzal rémítgette az akkor Budán mübelyt tartó Loibl 
Istvánt es özvegy \Vittioger Lukácsnét, hogy 6 bécsi pr6bával ellátott 
ónedénl'eket akar 0lcs6 áron árusItani. A megriadt konkurrencia össze-

I 
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fogá_',ira és kérelmére Fausert el is utasítják kéjésével. Kégy évi harc után 
azonban sikerlllt végre mégis polgarjogot nyernie Budán. 

A) A gárdonyi református egybu. részé.re 1783-ban készült fedele;; 
kupájanak fenekét! a koronás FE:c\ ZTh'N jegyet találjuk beütve_ Mester
jegy nem is kerillt a mú.re, ellenben hengeres testén elöl, vésett feliratban 
ott díszlik: 

J •.. TSI.:."'\_U,.TOTTA TOTH JA.r.~OS BUDÁNFAUSER l!1ATIAS 
ALTOL ... t 

Bj Fau.ser )Iátyásna..J.: hét toyibbi müven a ne\"'et, a koronás rózsát, 
a Schlacl.:.ewalder Fein Zinn-t és az 1789-es évszámot feltüntetö jegyét 
taJáljuk. Az 1170 október 26-án kiadott azon pátens alapján és értelmében 
törtwt ez a jelölés, amely azt rendelte el, bogy azokat az új 6nmü,·eket, 
melyek tIlUS p= und aus reinem Zinnt készülnek, 610m hozciadása 
nélkc..l mint schlaggenv.'aldi Fein.z.innt kell jelezni. 

e) Fauser J ános 1805-ös és 1826-os évsz.ámmal jelzett béJyegeibe.n 
métJeget tart6 angyalt és a~ Eug1isch Zinn meRjelölést látjuk. Ez a bélyeg 

• 
~ 
~ 

3}. Fa ......... J~" ... budai Ó"'''~,~ bilyOJ:ti 180~.!Xi1 t5 IUG-ból" ",khCIIlx:1t; IInbo:r.Uujtcmbl)'lxn 
levó "'lh"clrGI. 

tehát a szerint készült, ahogy ebben az időbeu az angol ónból b!sziUt 
t!dényeJ.::.et általában mindenütt jelölték.. Angol 6u alatt eleinte az Angliábó! 
bebol.Ott és oly tiszta ónból kés~ült edényt értettek, melynek anyagéboz 
semIDi 6lmot sem kevertek. ~rdeJ.::es, hogy az angol ón megjelölésb6l a 
rokon hangzás és a mérleges figura miatt .angyal 6n, cloeyezés is divatozott. 
Sok esetben azt jelentette, hogy ha az illető tárgy nem is importált angol 
ónból készült, akkor is az anyaga olyan finom mint az angol _ vagyis 
az .angyalt - 6nna..J.:. 

D) WilcJ.:e Gottliebnek:l. Budapest Székesfővárosi Történeti Múzeum
ban 6rtiitt egyik óntányérjan olyan jegy szerepel, mely körepében X-el 
jelölt r6zsát tüntet fel. Köriratiban r::dig az 18l4-es évszám mellett az 
OFi'.''ER U. P. PROB ZTh'N megjelölest is magában foglalja. Ebb61 érte
sülünk, bogy budai 6n eIneve;r;ést is használtak. Ennek a fínom.s.ágát és 
keverési aranyát a jegy közepén le\-ó római tízes szám világosan eláruJja, 
vagyis a budai .probzinm-edények azok voltak, melyek egy rész 6lom és 
tíz rész ón keverékének az anyagáb61 készültek. 
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Cj Az 1832-beo keszült nagyszékelyi ón.l.:upán és Urasztali csapos 
boroskancs611 kettős jelzést találunk: a középen 1e.\'6 kőridomu jegyben 
.10S. STADLER rn PESTR, és a mtlléje háromszor is beütött azt n 
8-ns idomú bélyeget, mely1x:n leveles ágak között i koronás ró%Samoth"1Ullot 
látjuk, felette a teljes egészében kiirt mesternén-e1. 

D) Az 1833-bó! származó szentmártonkátai kenyéroutótanyéron 
ovális mezőben a le\'elesagakkal körülvett koronásr6zsit látjuk .sTEPHAN 
RAICHARDT IN PESTR 18334 körirattal. 

E) Az 1838-ban készült j:iszlciséri három borkupának fenek&! 
ismét a nagyszékelyi "".edényeket készítő Stadler J 6zseI pesti őoműves 
jegyével találkozunk:, de a jegyét körillvevó és hárolUStor beütött más 
bélyeggel társulva: a köridomú paizsbau PROB ZINN felirattal, .ssak
Wszt-ében pedig szárnyas sassal. Fölötte a 13-as szamat látjuk, amely 
ez esetben aron,llan nem az ötvösjegye.kben előforduló 13-as finomsagra 
utal, hanem a rosszul beütött jegynek alul is Iehetett két Sl.áma - a 8-as 
és a 2-es - és igy kiegészíh'e az Stadler Jó~ 1832-ben szerzett pesti 
letelepedbére utal. 

Ezt bizon}'ítja az is, hogy a ja.szkiséri edénYfktn előforduló PROB 
ZINN megjelölés a régebbi előírások ,Probe :rum Zehnten« sLavaiból 
származik és alakult. Ezzel a megjelöléssel pedig al. olyan an}'agot jelezték. 
me1ynél I resz ólom voll 10 rész ónhoz keverve. 

LX. 

Koha Budán Schwartz )lárton ónöntő már 1696 körül polgárjogot 
nyert, és Schrec1.:h Sámuel János (1716), Strec:kh Károly (1717), l\lihaltzL .. y 
Ferenc József (1720), Wittinger Lukács (1740), Streck Péter (1763) és 
Loibl Istvan (InO) ónőnlök személyével a budai 6nmün~s5ég állandó 
és folyamatos te\-ike.nységét ellenöri.z.hetjük, budai készítésű óned~nyt 
- a középkorból reank maradt négy emléktöl eltekintve - az 1783 
elötti időkböl még nem ismerünk. Pedig már 1705 június 22&-röl van 
arra vonatkozó :ld:ltunk, hogy az ónöntöi próbaszedésre Buda városának 
tanacsa Werner és Bekher biztosokat küldi ki 

Ugyancsak a budai városi tanácsi jegyzőkönyvek örökítették meg 
aunak az emlékél is (1723 június 9), hogy az 1723-as nagy tűz\'észben 
az ónrnü\·es emlékek. teljesen elpusztultak. Ugyanakkor felemliti.k azonban 
azt is, hogy e miatt II kereslet annyira fellendült, hogy olan ónöntöknek is 
munkae&gedélyt kellett adni az elpusztult ónedények gyors PÖ::.Iá.sár:a. . 
A Budán akkor mú.ködőtt két polgári ónmu\-es kedvezőbb ajáulatail,-al 
kifüstölte azonban az idegen mestereket, úgyhogy attól kezdve zavar
talanul dolgozhatott tovabb. Reméljük, bogy at akkor készült edénye.kböl 
par darab még lappang valahol, s így idővel emlékauyaggal is pötolhatjuk 
azt az fut, amely a budai ónmúvesség történetében Fauset Mátyásnak 
l783-ban készített fedeles kupájáig terjed. 

Az 1774-ben szülö\'arosában - Budán - letelepedni szándékozó 
Fauser ::-'Utyás atzal rémítgette az akkor Budán műhelyt tartó Loibl 
Ist..-ánt és özvegy Wittinger Lukácsuét, hogy 6 bécsi pr6bával el1atott 
ónedényeket akar olcsó áron árusItaru. A megriadt k.onk"urrencia össze-
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fogá...<.ira és kérelmére Fauserl el is utasítják kérésével. Kégy évi harc után 
azonban sikerült végre mégis polgárjogot nyernie Budán. 

A) A gárdonyi református egyház részére 1783·ban készült fedeles; 
kupájanak feneken a koronás FEr:::\" ZTh'N jegyet talá.ljuk beütve. Mester· 
jegy nern is kerult a mű.re, ellenben hengeres testén elől, vésett feliratban 
ott díszlik: 

t •.. TSlli".UTO'l'TA TOlH JA.I.~OS BUDÁN FAUSER ~LATIAS 
.UTOL ... t 

BJ Fauser )Iátyásnak hét toyábbi mü..-w a ue\"""ét, a koronás rózsát. 
a Schlackewalder Fein Zinn-t és az 1789-es évszámot feltüntető jegyét 
talaljuk.. Az 1770 október 26-áu kiadott azon pátens alapján és értelmeben 
történt ez a jelölés, amely azt rendelte el, hogy azokat az új ónmu\"eket, 
melyek laUS purern und aus reinem Ziont készilloek, ólom hozzáadása 
nélkcl mint sch1aggen"\\""3ldi Feinz.innt kell jelezni. 

e) Fauser János 1805-Ö$ és 1826-os évszámmaI jelzett bélyegeiben 
mérleget tartó angyalt és az Ellglisch Zinn mel!:jelölést látjuk. Ez a bélyeg 

lehat a szerint készült, ahogy ebben az időben az ao""ol ónból késziUt 
t:dények.et, altal~b~n mindenütt )el~lték. ;Ango~ ón alatt el~illte az Angliábó! 
beb01.?tt es oly tiszta ónb6l keszült edenyt ertettek., melynek anyagáboz. 
ser:uw ólmo~ ~m kevertek: ~rdek.es, hogy az angol 6n megjelölésből a 
rokon haogzas es ~ mérleges fIgura 1D..Iatt ' :lllgyaI ón. elnevezés is divatozott. 
~ok eset~ ut Je1ent~te, hogy ha az illető tárgy nem is importált angol 
onb61 készült., akkor IS at anyaga olyan fillom mint az angol _ vagyis 
az .taugyalt - ónnal.:. 

D) Wilde Gottliebnek a Budapest Székesf6varosi Történeti Múzeum
?a~1 6r7.Ött e&?:ik óntányé~!a.ll o!yan itU. szerepel, mely közepében X-el 
jelo.t rózsát tuntet fel . Konratában pedig az J8l4-es évszám mellett az 
O.F!,"""ER U. P. PR<;>B ZTh'N megjelölést is magában foglalja. Ebből érte
sülun~,. hogy budaI. 6n elnevezést is használtak. Ennek a finomságát b 
~eve~esl arány.~\t a Jegy k.öze~n leyő római tizes szám világosan elárulja, 
\·,agyl,s a budaI .probzmn.-edenyek azok voltak, melyek egy rész 610m és 
tlZ resz 6n keverékének az anyagából készültek. 
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BUDAl ÉS PESTI ÓmrűVES :llESTEREK. 

1696-1863. 

I. SCffiVA"RTZ M-o\RTON. 1696-1705. 

1696 körül nyer Budán polgárjogot. A budai telekkönyv 126. lap

jának feltüntetése surint a 219. szamú hu volt az övé. AJ; 1705. évi ol't6ber 

3-i tanácsClési jegywkönyv megemliti, hogy az clhúnyt mester felesége 

két gyermekkel maradt özvegyen. Az 1705 augusztus 19-i és még az 171 g 

március 2-i tanacsülésen is erolítik Anna Mária new Öl.vegyét. 

2. RÖDER:\IIKLÓS. 1"698-1 712. 

A bécsi születésű mester 1699 februar 13-án nyer csak polgárjogot, 

de már előzőleg is Pesten dolgozik. A gyöw.rői református egyház birt6kában 

f~aradt tányérja 169S-as évszámmal van jelölve. 1699 augusztus 

22-én Maria Susanna nevú feleségével egyiitt a karoarai adminisztráci6t61 

a Kecskeméti-kapuval sumben ingyen telket kap azon köteluettséggel, 

hogy egy év mulva házat épít reá. 1699 szeptember S-án erről teleklevelet 

is :illitanak ki a részén:. '} l 702-ben Röder Kristóf nevű rokonáyal egyességet 

köt a Plébania-utcában levő misik biza ügyében. J712-ben még fl, ami 

kitűn.il:: abból, hogy a ceglédi reformátusoknál leviS tányérja az 171 2-es 

évszámmal van jelölve. :Művei: 

aj Kenyiroufównyir 169B-ból, a gyömr5i református egybáz birtoká

ban. Atméröje 24 centiméter. Kerek idomú. Síma; bemflyedő köz~pső 

résszel. Peremén vésett felirat: 
I : 6; Gy Öm. (sic) Rei. Ec1esiae. D(sic)a n i e r .. 9.B 

b) Kenyérosztótányér J 7 J 2-ból a ceglédi reformatus egyház őrizet~ben. 

( .. hméröje 24·6 centiméter.) Egyszeru; kerek idomű. Sima. Peremén 

vésett koszorúhan CE 17J2 jelöli a ceglédi eklétsiához való tartozását. 

3. RÖDER KRISTóF. 1702-1703. 

A bécsl szannazású Röder Miklós pesti ónmúves rokona. 100 forintért 

vele együtt Gennone-t61 a régi városháza közelében volt s a pesti mai 

Piarista·utca tájékán húzódott Plébánia-utcában házat , .. ettek. li02-ben 

még együtt birtokolták, 400 forint ellenében azonban szóbeli megegyezést 

kötöttek, hogy a Röder Miklósékat illető felerész Röder Kristóf és Anna

Erzsébet new feleségének tulajdonába megy át. 1103 november 8-án 

Röder Kristóf a teleklevelét kére1mezte. 

4. SCHRECRR SA..mJEL ]Á...l\l'OS. 1116. 
A Braunschweigban született mester 1116 július l1-én Budán 

polgárjogot nyert. 
5. ST·RECKH KAROLY. 1111-1124. 

Brünnben született. 1711 június 21-en polgárjogot nyer Budán. 

.4..z 1724 február 7-i tanácsülési jegyzőkönyv egy lIStteckt ónöntö mestert 

említ családi üggyel kapcsolatban. 

6. EDERTH TAMAs. 1711-1741. 

1117 október 29-én nyer polgárjogot Pesten. A rikoscsabai református 
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BUDAI ltS PESTI Ó}l.:~VES MESTEREK. 

1696-1863. 

I. SCKWARTZ ~Lh,.RTON. 1696-1705. 

1696 körül nyer Budán polgárjogot. A budai telekkönyv 126. lap

jának feltűnteté;e szerint a 219. számú ház volt az övé. Az 1705. évi oJ.-t6ber 

3-i tanácsilési jegyzokönyv megemliti, hogy az elhúuyt mester fdesége 

két gyennekkel maradt özvegyen. Az 1706 augusztus 19·i és még az 1719 

március 2·j tanácsiilésen is emlitik Anna Mária new özvegyét. 

2. RÖDER mKLÓS. 1"698-1712. 

A bécsi sl-wetésú mester 1699 február l3-án Drer csak polgárjogot. 

de mar eldz61eg is Pesten dolgoz.ik. A gyömröi református egyház birtOkában 

fennmaradt tányérja 1698-as évszámmal van jelölve. 1699 augusztus 

22·én Maria Susanna new feleségh"e} együtt a kamarai admin!sztráci6t61 

a K~eméti-kapu\'al szemben ingyen telket kap azon kötelezettséggel, 

bogy tg)' év mulva házat épit reá. 1699 szeptember 8-in erról t!leklevelet 

is állitanak ki a részére. I) 1702-ben Röder Kristóf nevú rokonával egyességet 

köt a Pléblima-utcában levő Imisik háza ügyében. 171~ben mtg él, allli 

Icitűnik abból, hogy a ceglédi reIormitusokn.ál levő tányérja az 1712-es 

évszámmal ,,-an jelölve. Művei : 

a) KtnyirosltÓ"Í1~yb 169B-ból, a gyömrői reIonnitus egyház birtoká

ban. .hmhöje 24 centiméter. K erek idomú. Sima ; bemélyedő kÖl:~p5Ő 

résszel. Peremén vésett felirat: 
I : 6: Gy Öm. (sic) ReL Edesiae. D(sic)a n i e r. . 9.8 

b) Kmyirosztótdnyér l7l2-böl a ceglédi református egyház 6rizetében. 

(Atméröje 2'H centiméter.) Egyszeru; kerek idomú. Síma. Peremén 

vésett koswrúban CE 1712 jelöli a ceglédi el.:.lhsiához ...-a16 tartoz.ását_ 

3. RÖDER KRISTóF. 1702-1703. 

A bécsi származású Röder Miklós pesti ónmúves rokona. 700 forintért 

vele együtt Gec.none-tÓI a régi városház.a. közelében volt s a pesti mai 

Piarista-utca tijékán húzódott Plébáuia-utcában hát.at vettek. 1702-ben 

még együtt birtokolták:, 400 forint ellenében awnban u6beli megegyeÚ5t 

kötöttek, hogy a Röder Miklósékat illető felerm Röder Kristóf és Anna

Erzsébet new feleségének tulajdonába megy át. 1703 november S-án 

Röder Kristóf a te1eklevelét kérelmezte. 

4. SCRRECKR SA_UUEL JÁ...~OS. 1716. 
A Braunschweigban született mester 17 16 július 17-en Budán 

polgárjogot nyert. 
5.ST·RECKH KÁROLY. 1717-1724. 

Brünnben született. 1717 június 21-e.n polgárjogot nyer Budán. 

Iv., 1724 febmár 7-i tanácsülési jegyzőkönyv egy tStreck. ónöntő mestert 

emlit családi íiggyeJ kapcsolatban. 
6. EDERTH TAMÁS. 1717-1741. 

'7' 7 ol..-t6ber 29-én nyer polgárjogot Pesten. A nlkoscsabai reIormátus 
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egyhiz birtC'kábao. Jhó t anyétján látható 1741-es h-szamból következt~v;e. 
illor még mint me.st~r müködb~tett_ 

A rákosC$3bai kwyéroszldM'lyéria 28 centiméter átmérőjű, kerek 
idomu, egyszeru formáju mű. Bemélyedd középpeJ. Peremén . 17 C.: E.: 41 4 
yesett felirattal. 

7. lITHOL'rzKY FERENC JÓZSEF. 1120-1738. 

A Komárombau született m~ster 1720 december 13-án over Budán 
polgárjogot. A tanácsülési jegyz§könyl.rek 1123 március 8-án, 1738 január 
30-an, marcius 7 -én, o!.:tóber 23-án és 27 -én ~mlítik őt. midőn is egy bizonyos 
Gaudimus Ferenc 33 forintnyi ad6sságában eljár, valamint hagyatéJ.:i 
eljárása is van, melrnek elintéz.ésére és kivizsgálására Schultz és Hörger 
biztosokat küldik ki. . 

8. H. B. 1730. 
1730 körül rnüködött Pesten ez az Onönt6mester. akit id:i.ig csak 

ne"ének kezdöbetüUöl ismerünk. A gyömröi református egybizban fenn
maradt és általa készített tányhoD látjuk a pecsétjét: B. H. Ebből 
következtetjük, bogy ..-eutékneve H, keresztneve pedig B betú\·elkezd5dött. 
Minthogy a nevezett tányéron az 173O-as évszámot találjuk bevésve. 
rnúködése a xvm. század harmincas éveire esett. 

A gyömröi ktuybosztóldnylrja 24·7 ct.ntiméter atmél'öjú. kerek 
idomú, síma. Bem~yedö középrésszel. Peremén poncolt körirat díszlik.: 

A GYÖllREl: SZENT EedE SIA TALA: A .. ~'NO I; 7 : 3 : O: 

9. BERCm-."ER BALTAZAR. 1739. 

1739 november l8-án a Pesten lakO mester polgárjog elnyerése iránti 
ktrese:,'el foglalkozik a budai városi tanács és azt rendeli el, hogy az értesítés 
megkapásáig legyen türelemmel, azután pedig jelenjék m~ a tanács előtt 
személyesen. 

10. WITTINGER LUKACS. 1740-1774. 

A Törökbálinton született. J.:atoli!.:us ..-aIlású mester 1740 február 
4-én nyer polgárjogot Budan. Szőleje volt. Az 1747 ~zeptember Il-i 
és az 1748 február 5-i tanácsülésen különböző szőlőkezelési és munkálási 
ügyekkel kapcsolatban emlékeznek meg rOla. 1790 január 18-án azon 
pana.3zával foglalkozi!.: a tanács, melyben serelmeii és magának súlyos 
károkat tevőnek nyih'ánítja azt. bogy telem gewesten Buchhalter der 
Zinnhandl erlaubet wordem. Minthogy neki ezáltal súlyos kára van, 
kéri az eltiltast. A tanács azonban úgy döntött, hogy: tGleich wie der 
Zinnhandl von dem Zinngiesser unterscheiden ist. als hat 501cher auch stath. 
1774-ben már nem él, mert ez év január 20-án a városi tanácsülés a Rosalia 
new özvegyenek azon kérését tárgyalja, melyben az özvegy a jönni akaró 
Fauser Mátyás legény elutasítását szorgalmazza, azzal, hogy több mester 
nem tudna megélni. 

11. WBINBERGER PETER. 1743. 
1743 március 8-án mint pesti születésű mester polgárjogot nyer 

szü1övárosában. 

" ......... ""'" .... "", ... ""WI "L 

'10. l'a\lfOO. )[:llyli~ l>U<lal ""n,ii,..". 
11&9_ b.:Jy"!."C a Io'-:otbo:n. ... yl 

• ~r"""' , u!<>k ..... k"tlpiJlor<ll. 

112. SIadicI Jw. • .r [)Nti únll"tii lItlyCll<: 
a. 1632·bell \;:c~iI! t .... ~' .. ...,"..,!)i 

ftd~l"" ón\;:" ph61 

ii I . ~.dl 1~lvjll pc:<!! ÚfIm,h'''' 
je~ IW·bóI • _1""-"OIlkjW 
.<"fonn.iluool; o\r ... ~IRU ~)"ÖTjMól. 

6S, Slar!\c:r Jhud I'dU ónií~tC; bilyqt 
.... 1&38·\Jao ~WI jolozlti5m 

,\noouali bt>r<IsI.:"I"INI. 

I 

l 

I" 
t:g:yh:il: birtokában lévo tanyerjan lathlltó 1741·es évszámból következten'e, 
t:kkor még mint mester rnüködhetett. 

A rákOScs:lbai Jw:yirosziólá1Iyér-ja 28 centimeter átméröjú, kerek 
idomú, egyszeru formájú mú. Bemélyedó kinéppel. Peremén . 17 C.: E.; 4h 
vésett felirattal. 

7. :mHOLTZKY FERENC JÓZSEF: 1720-1738. 

A Komiromban született mester 1720 dettmber l3-án nyer Budán 
polgárjogot.. A tanácsülési jegyz!')kön)'vek 1723 március 8-án, 1738 január 
30-ao, marcius 7-én, október 23-án és 27-én emlitik őt, midőn is egy bizonyos 
Gaudimus Ferenc 33 forintnyi ad6sságában eljár, valamint hagyatéki 
eljárása is van, melynek elintWsére és ki"itsgálá.sára Schultz és Hörger 
biztosokat küldik. ki. . 

8. H. B. 1730. 
1730 körül működött Pesten ez az Ónöntdmester, akit idiig csak 

nevének kezdóbetúiröl ismeronk. A gyömröi református egyházban fenn
maradt és altala készített tányéron látjuk a pecsétjét: B. H. Ebből 
köwtkeztetjük, hogy vezetékneve H, keresztneve pedig B betú\·elkudódött . 
Minthogy a ne"ezett tanyéron az l730-as évszámot találjuk bevésve, 
müködése a XVIII . század harmincas éveire esett. 

;\. gyömröi kfmyérosztóláJz)'lrja 24·7 ce.ntiméter átmérőjú, kerek 
idomü, sima. Bemélyedő középrésszel. Peremén poncolt körirat díszlik: 

A GYÖMREl: SZENT ECcLE SIA TALA; ANNO I: 7 : 3 : O: 

9. BERCHl\"ER BALTAZÁR. 1739. 
1739 november 18-an a Pesten lakó mester polgárjog e1n}'erése iránti 

ki.-résCvel foglalkozik a budai városi tanács és azt rendeli el, hogy az értesítés 
megkapásiiig legyen türelemmel, a;:ut:in pedig jelenjék m~ a tanács előtt 
személyesen. 

10. WITTINGER LUKÁCS. 1740-1774. 

A Törökbálinton született, katolikus vallású mester 1740 február 
4-én nyer polgárjogot Budán. Szt'lleje volt. Az 1747 szeptember II-i 
és az 174S február 5-i tanácsülése;n különböző szőlókezelési és munkálási 
ügyekl.:el kapcsolatban emlékeznek meg róla. 1790 január IS-án azon 
panastaval foglalkozik a tanács, melyben sére.lmeii és magának súlyos 
karokat tevőnek nyilYánítja azt, hogy Kl.em ge~sten Buchhalter der 
Zinnbandl erlaubet worden .. Minthogy neki ezáltal súlyos kára van, 
kéri az eltiltast . A tanács azonban úgy döntött, hogy: t Gleich wie der 
Zinnhandl von dem Zinngiesser unterscheiden ist, als hat solcher auch stath. 
1774-ben már nem él, mert ez év január 20-án a varosi tanácsülés a Rosalia 
ne"ü özvegyének azon kérését tárgyalja, melyhen az özvegy a jönni akaró 
Fauser llityás legény elutasítását szorgalmazza, azzal, hogy több mester 
nem tudna megélni. 

ll. WEINBERGER 'P~TER. 1743. 
1743 március 8-án mint pesti születésú mester polgárjogot nyer 

szülóvárosában. 
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12. N\,l\'1TZER JANOS. 1758. 
Belgrádban született. Római katolikus vallású. 1758 augusztus 

22-én Pesten polgártá tették.. 

13. STRECK PÉfER. 1763. 
1763 febru.á.T 25-én a budai virosi tanács targralja a kérését: keayeré

nek megkeresésere nyilvánosan dolgozni akar. Ügyéncl.: támogatásáuJ 
felhozta, hogy helyi öreg polgár fia. A tanács elrendeli, hogy a polgárjog 
e.J.oyeréséért sz.er:nélyeseo jelenjék meg, és akkor megadják: részére a lcivant 
tanusittánT-. Ezen határozat értelmében három nappal késöbb megjelent 
a lanacs előtt , mesterségé.re a polgá:jogot megkapta s a rendes polgarjogi 
illetél: feIH le is fizette. 

14. HERBEROER MÁRTON. 1770. 
A p6ti bd\-arosi teIekl.:önyv 1770 április 29-i feljegyúsébőlértesíUÜUk. 

hogy Agatha nejével együtt a Bástya-utca 452. szántú hazat birja. 
15. LOIBL ISTVÁN. 1770-1774. / 
A bécsi születésű mester 1770 augusztus 13·án nyer Budan polgár

jogot. Az 1774 január 20-i és március 7-i városi lllnácsüléseken azon 
beadványait tárgyalják:, hogy Faustr :Mátyás felvéteJét és bekebelezbet 
utasítsák el, mert többen megélni killönben nem tudnának. 

16. JURAi\IE SEBESTYEN. 1773-1777. 
1713 januu 4-én polgárjogot nyer Pesten. Ekkor l;tiinilc., hogy helyi 

stületesü, r6mai katolikus. .'\ feljegY7:f:sek Sebastianus Juraneck-nel.: 
nenzik, val6stÍnű azonban, hogy a Jur~me néva helyesebb, mert Ulrich 
Huber és Gustav Oertel tSiebenbürgisc.b-sachsiscbes und anderes Zion. 
(Reichmberg 1936) könyvének a 260. oldalán (csonkán) URA..\IE néven 
emlitik mesterünket a reichenbergi Hubcr-gyüjteméuyben levő művelnek 
a jegyei alapjan. 

A Richard Huber~féle gyüjteményben bárom, t6le származó tirgy 
látható : 

l. Tdl~yir. 22 centiméter átmérőjű . Vésett GA. AM lllonogrammok
kal és 1 i77-es évszámmaL 2-3. Kit Uny". Sima. Nehéz. Keskeny szegéllyel. 

17. FAUSER MÁTYÁS. 1774-1804. 
:Budán szilletett. Az 1774 január 20-i tanácsülés tárgyalja a polgar

jogot és önőntómestt ri foglalkozás engedélyezését szorgalmaz6 kérvényH. 
LoibI IS~'án és özYe~ y \Vittinger Lukácsné azonban elutasitisát kéri azzal 
az. indol;:olással, hogy több mester megélni oem bír. Et61: a március 7-j 
tanácsülés kttését el is utasítja. 1778 november 3·án végre pol!;árjogot 
nyer Budán. 1804 április 29-én már balott, mert özvegye ekkor vHeti fel 
János n!!\'ű fiát :Budár61 a pozsonyi ónönt6céh mestereinek sorába. 

Richard Huber óngyüjtési útjai alkalmával az. egyes erdHyi városok 
ó:o.műveseinek személyi adatait is kutatta. A gyüjteményét és kézirati 
hagyatékát is ismertető könyvben (U. Huber-Gustav Oertd:Siebenb.
sachsisches und anderes Zinn. Die Altzinnsammlung von Richard 
Ruber. Reichenberg 1936.67.1.) az ö kutatása alapján illitjik határozottan, 
hogy egy Fauser Mátyás ónöntő 1789-ben Nagyszebenben mesterjogot 
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kapott. Miiltbogy több erdélyi óntárgyon Faustr Mátyás jegye l i89.es 
évszámwal ~'an beütve, ennek hitelt is adtak és így mindezen ónmű\-eket 
egy nagyszebeni - Fauser Mátyás-féle. - műhe1yböl származónak vélték. 
Egyid6bco tehát Budan és Nagyuebenben is mú.l.:ödött volna. egy-egy 
Fau.ser lIátr;is. 

Ez azonban valószínűtlen, mert Bieu Gyula úr, anagyszebelli 
Brukentba!·.llúzeum igazgatója kérésünkre s:tÍves volt a Szász Nemzeti 
Levéltárban levö ónöntöcéb·aJ..1:ákat (1539-1636. és 1841-1873.) , az 
ugyanott levö Nagyszebeni Polgárok Könyvét (1770-1836). valamint 
az evangélikus egybáz.o:i1 és a nagyslebeni katolikus egyháznállévö anya
könyveket is áttekinteni, de Faustr Mátyis nyomára nem bukkant. Köv·et
keztetbet6 ebből tehát az, bogy a Nagys1.ebenben feltételezett Fauser 
Mátyás egy és ugyanazon mester a Budán müködött 6nmüvesseJ. Nagy
szebeni szereplésére minden valósúoüseg szerint azok a dolgok kénysze. 
titett&., mclyel.::et jelen tanulmanyunk II. fejezeténe.k: a vegén emli. 
tettUnk meg. 

Művei : [. Fedeles kupa 1783-bOl a gárdonyi református egyház 
birtokában. Magassága 34 centiméter. Háromkarmos, gömbös lábon 
aU. Fedélgombja hiányzik. FeUe1é keskenyedó hengeres testén hatsoros 
vésett felirat: 

N.l 

A GARDO!\-vI REF Sz. EKLESIA 
SzA1.LARC.-\ (sic) TSINALTOTTA 

TOTH JANOS BUDA.~ 
FAUSER l'llATIAS • .uTOL 

1783· DIE· 28· aCT 

2. Feddes kl/pa R lO\'asberényi református egyház öritdében. :\ragns
sága 39, talpátmétÖje 17 centiméter. Tagozott szélü talpperemmel Felfelé 
keskenyedő hengeres testén elől kosloJuban, vésett felirat: Az L. BERftN\'1. 
REF. Sz E KKLESIA számára tulajdon költségel.:en készíttettéJ.: 
SOMOGYI ISTVAN és i\1IHALy TOTH MIHALY és JÁNos 1793 
ESZT P. 1\1. Préd(ikátorsága idején). Tagozott széles kiöntil csörrel. 
Fedélgombja toboz idomu. 3. Fedd~s kj/pa ugyancsak a lovasberényi 
reformátusok birtokában. Az el6lő kupával teljesen rokoo. Testén elöl 
vésett koszoniban: A L. BERÉl';"YI REF. Sz. EKKLESIA számára 
tulajdon költségel.::en keszíttették VERES ISTVAN VERES MIHÁLY 
1793 ESZT P. M. Préd. 4. K"lyiroutóIlÍl~yir a Szabolcs vármegye nyir
baksai járásában levő ramocsaházi református egyház tulajdonában. 
Átmérilje 23·2 cm. Kerek idomü: hatkarHyos hullámos perem!!. Bemélyedó 
középrésszel. Hitperer:nén vésve: t 1803. H. T .' Hátán Faustr 1789-es 
kétfajta Onjegye négyszer van beiitve. 5. KenyirouMtányér a fejérvánnegyei 
csabdi-i refonnátus egyház birtokában. Átmérője 25 cm. Kerek idomú; 
egyS1.eIÚ. Peremén vésett felirat: IST.EN DITSdSSl!O::aRE A TSA:BDI 
REFA(sic)RMATA Sz AEKKLF.sIA Ia(sic)SZITTETTE ANNO 1790. 
6. KenyéroSflófdnyir a szaboIcsvánnegyei kékc:se-i református egyház 

". 
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12. K.Al\'J:TZER J.-L~OS. 1758. 
:Be1grádbao született. Római katolikus vallású. 1 i58 augusztus 

22-én Pesten poJgmá tett&. 

13. STRECK ptTER. 1763. 
1763 február 25-én a budai városi tanács tárgyalja a kérését: kenyeré. 

nek megkeresésére nyilvánosan dolgozni akar. ügyének támogatásául 
fe1houa, hogy helyi öreg polgár fia. A tanács elrendeli, hogy apolgirjog 
elnyeréséért személyesen jelenjék meg, és akkor megadjli.k r~zére a kívánt 
mnusittány:. Ezen határozat értelmében három nappal késöbb megjelent 
a tanács e!ótt, mestersqére a polgá.iogot megkapta s a rendes polgárjogi 
illetél.: felét le is fizette. 

14. HERBERGER MÁRTON. 1770. 
A pesti beh'li.rosi telek.l.:önyv 1770 április 29·i feljegy~bölértesru.ü.nk, 

hogy Agatha nejével együtt a Bástya-utca 452. számú házat birja. 
15. LOIBL ISTVfu'l. 1770-1774. /" 
A bécsi s:tilletésű mester J 770 augusztus l3·án nyer Budio polgár

jogot. Az 1774 január 20-j és március 7-i városi tllnácsüléseken azon 
beadványait tárgyalják, hogy Fauser :Mátyás felvételét és bekebelezésé.t 
utasitsá.k el, mert töhben megélni különben nem tudnának. 

16. JURAME SEBESTYÉN. 1773:--1777, 
1773 január 4-én polgárjogot nyer Pesten. Ekkor l..""itünik, hogy helyi 

szilletésii, római katolikus. A feljegyzések Sebastianus J uraneck~nek 
Ile,'ezik, ,.;alösz:ínú azonban, hogy a Jur~me néva hely~bb, mert Ulrich 
Ruber és Gustav ~ .Siebenbürgisch...sac:hsisches und andt.Ie5 Ziunt 
(Reicb.enberg 1936) könyvének. a 260. oldalán (csonkán) URA.\fE néven 
emlitik mesterünket a !eichenbergi Huher.gyüjteményben levő művelnek 
a jegyei alapjan. 

A Richard Ruber-féle gyüjteményben három, MIl.' szármaX-Ó tárgy 
látható : 

I. Ttfnyér. 22 centiméter átméröjü. Vésett GA. AM monogrammok
kal és 1777-1.'5 évnámmal. 2-3. Kit lányér. Síma. Nehéz. KeskenyszegeI1ye1. 

17. FAUSER uÁTYAs. 1774-1804. 
Budán Sl-üIetett. A2. 1774 január 20-i tanácsülés tárgyalja a polgár

jogot és ónöntőmestt ri loglalkozis engedélyezését szorgalmazó kérvénrét. 
Laibl lst\'an és öz,"~y Wittinger Lukácsné azonban elutasítását ké~ a~ 
az indoJ.:olissal, hogy több mester meg~ni nem bír. Elm a trui.rc~~ 7-1 
tanácsülés kérését el is utasítja. 1778 november 3,án végre polgáIj~got 
nyer Budán. 1804 április 29-én már halott, mert özvegy~ ekkor véteti fel 
J ános ne\·ú fiát Budáról a pozsonyi ónöntócéh mestereinek: sorába. 

Richard Ruber óngyüjtési útjai alkalmaval az. ~gyes erdHyi városok 
önrnúveseinek személyi adatait is b.-utatta. A gyüjteményét és kétirati 
hagyatékát is ismerteM könyvben (U, Huber-Gustav Certe1: Sie~enb.
sacllsisches und andere5 Zinn. Die AJtúnnsammlung von Richard 
Ruber. Reichenberg 1936. 67. 1.) az ö kutatása alapján :illitják: határozo.ttan, 
hogy egy Fauser Mátyás ónönt6 1789-ben Nagyszebenben mesteJjogot 
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~"'3po.tt. Mi"i1tbogy több erdély! .óntárgyon Fauser Mátyás jegye 1789-es 
evszammal van b~ütv~, ~nnek hitelt is adtak és igy mindez.~D 6nmüve1::et 
egy nagyszebeni - Fauser llityás-fge - mübe1yból származ6nak vélték. 
Egyid6ben tehát Budán és Nagyszebenben is mú.k.ÖdÖtt volna egy-tgY 
Famet lIátyás. 

Ez azonban v~6szinűt1en, mert Biel2: Gyula úr, anagyszebelli 
Brukenthal-:Múteum Igazgatója kerésiinkre stives volt aSzasz NelW:f:ti 
Levéltárban levő ónöntöcéh~ak.takat (1539-1636. és 1841-1873.), az 
ugyanott levő Nagyszebeni Polgárok Kön)"Vét (1770-1836), valamint 
az ~vangé:li.lr..""\1S egyhunál és a nagyszebeni ..katolikus egyhá.znállé"ő an''a
könyveket is áttekinteni, de Fanser Mátyás nyomára nem buJ.:.k.ant. Követ
keztethető ebhóI tehát az, bogy a Nagyszebenben feltételezett Fauser 
Mátyás egy és ugyanazon mester a Budán müködött ónrnúvesse1. Nagy
szebeni szereplésére minden valósziDűseg szerint azok a dolgok .i.:én~""Sz.e. 
ritették., melyeket jelen tanulmányunk: TI. fejezetének a vegén emli~ 
tett11n.k meg. 

. Művei : [ . Fedd~ kupa 1783-ból a gárdonyi reform:itus egyhát 
birtokában. Magassága 34 centiméter. Háromkarmos, gömbös lábon 
áll. Fedélgombja hiányzik. Felfelé keskenyedéI hengeres testén hatsoros 
vésett felirat: 

N.I 

A GARDO!\'YI REF Sz, EKLESIA 
SzA1IIARCA (sic) TSINALTOTTA 

TOTH JANOS BUDA.~ 
FAUSER MATB.S ALTOL 

1783· DIE· 28, OCT 

2. FMeles klfP4 R 10Yasberényi református egyház örizetében. Magas
sága 39, talpátméröje 17 centiméter. Tagozott szélü talpperemmel. Felfelé 
keskenyedő hengeres testén elől koszorúban, vésett felirat: Az L. BERn.r.."'VI 
REF. Sz E KKLESIA száma ra tulajdon költségeken kés"Zfttetté.l.: 
Sml0GYI ISTVÁN és AIIHÁLY TOTH MIHÁLY és JÁKOS 1793 
ESZT P. M. Pred(ikatorsága idejen). Tagozott széles kiöntél cs6rrel. 
Fedélgombja toboz idomú.. 3. Feddes kwpa ugyancsak a lovasberényi 
reformátusok birtokában. Az elöző kupával telj~n rokon. Testén el61 
vésett koszorúbao; A L. BER.:e~-vr REF. Sz. EKKLESL'\ szamára. 
tulajdon költségeken készíttettek VERES ISTVA..~ VERES illHÁLY 
17?3 ~~T F. M. Pré~. 4. Ktnyi~o~ótányir a Szabolcs Yármegye nyir
ba;.:s:u )arásában levo ramocsahan református egyház tulajdonában. 
Atmer6Je 23·2 cm. Kerek idomú; hatkarélyos hullámos peremű. BeméJyedó 
középrésszel Hitperemé.n vésve: t1803. H . T .• Hátán Fauser 1789--es 
kétfaj.t~ ónjegye négyszer van beiitve. 5. J(eny6ros.zlÓtányér a fejérvárrnegyei 
csabdi-I református egyház birtokában. Atmhóje 25 cm. Kerek idomú; 
egyszeru. Peremén vésett felirat: ISTEN DITSÖSS1!GSRE A TSABDI 
REFA(sk)R.1\1ÁTA Sz AEKKLf'.SIA Ia(slc)SZITTE'l'TE ANNO 1790. 
6. Kenyérosztáfdttyér a szabo1csvárrnegyei ké.kcse-i református egyház 

". 
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tulajdonaban. Atméröje. 22'5 Cf!ntiuuHer. Kerek idomú, egyszerű. Peremére 
vésve KEHSEl RE: EKL: TSL.'l"ALTATA .lliNO 1792. HaUn a peremén 
vésett monograromok IN. J :.ES : B : G :C, valamillt halványan bel.:.arcoh'3.: 
• Kék~. F. Pál József Gondziok 1924-től1933-ig .• Fauser 1789-es jegyé\'el. 
7. Etk:ólallyér Richard Buber reicheo.bergi gyűj~ményébell. (648. számu 
tárgy.) Armérője 21 centiméter. 8. A brassai Adalbert Resch-g)'Üjtemélly
ben is \'an egy, tőle sárma.:6, de közelebbről meg nem ismertetett tárgy. 
Mind el., mind a 7. szám alatt említett előbbi tányér is még az 1789-es ev
számot feltüntető bélyeggel van jelezve. 9. Km)'boulól.áu)'b al. egykori 
botykai, m .. botykapeterdi református egyház birtokában. Atmérője 
24·8 centiméttr. Egyszeru, kerek idomú. Hátán Fauser :hlátyás 1802-ből 
S;2.irmazó jegyh-el. 10. Ktlt)'lroutótá'lyér a tömöri rd"ormátus templomban. 
Atmér6je 21·5 centiméter. Fawer 1802·es bélyeg~\'el. II. Kmyiroutótányir 
a dunabogdanyi refOI1Il.lltus egybáz 6rizetében. AtméIÖje 22·5 centiméter. 
Ke.rel.:. idomú; eg)·szeru. Hátán vésett felirat, melyböl egy rearagasztott 
papiros miatt csak. a kö,'etkez6 részleteket lehet kivenni: tA szent ... 
Asztalra öz ... Iyné vette E ... nyén.« Fause.r .Mátyás bosszU.kas, nyolc
szögű jeg)·ével. 12 .• Násza.játuUk üinyir a budapesti OJSclgos 1Iagyar 
Zsidó l\I úzenmban. Atméröje 23 centiméter. Csipkés, karé1yos peremmeJ, 
bemélyed3 középrésszel. Peremén T M, valamint Sch I ~s VM 1920 vésett 
monogrammokkal és évszá.mmal. Hátán vésett M P és H, \--alamint H és K 
héber betUkkel (1802-es jeggyel.) 13. Nászajá,uiik t-án.yér a pesti Zsid6 
.Múzeumbao. Al. elöbbive! rokon. Hátán vésett héber név: Simoo Ráche 
Ransburg és kh virágsz.álas dIsz hatágú, csillagos rozettával. A gy6ri 
Ransburg-család részére készült. l802-es jeggye!. 

18. SZELPP 'vil"'\'CE. 1783-1785 .. 
At. .~ Termis Carolinis in Bohemia«, vagyis Xarlsbadbao szüleutt 

mester 1783 szeptember 10·én nyer Pesten polgárjogot. Ekkor feljegyzik, 
hogy katolil..-us vallású. A pesti belvárosi telekkör':í"v 1785 januar 21-i 
bejegyzése szerint Catharina nejével együtt at. Alsó-Bástya-utca 592. 
scim alatti hát.at bírták.. Egyes feljegyzések Selb névvel is emlitik. 

19. HEILING SEBESTttN. 1796. 
Bksb61 szánnazik. Katolikus vallású, nós. 1796 június 13-án polgár

jogot nyer Budán. 
20. FAOSER JÁNOS. 1804-1847. 
Fauscr Mó.tyás budai ónöntömester fia. 1804 április 29·én özvegy 

édesanyja megjelenik a pozsonyi óoöntöcéh elött, bogy fját Budán mesterré 
téte.sse. 1:ra szersztimait, felszerelését és teljes múhelyberende.zését is átadja 
fia részE:re. Ennek alapjan a pozsonyi 6nöntőcéh mesterei Fauser Janost 
budai tarsmestemek. elismerik. A római katolikus vallású mester 1804 
május 18·au budai polgárjogot nyert.. 1833-ban a pe.stbudai ónmúves 
ci!b. f6me5tere.. 1834 szeptember 4-e elott nála tanult barom évig Ede 
nevG. fja. 1836 végén arról értesülünk., hogy a Vízivárosban lakik al. 55. 
szam alatt. Az 1839-re adózók között még szerepel a neve, de 1840·re 
már nem iizet~tt. Ettöl kezdve al. ugyanott lakó ifjabb Fauser Ede fizet. 
Valószlnű, bogy ettől kezdve elöregedett apját 6 tartotta. 1847 augusztus 
12-éu halt meg 12 éves korában. Ivelt kerest.ttel díszített vörösmárvány 
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síremléke. 1937 végén li. Viráuyos dill6be.u fe.kvő vízivárosi temetőben a 
XV. sz<Ímú sirtabla 12. sorának 6. számú sÍtjan még megvolt . 

j\1ii\'ei: 1. Tá'~ylr a Székesfővárosi Történeti Múzeumban. Átmérője 
29 ~ntiméter. Su:gett peremű , kerek, egyszeru. Mérleget tartó álló angyalos 
jegyében az l 802-es ~.\"számlátbatÓ. Valószínű tehát, bogy FaUSHmé:g so pozso... 
nyi céhbe való lépése előtt már dolgot.ott Budán. ~. ,Erdélyi tá1Jyirl Richard 
Ruber reichenbergi IDiijteményében. Vésett felirattal illescbenk. unserem 
Meister 1829 •. 3. 'ttkuólányir a reiche..nbergi Huber-gyiljteményben. 
Síma, vésett peremmel. Szegélvénél : GR 1819.4. Tdnyir a re.ichenhergi 
Ruber-féle óngyűjteményben. Atmérélje 22 centiméter. C \v 1825. jelzéssel. 
5. Tanyir a reicllenbergi Huber-gyűjteménybe.n. Tulipánnal és C W 1825. 
jelzéssel. 6. Tdnyir a fentemlitert Ruber·gyűjteményben. 27 centiméter 
átméröjű. Keskeny szegél..lye1 és 18 F W 25 jelzéssel. Vésett szalagos és 
virigszálas díszeikel. 7. Káddy tállYiY a re.iche.nbergi Huber-g}'Üjteményben. 
Vésett G A monogrammal és l 829-es évst.ámmal. 8. Tányb az Iparrnúvész.eti 
torúzeumban, Budapesten. Átmér6je 29 centiméter. Szegett pe.remmel. 
Bemélyedö közepén vésett bullámos, indás körben tulipánt6. 

A 2-5 alatt felsorolt tárgyak I 805-ös, a 6-7 szám alatt említett 
művek pedig 1826-05 évszámú jegyekkel vannak bHyegezve. 

21. STADLER JÓZSEF. 1804-1836. 
Karlsbadban született. 1804 jülius 29-én a pozsonyi ónöntöcéh 

- Friedrich J anos )!ibaly fócéhmester és Roth József aJcihmester vezetésé_ 
vel tartott illésében - pesti mesterként a pozsonyi céhbe kebele.zte. 1809 
március 4-én Pesten polgárjogot nyert. Római katolikus. Négy és féIhig 
inasa volt a pesti származású Pb..ilipp Mátyás. Az elhúnyt mester üzemet 
a pozsonyi c:é.b j6vábag)'ásaval Ensébet nevü özvegye tO"ább vitte i 
1836 maróus Ig·én is még élő és rnü.ködö céhtagnak nevezik özvegyet. 

22. KJIL'\AsT JÓZSEF. 1806. 
1806 jWllUS 26-án a po2.SQuyi ónöntócih a Budán született Kirnást 

J ó7.se..fet mesterré felvette, m:iután igazoltak, bogy előzőleg már a budai 
polgárjogot is elnyerte. Ezt Friedrich János Mi.hály mint a leg:idösebb 
mester, \--alamint Róth J 6zsef, Glockner J ános Kristóf és Zimmermann 
Gottlieb poUionyi ónöntők írásblln is tanusítottak. Kiruást József fiatalon 
húnyt el, mübelyét azonban Teréz nevu özvegye tovább vezette. 

23. FLOTH FERENC. 1808-1845. 
A csehnémet Scbönfeldben született mester 1808 elején már Budán 

mú.ködött. 1808 február l·én a pozsonyi ónönt6céhhe bekebelezték. 
miután igazolta, hogy a budai polgárjog elnyerése iránt beadott kérését 
teljesitették. A V.ít.ivárosban Ialr.ott, a 701. scim alatt. 1834 szeptember 
4-e elötti időkben nála tanulta. ki mesterségét Flotb János. 1839 végén 
elrendel.ik, bogy Philipp Mátyás az. él mú.belyébe.n késtitse el remekH. 
1843 augusztus IS·én az alcébmesteri tisztségre választják, melytől 1846 
április S-én válik meg. 

24. \\1ILCKE GOTTUEB. J814-1849. 
Az .~a]t.herc:egségi Zerbst-ben született mester 1814 február 

8-án lesz tagja a pozsonyi ónöntöcébnek:. Egy özvegy me.Stern.é.vel lé-pett 
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tulajdon~ban. Atméróje 22'5 centiméter. Kerek idomú, egyszeru. Pe:\':mére 
vésve KEHSEI RE: EKL: 'l'SL'lALTATA A1>."1\O 1792. Hatán a peremén 
vésett monogrammok I~. J : ES: B: G :t. valamint halvanyan bel.':3orcotv3.: 
,Kékcse. F. Pál József Gondnok 1924-töl 1 933-ig., Fauser 1789-es jegyh-e.l. 
7. Étke~ttillyér Ricilard Ruber reicilenbergi gyüjteményében. (648. sz:i.rnú 
tárgy.) Atméröje 21 centimHer. S. A brassai Adalbert: Rescll-gyüjtemény
ben is nn egy. t61e starma.:tó, de közelebbröl még nem ismertetett targy. 
Mind ez, mind a í. szám alatt emlitett előbbi tányér is még az 1789-es év
számot feltüntető bélyeggel van jelezve. 9. Ke"yüosz/ótdllyér az egykori 
botykai, mi. botykapeterdi református egyház. birtoIciban. Átmérője 
24·8 centimétu. Egyszeru, kuek idomú. Hátán Fausu lIátyas l 802-böl 
s;zármazó j~é\·e1. 10. Ket~)'iros:!tóúi1Iyir a tömöri református templomban. 
Atmérője 21'S centimé.ter. Fauser 1802-es bHyeg~,'el. 11. KmyérostJdiánylr 
a dunabogdanyi rdormátus egyház őriz.etében. Atméröje 22·5 centiméter. 
Kerek idomú; egyszerű. Hátáo vésett felimt, me1yböl egy rdragasztott 
papiros miatt csak a követkel:ő rész1eteket lehet kivenni: .A szent ... 
Asztalra Öl. ... tyné vette E . .. nyért .« Fauser .Mátyás bossz:t1.kás, nyolc
szögű jegyével. 12. Nás:ajándik tányiT a budapesti Orsuigos Magyar 
Zsidó :l\I úzeurnban. Átmérője 23 centiméter. Csipkés, karé1yos peremmel, 
bemélyed3 középré!Sze.1. Pe.remén T M, valamint Scb I és VM 1920 yésett 
monog13mmokkal és évsza.mmal. Hátán vésett!l[ P és H. valamint H és K 
héber betükkel (1802-es jeggye.!.) 13. NtÚzajdtldlk tá,~yir a pesti Zsidó 
Mt"u:eumban. Az előbbi veJ rokon. Hátán vésett héber név: Simon Rácile 
Ransburg és két virágszálas disz batágti, c:silJagos rozettával. A gyóri 
Ransburg-csalad részére készült. 1802-es jeggyel. 

18. SZELPP VINCE. 1783-1785 .. 
A:L _ex Tennis Carolinis in Bohemia«, vagyis Karlsbadban született 

mester liS3 szeptember lo.éo. nyer Pesten polgárjogot. Ekkor fe1jegyúl.:, 
hogy katolikus vallású. A pesti belvárosi te1el.:kör..yv 1785 január 21-i 
bejegyzése szerint Catbarina nejével együtt az Alsó-Bástya-utca 592. 
szam alatti házat bírták. Egyes feljegyzések Selb névvd is emlitik. 

19. HEILING SEBESTY"EN. 1796. 
Bécsbél származik. Katolil..'"\ls vallású, nős. 1796 június 13-án polg:l.r

jogot nyer Budán. 
20. FAOSER JÁNOS. 1804-1847. 
Fauser Mát"ás budai ónöntömester fia. 1804 április 29-én özvegy 

édesanyja megjel~nik a pozsonyi ónöntőc:éh előtt, hogy fiat Budán meste.re 
tetesse. era nerszimait, felszerelését és teljes múhelybe.rendezését is átadja 
fia részére. Enndc alapján a pozsonyi ónöntöcéh mesterei Fauser Jánost 
budai tirsmesternek elismerik.. A római katolikus vallásó. mester 1804 
maius 18-án budai polgárjogot nyert. 1833-ban a pestbudai ónműves 
cell főmestere. 1834 szeptember 4-e elött nála tanult három évig Ede 
nevű fia. 1836 végén arról értesülünk, hogy a Vízi városban lakik. az 55. 
szam alatt. lu IS39-re adózók között még sl:erepel a neve, de 1840-re 
már nem fizetett. Ettő! kezdve az ugyanott lakó ifjabb Fauser Ede fizet. 
Valósrinú, bogy ettöl kezdve elöregedett apját 6 tartotta. 1847 augusztus 
12-én halt meg 72 éves korában. I velt kereszttel díszített vörösmárvány 
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si~U:e. 193! yegén a Vininyos dűh5be.n fekvő viz.ivárosi temetőben a 
X\' . szamú sirtabla 12. sorának 6. számú sírján még megvolt. 

~~üvei: J. T41~yir a Székes!ő\'árosi Törtéoe.ti Múze.umban. Átmérö)e 
?9 ~D.ttmé.ter. Sl:egett 'p?"~ü. kerek. egyszerű. Mérleget tartó álló augyalos 
leg;eben al. I 802-es é\·sz_amla~ható . Valószínű ~ehát. boiO' Fause.rmég a poZSIl

nYi céhbe.val6 U:pése elott mar dolgozott Budan. :!. tE,-dllyi tányér, Richard 
HU,ber rel(:henbergi Iniijteményében. Vésett felirattal fGeschenk unsere.m 
~elster, 1829 •. 3. 'Elktz6tányé!.a reichenbergi Huber-gyüjteményhen. 
Suna, vesett per::nmt.:!. S2.egél~-en!!!: .G R 1819. 4. Tá/tyir a relchenbergi 
Hubt;r-f~le ón~'uJtemenrben. Atmer?Je 22 centiméte.r. C W 1825. jelzéssel. 
:;. ~anyer a rc.cllenbergt Huber-gyiiJteményben. Tulipánnal es C W 1825. 
J.elzess:~:. 6. Tflnytr a fe.ntem.li~tt H uber-gyüjteményben. 27 centiméter 
a~o:'érOJ.u. X:skeny uegél!yel ~ l~ F 'y 25 ie1zé.sse1. Vésett szalagos és 
~gsz:á..las diszellil. 7. Kadár tany" a rcchenbetgl Huber-gyiijteményben. 
Ve;sett G A monogrammal és I 829-e.sélJ"SZámmal. 8. Tá"yba.z:Ipa..nnúvészeti 
Muzeumban, Budapesten. Átmérője 29 centiméter. Szegett peremmel 
Bemélyedő kÖl:epén .... ésett hullimos, indás körben tulipintő. . 

~ A 2-~ alatt felso r?It tárgyak l 805·ös, a 6-7 szám alatt emHtt!tt 
muvek .pedig 1826-os evsl:ámú jegyekkel vannak bélyegezve. 

21. STADLER JÓZSEF. 1804-1836. 
.Ka~lsbadban született. 18114 július 29-én a pozsonyi ónőntőcth 

- Fnednch János )1ihaly fócéhmester és Roth J ótsef aIcéhmester vetetésé. 
ve.! ~rtott ,ülésében - pesti mesterként a pozsonyi céhbe kebeIezt.e.. 1809 
!IlaICl.US 4-en Pesten poJgarjogot nyert. Rómni katolikus. l'\égy és féIh'iS 
lDssa \'olt . a ~s~ szánnaz~s.ú Philipp ~[átyás. Az. elhúoyt me;;ter üzemét 
a pol.Sonyl ca Jó .... áhagrasaval Erzsebet nevű özvegye todbb ... ;tte ' 
1836 március 19-én is még éIö és működé cihtagnak nc .. -ezik öl:vegyét: 

22. KlR..~.áST JÓZSEF. 1806. 
. 1806 jWtius 26-án a po.z:s<lnp ónönt6céb a Budán született Kimást 

J07.s:I~t mes.terré felvette, miut~n i.gazoltik, hogy előzőleg már a budai 
polgarJogot IS . elnyerte. Ez.t Fnedrich János Mihály mint a legidősebb 
mest~r, valamlllt Róth J6zsef, Glockner János Kristóf és Zimmermann 
G?ttheb po~onyi 6nöntök ínisb;ln is tanusítottak. lGrnástJózse! fiatalon 
hunyt el, műhelyét az.onban Terez nevú özvegye tovább vezette. 

23. FLOTH FERE~C. I 80S--1 846. 
~ ._A: csehnémet Scllönfeldbe.n született mester 1808 elején már Budán 

m?k~o~t.. 1808 február I-én a pozsonyi ónönt6céhbe bekebelezték 
~?~n Ig.azoIta, ~~ a budai polgarjog elnyerése iránt beadott .kérését 
te..iJe.sltett~~. A VWYarosban lakott, a iQ1. szám alatt. 1834 szeptember 
4-e e16~1 IdéIkben nála tanulta ki mesterségét Floth János. 1839 végén 
elrendeli.k., bogy Philipp Mátyás az él műhelyében késrltse el remekét. 
1 84~ . augusztus.IS.én az alc:éhmesteri tisztségre választják, melytől 1846 
áprihs 5-én válik meg. 

24. \VILCKE GOTTUEB. J814--1849. 
M. ~alt.bercegségi Zerbst-ben sl:ületett mester 1814 február 

8-án lesz tagja a pOzsonyi ónőntőcéhnek. Egy özvegy mcitemével lépett 
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házasságra. 1827 júniusától 1832-ig nála tanult öt évig a budai születésü 
Ka=er~r Mátyás és egy évig a hasonlóan budai Sl.árma:uisú "hlrnau 
József. 1829 májusától 1835-ig - öt éven át - pedig Bonkratz Lajos. 
Ez a Pongrác Lajos ugy-clucsak budai fiú volt. 1835 steptember 4-én 
Kimatz Istv:i.ot veszi fcl; 1838 szeptember 4-é.n felsz.abarutja ót. 
.Mint mester fiával csak 7 forint 30 krajcárt iizettetnek vele. 1834 augusztus 
3-án a pestbudai együttes ónöntócéh két évre alc&mestemek választja. 
1837-1839-, 1843- és I 846-ban f8ci:hmester. A Víziváf9Sban lakott, a 45. 
számú házban. 1849 december 23-áo. hUnyt el hatvanhárom éves korában. 
A vuányosi dülóben lévő vizivárosi temet8ben 1937 végéig közos sírban 
nyugodott Pepich Márteo miskolci ónönWmesterre1. Sírköve, akkor 
már kiemelv!!. az út mellett fel..iidt. A sírkő bátlapjira ,-ésett 
,Pepjch Marton és vóje Vilcke Gottlieb emléköm Nyl;.gogyanak (sic) 
az Urban. feliratból értt'SülÜlIk, hogy W-úcke fdesége a miskolci Pepich
leány \'olt. 

:Művei közül; három darab a Szekesfövárosi Történeti Múzewnban 
találhat6: l . Ta7lyir. Átmérője 28 centimeter. Kerek. Peremén vésve 
thl.ichael Schőn und Paul Casper beyde Alt Gesellen - 18350.. BemHyedö 
közepén császári koronás kétfejű sas ; karmaiban kardot tart. MeIlén 
o .... ális idomban csizma és két talp. Fenekén három-jegyes jelölés: Kör
idomú mezőben rómaiX-esszám..maljelzettrózsa ·OFI\:'ER zrn· GOTTLIEB 
WILCKE finomsági és név·Celirá.ssal, mellette • téglaidomú merobe.n 
PROBZD."N kvalitásbélyeg. A harmadik béIytgben csipkés peremű 
ovális mezőben G W monogram..m látható. 2. Kallna.. Magassága 2{}5, 
ienékátmerője 13 centiméter. Kupa idomú. Hengeh!S testtel, csorö, nagy 
kiönMve1 és kérdőjel idomú tagozott füllel . Fedél nélkül. (Ez eredetileg 
sem volt.) 1814-es évszámu jeggye!. 3. Tánylr. Kerek. Egyszeru; szegett 
peremmel és bemélyedö középpe!. Atmérője 28 centiméter. 181 4-es jeggyel 
bélyegez\"e. A tányér hátán, a peremen T. K. 1859·es monogram és 
év~zam van bevés'·e. --\Z 1814-es j~ bizonysága szerint - késői évszáma 
ellenére is - ez; a tnÚ még a:t idősebb, nem pedig az I 856·ban mesterré lett 
Wilcke Gottlieb készitménye. 

25. SCHELLER VIL:\IOS. 1816--1836. 
A mannheimi születésű mesternek 1816 augusztus 9·én ad mesterjogot 

a pesti tanacs; tanuló és "ándor éveit teljes egészében kitöltötte, és szemHye 
ellen sem tette.\:.: kifogást az 6nÖnt6k. 1817 november 23-án a pozsonyi 
önművesek testülete a céhbe va16 bekebe1ezését és fel",Helét elismerte 1836 
szeptember 5-én hátrahagyott felesegét emlitik. Az özvegy m<!Stemé 
tnúhelye meg IB37-ben is megvolt. 

26. BROTZKY J."-""'05. 1826--1816. 
1826 szeptember 6-án Friedrich Gottlieb flkéhme.ster, Lederer J 6:.sef 

roasode1öljáró és Zimmermann János Gottlieb - mint a pozsonyi ónöntőcéh 
tagjai - igazolják, hogy a pesti tanács végzései és elismerései alapján 
Brotzky J inos nevét a p02.sonyi céh. me.sterkönyvébe bevezették. !846-ban 
még milldig fizeti anyagi kötelezettségeinek. részleteit, amiMI szűkös 
pénz.ügyi viszonyaira lehet következtetni. 
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27. S'fADLER upOr. 1827-1846 . 
Pesten született. 1827 február 29-éll a pesti városi tanács kedvue 

döntése alapján mesteBégének gyakorlására jogot nyer; hivatását 
szorgalmas munká\'al tanulta és \'ándOn!veit is kitöltötte. Eun határozat 
következményeként augusztus 7-in a pestbudai ónöntök remek 
késdtése céI.l.::üI eIistnerték mesternek. 1833 december 20-án polgárjogot 
nyert. Római katow...""US és nós. 1834 suptember 4-e. előtt rui.la tanult 
öt éven it a pesti származású Filip András. 1835 május 4-én Schel.ler 
Mártont vesú fcl inasnak, aki 1838 május 4-éig tanult nála. Ek.kor fel
szabadult és mint mester fia, a kedvezményes (7 forint 30 krajcár) tuat 
fizeti. J8J7·ben, valamint 1843 elSO felében alcéhnlester. 1843 augusztus 
15-én f&éhmestené választják. 1846 április 5-én megváJik:: e. tisztét61. 

28. BAUER KENRIK. 1829. 
1829 június 26-án halt meg 32 éves korában.1\·elt kereszttel ellátott 

vörösmárván}" sirkövét a "iráayosi dül6ben fek,'ö _ a Kut"öJgyj_ es 
a Budakeszi-út által határolt - .... idvárosi temetőből (a J...~. sdmd sÍf".. 
tábla 6. sorinak 22-ik sírjáról) 1937 végén kiemelték, és az akkor az ut 
mellett feküdt. 

29. VOGEL JÁ...l\'OS J AK.AB. 1830--1845. 
Eredeti foglalJ.:ozása a .stappanosmesterség, de hosszu éveken at 

a pesti ónmú\"essét;be is helekontár.kodott. 

A Zürich melletti Tiguro-ban született. 1830-ban vándorköny\'et 
nyert. l!agyarorsz.ág nehány helyén, majd Budán és Pesten grertyaöntéshu 
alkalmas ónformákat készített. 1832·ben Pestre visstatérve ismét gyártani 
kezdte ónfornláit. 1832 nO\'ember 6·án helytartótanácsi engede.!yt kapott 
azok e1őállit-ásám, de müködését a pestbudai 6nönt6k tiltakozására es 
felségfolynmodványa következtében be kellett szüntetnie és a szappanos 
mesterséghet. kénys">:erill t \""lsszaté.mi . 1845·hen ujra ónöntói munkalatokat 
végzett, de koholmánynak és hazugságnak minósítették iIlitasait, és igy a 
helytartótanács is eltiltotta az ónontói tevékenységtdl. 

30. STADLER JÓZSEF. 1832. 
Pesti születésű. Római katolikus. Nős. 1832 augwu.tus 8-án polgár. 

jogot nye.r Pesten. Valószínű, hogy az. 1804-ben Pesten feltűnt Stadler 
J ózsd" fia vagy rokona. 

lIIűvei: I. K11Pa a Toma , .. ármegyében levő nagyszékelyi református 
egyház. birtokában. Magassága 40,5, talpátméroje 18 centiméter. Tagozott 
kerek talpperemmel, Ielfelé keskenyedő hengeres testtel, cs6rös kiöntovel, 
d.lszváza idomú billentő ... ·el és kérdójeles füllel. Testen eldl négysoros 
vésett feIira.tban: . Heinrich Rohrbach Und seine Ehefrau Elisa Hildebrandin 
der Gr: Szek1er Re!: D. Kirche vere.hrt im Jahre 1832 •. 2. Orasztali 
csapos boroskancsó a nagyszékdyi rclormátusok birtokában. Magassága 
45, fenékátmérój~ 19 centiméter. Felfelé keskenyed6 hengeres testén eid! 
háromszögű tagozaton csap, két oldalán gyűrűs karima, tagozott boltozatos 
Iedelén váza idomú billentő. Testén e.lől hatsOros vésett felirat: ~Georg 
Neidert und seine Ehefrau Christina Ungerin der Gr: Szekler Re!: D. Kirche 
verehrt im Jahre 1832. in Daniels Ked pfan Jahrent. 3. K1ljJa a jászkiséri 
református egyhá= birtokaban. :Magassága (gombbal együtt) 44, talp-

lJ, 

há..u.sságra. 1827 júniusát61 !832-ig nála tanult öt évig a budai szilletésü 
Kamme.rer Uátyás és egy évig a hasonlóan budai szarmazá$ú Kirnatz 
J 6zsef. 1829 májusat61 1835-ig - öt éven át - pedig Bonkrat.z Lajos. 
Et a Pongrác Lajos ugy'dncsak: budai fiú volt. 1835 suptemMr 4-én 
Kimatz Istvint \-~i fel; 1838 szeptember 4-é.n felszabadítja öt. 
:\!int mester fiával csak 7 forint 30 krajcárt liuttetnek vele. 1834 augusztus 
J.án a pestbudai együttes ónöntóca két évre alcéhmestemek választja. 
1837-1839-, 1843- es I 846·ban f5céhmester . A Vizívár~ban lakott, a 45. 
szAmú házban. 1849 december 23-án húnyt el hatvanharom éves korában. 
li virányosi dü1öbeo lévő vújvárosi temet6ben 1937 végéig közös sírban 
nyugodott Pe.pich Mirtoo ro.iskolci 6nönromesten-e1. Sírköve., akkor 
már Jciemelve, az. ut m~ett fel..-üdt. A slrkó hátlapján yésett 
,PePich llárton és vője VIlc:ke Gottlieb emlékökre Ny;;gogyanak (sic) 
az. Urban' feliratböl értesillÜDk, hogy \VLlclc:e fdesége a miskolci Pepich~ 
leány volt_ 

Művei közöl) három darab a Szék~fOvárosi Történeti Mu.uumban 
található: l. Tánylr. Átmérője 28 centiméter. Kerek. Peremén vé;ve 
thl.ichael Schön und Paul Casper beyde Alt Gesellen - 1835 .. Bemélyedo 
közepén csász.ári koronás ketfejü sas ; karmaiban kardot tart. Uellén 
ovális idomban csizma és ket talp. Fenekén három-jegyes jelölés: Kör
idom ú mezőben rómaiX -es stámmal jelzett rózsa ·OFt-""ER ZIN· GOTTLIEB 
WILCKE finomsági és név-felíni.ssal, mellette téglaidomú mezőben 
PROBZD."tN kvalitásbelyeg. A harmadik bélyegben c.'Sipkés peremű 
ovüis mezőben G W monogramm látható. 2. Ka/ma. "Magassága 2(}5, 
fen~kátméróje 13 ~ntiméter. Kupa idomú.. R~ge'ri'S testtel. cs6röo; nagy 
lciöntlSvel és kérdőjel idomú tagozott füllel. Fedél nélkül. (Ez eredetileg 
sem volt.) 1814-es évszámú jeggye!. 3. Tdnyér. Kerek. Egyszeru; szegett 
peremmel és bemélyecló középpel. Átmérője 28 centiméter. 181 4-es jeggyel 
bél)"egez.\"e. li tányér hátan, a peremen T. K. 1869-es monogram és 
évszo.m \'an bevés\·e. Az. 1814-es jegy bizonysága szerint - Hs6i évszáma 
cl.lenére is - ez a mú még az idősebb, nem pewg az 1856·ban mesterre lett 
Wilcl.:e Gottlieb készítménye. 

25. SCHELLER VIL)IOS. 1816-1836. 
Amannheimi nületésü mesternek 1816 augusztus 9-én ad mesterjogot 

a pesti tanács; tanuló és vándor éveit teljes egészében kitöltötte, és szemé1y~ 
ellen sem tettek kifogást az OnÖnt6k. 1811 november 23-án a pOt.SOD}'l 
ónművese!: testülete a céhbe való bekebelez.ését és fel\'ételét elismerte 1836 
su;ptember 5-én hátrahagyott feleségét emlitik. Az özvegy IJItstemé 
múhel}'e még J837-ben is megvolt. 

26. lJRQTZKY JANOS. 1826-IR~6. 
1826 szeptember 6-án Friedrich Gottlieb focéhmester, Lederer József 

másodelöljáró és Zimmermann János Gottlieb - mint a pozsonyi ónöntócéh 
tagjai - igaz.olják, hogy a pesti tanács végzései és elismerései alapján 
Brotzky János nevét a pozsonyi céh. mesterkönyvébe bevezették. 1846-ban 
még mindig fizeti anyagi kötelezettségeinek résdeteit, amiből szúk.ös 
pénzügyi viszonyaira lehet következ.tetni. 
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27. STADLER LIPÓT. 1827-1846. 

.. ,Pesten ~zilletett. 1827 február 29-én a pesti városi tao:!.cs kedvező 
dontese alapJán. mesterségén~ gyakorlására jogot nyer; hi\'atasat 
s_~rg.~lUas,munJ.;a,·al tanulta. es ván?oréveit is k.itö1tötte. Eun határozat 
k?v~U;:ezmeny~en~ au~tus 7-en a pestbudai ónöntök remek 
keSZltese n~ü1 elis.mertek mesternek. 1833 decembe.r 20-án polgarjogot 
~ye,rt. RómaJ kat?l.i..b..~ b nós. 1834 szeptember 4-e el6tt nala tanult 
ot even .:it a. pesti. szarmazá.s~ Filip ~~dnis. 1835 május 4-én Sche1ler 
~1ártont vesZt ~el 1035oak, aki 1838 maJUS 4-éig tanult nála. Ekkor fel
s~ab~dult és mInt mes~er fia. a kedvezményes (7 forint 30 krajcár) taxát 
fue,b. 183,1-ben, "ala~ot 1843 cl.sö felében alcehntester. 1843 augusztus 
15-én f6cehmesterré vfllasztják. 1846 április 5-én megváli.k: e tisztét61. 

28. BAUER HENRIK. 1829. 
.. ~ 1~29 .iúni~ 26-an halt meg 32 éves l.:orában.1Ydt keresz.ttel cl.látott 

vorosmarva~r s~rkövet a \-irányosi dú16ben fel..·yÖ _ a Kútvölgyi. és 
a Budakesz1-út :iltal határolt - vmváwsi temetób61 (a :A~ számú sir-
tábla 6. so.rának: 22·ik. sírjáról) 1937 végén kiemeltek és ~ illor az út 
mellett fe..l.:udt. • 

29. VOGEL J.4.....~QS JAKAB. 1830-1845 
Eredeti _ fogl~lkoz~a a .szappanos.meste~g, de hosszú éveken at 

a pesti ónmuvessc&be lS belekontárkodott. 

A Zürich ~elle~i. Tigw<>-ban született. 1830-OOn vandorkönyvet 
nyert. lfagyaror~ag n~a~y .helyén, majd Budán és Pesten gyertyaöntéshez 
~mas ónfo~akat keszltett. 1832-ben Pestre visszatérve ismét gyártani 
kez~te ~~o.rr;n~lt. 1832 n~\·:m.~r 6-án helytartótanácsi engede.Jj't kapott 
azo~ eloalhtasa~. de _müködese.t a pestbudai ónöntök tiltakozására es 
felségfolyamodvanya I.:ovetkeztebeo be kellett szüntetnie és a szappanos 
mesterséghez kénys;:eriilt \-isszaterni. !845-ben újra ónöntöi mUllkalatokat. 
:végzett, de ~oho~man:rn3k és hazugsaguak minösítették illitisait, és igy a 
ne1ytartótanacs lS eltiltotta az. ónontój tevékenységtől. 

30. STA..DLER JÓZSEF. 1832. 
. Pesti születésű. Római katolikus. N&. 1832 augusztus 8.án polgár
J~ot n~er Pesten. Valószínű, hogy az J804-ben Pesten feltÜnt Stadler 
J oz.seí fla vagy rokona. 

Uúyei: ,1. Kupa a Tolna vármegyében levö nagyszékelyi reformitus 
egyház. birtokában. Magassága 40·5. talpátméröje 18 centiméter. Tagozott 
kerek talpperemrnel. felfelé keskenyedő hengeres testtel csőrös kiöntóvel 
~szváza . idomú bille71t~vel és kérdójeles füllel. Test~ elóI négysoro~ 
"esett fe1imtban: .Hetnnc:h Rohrbach WJd seine Ebe.frnu Elisa Hildebranwn 
der Gr: Szekler ,ReI : D. Kirche vere.hrt im J ahre 1832 •. 2. O,.a.s:tali 
=1'0$ boros~II~$O a na~'"SZék~lyi reformátusok: birtokában. Magassága 
46, fen~átmeróJe 19 centiméter_ Felfelé keskenyed6 hengeres testen elói. 
háromsz~ t~goza~on csap, két oldalán gyűrüs karima. tagozott boltoutos 
fid.elén vua I?-omu billent,S. Testén elói hatsoros vésett felirat: _Ceorg 
Neldert:wd seme Ehefr~u Christina Ungerin der Gr: Szekler Re!: D. Kirche 
verehrt lm Jabre .183~. III Daniels Keck pfan Jahrent. 3. K1vpa a jászkiséri 
reIormátus egyha= bIrtokában. Z,Iagassága (gombbal együtt) 44, talp-
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átmérője 22·5 centiméter. Tagozott kerek tn.lp~temmel, fclfeli kc.skenyedö hengeres testtel, csórös kiöntő\·cl. kérdőjel idomú füllel és vázás billent';\'eL. Fedelén \'esett feliratban: IA'J asz Kis-l!ri Ref: Ek1~ia Kesúttette lS3&.. 4. KtlPa ugyancsak. il jászkiséri Ieformátus templomban. Az eló.dh·eI formában, mé.retben, dis:r.itésben, "'esett feliratában és hitel esítő jegyeiben is teljesen egyez.i\.:. 5. Kupa a jászkiséri Iclormátus egyhizban. A 3. és 4. sum alatt leirt mü,-ekkel (v~tt felirahiban is) teljesen egy~ó, illet61eg rokon. Magassága 39. talpátmér6je 17·2 centimHer. 6. Tá'l),ir a Budapest Székesf6\'ar~i Történeti ~úzeumban. AtméI-óje 29·5 ce.ntimHer. Egyszeru. kerek. Szegett peremmel. 7-8. Kit lányir a Székesfóváfosi Múzeumban. Atmérójük 21 centiméter. Egyszeru, síma, kerek müvek, szegett peremmeJ. 
.Minthogy az 1804-ben Pesten dolgoz"Ju kezdő Stadler József özvegyét 183fi-ban is még müködó cé.htagoak emlitik , további b.-utatások folytán lehet majd csak megállapitani, hOg)' az. itt 1--8. számok alatt felsorol t Stallier-toü"ek a két IOkon nevú mester közül tén!'leg az 1832-ben polgárjogot nyert fiatalabb Stad.ler késúttoenyeinek tekinthetők-e mind, 
31. EICHL JÓZSEF. 1832- 1863. 
Eichel. sőt gyakran Euchelnek is nevezik. Prágai születésű. 1832 június lfi-áu kérését a pesti városi tanács ked~zöe.n intézi el. Ennek birtokában augusztus 18-án toegjeleoik. a pestbudai ónönt6k testülete el6tt. felmutatja sikerült remekét és keWbeli mesterré lesz. 1843 december 22-én polgarjogot nyer ; ekkor feljegyúk róla, hogy -római katolikus. nős. 1851 június 23-in fócébmesterré választják. E tisztséget 1854-ben is ,-iseli, söt 1857 február IS-én is mint íikéhmeste.r szeg&l.teti 18 h'es, Pesten sz.iUetett Istvan nevű fiát. lOki elöz.őleg egy évig mar Fau:seruél szolgálatban állott. 1862 február 19·én újra f6céhmester. 1863 február 

8-án lstdn fia fel5.tabaduL 
32. FLOTH FERENC. 1832-1857. 
Budán :született. 1832 július 13-an a pesti városi tan:ics feljogo5itja az ónmüns5ég gyakorlására. 1833 okt6ber 18,án a 27 éves mester a remekét bemutatja. mire a céh társnak nyilvánítja. 25 forint illetéket fiz.etett. 1857-ben elhunyt. Ötökét és mühelyét János fia vette at. 
33. FAUSER J.~~OS. 1832-1836. 
1832 április 30-ao a pesti városi tanácst61 mesterjogot nyert. mert a megkidnt feltételeknek megfelelt b vándoréveit is kitöltötte. Augusztus t l-én megjelent a pestbudai ónöntők testiHete elött, felmutatta remekét s me.ste.rtárssá lett. 1833 december 20-an pesti polgarjogot nyert. Ekkor megemlitik, hogy rótoai katolikus, nótlen. 1834 augusztus 3-án a1- 1836 augusztus 3-iig terjedő idöre főc:ehmesterré \-alasztják. 
34. RAlCHARDT ISTVAN. 1833-1862_ 
Ráckevén született. 1833 szeptember 9-éu kéreImét a pesti d.rosi tanács ke"ezOe:n intézte el, miután mesterségének kitanulását igazolta. vándorlásait is befejezte és moralis karaktere ellen sem volt kifogas. Ezen döntés alapjan a szeptember I I-én tartott céhgyülésen már megjelent. A december o-i cibösszejövetelen mesterremekként egy mosdótálat mutat be a hozdtarlo1.6 kannaval együtt és egy wtartót, melyet el is fogadnak. E:n.'úttal mesterdrssa is nyilvánítják. 1833 december 2O-in 
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pesti polgarjogot nyer. Ek..kor 26 éves. rótoai katolikus, n65. 1835 január 27-én a budai városi tanács elutasítja azt a folyamodást, melyben Raichardt István orvosoini kéri art a sérelmet, melyet neki a társai kÖ1.Ül négy mestertirs:inaJ.:. az elebe: helyezése okozott. A városi tanács ezt a batarozatát az 1834 decetober IO-i iratokkal együtt kifogástételre kiadja. 1846 április 5-en alcéhmesterré , ·;iJasztják. E tisz.tségét 1850-be.n is ,·iseli. 1862 február 19-én még emlitil::. 
Müvei : t. Keuyerosz/óúill')'ir a szentmártonkátai református egyház birtoká.ban. Atméröje 21·7 centiméter. Eg)'Szeru, kerekldomu. 2. Tán}'Ú a Budapest Székesfővárosi Történeti Múzeumban. 22·5 centiméter átmér6jü. Kerek; szegett peremmel. ~lindkH műve 1833-as jeggyel \-an bélyegez\"e . 
35. STADLER FERENC. 1836. . 
Pesten született . ~fiután tanuló- és vándoréveit kitöltötte, 1836 szeptember 5-én - 24 é"e5 korában - feladják rész.ére a retoeket . Novc.mbe:r 6-an bemutatott munkáit jónak találják és igy a mesterek soraba iktat jak. 1837 szeptember IO-en az özvegy mesternék (sic) között surepel . Frantz Stadler .• 
35. PECKJ,E JÓZSEI". 1836-1845. 
újvidéken született mint az ugyanott müködó Ped:'!e Kristóf ónőntómester. fia . 1836 október elsejen kérésére a pestbudai ónmű"es együttes c:eh Ujvidéken dolgozó vidéJci mesternek felveszi. azzal az utas!tissal, hogy a helyi hat6ságokkal rendezte ügyeit és a péten'áradi egyesillt céhnél vétesse és uabadíttassa fel magát_ Céh-illetmenyeit még I 845-ben is megküldte a pestbudai ónmü,'es céhnek. 
37. \\"L'\CKLER A.l~TA.L EDE. 1837-1838. 
1837 no,·embcr 13-án Kassár61 levl.'Jet ir Wilcke budai 6nmü .... esnek. mint föcébrnestemek. _.ut a szinMkát fejez.i ki, hogy az Isten segítséghel befejezett \"andorlá.sa utan szülód.rosán:l.k polgara szeretne lenni és az ónöntémesterséget szeretné w.ni. Ezen kérelme alapján 1838 január JO-én a pestbudai együttes 6nöutóceh azzal iktatja vidili mestereinek sorába. hogy Kassa város polg.arai közé vétesse fel ma.gát s az ottani egyesült céhnél fogadtassa és eg)tUttal szabo.d.íttassa . fel magát. 1838 augus2.tus lO-én ismét levelet irt Wilckenek Kassáról. a céhbeállás ilIetékcinek rendezése ügyébe:n. 
38. REICHARD IGNÁC. 1838-1862. 
Ráckeven született. 1838 május 15·én a 28 éves mester reme.ké.t a céh elfogadja és őt mesteoé nrih-á.nítja. 1846 augusztus IO-én pesti polgárjogot nyer. Ekkor már nős; római katolikus. 185! június 23-án alcéhmesternek válasrtják. 1854-ben is viseli a tisztséget. IS62 február 19-én még emlitik. 
39. PAUSER EDE JÓZSEF. 1839-1856. 
Fauser János óD.lD.üves és Gr:iz Erl.Séhet gyermeke. 1815 december 30-in született Budat!. 1839 június 9-é.n megszabják és kijelölik a remek:ét. NO\'ember elsején már inast is szegődtet: öt évi tanulásra felvesz i a budai sxületésü Kohl Antalt. 1846 elején Budáról Pestre költözött. A céh január 25-i üléséo úgy dönt, hogy a pesti városi tanács január 17-én hadott áttelepedési engedélyét tudomásul véve, újabb remek készítésére nem 
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átmérője 22·5 centiméter. Tagozott kerek talpperemlnel, felfelé kt'skenyedö hengeres testtel, CSőrös kiöntÖ\·el .. kérdőjel.idomú füllel ~ v~z~ billentő'ieL Fedelén vésett feliratban: tA'J asz Kis-J::n Re!: EkléslR Keszlttette 1838, . 4. Kt/pa ugyancsak a j~Jciséri :eformá!us temp:om~a.n. :"'-! . eJöz~kel formában, méretben, diszl'.esben, 'iesett feliratában es hitde~l1to Jegy~ben is teljesen egyezik. 5. KI'1)(1 a jástki~ri :efo~átus ~há.zban. :4.. ,3 . es 4. sclm alatt leirt muxe.kkel (vésett felirataban lS) teljesen e.gyuo, ille.tőleg rokon. Magassága 39, talpatmér6je. 17·2 cent~Her. 6. T~I!>:ér a Buda~t SzékesHIYáro<j Történeti Múzeumban. Atmér6Je 29·5 C1!.Dtimeter. Egyszeru. kere.k. SZe!!:ett peremmeJ: 7-8. Klt ta.n.yir a Székesfővárosi Múzeumban. Atmérőjiil;:<>21 centiméter. Egyszeru, sima,_kerek mŰ'iek, st.egett peremmel. 
Minthogy az 1804-ben Pesten dolgozni kezdő Stadler J ózseI özveg)'~t l835-ban is még müködö cébtaguak emlitik, további kutatások foly tan lehet majd csak megállapítani. hogy az itt 1-8. számok alatt felsorolt StadJer-mú\'ek a két rokon nevu mester !.:öziil tén~leg az: IS32-?e:n 

polgárjogot nyert. fiatalabb Stadler kést.ítményeinek tekinthetők-e nund. 
31. EICHL JÓZSEF. 1832-1863. 
Eichel. s6t gyakran Euche1nek is nevezik. Prágru szül~tésü. 1832 június l6-án kérésé.t a 'pesti ~'áro~i tanács ked:'ez~ intW. .~.L Ennek birtoká.ban augusztus 18-an megjelenik a pestbudai ónontők testülete elött, felmutatja sike.rült remekét és kebelbeli mesterré lest.. 1843 december 22-én polgárjogot nyer:. ~I.:kor feli.eg):zik ~~la., ho~ -r?mai J.;.atoliku:;. nős. 1851 június 23-án Iöcümesterre. választJ ak. E tiszt.seget l~j4-~n IS ,;scli sőt 1857 február IS-én is mint föcéhmester szegődteli 18 e\'e~, Peste:n sziiletett Ist,-án ne,-ü fiát, aki e!őzó!eg egy évig már Fausern;:1 szolgábtban állott. 1862 február 19-én újra fócéhmester. 1863 februar 

8-án Istni.n fia felszabadul. 
32. FLOTH FERENC. 1832-1857. ... .. Budán született. 1832 julius 13-án a pesti "IhOSI tanacs feljogO$ltJ.a az ónmú,·ességgyakorlására. 1833 október ,I~-án ~ 27 éyes ~es~er a r~meket bemutatja. mire a céh társnak nyilvárutja. 2~ fonnt Illeteket hzetett. 1857-ben elhúnyt. Őrökét és rnübelyét János fia Yette át. 
33. FAUSER JA.l.'lOS. 1832-1836. . 
1832 április 30-in a pesti vár?Si !anácst61. n:est~~~~ot nyert. tn~ a megkh'ánt feltétejeknek megfelelt es vandoréveIt lS kitoltotte. Auguszt~:s II-én megjelent a pestbudai 6nöntök testülete előtt, ~elmutatta reme.ket s me!>te.rtáIssa lett. 1833 december 20-an pesti polgárjogot nyert. Ekkor megemlitik, hogy ~óm~i. ~tol~~, n6Uen~ 1~4 a~gusztus 3-án az. 1836 auguS7.tus 3-áig terJedo ldore foce.hmesterre '·alasztják. 
34. RAICHARDT ISTVAN. 1833-1862. ,. ..' Rackevén st.iiletett. 1833 szeptember 9-én ker~et a ~t! varOSI tanács ke\'et.öen intézte el, miután mesterségének Jtitanulását 19~zol~a. vándorlisait is befejezte és morális karaktere ellen sem volt ~fogas_ Ezen döntés alapján a szeptember ll-én tartott céhgyúlésen már megjel~nt. A december 6-i céhösszejövetelen mesterremekként egy mosd6tal~t mutat be a hozz6tartozó kannával együtt és egy sótartót, melyet el ,IS fogadnak. Egytittai mestertárssa is nyilvánftjik. 1833 december 20-an I 
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pesti polgarjogot nyer. El.;J;:or 26 éves, római katolikus, nös. 1835 januar 27-én a hudai városi tanács elutasítja azt a foJyamodást, melyben Ra.ic:hardt Ist"áll orvosolni kéri art a sérelmet. melyet neki a társai kÖLűl négy mestertirsának az elébe helyezése okozott, A városi tall\lcs ut a határozati:!: az 1834 december IO-i iratokkal együtt kifogisté.tclre kiadja. 1846 április 5-én akthmesterré választják. E tisztségét 1850-ben is ,·iseli. 1862 fehruár 19-én még emlitik, 
MIh-ei: _ I. Keu.ycroulótállyir a szentmártonkatai református egyhaz bi.rtobiban. :\.tmér6je 21·7 centiméter. Egyszeru, kerek:idomú. 2. Tallvir a Budapest Székesfl:l\'árosi Történeti Múzewnban. 22·5 centiméter átmér6jü. Kerek.; szegett peremmeL Mindkét müve 1833-as jeggyel "an bélyegez,·e. 
35. STADLER FER.E.~C. 1836. . 
Pesten született. Mjután tanuló- és vándoréveit kitöltötte, 1836 szeptember 5-é.n -24 éves korában - feladják: részére a IemeJ.:et. November 6-an bemutatott munkiit jónak találjak és így a mestt'rek sorába iktatják. 1837 szeptember 100én az özvegy mesternék (sic) között szerepel , Frantz Stadler" 
36. PECKI.E JÓZSEF. 1836-1845. 
Újvidéken született miot az ugyanott müködö Ped.:.le Kristóf ónöntömester fia. 1836 ol, .. tóber elsején kérésére. a pestbudai ónmű\"e5 együttes ~h Újvidéken dolgozó vidéki mesternek felveszi. azzal az utasítással, hogy a helyi batOságokkal rendezze ügyeit és a péterváradi egyesti1t c:éhnél vétesse és. szabadlttassa fel magát. Ct.h-illetményeit még 1845-ben is megkUldte a pestbudai ónmű,·es cehneJ.:. 
37. \\'L."\;"CKLER ANTA.L EDE. 1837-1838. 
1837 nonmber l 3-an KassáróJ leveolet ir Wiicke budai ónmű\·esnek. mint f6c:éhmestemek .. .ut a szandékát fejeti ki, hogy az Is1c.n segit.ségével befejezett dndorlisa után szülö"árosának polgára sze.retne lenni és az ónöntömesterséget szeretné űzni. Ezen ké.reJme alapján ! 838 január IO-én a pestbudai együttes 6nÖDt6céh azzal iktatja vidili mestereinek sorába. hogy Kassa varos polgirai közé vétesse fel magát s az ottani egyes.ült céhnél fogadtassa és egyúttal szabadlttassa . fel magát_ 1838 augusztus lO-én ismét le\'elet irt Wilckenek Kassiról, a céhbeállás illetékeinek rendezése ügyében. 
38. RElcaARD lGNÁc' 1838-1862. 
Rácl:evén született. 1838 május IS-én a 28 éves mester remekét ~ céh elfogadja és őt mestené nyilvánítja. 1846 augusztus I (}.én pesti polgárJogot nyer. El.:kor már nós; római katolikus. 1851 június 2J.á.n a1c:éhmestertlp.k válasrtják. 18~4-ben is viseli a tisztséget. 1862 február 19-én még említik, 
39. FAUSER EDE JÓZSEF. 1839-1856, 
Fauser János óumüv~s és Graz Erzsébet gyermeke_ 1815 december 30-án uiiletett Budán. 1839 június 9-én megszabják és kijelölik a re.me.k:ét. November elsején már inast is szegödtet : öt évi tanulásra felveszi a budai születésű Kobl Antalt. 1846 elején Budáról Pestre költözött. A céh január 25-j iilésén ügy dönt, hogy a pesti városi tanács január 17-én kiadott áttelepedési engedByét tudo.másul véve, újabb remek készítésére nem 
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kötelezi, mert ilyet már akkor bemutatott, midőn budai mesterre lett. 
Ugyauezen év szeptember 24-én öt h-re felvesz.i a Perk::i.tá.u született Keresze 
Jinost. 1846 decanber 13-án aJcélunesterként szerepel, ami ellentmond 
annak az adatnak, mely szerint háromnegyed évvel elóbb föcéhmesternek 
vaJasrtottil.:. Viszont 1847-ben is föcéhmester. 1850 február 2-án Keresze 
Jánost fe1szat>adítja. Ugyanabban az évben a Tónoegyerbő! való, 13 éves 
Paulick Fere.ocet is inaskodásra fogja. 1856 február 8-án m.eg emlitik. 

lIűhelye a V{Zi\-árosban volt, az 55 . sz*m alatt. A pe>tbudai egyesült 
6nmüvesceh 1850 január l-én Pesten kelt azon szabadító levele, melyet 
Kirnást ] ózse{ és Reichardt István írtak alá, a Szekesfövarosi Törtéueti 
10Iúzeumban van. Ez az okmány azt igazolja, hogy Fauser Ede pesti mester
nél a baracskai születésű Wadas János négy évi tanulás után felszabadult 
és legennyé tétetett. A felszabadult inas 1831 március 31-én sziiletett; 
apja Vadas Istvan, anvja Albert ' Zsuzsáunl!. 

40. PHILIPP MATVAs. 1839--1855. 
~raye.r Mihály céhbiztos es Wilcke Gottlieb f6c:éhmester 1839 december 

22-en Budán kiállított iratá ból értesülünk, hogy a letelepedni szándekozó 
mester remeke a minta utan kést.ítendó rézformán kívül egy olyan mosdótál, 
melyet saját elgondolása utan kell elkészítenie. Egy1ittal megszabjak 
azt is, hogy művet Flott Ferencnl!l kell elI.:észí~enie. 1840 március l-én 
a céh felveszi. 1841 végen arról értesülünk, hogy az. Országút 223. szám 
alatt dolgozik. 185Q.ben felszabadítja Wiltke Gottlieb ónmfives mester
társának hasonne"ú fiát és - a Miskolcró! származó Kmetony Imrét_ 
I855 december másodikán felszabadítja [7 éves fiát, akit szintén Philipp 
Matyásnak hívnak. 

41. KIRNAsT JÓZSEF. 1844_ 
1844 január 14-én jónak talaJ.t remeke alapjilIl fel \'ették. 25 forint 

illetéket fizetett. 185Q.ben f6céhmester. 18SI -ben is cébelőljáró. 1863 
február 8-án a1céhmesternek választják. 

42. SCHELLER l\lÁRTON. 1846-1856. 
1837 június 29-én Láng Mihály pesti evangélikus prédikátor igazolja, 

hogy Sebeller Marton ónöntöinas a nyilvános istentiszteleteket rendesen 
látogatta. 1845 május 24-én a Pesten tartott céh ülésen mesternek felvették. 
Egy, tiz én'el késöbb kelt, 1856 február 8-i feljegyzés pedig azt örökÍ
tette meg, hogy a pesti születésű Sche1ler Mártonoak ovális mosdótálat 
adtak fel remekül s egyúttal elrendelték, hogy azt Stadler Ferencnél 
készítse el. 

43. P);PI CH MÁRTO!\. 1849. 
Az 1849 január 2Q.án, oyolcvanhárom éves korában elhÚDyt Pepich 

lIfárton miskolci polgári ónöntő vőrös.marvány síremléke a Virinyos
dúHlben fekvő budai , .. ízivárosi temetöben volt 1937 végéig, a XV. számú 
sirtábla 8. sorának 6. számú sírján. Ugyanezen sirba,n nyugodott Wileke 
Cottlieb is, aki a ,,-eje volt. 

44. L','UGY JÓZSEF. 1855. 
Az 1836 szeptember 16-án 'Esztergomban kelt eredeti okmány alapján 

a szardiuiai királyság palanzai tartományában lev6 Casakban született 
Inugy józsef, római katolikus ónöntőmestert - 52 éves korában - 1855 

\ 
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december 2-an a pestbudai együttes ónőlltöcéh Esztergomban miiködö 
vid~ki mesternek feh-esú. Az újonnan beiJ..-tatott mester ugyanek.l.:or 
szegödteti és nyomban szabaddá teszi fiait, akik nála az. ónmű\"ességet 
tanultá~.;:. Mindkettő még Casale (.:Irosale~)-ban született. Az idősebb 
a 23 éves jános, a fiatalabb pedig a 18 éves József. 

45. BRA.UN JÁNOS. 1856. 
Az 1855 december 14-én Győrben kiállított igazolvány alapján 

a pestbudai ón.művese.k testülete 1856 szeptember 9-én az. 56 éves mestert 
gyóri vidéki mesternek feh-eszi. Ugyanekkor felszabaditják József 
nevű íiát, mert mester~égét már kitanulta és megkövetelt bizonyítványát 
bemutatta. Fia Győrben született s 1853 szeptember 9-én vetetett fel apjához. 

45. WILCKE GOTTLIEB. 1856-1863. 
Wilcl::e Gottlieb budai ónműves fia. 1850-ben szabadult fel Pbilipp 

Matyis mesternél. 1856 szeptember 21-én a 25 éves, evangélikus, budai 
születésű és nötlen mestert a budai városi tanács szeptember IS-én kelt 
végzésével remek nélkül vették fel mesternek. 1863 februá r 2-án föcéh
mesterré választották_ 

47 . FLQTH JANUS. 1857-1858. 
Budán született. Elörehaladott korára és gyenge sl:emére való 

tekintette' a helytarlótanács 1857 június hó 4-én úgy rendelkezik, hogy 
a mesterremek készítése alól mentesitsék. Szegénysége miatt a szegényház 
részére fizetendö összeget is elengedik neki. IIIintbogy hetven évnél idösebb 
anyja van, és testvérétől meg két arva gyerek is reá szakadt, n célJbeállási és 
a bei\...-tatási illeték alól is felmentik. Az 1857 december 3Q.i pesti városi 
tanácsülés a rövid idővel ezelött elhúnyt apja mesterjogat neki megadja. 
1858 január 12-én ilyképpen a 43 éves mestert remek készítése és illeték 
fizetése nélkill mesf:ertarssi fogadják. 

Mihalik Sándor 

FORRÁSOK. 

A budai i!s a pesti ónöntócéh szabndalonili:vele. (1. Ferenc. B~cs, 1833. 
d<'Cemher 19.) 

_ .... pestbudai egyuttes 6nöntöcoili mesterkönyve. 1834-1863. 
A pesthudai ónöntiie& jegywkönyve. 1834--185!. 
Inas- és legénykönyv. 1834--1863. 
P~nztári elszamol6kőnyv. 1833--1846. 
A pestbudai ónönt6eéh íratai. 
Buda város tanácsillési jegyUlkönyvei. 1696--1846. 
Pest város tanácsi11ési jegyzól.:önyvei. 1697.töl. 
A budai és a pesti polgárok könyve. 16 . . _ 1789·ig, ill. 16S7-1848-ig. 
A pestbudai szabadalomlevél az O[sz';'~u~. '" tülobi okm.my a Budapest 
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kötelezi, mert ilyet már akkor bemutatott, midőn budai mesterre lett. 
Ugyauezen év szeptember 24-én öt h-re felvesz.i a Perk::i.tá.u született Keresze 
Jinost. 1846 decanber 13-án aJcélunesterként szerepel, ami ellentmond 
annak az adatnak, mely szerint háromnegyed évvel elóbb föcéhmesternek 
vaJasrtottil.:. Viszont 1847-ben is föcéhmester. 1850 február 2-án Keresze 
Jánost fe1szat>adítja. Ugyanabban az évben a Tónoegyerbő! való, 13 éves 
Paulick Fere.ocet is inaskodásra fogja. 1856 február 8-án m.eg emlitik. 

lIűhelye a V{Zi\-árosban volt, az 55 . sz*m alatt. A pe>tbudai egyesült 
6nmüvesceh 1850 január l-én Pesten kelt azon szabadító levele, melyet 
Kirnást ] ózse{ és Reichardt István írtak alá, a Szekesfövarosi Törtéueti 
10Iúzeumban van. Ez az okmány azt igazolja, hogy Fauser Ede pesti mester
nél a baracskai születésű Wadas János négy évi tanulás után felszabadult 
és legennye tetetett. A felszabadult inas 183 1 március 31-én sziiletett; 
apja Vadas Istvan, anyja Albert ' Zsuzsáunl!. 

40. PHILIPP MATVAs. 1839--1855. 
~raye.r Mihály céhbiztos es Wileke Gottlieb f6c:éhmester 1839 december 

22-én Budán kiállított iratá ból értesülünk, hogy a letelepedni szándekozó 
mester remeke a minta utan kést.ítendó rézformán kívül egy olyan mosdótál, 
melyet saját elgondolása utan kell elkészítenie. Egy1ittal megszabjak 
azt is, hogy művet Flott Ferencnl!l kell elI.:észí~enie. 1840 március l-én 
a céh felveszi. 1841 végén arról értesülünk, hogy az. Országút 223. szám 
alatt dolgozik. 185Q.ben felszabadítja Wiltke Gottlieb 6nmfives mester
társanak hasonne"ú fiát és - a Miskolcr6! származó Kmetony Imrét_ 
I855 december másodikán felszabadítja [7 éves fiát, akit szintén Philipp 
Mátyásnak hívnak. 

41. KIRNAsT JÓZSEF. 1844_ 
1844 január 14--én jónak talált remeke alapjilD fel \'ették. 25 forint 

illetéket fizetett . 18SQ.ben 16céhmester. l851 -ben is cébelőljáró. 1863 
február 8-án a1céhmesternek választják. 

42. SCHELLER l\lÁRTON. 1846-1856. 
1837 június 29-én Láng Mihály pesti evangélikus prédikátor igazolja, 

hogy Sebeller Márton ónöntöinas a nyilvános istentiszteleteket rendesen 
látogatta. 1845 május 24-én a Pesten tartott céh ülésen mesternek felvették. 
Egy, tiz én'el késöbb kelt, 1855 február 8-i feljegyzés pedig azt örökÍ
tette meg, hogy a pesti születésű Sche1ler Mártonnak ovális mosdótálat 
adtak lel remekül s egyúttal elrendelték, hogy azt Stadler Ferencnél 
készítse el. 

43. P);PI CH MÁRTO!\. 1849. 
Az 1849 január 2Q.án, nyolcvanhárom éves korában elhÚDyt Pepich 

Mérton miskolci polgári ónöntő vőrösmárvány síremléke a Virinyos
dúHlben fekvő budai , .. ízivárosi temetöben volt 1937 végéig, a XV. számú 
sirtábla 8. sorának 5. számú sírján. Ugyanezen sirba,n nyugodott Wileke 
Gottlieh is, aki a v-eje volt. 

44. L','UGY JÓZSEF. 1855. 
Az 1836 szeptember l6-án Esztergomban kelt eredeti okmány alapján 

a szardiniai királyság palanzai tartományában lev6 Casakban született 
Inugy József, római katolikus 6nöntőmestert - 52 éves korában - 1855 

PESi·Uli"D.oJ Ó:""lűYES IBll.ÉKEI'. 139 

d~ce~ber 2-an a pestbudai együttes ónőlltöcéh Esztergomban miiködö 
vld~ki mesternek feh-esú. Az újonnan heiJ..-tatott mester ugyanek.l.:or 
szegödteti és nyomban szabaddá teszi fiait, akik nála az ónmű\"ességet 
tanulták. Mindkettő még Casale (.:Irosale~)-ban született. Az ldösebb 
a 23 éves János, a fiatalabb pedig a 18 éves József. 

45. BRA.UN JÁNOS. 1855. 
Az 1.8?5 december 14-én Győrben kiállított igazolvány alapján 

a pestbudai on.művese.k testülete 1856 szeptember 9-én az 55 éves mestert 
győt} •. y1déki mestern:k feh-eszi. Ugyanekkor felszabaditják J ózsef 
nevu !lat, m:rt mester~egét már kitanulta és megkövetelt bizonyítványát 
bemutatta. F ia Győrben született s 1853 szeptember 9-én vetetett fel apjához. 

45. WILCKE GOTTLIEB . 1856-1863. 
.Wiltke Go~ieb budai ónműves fia. 1850-ben szabadult fel Pbilipp 

M~ty~s ,~~ternél . 1856 szeptember 21-én a 25 éves, evangélikus, budai 
s~üle~u es nötlen ~estert a budai városi tanács szeptember IS-en kelt 
vegzesevel remek nélkill vették fel mesternek. 1853 februá r 2-án föcéh
mesterré választották_ 

47 . FLQTH JANUS. 1857-1858. 
. Bud:m született. Elörehaladott korára es gyenge szemére való 

tekintette' a helytartótanács 1857 június hó 4-en úgy rendelkezik, hogy 
a meste~remek készítese alól mentesitsék. Su-génysége miatt a szegényház 
részére hzetendö össl-eget is elengedik neki. IIIintbogy hetven évnél idösebb 
anyja van, és testvérétől még két arva gyerek is reá szakadt n célJbeállási és 
a b~i\...::a~ási ~_et.ék .alól is f~entik. Az 1857 december 3o..i pesti városi 
tanac~illes.a rov-;d 1.dőv~1 ezelott elhúnyt apja mesterjogat neki megadja. 
1858 Januar 12-en Ilykeppen a 43 éves mestert remek készítése és illeték 
Iizetése nélkill mesf:ertarssi fogadjak. 

Mihalik Sándor 

FORRÁSOK. 

d<'C"-m~ ~9~ai i!s a pesti ónöntócéh szabndalonili:vele. (1. Ferenc. B~cs, 1833. 

_ .... pestbudai egyuttes 6nöntöcoili mesterkönyve. 1834-]863. 
A pesthudai ónöntiic& jegywkönyve. 1834--185!. 
Inas- és legénykönyv. ]834--]863. 
P~nztári elszalllolókőnyv. 1833--]846. 
A pestbudai ónönt6eéh íratai. 
Buda város tanácsillési jegyUlkönyvei. 1696--1846. 
Pest város tanácsi11ési jegyroJ.:önyvei. 1 697·töl. 
A budai és a pesti polgárok könyve. 16 .. _ 1789·ig, ill. 16S7-]848-ig. 

. .~ pest.budai szaba.dalomlevél az O[sz';'~u~. '" tülobi okm.my a Budapest 
SzekesrováfOSl Leyéltár 6rltttébe.n. 



l 

]40 :'IUl/ALth:: sA:-;ooR. 

JBGYZETEK. 

'l Uriel! Huber_Gust:a,- Oertel: SieOenb(ir~ch·slcbsi$ebes- und andues 
Zi=. (Öle A.LuillnSóL:lU!1lung von Rich&Jd Huba). Rei.ctenberg 1936. 61.l-Dr. Bielt 
Gyula, a nagyttebeni Bru.keD~i11 MIluWll igugllt6ja $7.Í\-es unJm uerint Fausu 
llátyá:5 lIagyszebeni nuepe1t;.,tm Hubet th-edbbi alapszik.. Bim GJUla kutaUsai 
sz.l!'riDt ugya.ni$ Fauserllityb es Fausu JánOIi 6nOnt6k: nem miikOdttk Na~ebeuben. 

t) :lIindkett6 (lZ. Orsl<ág05 Ley~ltár 6met~beD vu. 
"j Gróf Pongri« Je<lÖ úr súvu 19erete alapján Tem.~l!tjll.l:. hogy -gyuJad,ri 

nidAukLnByáoan It:\<ö 6ngyiijt~ye \izs$.\lat aU kuül, . igy a ~tbud:ti ÓII
mű,"~ Uámos ért8:es emU:J.::r.vel lehet majd gudagftaci il budai b pesti X\"ilI. 
5l.áu.di one.ml~kek idáig ismert ttegmyes SOTOUtát. 

ol A I>&épkori budai ólWlüvek jegyeit clOszar Emu Hintu kötölte a .Die 
deut.scbf: .I!. Zi..D.n&1e5S~ und Ülte UukellO clrnü müve VII. köteténe.k (SűddeutsdJe 
Zinngiesser, Teil lll .. Leipzig 1931.) 424. lapján. . 

tl .u általunk b\1dainak .élt h4rom köúpkori iitvöstál"R: j'egyeit Kas~egby 
Elem&o.tk a .Magyarond.gi 6tv6sj~gyek.~t köuu.db m=' ábar:. (Budapest 
1936) a 370. lap 21"51.4:s a 31 1. hop 2\59. és 2160. J~ma ah.tt ltthatjuk. K~~ 
~dört i.s!I>uetlen proTerUenci'ju jegytkIW<. tartja őket. az: Esttrháxy h . 
serlegit pedig Zápolya Istd.n ~~ ötvÖ$ét61 sl.árola:ttatja. Oskar SchUrer-Eneh 
Wiese: Oeutsche KW1St. in der ZIp.!! (Bnlnn_Wien_Lei~:tig 1938) c. mu.nka, a 242. 
lapoc. a 437. sdm &l.tt, basoulóan K&Jzeglly iU:l.spontJát. k&li, Klrinatos, hogy 
II:: !ont~ probl<':ma tisl.Uz4sa céljából K&~by Elem& az ~ttrházy·We kri:opd,s:z 
serlegg~l I:.Ipc!IOlatban \'~ett munkálata ~dm~nyeit hamarOi$&.tl ugye ismertt.!: . 

.") Da.nningerJóz.sef: POUKlny aubad kirilyi város 1526/p.<':vi szama~6ny ... e 
mü\"elödbtörténeti sumpontból. Budapest 1907. 147. l. 

') .-\. tovibbi kutatáso!.:: ~gkönnyjtiM:. dljáb61 felsoroljuk a:okat a pesti 
eredetü 6nmü\"~ktt ill. melyeken a kwit6 mest(!1' monog-rammja mar fdismerhetetlcnne _ti . 

I Ken\"éront6UnJú!lZ 6eStJ rnor:mtt1l$ ~bú bi:1:ak4ban. Atméröje r,'!I 
centiméttr. lCerc::k idomu, egynen1. sima, Peremhl '"~tt körirat: 

EZ : l' A L. MELJ ET. A : !'oo'mIEDI CSll.LUS : WH.-\.j /IZ: ÖLCS.U SI : R 
ECC'LESl:\R.-\. : CSlliAL TATOT A..';''NO 1725. 

2. Kupa a fillöpn'U~i rrlorn:áhlsok. tulajdondban. 1I1agassásta 32'7 centimeter. 
Hengeas te5te három, sömhö!!, sdmyll5.angyaUeju lábon iUl. T~tén el61 vésett 
le\-eies kouoruban tuen~gysor05 ,'bett felirat: 

.U :-'LS KU~ FCLÖP SZ.U- LAS! R Ecclesia CSina1tatta T; KECSKE 1IIETI 
D ...... "IEL l.: r Prea~di Kitors6.gá ban. és Kagy GeTg gelv Ul BI-R0S4 (sic)bann 1732. 

Testén négy ,'bett és polJeolt ltevooue!I dist, 'Széles, nagy kiönt6cs6rre1 es 
tagolt bWc.nrovet. Fedelén orsós gomb. 

3. Kup;! II. l.-unuentmiklÓ$·punta\.-erc::kegyMzi lrlamullu.s templomba.n. 
Maga.ssá,![a 21;8 ttntiml!ter. Hen1U9 testtel és birom, gömbOs, sdntns-an~'al, 
fejes Iább&!. Ftdélgomb/'a hiany:tik. L~véldines bilknt6je csig.ls,~ésh.. Tagozott 
\.-iőntöc.-.5renH \'ésett fe irat : 

K. KUXST. :r.rrKLOSl R 
ECCLESL-\E 
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I) K asronch.eI tartolunk dr. Báru"é\"y Gyru-gy Urnak • .ki ezen adat uh'es 
klnlésen ki\"il.l munlc:l.n.k egész id~je alatt hasznos és ttmogató jó ta.nac:sokat adott 5 
a Szél.:u!ol'uosi 1..e,-éltá.rbAl1 való kutatásunkat nagyban el&leglteUe, 

S1.Ü\.:sl!gl'Snek Ut juk felem.litt.ni még annak a kH keresztl~vilnek az adatait is, 
mdye.!.:: a pestbudni ónmúrescéh iratai között maradtak rdnk. : l. 1799. december 
16·tn. slnletett az U Andreas, akino:k az. anyja Zeller Agnes, aola SÚDphonanus '·olt. 
2. 1182 nO'"rmber 16-'n Sorok..~ron szüle~tt Hampl Pi! fia. k'tfoly. 

1 

l 

I 
" 

PEST·llUOAJ ó~O'!(,'''ES On..I::KEK 

'" 
A ,'ándotlbokn ~e:s !':nyt .-emel: azok II fc::ljtg)·zlise.k, &nIdyek II. pt"StbudaJ 

ÓIU:ní\l·esei.:nél mesforlluló legényc::k ukeze.sc::.it Ó1ökit~tték meg: 1834 augusuusll-en 
Lansból Heisz l"erenc. Ugyanazuap Jira=lci (Jir~t.J'7) Ján~ Scpmnból. ,""gusztus 
25..f'n Wt:migerodéb6! Drand Fri~'Yes, Auguntus ,·égen &olnr9 Károly Ellada.n.b61, 
S,u.'ptember2-ánMor;.ve.\;:: ~Köuiggr;Hzb6l, :S-ovtmber 26-:i.n.ismét 5colali' Kmly. 

. Dttember 27..en DrWcr FeRnc:: Pri.l::i.ból. ISJS febru.ir 7~n C"sastek Ferenc:: ~iem. 
sc::h.iuc.'I,bö1. Febru..v 2J.:1n ~Iorll.,·et )líklós ujból. Március 14-én Geri J Qr.5CÍ BéC5b6l. 
1úárciu.s 24-én Hirotlle (Ilir!bdael Adolf Znaimb61, "llájus 17-1!n nl1llcr Henrik 
Gera·ból es Friedricl:. pl! CclJe-b61. ~Ujus 2()..:i.n ismét Csastel: lIliklás, Elówleg 
- m,/·us I O-én - pedig Caste!.:: Ferenc Becsb61. Június IO·én Flotb lI4.rton Schön
feldb6. Július 21-<':n Steeg János Scltneebergb61. Szeptember 14..en Mordiny Ignác 
Btsztuce.bándrÓI; suptember 21-in Winke J lnos Vi.n$cliotin,b6l.. Ol'1.óber 2.J...én 
Bank !I(oru: ( Plank) La.nd.5bergb61. Ol:tOber 26-in Vincl:ler Antal K usár6l.. 1836 
j;muir 2-án Renat György Rottnblllgb61. lIAn;iU$ 7~D Bern.hardt lIórie Drezdáb6l. 
Aprilis 6·ln Bring Frigyes Bajororuágból. Aprilis 13-án h=adszor Mora,'u 
llliklÓl, Április 21..en P ietryc!.:: M:i.tton Vars6b6l.ll!jus 7-én Lányl Fc«:nc:: és il budai 
K ammuet !Ilá9·ás. l-r.ájus IO-e.n ismét Dlwer Ferenc::, :-'fájus 14-t'n Weis Fldél és 
m~jus l6-tn Vwekler Antal. . 

.A magyarorllzá{:i rrnm:1v~ törtt:neténck uc::mponfjab61 szemmel kell tarlaui 
ezeket II. vl.ndor16ka t, mert nagyrWiik véglegc:s.en l~tekpedhetett manu földölL 
A l-assai Winkkr _'\.ntal, &ld 1835-ben és 1836-baD. is "'l1dw-aJt Budán, J8J7-ben a pest. 
budai együttes ónöntckebbe kebeJezt.eutt be .-idlki mesterk~nt. 

, ... 11lllAUK 5.L"DOR 

JEGYZETEK. 

'J t:'lricb Hubu-GU5ta,- Quiel: Sie~bürruc.h·s.lc.hsiscbes- und anderes 
Zinn. (Die :UttinnsamznlWlg VOll Rlthvd au~). Reic'henberg !936. 61. L - Dr. Bicl.z 
Gyula_ a Il.gys~beni Bruken~al MIlnum igazgatója szil'n klnlm szcint F8\lSC1: 
~Iátyú Ilagysubeni 5Krepeltetbe HubH th~f2n aapR.ik.. Bii!l% Gyula J..-utatisai 
szem,t ugy&ll..is Fauser:lljtyb és Fauser Ján05 600-lltók ntIU müködttI;Na~ebwben. 

t) :Ui:ldl:ett6 !lX Oru4gas Levlltár órintébw van. 
t) Gróf Pongntcz J en6 úr súvu Jgitete alapján =éI.h~tjOJ:. hogy ' gyula'-lri 

nL(ltsü:wByáb.n 1e,"Ö óngyüjteméDye 1-:i2..S$.ilat alá kuül, s 19y a pestbudai ón
müY~ $Zám.:l$ bt&es emU:kt':\"el khet maJd gazdagitani a budai és pesti X\TIl. 
uáudi onem.l~ktk idáig ismert sugényes wrol.l'lUt . 

' j A l.:6dpkQri budai Ó1llllűvek jegyeit !!l6sror En"Ín Hint.r.e kö~alle a .Die 
deut5Chen ZiImgle56er und rnre lIw«n' c::únd műve VU. kötetbek (Sü4deulscbe 
Zi=giU$U. TdlllL. Lt:iplig 1931.) 424.lapjá.n. 

') .oU általunk budainal:. "tit bArom köúpkori OtvösUr~ jegyeit K~by 
E1Wlmu. a ,Magyaroru;l;gi On·&ljegyek.-et közreadó DlIl.Jl.;('Jábac (Budapest 
19311} a 370. Iap 21~7. és a j"7 1. hIp 21~9, es 2160. száma alJitt 14thatjuk. K05s.t.ghr 
~e.J6n: ismeretlen provenienci~ jó. jegyeJ,;nelr. tartja 6ket. a1 Esterházy b~ 
serlegét 1)tÓig Upol)'a lstdn ttífik ötvösétöl $ÚrDlaZtatja. Osw Scb.ÜlU-Erich 
Wiese: lmltsche Kunst in der Z'ps (Brilim--Wiell-Leipl'ig 19J8} c:. munka. a 242. 
lapon a. 437_ sd.m alatt. hasonlóan K&;:teguy iWispont)4t kat>li. Klvál:Iatos, hogy 
e ront~ probléma tisztJ.zUa c:é1jáb61 Kósz.eghy Elem&' az Estuhúy-We kTizopnis:t 
serleggel l.:apoolatban \·~tt DlWlk:l.lata endmblyeit hamarosan tegye ismertté. 

l} Danninger J óz.sd : Pou;ony aubad kirtlyi város I 52111P . évi az4mad1.5kOny ... e 
ml1 ... elöd~störténeti sU'mpontból. Budapest 1907. 147.1.' . 

'l .~ todbbi kubt4so!':: megkönnyítése ciljt,boL ielsmoljuk azokat a pesti 
eredetű Quroünket i!.. melywn 3 kész.ft6 m~ter mooogr&mlllja!llár fe1ismerheteUenne 
kopott : ' 

I. Ken)'eroszwUnyu ~ QC:SaJ reformitus egyb'" birtok1l.ban. Atméróje. 27'~ 
centiméter, Kuc!':: idomú, egySl'uü. sima. Peremen. \'éKtt körirat: 

EZ : T A L. MELl E'l'. A ; :l'<-mmDI CSlI.LUS: Mlll.~j AZ: Ör..cs.U ~ : R. 
ECCLESB.R.-I. : CSlNALTATOT A.''NO 1725. 

2. Kupa a fülöpsd.\asi rdorn::l.tusok tulajdonában. ~1agassá.l:a 32'1 l:entiméter, 
Henger~s !e~le hó.rom, J;ömbös, n.:l.myas-angyalfejes Idben áll. Testén elóI vt.sett 
lt\"'eles- k05U>rúban tiztonegysoros "esett felirat: 

_~Z ,,"ES KU!\" Ft'LÖPsz...u. LAS! R Ecx1esia CSinaltatta T: KEC$KElEETI 
DA."IEL t"r Prutdi KI.torsdgá ban. ls Xagy GeTggelr Ur BI-R0S4 (sk)bann 173~ . 

Teste.n négy \' ese.lt es poncolt hevederes diSt:. S~~les. nagy kiönt6ct6rrel es 
tagolt bWe.nw ... et Fedelén orw gomb. 

3, Kupa a buw:entmikló.l-p=tBkcn:kegyhw mrunu\tus tmlplomooll. 
Masl.S$1~a 29-8 centimftv-. Hen~e:s testtel él IlI..fOnl, gömb0:!!, wT1Il'as-angyal
fejes lábod. F'ed1!lgombl'a hi4n~"t:Ü;. L~veldine$ bilknt6je csigl.sl~ Tagozott 
kiönt~ren~H ,'esett fe ira t : 

K. Kl]:"'ST, MIKLOSl R 
ECCLESIAE 
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l) "Köszönettel tut.ozlmk dr. Báruh-y György urnak. aki nen. IIdat uÍ\'e!I 
l.::öUésén kh,u munkánk egést: idej~ alatt basznos és támoglltó jó tanl.esokat adon s 
II Su!.::uf6 '·Uosi Le,-éllUbt.n. való kutatásunkat IlIIgyblln elösegit~tte. 

$l'üksigesuek l.:l.tjuk feiem1íttni még annak II !.::ét Wes"/:tl~velnek a"/: adatait is. 
mel)'eIö II pestbud;l.i ónmúveseéh lntai kót:öU maradtak. re.:l.nk: 1. 17011. d=bu 
lfi.(.n $ri!leutt az; U Andrtas, llkindc: atan)'ja Zeller Agnes. apja SúnphonanLl.'l \."olt. 
2, 1782 nOI"'erulxr 16-lÓO Sonlks.:l.ron u\Uetett Hatnpl PIl fia, KifOly. j 

I 

O-\. dndorlál;okra &do:!.:e5 f"nyt \·e.tnek awl,;; a reljegy!é~, amelyek a pestbudai 
óumll.,·~é1 megfOt\luloltgény1!k érkeliKit oriSl.::.ltttték meg : l834auguntus II-én 
Lansból :II(ein Ferenc, t:gyanunap Jiranzl:.i Uiranu),;v) j:mea SopronbOl. _-\u!;!USZtus 
25-én Wt:rnlj,>erooéból Brand Fri~'6. _-\uguntus \'1!g.fn $col:1r}l Károly Xl\3d"'an-b61. 
S~tptember2-Au1l,(ora\'eJ,; lri.klÓ5 Königgr;:lub61. ~o\"ember 211-ánismét Scr.olary Károh', 

'Deeemba...- 21-én Dre:der Ferenc: Pdj:3.ból. 1835 februir 7·én C"sastek Ferenc Xiem.. 
sc:hi~i.-böl Feb::uar 2J.:1n _ lIora,·tl:: l1iklÓB uib?l Mán:i~ 140én Gal jouei Bfc$1Xl1. 
lláro.us 2~n HuoUle (Ilirshdae) Adolf Zna.:.mbOl. Május 17-ln Müllu HenriJ,; 
Gera-ból és Friedrick pb CclJe·b61. lI'jus :?O·:l.n ismét Csastek :ilril:l6s.. E1öziileg 
- m'j'US 1 O·tn - pedig Castek Ferenc BicsMI. júmllli 10-m Floth lU.rton Schön
fddM, Jlllius 21-én Steeg Ján05 Schnn-bergból, Suptembu 14-én lIIording Ignl.c: 
BtsZtera'b~nytról; neptember 21-én Winke J inas Viluchotin-b61. m:tober 2-1-b1 
~ank " Ióric (Plank) Landsbergb61. m."tóber 26-tn Vinckler Antal K&S.$árol. 1836 
]&nuu 2-án Hene!.::e György Rotetlburgból. ~ius 7-én llernhnrdt :U6ric Dreoo~b61. 
Aj)rif;is ~.á~. Brin~ F~gyes Bajororsdgból., Aprilis 134n hnrmadszor MOTa\'ek 
Mikloa. Aprllis 21~n Pietrycl: MártOlI Varl6bóL l.LO.jus 1-m L.:I.n)'i Fertoc es a budai 
Katnmerer ~Iá!í;ls. l[ájus lO-én isme.t Drexler Ferenc:. :-.r:l.jul l4-én Weis Fidél es 
m~jLl.'l l6-in Vmdder AnW. 

A maJO'arorszAgi crnmll.vess~!í wrUnethlek: nelllponf)iib6l szemmel kell tartani 
euket a vindorlókat, mert IUgyrestiik véglegesen leteleJllldhetett magyar földön. 
A 1:~ "~inkle:r. _>\.ntal. aki 183S-b.en és 183I1-D= is \'I.ndorolt Bndtn, 1837·ben a pest. 
budai egyuttes onOnt~bbe kebele:r.teutt be vidéki mesterként. 



J ózsef nádor és Pavlovna Alexandra bevonulása és ünneplése 
Pest-Budán 1800-ban. 

- Haydn és Beethoven hangversenye Budán. -

Új korszak ke.td5dött Magyarorstig kőúJetének minden ágában s 
Pest es Buda fejlödésé:ben 1796-ban, amikor a rendek kő:dell.dáltássa.l és 
nagy le11:esedésscl nadona válasnották Józul Antal ]á' l{)$ fóhetceget 
II. Lip6l csás:rJ.r és lcirály hetedik fiát. Az új nádor mindössze hús~ 
esztendós .... olt ekkor, de már t izenkilenc éves korában jutott kezébe 
Magyarországoa a főhatalom, mert bátyja, Sándo' Li.p6t fóherceg 
haJlila utan mint helytartó vette át a kormány2.ást . 

• -\2. ifju főherceg: Dagy 1e1k~dé.ssel és bec:5vággyal kezdte meg hatal
mának gyaknrlá.sá.t, mert teljesen tiYtaban volt magna.ndll wvatásának 
köte1meh-el Nagyon m~könnyitette nemes törekvéih tu: a nagy 
bitaiom, amellyel a magyar nemzet mindjárt kezdetben megajándékozta, 
és kech-ezóen hatatt rá a magyar urak magatartása is, akik a személye 
iránti Usneletet ösue tudták egyertetni férfiúi és nemzeti önénetill.:kel. 
És J Ól...'<d jól tudta, hogy az egés~ magyar nép ilyen jellemú. ~ppen úgy 
tapasztalbatta és eJ\'ezherte a.z.t is, hogy ő a legked\'eltebb, legnépszerűbb 
ember lU orsz.ágban. 

De egyfiatal embert nem elégíthet ki m.ill.iók szeretete. A milliókon 
kívül tgy ember is kell meg: valaki, aki legköulebb van a sz.ív~u es 
ideténel.: mindenben osztályosa. :ts szétnézett Európában feleség után. 
Nem is kellett soHig keIesnie. Rövid családi és diplomáciai tanacsk01.á!l 
után megkérte r. PáJ cár leányánal.::, a tizenhat éves PavJlltIna A~alldra!lak 
a !rezét. A megállapodás ~fejelése után nyilv8.nosságra hOl:ták az el
jegyzést, amely egésl Európában nagy feltúnést keltett, ami teljesen 
érthetö. 

De :llagyatorsligon nem ~pin feltűnést, hanem igen nagy lell..~"roést 
is idézett elő. A magyar nemzet most mir biron}'"OS családiasan meleg 
SU!retetet érzett a t ifjú nádor iránt, amelyhez mindene!etre ;1Il is hottá
jámlt, hogy a menyasszony mindössze ti%enh.at éves; - és hogy orosz 
- az némi titokzatos vuwt terjesztett körülötte. Orosroru:ig akkor 
sokkal mesuebb \-olt meg n!.agyarorscigtól, mint ma. 

.-\. magyar lelkesedés irodalmi formában is megnyilvánult: ami 
egészen sl:okatlan jelenseg volt ilyen, voltaképpen m~ családi ügyben. 
Az első ilyen ffu:.etnek", amely a görög mitológia keretébe helyezte hódoló 
tartalm:i.t, ez volt a címe; 

1__ 

, 

, 

JÓZSEF ~ÁDOR ts I'.'l.n.ov~_'\. ..u.E:L\.."\"Oll.A P 2ST.BIlPJ.....-

Akkori 

G01\"DOLATo!C 

midlin 
a ' Fels. lillályi Hertzeg, Ma· 

gyal" Orsz.ág Nador - Ispánuyll. 

JÓSEF 

a' feIsq;es Orosz. Csástár leányát 

ALEXA.:."\'DRA 

PAULOVNÁT 

eJ-jegyezte. 
1799. 

S2.enette 

i\fÁ.TYÁSl JÓZSEF 

Pesten. 

"3 

A fenséges pár eskűvlijét Gacsinában lartottá.k 1799-ben, oJ..-tóber 
31-én. A nagyhe~ó megtanotta vallását, a Habsburg-család rWér6l 
nem is Jdvántak átU:r~t. A tHi hónapok egy resüt Bécs~n töltötték 
a boldog fiatalok, csa.l: januar má.sodik felében gondoltak arra, hogy 
Budára jöjjenek. A blksi titsas:íg swL-atlan, de hamu megszo1:ható 
\-idám környezete nagyon tetszett az ész.aki leánynak. de nébaDY bónap 
alatt betelt vele, es feléb redt érdeklódése új haza]:l.nak népe és a saját 
új otthon:!. inint. 

De mielőtt elhagyta Bécset, egy fontos ügyet kellett elintéznie: 
e1hatiroda. hogy mhcus 8-an, férje szülttesenapjának eléestéjell el&
adat ja a királyi palotabaD HaydJl Jegújabb mű .... ét. a T~rtmlh-orat6riumot 
es elt elinthi az ósz mesterrel. S hogy az öröm teljes legyen, maga a 
s~enő fogja ved~nye1ni mű\'ét. Tudta , hogy férje nagy zenebanit es 
gyermekkora óta nagy tisztelője Haydn művészetének. Amikor ezt a 
ked .... es ügyet elintézte, csak akkor készdl5dött fi:rjével a budai útra. 

BECS-BUDA: ~--OOY NAP. 

A \Béesi l\.[agyar Knrirt 1800. évi január 21-i száma ezt a hín 
közölte a ddor es felesége utacisáról ; 

tA' Palatinus Ö Kir:l.lyi Fó Hertzegsége ma dél elötti titenegyedfél 
órakor indult útra kedve'> élete parjával, és egést. Udvanval egygyütt, 
friss jó egészségben, M.agyar Orsugra, Buda városába.t 

Az utazás a.z.onban leküzdhetetlen akadalyokba ütközött. A sáros 
magyar(JISZagi utak. a fagy miatt járhatatlan.o.á váltak bintówk, s az 
elökelö e:orpediciónak:: v\s:o;za kellett forduJ.uia. Enlll így sd,molt be a 
.Magyar Kurir«: ,1 

II 

József nádor és Pavlovna Alexandra bevonulása es ünneplese 
Pest-Budán 1 800-ban, 

- Haydn és Beethoven hangversenye Budán. -

Új korszak kudödött Magyarotstig kÖzéJeté.nel.: minden ágában s 
Pest es Buda fe.j lődésében 1796-ban, amikor a teIlde.k kö1it.U:iáltáss.a..1 6. 
nagy lelkesedéssel nadona választották József Antal Jáll~s f6herceget, 
n, Lipót csaszár és lcirály hetedik fiát. lu új nádor mindössze húsz
e$ztl!ndös volt ekkor, de már tizenkilenc éves korában jutott kuébe 
Magyarorsz'gon a főhatalom, mert bátyja, Sá7ld<n' Lipót f5berceg 
halála utan mint helytartó vette át a kormányzast. 

Az ifjú fóherceg nagy lelkesedéssel és becsvággyal kezdte meg hatal
manal: gyakorlását, mert teljesen tisztában volt magll5Iendü hlvattsának 
köte1meh-d. Nagyon megkönnyitette nemes törUvé$h u a nagy 
biuliom, amellyel a magya:r nemzet mindjárt kezdetben megajándékozta, 
h ked\'1:zÖt.n hatott nl. a magyar urak magatartása is, akik a nemélye 
irinti tiszteletet Ö!Ssze tudták egyeztetni férfiúi és nemzeti önéretiikke1. 
Es J 6z..><ef j61 tudta, bogy az egész magya:r nép ilyen jeUemü. l:.ppt.n úgy 
tapanta.lhatta ts él\'ethette azt is, hogy 6 a legkedvdtebb,legné.pszerűbb 
ember az orsuigban. 

De tg)' fiatal embert nem elégithet ki milliók $Uu'tete. A milliókon 
kívül egy ember is kell meg: valaki, aki legköulebb van a stí .... i.hu és 
tIetinek mindenben osz.tályosa. -ss szétnézett Eur6pában [eleség utan. 
Nem is kellett sokiig keresnie. Rövid családi és diplomáciai tanác:skoU.s 
után megkérte L Pal cár Jeán}'ának, a t izenhat éves Pavlmma Akurnd,dllak 
a kezét. A megállapodis befejez.ése után nyilvánossagn botUk at e1-
jtgy1.ést, amely egész Európában nagy feltúnést keltett, ami teljesen 
érthetö. 

De lIagyarorsdgon nem csupán feltűnést, hanem igen nagy lt.lkesedht 
is idézett eló. A mll.gyat nemZet most már bizonyos családiasan meleg 
Sl.eretetet énett az; űjú nádor hant, amelybez. mindene!etre at is houá
járult, bogy B. menyustOny miudÖ5ste titenhat éves; - és hogy orosz; 
- az némi titokz;atos .... arázst terjesztett körülötte, Oroszország akkor 
sokkal messzebb \'olt még Uagyarorsz.:igt61, mint roa. 

A magyar lelkesedés irodalmi fonnában is megnyilvánult; ami 
egéstCll szokatlan jelenseg volt ilyen, voltaképpen. mégis családi Qgyben. 
Az. első ilyen füzetnek, amely a görög mitológia keretébe helyezte hódol6 
t.1.rtalmát, ez volt a cime; 
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Akkori 

GOl\"DOLATO~ 

midlin 
a' Fels, Királyi Hertz.eg, Ma

lyn Ország Nádor - Ispánnya 

JÓSEF 

a' felséges Orosz Cstsuir leányát 

ALEx.u."DRA 

PAULOVNÁT 

e1-jegyute. 
1799_ 

Szenctte 

lIrÁTYÁSI JÓZSEF 

Pesten. 

'" 

A fenseges pár esküvőjét Gacsinaban tartottik. 1799-ben, o\...-tóber 
31-en. Anagyhercegno megtartotta vallását, a Habsburg-csalid részéről 
nem is Jdvánták áttéresét. A. tili hónapok egy res:ret Bécsben töltötték 
a boldog fiatalok, csak január második felében gondoltak arra. hogy 
Budára j6jjenek. A bécsi társaság $zO\...-atlan, dl' hamar megszokhaM 
vidam környezete nagyon teutett at &.taki ldnynak, de néhány hónap 
alatt betelt vele, és felébredt érdeklódése új badj:l.nak népe ~ il sajat 
új otthona iránt. 

De mielőtt elhagyta Bécset, egy fontos ügyet kellett elintéznie:: 
dbatározta, hog}' márciu.s 8·án, férje stülttésenapjának elÖe5téj':n el6-
adat ja a lcirályi palotahan Haydn legujabb müvét, a Ter~mth-oratóriUlDot 
és ezt elintézi az list me5terreI. S hogy az öröm teljes legyen, maga a 
sten/S fogja vezényelni müvét. Tudta, hogy férje nll.gy zenebacit és 
gyermekkora óta nagy t.isztelöje Haydn múvés%.eté.nek.. Amikor ezt a 
kedves ügyei elint.:rte, csak akkor kesti1lödött férjével a budai 6tn!.. 

Btcs-.BUDA; :N"1:GY NA.P. 

A ,Bécsi ,nagyar Kurin 1800. évi január 21-i sd.ma ezt a hin 
közölte a nádor és felesége utaz.ásár61: 

,A' Pa!atinu.s ö Királyi FIS Heruegsége ma dél t.l6tti tizenegyedfél 
6ra.I.:OI indult útra kedves élete párjáva.l, ~ egéu. Udvarával egygyütt, 
friss jó egészségben , Magyar Orsdgra, Buda városába .• 

k utazás azonban lekmdhetetlen akadályokba ütközött. A sáros 
magyar<>!Stá.gi utak a fagy miatt járhatatlanná váltak hint6knak, s az 
elöke.ló e..~dici6nak vissza kellett fordulnia. Errlll így számolt be il 
.Magyar Kurin : 
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