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K ö z l e m é n y e k 

 
A rozsnyói kőedény-manufaktúra 

 
SYLVIA HOLEČKOVÁ 

 
     Európa tárgyi kultúrája a 18. század második felében egy új ke-
rámiával, a kőedénnyel gazdagodott. Nyersanyagait az agyag és a 
nyirok képezték, melyeket adalékokkal kevertek, elsősorban gyan-
tával, kvarccal, samottal, de színező fémoxidokkal is. 
     A kőedény kiégetése után – 1200-1280 °C-nál – az ezt követő 
díszítés és mázolás, majd ismételt égetést követően vízálló cserép-
pé válik. Megkopogtatásakor cseng, kemény és szilaj, mint a kő, in-
nen kapta a nevét. Ezek a tulajdonságai, beleértve a viszonylag ke-
vésbé költséges gyártást, képessé tették arra, hogy fokozatosan ki-
szorítsa a népi kerámiát, nyugaton a fajanszot is a piacról. 
     A kőedény alapszíne a krémszín, illetve a pasztellszínek árnya-
latai. Formái az akkor ismert európai porcelángyárak mintáira em-
lékeztetnek, illetve azokat utánozzák. Díszítésük a meisseni és a bé-
csi trendet követi. 
     A vékony takarómáz és a termékek magas esztétikai kivitelezé-
se garantálják a használati tárgy minden követelményét. A kő-
edény-készítmények így alkalmasak a háztartásban tálalásra, a la-
kóterek díszítésére, s mivel fagyállóak, a külső terek dekorálására is. 
     A kőedény megjelenése a korai kapitalizmus időszakára esik, 
készítői csaknem mindenütt a kőedény-manufaktúrák voltak. 
     Rozsnyó város évszázadokon keresztül ismert volt arról, hogy 
bányászata mellett – mely a gazdasági és társadalmi élet meghatá-
rozója volt – gazdag kézművesipar is működött itt számos céhhel. 
Rozsnyó jelentős helyet szerzett az iparai termelés területén is. A 
városban működő két manufaktúrát a magyar és a szlovák ipartör-
ténet is számon tartja. 
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     Főleg a drágább porcelán gyártásának fellendülését és a habán 
kerámia, illetve az Olaszországban majolikaként ismert fajansz ter-
melésének hanyatlását követően a mai Szlovákia területén előtérbe 
került a viszonylag kevéssé költséges, és a környékbeli gazdag ter-
mészetes alapanyag-forrásoknak köszönhetően előállítható kő-
edény. 
     Rozsnyón az akkor már ismert, 1782-ben alapított Markó-féle 
bőrfeldolgozó manufaktúra után sorrendben másodikként, 1810-
ben megalakult a kőedény-manufaktúra. Alapítója és első tulajdo-
nosa a budai születésű Hoffmann János volt. A manufaktúra szék-
helye az akkori Csucsomi, a mai Fazekas utca volt. A kis családi 
vállalkozást Hoffmann 1843-ban bekövetkezett halála után 1845-
ig a családja tartotta fenn, később részvénytársaság irányította, mely-
nek vezetésében Mattyasovszky István, Szontágh Imre, Dubrov-
szky Sándor, Weinstein Jakab és Groszmann Fábián váltották egy-
mást.  
     A rozsnyói kőedény-manufaktúra a közelből származó nyers-
anyagokra alapozta termelését: a fehér agyag Betlérből, a sárga 
Krasznahorkaváraljáról, a fekete Berzétéről, a vörös Gömörhor-
káról és Mikolcsányból érkezett. A homokot Kecsőről és Jósvafő-
ről szállították. 
     A manufaktúra 1851 és 1854 között, Szontágh Imre vezetése 
alatt érte el a legnagyobb fejlődést, amikor az előkészítő és a gyár-
tási folyamatban 23 munkás dolgozott. Voltak közöttük szakkép-
zett (formázók, modellezők, festők) és képzetlen munkások (ke-
mencés, molnár, segédmunkás). Ebben az időben egy emeletes ház 
és a hozzá tartozó kert volt a tulajdonában, valamint legelők és az 
agyag őrlésére szolgáló malom egy kis udvarral. Termékeit a helyi 
piacokon kívül a legnagyobb számban Pesten és Debrecenben 
árulták, ahol kihelyezett raktárai voltak, s ezekből az egész év fo-
lyamán árusítottak. Dubrovszky Sándor vezetése alatt a 19. század 
70-es, 80-as éveiben az üzem hanyatlásnak indult. A visszaesés We-
instein Jakab és az utolsó tulajdonos, Groszmann Fábián irányítá-
sa idején is tartott. 
     Közel százéves fennállása alatt a manufaktúra viszonylag gaz-
dag termékskálát állított elő – az étkezőkészletek legkülönfélébb 
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fajtáit, tálakat, alátéteket, gyümölcskosarakat, virágtartókat, csészé-
ket, korsókat és egyéb árukat, a legnagyobb számban azonban tá-
nyérokat: mindennapi használatra alkalmas és dísztányérokat, ezek 
iránt volt a legnagyobb érdeklődés. 
 

     
 

      
 

Festett tányérok különböző motívumokkal az 1870-es, 80-as évekből. 
 
     A termékeket különféle típusú díszítésekkel látták el. A legegy-
szerűbbek és a legolcsóbbak a fehér színűek voltak, azután a kék-
kel díszített tárgyak következtek (kék vonallal, esetleg a széleken 
más mintával kiegészítve), ezek mellett helyet kapott a szőlőinda-
motívum és a színes díszítés (virágfüzérek, csokrok stb.). Legtöbb-
ször a kék, a piros, a zöld és a barna színeket használták. 
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Virágmintás, feliratos kan-
csó (1895). 

     Minden díszítési csoportban három minőségi szintet különböz-
tettek meg: „fain” – finom, jelzés nélküli termékek, és a legrosz-
szabb minőségű áruk, az ún. „ausschuss”. A legdrágábbak a színes, 
kézzel festett kőedények voltak. A sablonmintával festett termékek 
olcsóbban keltek el. 
      A termék eredetiségét az alján megtalálható védjegy bizonyítot-
ta. Négyféle, az egyes gyártási időszakoknak megfelelő jelzést is-
merünk: Rosenau – a legrégebbi darabok, a 19. század első felé-
ből; ROZSNYÓN – a 19. század második fele; D. S. ROZSNYÓN 
(Dubrovszky Sándor) – a 19. század 70-es, 80-as éveiből; a Wein-
stein Jakab nevével jegyzettek a 19. század végéről. 
     A manufaktúra a 19. század második feléig igyekezett megfe-
lelni a polgári háztartások igényeinek. Miután a piacot elárasztot-

ta az osztrák, a cseh- és a morvaorszá-
gi porcelán, annak érdekében, hogy 
a lehető leghosszabb ideig piacké-
pes maradjon, hatékonyan tudott al-
kalmazkodni a piac kihívásaihoz, és 
a vidéki ízlésnek megfelelő termé-
keket kezdett gyártani. A növényi mo-
tívumokkal, madarakkal, lepkékkel 
díszített új típusú korsók, hétközna-
pi használatú ás dísztányérok, egyéb 
termékek gyártásának köszönhetően 
a rozsnyói kőedény a 20. század ele-
jéig megmaradt a piacon. A kassai 
kereskedelmi kamara adatai szerint a 
rozsnyói kőedény-manufaktúra 1905-
ben fejezte be működését.  
     A Rozsnyói Bányászati Múzeum 

történeti gyűjteményében az egykori rozsnyói kőedény-manufak-
túra gyártmányainak jelenleg 37 darabját őrzik: 20 tányért, 7 tálat, 
4 kancsót, 3 korsót, 1 vázát, 1 kulacsot és 1 virágcserép-tálkát. A 19. 
század első feléből, azaz a gyártás legrégebbi időszakából csak 1 
darab maradt meg, mégpedig egy áttört szegélymintázatú tányér, 
az alján Rosenau jelzéssel. A múzeum legértékesebb tárgyai közé 
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tartozik a széder tál. Ez a magasított szélű, 33 cm átmérőjű, héber 
felirattal ellátott tál Rozsnyón készült a 19. század közepén, való-
színűleg a helyi rabbi részére. (Szövegének fordítása: „A jövő év-
ben Jeruzsálemben terített asztal.”)  
    A rozsnyói kőedény-manufaktúra termékeit a Kőedény költésze-
te című kiállítás mutatja be, mely az első alkalommal 2015-ben 
volt látható Rozsnyón. Az Európai Kulturális Örökség Napjai és a 
 

 
 

Széder tál az 1850-es, 60-as évekből. (A tárgyfotókat a szerző készítette.) 
 

Rozsnyói Városnapok keretében 2015. szeptember 17-én, 110 év-
vel a manufaktúra termelésének befejezése után ünnepélyes kere-
tek között nyitották meg a kiállítást a Rozsnyói Bányászati Múze-
um Galériájában. A tárlat a rozsnyói kőedény-manufaktúrában ké-
szült termékek sokféleségét, szépségét mutatja be, mely egykori 
munkásai ügyességének, ötletességének, leleményességének, eszes-
ségének és ízlésének az eredménye. A kiállításon a Rozsnyói Bá-
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nyászati Múzeum, a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum, a rimaszom-
bati Gömör-Kishonti Múzeum és magánszemélyek gyűjteményé-
ből származó tárgyak szerepelnek. 
     2016-ban a kiállítást további négy helyszínen láthatták az ér-
deklődők: a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban, a kassai 
Rovás Akadémián, a Jolsvai Városi Múzeumban és a Füleki Vár-
múzeumban. Az ötödik alkalommal 2017-ben az érsekújvári Thain 
János Múzeumban mutatták be.* 
 

                                       Szlovákból fordította: Prékop Ivett 

 
 

 
      

Rozsnyó látképe a 19. század elején. 

                                                      
* A rozsnyói kőedény-manufaktúra történetére vonatkozó további iroda-

lom: TASNÁDINÉ MARIK Klára: A Rozsnyói Finomedénygyár terme-
lési kimutatása és árjegyzékei a múlt század közepéről. = Az Iparművé-
szeti Múzeum Évkönyvei I. Bp. 1954. 92-104.old.; KATONA Imre: A ma-
gyar kerámia és porcelán. Bp., 1978. Képzőművészeti Alap Kiadóvál-
lalata, 179-181. old. (A szerkesztő.) 


