
PATAK Y DÉNESNE 

A PEST-BUDAI FÉMMŰVESSÉG EMLÉKEI 
CSONGRÁD MEGYE EGYHÁZAIBAN 

A történelem folyamán sokat szenvedett, tatárdúlta, törökpusztította Csongrád megye 
ma is álló egyházaiban a pest-budai ötvösmestereknek több alkotása található. E művek a XVIII" 
század közepétől a XIX. század közepéig terjedő időközben, az újabbkori pest-budai ötvösség 
felvirágzásának korszakában készültek. 

A két városnak a késő-középkorban magas színvonalú ötvössége Mohács után teljesen 
elsorvadt. A török megszállás elől az ötvösök az ország északi vidékeire költöztek, egy részük pedig 
külföldre vándorolt. A két város ötvössége csak a török uralom alól való felszabadulás után 
indult újra fejlődésnek a XVIII . sz. első évtizedeiben. A pesti ötvöscéh az ötvösök számának 
megnövekedtével 1759-ben alakult meg, a bécsi ötvöscéh mintájára.1 A céh tagjai bevándorolt, 
nagyrészt Ausztriából és Csehországból származó ötvösök voltak, a céhalapító mesterek közül 
csak egy, a vágújhelyi Ábrahámfy Mihály volt magyar. 

Bécsi származású Schätzl József jelzőmester is, aki végleges pesti megtelepedése előtt 
Sopronban és Esztergomban dolgozott.2 Alkotásaiban az ausztriai barokk és rokokó ötvösségé
nek hazai képviselője, a történeti magyar ötvösség szelleme nem érintette meg. 

Nemzeti jellegre törekvés akkor a pesti céh keretei között működő ötvösmesterek 
körében nem is volt, s csak a XIX. század elején, az utolsó nagy magyar ötvös, Szentpéteri József 
alkotásaiban lelhető fel. 

A pesti barokk, rokokó és klasszicista ötvösművek az ausztriai és csehországi ötvös
ségen átszúrt német ötvösség hatását viselik magukon. A mesterek, Fauser József, Schätzl József 
és Pasberger József jó felkészültségűek, Reichenfalten Simon alkotásai pedig művészi szín
vonalon állanak. A pesti ötvöscéh magas művészi színvonala folytán pár évtized múltán az ország 
vezető ötvösközpontjává lett s jelentőségét emelte a fejlődő és magyarrá váló Pest-Buda vezető
szerepe a reformkori magyar életben. 

A török félhold járma alól felszabadult vidékeknek csak egy félszázad múltán megerő
södő egyházai felszereléseiket részben a környező vidéki ötvöscéhektől, Csongrád megye esetében 
azonban feltűnő nagy számban pest-budai ötvösöktől szerezték be. 

A szegedi ferencesek őrzik a pesti céhalapító mesterek közül Schätzl Józsefnek legszebb 
kelyhét, amely a megye területén a legkorábbi pest-budai ötvösmű. 

Schätzl József 1757-ben lett mesterré, a pesti céh megalapításakor a céh jelzőmestere, 
1763-ban céhmester.3 A szegedi ferencesek aranyozott ezüst kelyhe 1763-ban, Schätzl József 
céhmesterségének idején készült.4 A bécsi rokokó stílusformáit követi. Három volutával tagolt, 
magas talpán rokokó kartusban Gáspár, Menyhért, Boldizsár trébelt mellképe látható, rokokó 
lángnyelvek és kagylódíszek között. Háromszögű, jól formált, váza alakú nódusán rózsadísz, kosa
rá t trébelt kagylódíszek és lángnyelvek között az Atyaisten, Jézus és a galamb képében ábrázolt 
Szentlélek díszíti. A kehely kosarának díszítése rokon a talp díszítésével. Talpának vésett fel
irata szerint Makai Ferenc adományából 1763-ban kapta a szegedi ferences templom. Schätzlnek 
szakirodalmunkban három kelyhe ismeretes, ebből kettő a gyöngyösi ferencesek kolostorának 
tulajdona. 1760 körül készültek. Az egyiknek széles, tagolt, magas talpa és volutákkal három 
részre osztott kosara van. A voluták által határolt közökben gazdag trébelt rocailleos kagylódísz 
látható, nódusa váza alakú.5 Egyszerűbb és nyugodtabb felépítésű, mint a szegedi kehely, 
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1. kép. Kehely. Schätzl J . műve. Pest, 
1763. Szeged, a Ferences Kincstár tulajdona 

2. kép. Cibóriumkehely. Pasberger F . műve. Pest, 
1812—1828. Csongrád, a r. k. templom tulajdona 

3. kép. Örökmécs. Pasberger F . műve. Pest, 18Q7. 
Hódmezővásárhely, a r. k. templom tulajdona 4. kep. Cibóriumkehely. Id. PrándtnerJ . műve. 

Pest, 1792, Kiskundorozsma, a r. k. templom 
tulajdona 
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5. kép. Füstölő. Id. Prandtner J . műve. Pest, 1832. 6. kép. Füstölő. Id. Prandtner J . műve. Pest, 1832. 
Szentes, a r. k. templom tulajdona Kistelek, a r. k. templom tulajdona 

p» «• 

7. kép. Tömjéntartó. Id. Prandtner J . műve. Pest, 
1832. Kistelek, a r. k. templom tulajdona 

kép. Tömjóntartó. Id. Prandtner J. műve. Pest, 
1832. Kiszombor, a r. k. templom tulajdona 
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a kartusok inkább szimmetrikusak, a trébelt mellképek hiányzanak. Az említett kolostor másik 
Schatzl-kelyhének talpa a szegedi kehelyéhez hasonló, volutákkal három részre osztott, magas 
talpán gazdag barokk, rokokó díszítmények között a Segítő Szűz Mária, Szent Imre, valamint 
Assisi Szent Ferenc stigmatizációja látható. Nódusa vázaidomú, trébelt magas kosarán három kar
tusban Szent Rókus, Szent Imre és a Ferenc-rendiek szimbolikus jelvényei. A szegedi kehely felépítése, 
arányai szebbek, a díszítmények lendületesebbek, a trébelt mellképek is jobban mintázottak, 
mint ez utóbbi kelyhen. Eddigi ismereteink szerint a szegedi ferencesek kelyhe Schätzl József 
legkiválóbb műve. Használati edényein sokkal egyszerűbb formaadást követ. Az Iparművészeti 
Múzeum 18,306 leltári számú ezüst gyertyatartója harmonikus, egyszerű vonalvezetésű késő
barokk mű, 1767-ből (a D évbetű tanúsága szerint).6 

A következő pest-budai mestertől származó mű a kiskundorozsmai r. k. templom ara
nyozott ezüst monstranciája, amelyet Schwager János Mihály pesti Ötvös készített. A jó fel
építésű úrmutató négykaréjos, magas talpon áll, amelyet trébelt rokokó kartusok, csigás 
voluták, búzakalász és rózsacsokor díszít. Váza alakú nódusán ismétlődik a rózsacsokormotívum. 
Barokk kartusalakú szentségháza körül lemezből kivágott dicskoszorú, belül baldachin a trónoló 
Atyaisten alakjával, kétoldalt két térdelő angyal, a kartus alatt a Szentlélek galamb képében. 
A szokványos elrendezést ízléssel és szakavatott kézzel alkalmazta a mester, akinek ez a monst-
rancia legkiválóbb és szakirodalmunkban eddig ismeretlen alkotása. Schwager János Mihályt 
1769-től 1822-ig emlegetik a pesti céhiratok.7 Kevés alkotása ismeretes. Kagylós idomú kartusok
ban Jézus életéből vett jelenetekkel díszített kelyhe a budai Szt. Anna-templom kincstárának 
tulajdonában, amely az alakos trébelés ügyes mestereként mutatja be, a régi Pest és Buda Iparmű
vészete c. kiállításon (1935) szerepelt egy díszkanala az Iparművészeti Múzeum tulajdonában, 
egy körteidomú nódusú, 1776-ból származó, egyszerűbb, de jó formaadású kelyhe pedig a Nemzeti 
Múzeum tulajdonában van. Ugyancsak a fent említett kiállítás mutat ta be az Óbudai Zsidó Múzeum
nak általa készített tórakészlet-darabjait. Ezek a darabok kisigényű művek a kiskundorozsmai 
monstranciához képest.8 

A kiskundorozsmai r. k. templom copf stílusú díszítő elemeket mutató kelyhe MS mester
jegyével9 1790-ből, esetleg ugyancsak Schwager János Mihály művének tar tható monogramja és 
évbetű je szerint. A mester a hetvenes és nyolcvanas években előbb említett munkái szerint késő
barokk—rokokó stílusban dolgozott. A kiskundorozsmai r. k. templom aranyozott ezüst kelyhe 
azonban nyugodt vonalvezetésében és díszítőelemeiben már a copf stílus képviselője. Kerek, pro
filált gyöngysoros, babérkoszorús díszei ós osztótagjai, gyöngysorral és állólevélsorral díszített 
nódusa copf elemeket mutat , míg poncolt alapú kosarának szőlőindáiban rokokó emlékek kísérte
nek. A kosár ismét a copf nyugodt, hűvös, kissé vérszegénnyé stilizált indájával záródik. A kehely 
a szegedi 1929-es egyházművészeti kiállításon került első ízben bemutatásra. Schwager szerzősége 
azért is kézenfekvőnek látszik, mert ily monogramos mester 1790 körül Pesten Schwageren kívül 
nem muta tha tó ki.10 

Ismeretlen, MM monogramos pesti ötvös készítette a szegedi felsővárosi minorita templom 
rokokó, aranyozott ezüst szentségmutatóját. Karéjos, magas talpát voluták osztják három részre, 
köztük trébelt rózsás és csigás motívumok. Vázaidomú nódusa nyugodt hatású, tojásidomú, 
lemezből kivágott dicssugárral körülvett, késő-barokk, kartusalakú ostyaháza a szokványos 
típus szerint alakított : felül kupolás függönyös baldachin alatt az Atyaisten alakja, kétoldalt 
két térdeplő angyal, az ostyaház alján a galamb képében ábrázolt Szentlélek. A szentségmutató 
vonalvezetése a rokokó talp ellenére elég nyugodt, nagyobb lendület csak a baldachin megfogal
mazásában mutatkozik. A szentségmutató városjegye és G évbetűje szerint 1781-ben készült. 
Mesterünk az európai stílusáramlatokba kevesebb késéssel belekapcsolódó pesti ötvösök 
között a késő-barokk és rokokó hagyományokhoz való ragaszkodást képviselte. 

A csongrádi r. k. templom aranyozott ezüst cibóriumkelyhe Pasberger Ferenc pesti ötvös 
műve.1 1 Pasberger12 elismert pesti ötvös, 1787-ben lett mesterré, 1812-ben és 28-ban a céh
mesteri tisztséget is viselte. A csongrádi cibóriumkehely elegáns, karcsú arányai, mértéktartó 
díszítése rokon Pasberger már ismert műveivel, a fülöpszállási ref. egyház 1797-es kelyhével13 

és az Iparművészeti Múzeum 52 3901 leltári számú ezüst tejeslábasával, a XIX. század ele-

282 



9. kép. Kehely. Müller A. műve. Pest, 1796. 
Szentes, a gör. kel. templom tulajdona 

10. kép. Lándzsa, kanál, szentelökereszt (csillag). 
Müller A. műve. Pest, 1796. Szentes, a gör. kel. 

templom tulajdona 

11. kép. Örökmécs. Müller A. műve. Pest, 1807. 
Kiskundorozsma, a r. k. templom tulajdona 

12. kép. Füstölő. Fischer L. műve (alsó rész). Pest, 
1796 körül. Szentes, a gör. kel. templom tulajdona 
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jéről. A csongrádi cibóriumkehely kerek talpát trébelt szívpalmetta-sor, vázaidomú karcsú 
nódusát géppel recézett öv díszíti. A szár és nódus találkozásánál vésett, álló levélsor. A cibórium
kehely már a géptechnikát is felhasználó Pasberger-mûhely magas színvonalú atlagán mozgó 
alkotás. Ugyancsak a Pasberger-műhely átlagos színvonalát képviseli a hódmezővásárhelyi r. k. 
templom ezüst, karcsú nyakú, empire vázaidomú örökmécse is, á t tör t tulipános köpennyel. Az 
örökmécset a rávésett felirat szerint Vetró Antal ajánlotta az Isten dicsőségére 1807-ben.14 

A megye jelenlegi területén kilenc műalkotás került ki id. Prandtner József pesti ötvös 
műhelyéből. Prandtner József Pasberger Ferenccel együtt a XIX. századi magyar ötvösművészet 
középpontjának tekinthető Pest jeles ötvöse volt. A család három tagja ötvös, id. József, János 
és az ifj. József. Közülük id. Prandtner József a legkiválóbb és legkeresettebb mester. 1783-ban 
Schwager János Mihály inasaként emlegetik a céhiratok. 1791-ben elveszi mestere lányát, átveszi 
apósa műhelyét és mesterré lesz.15 Kiváló technikai tudással, finom arányérzékkel, jó formakul
túrával készített művei a hazai viszonyokhoz alkalmazott, Bécsen átszűrt francia stílusirányzat, 
az empire jeles alkotásai. 

A Csongrád megyei Prandtner-művek kutatóink előtt eddig ismeretlenek voltak. Ötvös
ségünk kiváló ismerője, KŐszeghy Elemér is csak 1800 körüli és XIX. század eleji alkotásait 
ismerte. Művészetének legújabb méltatója, Bóka Lászlóné is e korszakban készült, az Iparművé
szeti Múzeumban levő műveit tárgyalja.16 A kiskundorozsmai r. k. templom ezüst cibóriumkelyhe 
azonban felirata és bélyege szerint 1792-ben készült, tehát a mesternek igen korai alkotása, 
amelyet az ötvösmesterré avatása utáni évben készített. Tagozott talpát gyöngysor, balluszteres 
öntött nódusát a szárba-illeszkedésnél vésett szív alakú motívumból álló levélsor díszíti. Harang
alakú kuppája sima, fedelén megismétlődik a talp gyöngysoros dísze. Gombján görög kereszt. 
A takarékosan alkalmazott, de jól elhelyezett díszítmény és a cibórium kitűnő arányai egyszerű
ségében is monumentálissá teszik ezt a művet, amely Prandtnernek egyik legszebb alkotása.17 

A szentesi gör. kel. templom két váza alakú, egyszerű, a kanellurák helyén át tört köpenyű, 
háromszögletes fülű, ezüst örökmécse beütött M évbetűje szerint 1800 körül készülhetett.18 

Formamegoldásban finomabb a szentesi gör. kel. templom L évbetűvel jelzett, 1796-ban készí
te t t két ezüst örökmécse,19 amelyen a szögletekben megtört vonalú, vázaidomú testet talppal 
lát ta el a mester, így karcsú és elegáns alakot nyert, s az előző örökméccsel csaknem egy
formán díszített. 

A szentesi és a kisteleki r. k. templomok hitelesítő bélyegük szerint 1832-ben készített 
ezüst füstölői20 arra engednek következtetni, hogy a XIX. század első felében a Prandtnerek 
a szériagyártással is megpróbálkoztak. A két füstölő talpas vázaalakú formája teljesen meg
egyező, csak a fülek elhelyezése és a trébelt díszítés tér el egymástól. A díszítmény a füstölő teljes 
felületét elborítja, a kistelekin felfelé fordított palmetta, stilizált levélmotívumos gyöngysor, a 
szentesi példányon fogsoros dísz alatt lefelé fordított leveles palmettasor, akantuszöv és szív
palmetta-sor. Az áttörések a kisteleki füstölőn a palmettasorok között létrejött hézagok, a szen
tesin pedig csepp alakúak. 

Mindkét füstölő Prandtner József XIX. század elejei műveinek átlag színvonalán mozog, 
éppúgy, mint a kisteleki r. k. és a kiszombori r. k. templom — bélyege szerint — 1832-ből származó 
tömjéntartója is.21 

Mindkét tömjéntartó szériában készített forma, igen csekély eltéréssel, a talpon stilizált 
virágöv mintájában, a nódus géppel recézett mintájában, a test trébelt, stilizált virág és levél 
mintáiban, amelyek a kiszombori naviculán neo-barokkos kartusokba vannak elhelyezve. A kis-
telki navicula fedelét két vésett nagy szívpalmetta, a kiszomboriét egy szívpalmetta és vésett 
leveles virágmotívum díszíti. Az egyszerű, jól kiegyensúlyozott formát elborítja a díszítés, amely 
törekvés a Fővárosi Múzeum 1829-ben készült domborított urnaalakú vázája szerint már az 
1820-as évek végén jelentkezett Prandtner művészetében.22 

Ismeretlen, K mester jegyű pesti mester 1796-körüli időből származó jeles, aranyozott 
ezüst kelyhét őrzi a kiskundorozsmai r. k. templom.2 3 A kehely kerek, magas talpát babérkoszorús 
öv felett szépen trébelt rózsacsokrok és búzakalász-kötegek ékesítik. Váza alakú nódusán ugyan
ilyen dísz és álló levélsor. Kosarát átkötött búzakalász-köteg, pálcatagon átcsavart szalag és 
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13. kép. Kehely. Pasberger F . műve. 
Pest, 1800. Hódmezővásárhely, a ref. új

templom tulajdona 

14. kép. Füstölő. IL mester műve. Buda, 1803 körül. 
Hódmezővásárhely, a r. k. templom tulajdona 

15. kép. Tömjéntartó. IL mester műve. Buda, 1803 körül/Hódmezővásárhely, a r. k. templom tulajdona 
\ 
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füzéres szalagcsokor díszíti. A kosár kiképzése gazdag,díszítménye arányosan elhelyezett. A ke
hely a bécsi copf hatását mutatja. 

Müller Antal pesti mester munkásságát öt mű képviseli Csongrád megyében: egykehely, 
lándzsa, kanál és csillag a szentesi gör. kel. templomban, és egy örökmécs akiskundorozsmai 
r. k. templom tulajdonában. Szakirodalmunk eddig a mester három művét ismerte, a Nemzeti 
Múzeum sajka alakú sótartóját, kanalát és a józsefvárosi plébániatemplom örökmécsesét.24 

Müller Antal nevét a céhiratok 1794-től 1815-ig emlegetik.25 A szentesi gör. kel. templom 
L évbetűs aranyozott ezüstkelyhe 1796-ban készült, kecses arányú, leegyszerűsített empire for-
maadású.26 Gyöngysorral, trébelt állólevél-sorral, karéjokban elhelyezett stilizált virágokkal díszí
te t t talpa, álló akantuszleveles, gyöngysorral szegett, jól formált körteidomú nódusa, szépen trébelt 
akantuszleveles kosara a hazai kora-empire jeles mesterének mutatja Müllert. 

A szentesi gör. kel. templom ugyancsak L évbetűvel jelzett, 1796-ból való sima, görög 
kereszt alakú ezüst csillaga, balluszter idomokból alkotott szárú lándzsája és kanala jól kiegyen
súlyozott formájával Müller egyszerűbb munkáinak színvonalát mutatja.27 

A kiskundorozsmai r. k. templom jó vonalvezetésű, váza alakú, szögletes fülű, ezüst, 
copf örökmécsese trébelt állólevél- és palmettasoraival, gazdagon át tört köpenyével Müller emlí
tésre méltó művei közé tartozik. 1807-ben készült a templom história domusának adata szerint. 

A magyar ötvösség kutatói számára azonban jelentős oly szempontból is, hogy beütött 
mesterjegyén, Müller Kőszeghy i. m. 496. szám alatt feltüntetett jegyén kívül Kőszeghy i. m. 
485. szám alatt lerajzolt, beütött Miller-jegyet is megtaláljuk rajta. A két jegy egymás mellett 
szerepel, így bizonyítottnak vehető, hogy a beütött Miller-jelzés is Müller Antal mesterjelzése volt. 
A bélyegazonosságon kívül a stílusazonosságot »A régi Buda és Pest iparművészete« kiállítá
son (Bp. 1935.) 29. sz. alatt szereplő hajóidomú trébelt és poncolt nagyleveles díszű tóradísszel 
való stílusmegegyezés is bizonyítja. 

A szentesi gör kel. templom M betűjegyes, 1796 körül készült ezüst füstölőjét Fischer 
Lipót pesti ötvösmester készítette.28 A kissé ügyetlen, talpas váza alakú füstölő alsó részét két 
trébelt kannelurás és egy akantuszleveles öv díszíti. Az egyszerű alsó résszel élénk ellentétet képez 
a gótikus mérműves ablakokkal díszített torony alakú felső rész. A füstölő összhatása nem har
monikus, a gótikus felső részt a mester egy öblös empire formaadású, vázaidomú alsó résszel egé
szítette ki. 

Fischer Lipótnak szakirodalmunk eddig egy kenyérosztó tányérját29 (Bp. Kálvin téri 
ref, templom), fedeles kannáját és lábasát,3 0 gróf Teleki Domonkos részére készült ezüstsodro
nyos markolatú, keresztvasán és veretein gazdag levéldíszú díszkardját, kannelurozott, hengeres 
szárú, négyszögletes talpú gyertyatartóját, a soproni múzeum díszkardját és a Fővárosi Törté
neti Múzeum díszkanalát ismerte. Ezek a művek a pesti empire szerényebb mesterének 
mutatják Fis chert. 

A hódmezővásárhelyi ref. újtemplom ismeretlen magyar mester kezéből származó ezüst 
úrvacsoraserleget őriz, amely a magyar ref. templomok kelyheinek szokványos empire forma
adását mutatja. Kerek, magas, tagolt talpán akantuszöv, nódusa vájatos empire vázaidom, 
recés övvel; harang alakú, aránylag nagyméretű kuppája kissé esetlenné teszi a kehely arányait. 
Felirata szerint a hódmezővásárhelyi Kaszap familia készítette 1800-ban. A kehelynek mása 
a hódmezővásárhelyi ref. ótemplomban van. Felépítése és arányai Pasberger Ferenc 1795-ös, 
a gombai ref. egyház tulajdonában levő, vagy még inkább a Pasberger Ferenc által 1806-ban 
készített pomázi kehelyhez hasonlítanak.31 A pomázi kehelytől csak abban tér el, hogy a kehely 
talpát trébelt akantusz-friz díszíti, és a szárnak a nódusba csatlakozásánál is vésett levélsort 
találunk. Lehetséges, hogy a hódmezővásárhelyi kelyhek is pesti ötvösöktől, esetleg Pasberger 
Ferenctől származnak. 

A hódmezővásárhelyi r. k. templom tömjéntartója és füstölője Liebrich János budai mester 
igen korai, még copf díszítőelemeket mutató művei, 1803 tájáról. Liebrich János 1803-ban lett 
budai mesterré, 1849-ig említik.32 

Talpas váza alakú hódmezővásárhelyi füstölője fonadékos díszével, át tört leveles és gerez-
des köpenyével, oldalának füzérdíszével copf ötvösségünk figyelemre méltó alkotása. Jó arányú 

• . • 
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a templom bordázott testű ezüst, naviculája is, talpán álló, vésett akantuszíevelekkel és fonott 
díszű övvel. 

Liebrich edényeit sima vonal, egyszerűbb formamegoldás és szerény dísz jellemzi, mint a 
Fővárosi Történeti Múzeum 1824-ből származó, talpán és száján gyöngysoros díszű, ezüst fede
les talpas kannája mutat ja . 3 3 

A magyar ötvösség utolsó európai jelentőségű mesterének, Szentpéteri Józsefnek34 nyolc 
műve készült a Csongrád megyei templomok számára. Ötvösségünk e kimagasló alakjáról kiváló 
kutatónk, Mihalik Sándor készített nagyjelentőségű tanulmányt, ezérte helyt csak a kutatás számára 
eddig ismeretlen Csongrád megyei műveivel és azok analógiáival foglalkozunk. Az 1789-ben 
Rimaszombaton született, 1810-ben mesterré lett Szentpéterinek legkorábbi, Csongrád megyei 
templomokban levő alkotása a kiskundorozsmai r. k. templom 1821-ben készített ezüst füstölője 
és tömjéntartója. Vájatos övekkel díszített testű, talpú és fedelű, áttört , stilizált állóleveles 
köpenyű füstölője kecses arányaival, tetszetős formájával, mértéktartó díszítésével az euró
pai empire mesterművei közé tartozik. A karcsú idomú, csónak alakú, gerezdes övvel 
díszített talpú, nódusú és palmettas fedéldíszű navicula elegáns vonalvezetésével a füstölő 
párja.35 

A makói ref. egyház 1822-es sima kenyérosztó tányérja Szentpéterinek ismert műve.3 6 

A makói ref. templom azonban három sima vonalú aranyozott ezüstkelyhet is őriz 1822-ből 
Szentpéteri József jelzésével.37 Mindhárom kehely azonos, csak a talpak vésett felirata más. 
A kelyhek szépségüket harmonikus körvonalaiknak, arányos formaelosztásuknak köszönhetik. 
Trébelt, magas, kerek talpuk tagozott, száruk balluszteres, kuppájuk sima, harangalakú. A kely
hek a XVIII. századi barokk kelyhek alapformájának tudatos leegyszerűsítésével készült művészi 
alkotások. A szentesi ref. egyház úrvacsoraserlege 1843-ban készült. Szentpéteri ez időből származó 
művein a neo-barokk erősebb térhódítása érezhető (Ghyczy Kálmán tintatartója. Történeti Múzeum). 
A szentesi kehely a szakirodalmunkban már ismert szentmártonkátai kehely38 két évvel korábbi 
megfogalmazása. Éppúgy, mint a szentmártonkátain, az úrvacsorát szimbolizáló szőlő és búza
kalász játssza az ékítményben a főszerepet. A kehely formája sima barokk forma, amelyet a talp, 
a szárgyűrű, a nódus és a kupakosár lendületes rajzú, élettől duzzadó, mesteri szőlő- és 
búzakalászdiszítményei avatnak mesterművé. 

A dekoratív összbenyomáson a szőlőlevél és fürt vérbő rajza uralkodik, a palmetták, rózsák 
és kagylódíszek alárendeltebb szerepet játszanak, keretül szolgálnak. A kagylódíszek hajlásából 
indulnak ki a búzakalászkötegek, e díszek hajlását hangsúlyozva és a díszítő ornamentikával 
teljesen kitöltött tér lendületes mozgalmasságát ezáltal is fokozva. A két évvel későbbi, szent
mártonkátai kelyhen a palmetták és az álló akantuszlevél-sor a talpon nagyobb szerepet ját
szanak, mint a szentesin, jeléül annak, hogy a mester kései barokk stílustörekvéseiben is sokszor 
vissza-visszatérnek az előző korszak, az empire reminiscenciái. Szentpéteri József készítette 
1846-ban a szeged-alsóvárosi ferences templom Havi Boldogasszony kegyképének empire ízlésű 
ezüst jogarát,39 amely a Boldogasszony jobbjában látható a képre applikálva. 

A hódmezővásárhelyi r. k. templom ezüst, talpas keresztje az eddigi kutatások szerint 
ismeretlen CS jelzésű pesti mester műve 1820 tájáról.40 Az egyszerű formaadású kereszt tagolt 
talpát akantuszlevélsor szegélyezi. A pesti empire ötvösség jó átlagszínvonalát képviseli. 

A szentesi Szent Anna-plébániatemplom egy másik pesti biedermeier-kori ötvösmester, 
Schiberna Ferenc erősen empire hagyományokra támaszkodó kelyhét őrzi. 

Schiberna Ferencet 1831-től 1849-ig emlegetik a céhiratok.41 A pesti biedermeier eddig 
kevéssé ismert ötvösmestere volt. A kutatás mindössze két művéről tud, egy magántulajdonban 
levő ezüst, levesmerő kanaláról és az Iparművészeti Múzeum 1952.32.63. leltári számú (azelőtt 
Történeti Múzeum) talpas kehelyalakú, egyszerű formaadású sótartójáról. 

A szentesi r. k. templom kelyhe 1834-ben készült, alakjában és a díszítmény egyes elemei
ben empire hagyományokat őriz. Kerek, tagozott talpát trébelt akantuszöv és szőlőfürtös levél
inda díszíti kissé vérszegény megfogalmazásban, de szép körvonallal. Vázaalakú nódusán akan
tuszöv és szőlőlevél-koszorú, kosarán búzakalászkötegek és szőlőfürtök. A kosarat palmettas 
pártaöv zárja le. 
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A kiszombori r. k. templom 33 cm-es, Jézust ábrázoló ezüst szobrocskája Laky Károly 
pesti ötvös műve, akit 1821-től 1864-ig említenek.42 Szobra egy sem ismeretes. A kiszombori szob
rocska talapzata felépítésében, állólevél-sorában és koszorúdíszében még empireos formaízlést árul 
el. A szobor felfogása azonban inkább neo-barokkos, 1835-ben készült. 

A kiszombori r. k. templom még egy pesti ötvös, az 1827-ben említett Pasberger I I . József 
talpas, vázaidomú, medaillonokban akantuszleveles díszű, hitelesítő bélyege szerint 1836-ban 
készült füstölőjét őrzi.43 Csongrád megyei templomokban található Müller József pesti ötvös44 

(említik 1823—64)45eddig ismeretlen két jeles műve, a csanytelki r. k. templom 1835-ből szár
mazó, gazdagon tróbelt, barokkizáló, romantikus kelyhe és a mindszenti r. k. templom 1845-ös 
évjelzésű, kosarán és talpán még romantikus elrendezésű, de barokkosán zsúfolt fény- és árnyék
hatásokra felépített díszítésű kelyhe. A mesternek egyházi rendeltetésű ötvösművei a kutatás 
előtt eddig ismeretlenek voltak. Használati edényei a késő-empire jeles mesterének mutatják őt.46 

A csanytelki kehely magas, kerek talpát akantuszöv és négy tojásidomú medaillonban 
a négy evangélista alakjának és szimbólumának trébelt képe díszíti. A médaillon karmos fog
lalatú, opál, türkiz, ametiszt, topáz és almandin kövekkel kirakott. Öntött baluszteres nódusán 
két rózsadíszítésü gyűrűvel. Domborított kosarának akantuszleveles díszítménye között négy 
palmettás médaillon helyezkedik el, ezekben váltakozva szőlőinda és búzakéve látható. Talpán 
körül vésett felirat : »Calix ard Josephi Nizsnyánszky Emeriti Parochi Csanyiensi Procuratus 
Anno 1835. Pist fata ejusdem Ecclesiae Csanyiensi Mansurus.« A magas trébeléstől gazdag fény
árnyékhatású kehely karcsú arányai és a díszítménykincs, amely még késő-empire hagyományok
ban gyökerezik, a neo-barokk ízlés felé hajló késő-empire ötvösség képviselőjének mutatja 
Müllert.47 

A mindszenti r. k. templom tulajdonában levő aranyozott ezüst kehely, amelyet Müller 
1845-ben készített,48 mutatja, hogy a mester a század derekán még mindig a késő-empire hagyo
mányokra támaszkodott, de a neo-barokk ízlés erősödését a csanytelki kehelyénél magasabb 
domborítás jelzi, amely még zsúfoltabb fény-árnyékhatásokat ad. Kerek, magas talpát két kon
centrikus kör osztja meg, a külső körben domborított rózsakoszorú, a belső körben pedig szőlő
fürtös, búzakalászos koszorú látható. Balluszteres, igen jó arányú nódusát rózsakoszorús 
gyűrűtag díszíti. Domborított kosarát akantuszlevelekkel négy mezőre osztotta a mester. A mezők
ben trébelt bimbós rózsaágak. Mindkét kehely a trébelésben művészi színvonalra emelkedett 
mesternek mutatja Müllert, aki különösen a növényi díszítmények domborításában jeleskedett. 

Az ezüstművek után a pest-budai ónművesség Csongrád megyei emlékeit mutatjuk be : 
öt ónkupát pesti jeggyel. Ezek a hódmezővásárhelyi ref. templomok tulajdonában vannak. Az ón, 
a »szegények ezüstje« a középkortól fogva a nemesfémek pótlására szolgált, háztartási és asztali 
edények anyaga volt. Egyházi célra szolgáló edények anyaga gyanánt a szegény protestáns, 
főleg ref. egyházak használták, s az ő birtokukban maradtak meg emlékei Csongrád megyében is. 
Ezek között az emlékek között azonban csak a hódmezővásárhelyi kupák jelzettek, így az ónmű
vesség kutatásának jelenlegi állása szerint a többi emlék hovatartozandóságát minden kétséget 
kizárólag megállapítani nem tudjuk. A hódmezővásárhelyi boroskupák jelzésük szerint a pest
budai ónöntőcéhhez kapcsolódnak. 

Buda ónművessége már a középkorban fejlett volt, erről az okleveles adatok és a régi lel
tárak mellett a budai középkori ónművesség négy fennmaradt emléke,49 az Erdélyből előkerült, 
1541-es évszámmal jelzett fedeles kupa és a vajszkai leletből származó, budai címert feltüntető 
három tányér tanúskodik. A törökök kiűzése után az ónművesség hamar meghonosodott Pesten 
és Budán, a visszafoglalás után pár évvel, 1696 táján Schwartz Márton és a bécsi Rőder Miklós 
ónműves kapott polgárjogot.50 Letelepedésükkel megindult a pest-budai ónművesség utolsó 
szakasza. A pest-budai ónöntők — 50 névszerint ismert mesterének — fele idegen, cseh, német, 
osztrák eredetű, fele magyar mestervolt.51 Alkotásaikban a közép-európai, német—cseh formanyelv 
lassanként a magyarral keveredett, és a XVIII . század második felében már bizonyos helyi jelleget 
nyert. Az ónöntők a XIX. század elejétől kezdve a pozsonyi ónművescéh tagjai voltak, céhet 
Pest-Budán igen későn, csak 1833-ban alakítottak, Fauser Jánosnak, a legidősebb budai mester
nek főcéhmesterré való választásával. 

290 



20. kép. Talpas kereszt. CS mester műve. Pest, 
1820 körül. Hódmezővásárhely, a r. k. templom 

tulajdona 

21. kép. Kehely. Schiberna F . müve. Pest, 1834. 
Szentes, a r. k. templom tulajdona 

22. kép. Füstölő. Pasberger J . I I . műve. Pest, 1836. 
Kiszombor, a r. k. templom tulajdona 

23. kép. Jézus. Laky K. műve. Pest, 1835. 
Kiszombor, a r. k. templom tulajdona 

19* 
291 



Az ónedények anyagának összetételére, finomságára s a hozzá megengedett arányban 
kevert ólomnak az előírt mértékben való használatára a hatóságok gondosan ügyeltek. Az ón 
finomságát, az edényeknek étkezésekhez való felhasználhatóságát és a mérges anyagok ártalmat
lanná tételét a kész darabokra ütött bélyegekkel igazolták. 

A budai ónedényeket a középkortól fogva jelölték. A középkori ónedényeken három 
jegyjelölést találunk, 1. a városbélyegül szolgáló 4 pólyás, háromtornyú bástyát, Buda váro
sának a címerét, 2. egy O betűt feltüntető bélyeget (esetleg Ofen rövidítése) és 3. jegyként betű
ket, monogramokat, koronákat stb. feltüntető mesternévjelzést.52 

Az ónművesség újabb megindulása után, a XVII. század végén és a XVIII . század elején 
készült pest-budai ónműveket egy jeggyel jelölték, amely a városcímer és a mestermonogram 
egyesítéséből állt. A XVIII . század második felétől kezdve azonban a pesti mesterek két, sőt 
három jegyet is kezdtek használni, amelyek között Pest városának teljesen kiírt nevét, a készítő 
mester nevét és az ónötvözet finomságát jelző bélyeget találjuk meg. így a hódmezővásárhelyi 
ref. templomok ónkupáin is, amelyeket Jurame Sebestyén pesti ónöntő készített 1789-ben. 

Mihalik Sándor idézett tanulmányában közli Jurame Sebestyén pesti ónmúvesnek a 
reichenbergi Huber-gyújtemény három, 1777-ből származó tányérjáról53 rajzolt bélyegét, ame
lyen gyöngysorral szegett ovális medaillonban koronás, rózsás jegyben teljesen kiírt mesternév, 
fölötte szalagban »In Reines Zinn Pest« felirat olvasható. Ez a minőséget jelző bélyeg az ón finom
ságát tünteti fel. Az ovális médaillon rózsája pedig azt mutatja, hogy a keverés aránya a rózsaón 
keverési aránya. A pesti keverésarány nem ismeretes, de Lipcsében és Pozsonyban az 15 : 1 
arányban keverték az ónhoz az ólmot.54 

A hódmezővásárhelyi ónkannák bélyege kissé módosult formában adja Jurame Sebestyén 
ónöntőmester jegyét. A két fenn tárgyalt jegy mellett, amelyre még visszatérünk, alul lekerekí
tet t pajzsban kétszer beütve négyszirmú rózsa szerepel még ugyancsak a finomság jelzésére, 
a pajzs felső részén Sí betűkkel, Jurame Sebestyén monogramjával. A mondatszalag és a teljes 
nevet feltüntető médaillon az ón puha és könnyen deformálódó anyaga miatt felső részén kissé 
elmosódott. Alsó része váltakozó helyzetű, kagylóidomokkal kereteit : Fein Zin I n Pe(st.) 
felirattal. 

A gyöngysoros médaillon felső része és jobboldala elmosódott, a rozetta hatszirmú, a név
ből a SEB betűk jól kiolvashatók. A rozetta felett a korona és a név többi része elmosódott. 

Jurame Sebestyén55 1773. január 4-én lett pesti polgár. Három kétségtelenül neki tulaj
donított művéről tud a kutatás, a reichenbergi Richard Huber-féle gyűjtemény 1777-es évszám
mal jelzett, vésett G. AAM. monogramos tányérjáról és két sima tányérjáról.56 

A hódmezővásárhelyi fedeles boroskupák csonkakúp alakúak, tagozott kiöntővel. Talp
peremük tagozott, fülük kérdőjel alakú, fedelük gombja gömbös. Testükön a kiöntő alatt vésett, 
stilizált virágkoszorúban felirat : »A H. M. vásárhelyi ref. sz. Ekklesiáé Ao 1789.« Szájperemük 
szintén tagozott. 

A kupák arányai zömökek, formájuk és díszítésük egyszerű, a XVIII . században kialakult 
közép-európai kupaformák és díszítmények konzervativan őrzött hagyományát mutatják. Ily 
formájú kupákat készített a leghíresebb pesti ónöntőmester, Eauser Mátyás céhmester is a lovas-
berényi ref. egyház 1793-ban készített kupájának tanúsága szerint. 57 A pesti ónöntok még a XIX. 
század első felében is szívósan ragaszkodtak a hagyományossá vált formákhoz, a nagyszékelyi 
ref. egyház Stadler József által 1832-ben készített fedeles ónkupája58 is ennek az igen elterjedt 
kupatípusnak késői változatát mutatja. 

A pesti rézöntés fennmaradt emlékeit Csongrád megyében a kiskundorozsmai r. k. 
templom 8 triposzalakú talpazatú, balluszteres szárú, rendkívül finom arányú XVI. Lajos stílusú 
sárgaréz-gyertyatartója képviseli, ezeket a templom história domusának adatai szerint Szabó 
László plébános 1807-ben öntetté Pesten. 

A pest-budai rézművesség emlékeivel behatóan eddig még nem foglalkozott a kutatás. 
Illyefalvi—Pallos »Pest-Buda polgárjogot nyert lakosai« (Bp. 1944) c. mű statisztikai része 
1801 — 1810 között öt rézművest említ, a polgárok névsorában pedig a következő rézműveseket 
találjuk, akik 1800 körül működtek : A potsdami születésű Dorth Johann Christiant, aki 1787. 
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24. kép. Kehely. Müller J . műve. Pest, 1835. 
Csanytelek, a r, k. templom tulajdona 

25. kép. Kehely. Müller J . műve. Pest, 1845. 
Mindszent, a r. k. templom tulajdona 

26. kép. Fedeles kupa. Jurame S. műve. Pest, 1789, 
Hódmezővásárhely, a ref. újtemplom tulajdona 

27. kép. Jurame S. bélyege az előző kupáról 



január 5-én nyert polgárjogot Pesten, a paierischerhoii Ecker Johann Georgot, aki 1774. május 
21-én nyert polgárjogot, Eker Joannes Georgiust, az előzőnek valószínűleg fiát, aki Pesten szüle
tet t és 1805. február 23-án nyert polgárjogot, a nagyszombati születésű Fritesch Antoniust, aki 
ugyancsak 1805. február 23-án nyert polgárjogot, a berlini Frombach de la Croix Friederichet, 
aki 1786. február 18-án, a budai születésű Goszalgó Franciscust, aki 1798. október 10-ón, az auszt
riai Brauneggbol származó Plauner Josephet, aki 1786. július 1-én, a pesti születésű Remold 
Károlyt, aki 1796. június 22-én, a pesti születésű Rohmar Dominicust, aki 1783. január 25-én és 
az ausztriai Nesselbachból származó Schobb Joannest, aki 1801. július 6-án, a veszprémi Vandrák 
Stephant, aki 1806. január 22-én, a pesti születésű Watz Pált, aki 1772. július 24-én és a troch-
telfingeni (Fürstenberg) Carl Zudreht, aki 1786. július 31-én nyert pesti polgárjogot.59 A kutatások 
jelenlegi állása szerint, miután a gyertyatartók nem jelzettek, a pesti rézművesség e hiteles emlékeit 
névhez kapcsolni nem lehet. 

Országunk mükincsanyagának a megyei topográfiák keretében megindult részletes fel
tárása a pest-budai ötvösség, ón- és rézművesség ma még hézagos történeteséről, az egyes meste
rek működéséről ós művészetéről is kimerítő képet fog nyújtani. 
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Mrs. D. PAT AKT 

ECCLESIASTIC ART TREASURES 

The Government Decree for the protection 
of historic monuments issued in 1949 ordered 
a census to be taken of the art treasures of 
the country. Accordingly, a scrutiny was 
instituted to take stock of all historic monu
ments in each of our counties. 

In the course of exploring pieces of fine 
workmanship in the County of Csongrád, a 
fair number of hitherto unknown art treasures 
made by the goldsmiths of Pest were discovered. 
These discoveries distributed fresh data to 
the history of gold-, silver-, tin-, and copper
smith's craft as exercised in Pest and Buda 
towards the end of the 18th and during the 
19th century, a period of paramount import
ance for the recent history of the Hungarian 
goldsmith's art . 

The goldsmiths of Pest formed a guild in 
1759 : J . Schätzl, born in Vienna, was one 
of the seven foundation masters, and his most 
beautiful chalice is now in the treasury of 
the Franciscan order in Szeged. The chalice 
was made in 1763, when Schätzl was warden of 
the guild ; it is fashioned in the style of the 
Vienna rococo. A monstrance in the Roman 
Catholic Church of Kiskundorozsma, the work 
of J . M. Schwager, shows the forms of the 
late rococo. All other works of art made by 
the goldsmiths of Pest that were found among 
the relics in the County of Csongrád show 
the classicistic style and that of the age of 
Louis XVI. 

The first to be mentioned of these relics 
is a chalice at Kiskundorozsma : it Was made in 
1790 and bears the initials M. S. making it 
probable tha t it is likewise the work of J . M. 
Schwager, as there was no other master with 
these initials in Pest at that epoch. The silver 
monstrance in the church of the Franciscan 
Friars in the upper town of Szeged bears the 
initials MIM, and is the work executed about 
1781 of an unknown silversmith of Pest. 

There is a silver ciborium in the Roman 
Catholic Church at Csongrád : this was made 
towards the end of the 18th century by F . 
Pasberger, a famous master, who received 
his certificate of mastership in 1787 in Pest. 
There are, all in all, nine pieces of works of 
art in the county which hailed from the work
shop of J . Prandtner sr. Both J . Prandtner and 
F . Pasberger were gold- and silversmiths 
of great renown in Pest, the centre of gold-
smithery in the 19th century. Three mem
bers of Prandtner 's family were goldsmiths, 
among whom J . Prandtner sr. had the highest 
repute and stood in the greatest demand. 

IN THE COUNTY OF CSONGRÁD 

His works are notable pieces of the Empire 
style as modified in Vienna and adapted to 
conditions in Hungary. An early oeuvre of 
this master is the ciborium from 1792 in the 
Roman Catholic church at Kiskundorozsma. 
Two sanctuary lamps from 1800 in the Greek 
church at Szentes, two further sanctuary 
lamps made in 1796, the censers from 1832 
in the Roman Catholic churches at Kistelek and 
Szentes, respectively, and the naviculae, made 
in 1832, in the Roman Catholic churches at 
Kistelek and Kiszombor, respectively, bear 
witness to the high level of this master's art . 

A chalice, made by an unknown goldsmith 
of Pest about 1796 in the French style of 
Louis XVI, bears the initial K and is in the 
custody of the Roman Catholic church at 
Kiskundorozsma. 

Five pieces, showing the style of the Empire, 
now in the various churches of Csongrád, 
came from the workshop of the master A. 
Müller in Pest : 1 chalice in the Greek church 
at Szentes, 1 lance, 1 spoon, 1 star from 1796, 
and a sanctuary lamp in the Roman Catholic 
church at Kiskundorozsma. 

A censer, in the shape of a vase, of the Greek 
church at Szentes, was made about 1796 by 
L. Fischer, a master goldsmith is Pest. 

The navicula and censer of the Roman 
Catholic church at Hódmezővásárhely, bear
ing ornamental elements in the French style, 
are the works of J . Liebrich, a master in Buda 
who made them about 1803. 

There are seven works of art in the churches 
of the county which came from the work
shop of J . Szentpéteri, the last representative 
of European fame of the goldsmith's art in 
Hungary. He was born in 1789 at Rimaszom
bat and obtained his certificate in 1810. The 
earliest of his works in the county under 
review are a censer and an incense boat now 
in the custody of the Roman Catholic church 
at Kiskundorozsma ; made in 1821, these 
pieces of elegant design represent the Empire 
style. Besides a sacramental plate from 1822, 
recorded in the literature, there are three 
identically shaped chalices of a smoothly 
traced design from 1822 in the Protestant 
church at Makó which were made by the 
master. A chalice with embossed vine-leaf 
and racemose ornaments, the property of the 
Protestant church at Szentes, reveals Szent-
péteri's late penchant for the Baroque style. 

A silver Calvary cross in the Roman Catholic 
church at Hódmezővásárhely bears the ini
tials C. S. and is the work of an unknown 
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master from about 1820 ; a chalice in the 
Roman Catholic church at Kiskundorozsma 
made at the beginning of the 19th century, is 
likewise the work of an unknown master of 
Pest who signed his work with the initial K. 

The chalice of F . Schiberna, a master in 
Pest, was made in 1834 and is now in the St. 
Anne church at Szentes : its style is strongly 
influenced by the traditions of the Empire. 

The Roman Catholic church at Kiszombor 
possesses a silver statuette of Christ : it was 
made by K. Laky in 1855 and has a romanti
cist design. I t is also in the church at Kis
zombor tha t a censer, made in 1836, was 
found : it is the work of a J . Pasberger I I 
whose name was recorded in the annals of 
the guild in 1827. There are two more chalices 
worthy of record : one of them, made in 1835 
by J . Müller, a master in Pest, is kept in the 
Roman Catholic church at Csanytelek, while 

Fig. 1 Chalice. J . Schätzl's work. Pest, 1763. In 
possession of the Franciscan Treasury, Szeged 

Fig. 2 Pyx. F . Pasberger's work. Pest, 1812—1828. 
In possession of the Roman Catholic church. 
Csongrád 

Fig. 3 Sanctuary lamp. F Pasberger's work. Pest, 
1807.In possession of the Roman Catholic church, 
Hódmezővásárhely 

Fig. 4 Pyx. J . Prandtner, Sr.'s work. Pest, 1792. In 
possession of the Roman Catholic church, Kiskun
dorozsma 

Fig. 5 Censer. J . Prandtner, Sr.'s work. Pest, 1832. 
In possession of the Roman Catholic church, 
Szentes 

Fig. 6 Censer. J . Prandtner, Sr.'s work. Pest, 1832. 
In possession of the Roman Catholic church, 
Kistelek 

Fig. 7 Incense boat. J . Prandtner, Sr.'s work. Pest, 
1832. In possession of the Roman Catholic church, 
Kistelek 

Fig. 8 Incense boat. J . Prandtner, Sr.'s work. Pest, 
1832. In possession of the Roman Catholic church, 
Kiszombor 

Fig. 9 Chalice. A. Müller's work. Pest, 1796. In poss
ession of the Greek Catholic church, Szentes 

Fig. 10 Lance, spoon and consecration cross (star). 
A. Müller's work. Pest, 1796. In possession of 
the Greek Catholic church, Szentes 

Fig. 11 Sanctuary lamp. A. Müller's work. Pest, 1807. 
In possession of the Roman Catholic church, 
Kiskundorozsma 

Fig. 12 Censer. L. Fisher's work (lower part). Pest, 
ca. 1796. In possession of the Greek Catholic 
church, Szentes 

Fig. 13 Chalice. Pasberger's work. Pest, 1800. In 
possession of the new Reformed qhurch, Hódmező
vásárhely 

the other, a richly embossed piece, made in 
1845 by the said Müller, is in the possession 
of the Roman Catholic church at Mindszent. 

The fine workmanship of the tinsmiths 
of Pest is represented by the goblets made in 
1789 by S. Jurame which are now the pro
perty of the Protestant church at Hódmező
vásárhely, while we gain an insight into the 
so far unelucidated history of the copper-and 
brass-smith's art in Pest by the eight brass 
candlesticks of the Roman Catholic church at 
Kiskundorozsma which represent the style 
of the age of Louis XVT. 

I t is to be hoped tha t a continuation of 
the exploratory work now in progress will 
contribute further data to the still incomplete 
history of gold-, silver-, tin-, copper-, and brass-
smithery in Pest and Buda, and complete our 
knowledge of the work and art exercised by 
individual masters. 

Fig. 14 Censer. I . L.'s work. Buda, ca. 1803. In 
possession of the Roman Catholic church, Hód
mezővásárhely 

Fig. 15 Incense boat. I . L.'s work. Buda, ea. 1803. 
In possession of the Roman Catholic church, 
Hódmezővásárhely 

Fig. 16 Censer. J . Szentpéteri's work. Pest, 1821. 
In possession of the Roman Catolic Church, 
Kiskundorozsma 

Fig. 17 Incense boat. J . Szentpéteri's work. Pest, 
1821. In possession of the Roman Catholic 
church, Kiskundorozsma 

Fig. 18 Chalice. J . Szentpéteri's work. Pest, 1822. In 
possession of the Reformed church, Makó 

Fig. 19 Chalice. J . Szentpéteri's work. Pest, 1843. 
In possession of the Reformed church, Szentes 

Fig. 20 Calvary cross. Cs.'s work. Pest, appr. 1820. 
In possession of the Roman Catholic church, 
Hódmezővásárhely 

Fig. 21 Chalice. F . Schiberna's work. Pest, 1834. 
I n possession of the Roman Catholic church, 
Szentes 

Fig. 22 Censer. J . Pasberger, IPs work. Pest, 1836. 
In possession of the Roman Catholic church, 
Kiszombor 

Fig. 23 Jesus. K. Laky's work. Pest, 1835. In 
possession of the Roman Catholic church, Kis
zombor 

Fig. 24 Chalice. J . Müller's work. Pest, 1835. In 
possession of the Roman Catholic church, 
Csanytelek 

Fig. 25 Chalice. J . Müller's work. Pest, 1845. In poss
ession of the Roman Catholic church, Mindszent 

Fig. 26 Tankard. S. Jurame's work. Pest, 1789. In 
possession of the new Reformed church, Hód
mezővásárhely 

Fig. 27 S. Jurame's mark on the tankard of Fig. 26 

C A P T I O N S 
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