
PATAKY DËNESNE 

A PEST-BUDAI ÖTVÖSSÉG A XVIII. SZÁZADBAN 
(A BUDAPESTI TEMPLOMOK KINCSTÁRAI ALAPJÁN) 

A magyar ötvösség történetének kutatása a hazánkat évszázadokon át ért nemzeti csapá
sok miatt nagy nehézségekbe ütközik. A tatár- és törökdúlás alatt az egykor európai hírű magyar 
ötvösség tárgyi és okleveles emlékei jórészt elpusztultak. A véletlen folytán megmaradt levéltári 
adatok pedig műtárgyakkal alig azonosíthatók. A folyamatos fejlődés csak a barokk kortól követ
hető nyomon. 

A középkorban virágzó budai és pesti templomi kincstárak kincseiből ma már csupán 
egyetlen hiteles darabot őriznek, az egykori XVI. századi, későgót stílusú, ún. budaújlaki kehely 
maradványát, a kupakosarat.1 A kehely maga a második világháború alat t elpusztult. 

Mind a középkori, mind a barokk-kori magyar ötvösség történetével több kiváló kutatónk 
foglalkozott. Az egyes budapesti templomok műkincs anyagával is foglalkoztak (itt elsősorban 
Schoen Arnold alapvető monográfiáira utalunk), s egyes kiemelt, remekbe készült darabjaik 
az 1884. évi Magyar Történeti Ötvösmű kiállításon, az 1896. évi millennáris kiállításon, az 1913. 
évi kehelykiállításon, az 1930. évi egyházművészeti kiállításon, az 1934. évi magyarországi refor
mátus egyházak műkincseinek kiállításán s az 1935. évi „Régi Buda és Pest iparművészete" 
című kiállításon bemutatásra is kerültek ; mégis a budapesti templomok kincstárainak teljes 
emlókanyaga közlésre nem került, s a már publikált anyagot sem vizsgálták a budai és pesti 
ötvösök történetének folyamatos fejlődése szempontjából. 

Ezért e tanulmány a barokk-kori budai ós pesti ötvösség történetéhez egyrészt a buda
pesti templomi kincstárak teljes emlékanyaga alapján kíván adatokat nyújtani, másrészt pedig 
az egyes ismertetett magyar ötvösműveknek a mesterek munkásságában elfoglalt helyét kísérli 
megállapítani. 

A hosszú török megszállás alatt a magyar ötvösművészet fejlődése a felvidéki és erdélyi 
ötvösműhelyekben követhető nyomon, különösen Erdélyben, a bőkezű fejedelmek pártfogása 
alatt kegyelettel ápolták és fejlesztették tovább a régi hagyományokat. 

A török-megszállta területen, így az ország szívóben, Budán is teljes pangásról nem 
beszélhetünk ugyan, de az ötvösség az elnyomók ízlésének megfelelően a keleti felfogáshoz ido
mult. Művelői maguk is leginkább török mesterek ós a velük bevándorolt rácok voltak. A török 
hatás erős voltára mutat , hogy a török megszállás után még fél évszázaddal is egy 1732-ben 
elrendelt összeírás alkalmával a budai ós az akkor még budai céhbe bekebelezett pesti ötvös
mesterek nagy többsége is azt vallotta, hogy mesterségét a töröktől tanulta.2 A törökkori emlék-
anyag azonban, akárcsak a török megszállás előtt készült műtárgyak zöme, elveszett, vagy a 
zsákmányolások martaléka lett, vagy Ínséges időkben beolvasztásra került, s ha a töröktől ment 
területekre jutot t is el, elvitte a nemzeti felkelések és vallási harcok nyomán fakadt szegénység vagy 
elkobzás : töredékrészük az isztambuli Serail Múzeum iparművészeti múzeumában lappanghat. 

A török alóli felszabadulás után, 1696-ban nyolc ötvös szerez új ötvöscóh-szabadalmat:3 

Lucich János Miklós, Petrovich Ferenc, Lucich Simon, Lucich István, Sudarovich József, Jorenell 
János Mihály, Cevich Márton Lukács, Tomich János. 

Inasként működött : Briebilkovits János, Berkovits Mátyás, Martinovitz Jocó, Norias 
Stela, Morincovitz Mihály, Iwonowitz Fülöp, Mihailovits Stephan, Maresovits Tamás, Mihitz 
János, Brotschitz Antal, Ilitz Miklós, Cevich Márton, Ironowitz Balázs. 
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1. kép. Kehely. Ismeretlen budai rác ötvös műve. 2. kép. Kehely. Puclmiayer János Mihály budai 
XVIII . sz. első fele. Budai Szt. Anna-templom ötvös műve. 1769. Budaújlaki plébániatemplom 

Illyefalvi L. és Pallós J. „Pest és Buda polgárjogot nyert lakosai" c. művükben az ez 
időben működött pesti-budai ötvösök közül Ötvös Mihály rác aranyművest említik, aki 1691. 
február 7-ón nyert polgárjogot, továbbá Francizkoviz Anton aranyművest, aki 1691. augusztus 
2. és 1697. december 31. között nyert budai polgárjogot, Lucas Martin aranyművest, aki ugyan
ekkor, Lukazoviz Nikolauzt, aki Nikolaus Logazovizzal azonosítható, és Stephen aranyművest, 
ak iabuda i polgárjogot ugyancsak 1691. augusztus 2. ós 1697. december 31. között szerezte meg. 
A budai céh iratai közül fennmaradt ós a Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztályán 
őrzött legénykönyv4 első bejegyzése 1721. augusztus 20-áról való rác nyelven ; ós 1750-ig 
majd minden ötvös és legény neve rác. E legénykönyv adatai szerint, valamint Illyefalvi—Pallós, 
Horváth H.,5 Mihalik S. kutatásai szerint a XVIII. század első felében az említett, 1691 ós 1697 
között polgárjogot nyert ötvösökön kívül a következő ötvösök működtek Budán és Pesten : 

Budán: 1700. szeptember 1-ón nyert budai polgárjogot Fleischmann Max aranyműves, 
1712. november 24-én Rót t Benedikt aranyműves, 1713-ban Domagyic Simon fia, 1713. augusztus 
25-én Senftleben Dániel aranyműves, 1713. augusztus 21-én Weidinger András aranyműves, 
1719. február 28-án Sattanoviz Matthias aranyműves, 1720. február 5-én Vnalitsh Simon rác 
aranyműves, ugyanakkor, 1720. február 5-én nyert budai polgárjogot Marianoviz Anton rác 
aranyműves, 1721. szeptember 26-án Crines József aranyműves, aki Horváth H. kutatásai szerint 
Crines János Mihály néven 1732 óta Pesten működött, 1726. augusztus 23-án Sattanoviz Gregori 
aranyműves, 1732. június 20-án Illiasevics Nikolauz aranyműves. (Vnalitsh Simon inasai voltak : 
Nakesevits Misko, Matigonich Michail, Sitanih Juro, Nedelkovits Miklós, Emmen Kristóf, Debeli 
Mihály, Orel Péter.) 1717-től működött Petrovich János ; Satanoviz Gergely 1725 ós 1756 között 
működött ; Rednich Simon 1701-ben budai céhtag (inasa : Zivanovic JSfeso) ; Marianoviz Ilko 
1720-ban, Ivanoviz Anton 1726-ban működött. 1733-ban Francisa Wax, 1734. január 26-án 
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3. kép. Misekannácskák. Benyó János budai ötvös művei. 1746 — 1758. Budai Szt. Anna-templom 

Minasevieh Marcus, 1740. június 28-án Ellijasevich József aranyműves, 1740. december 9-én 
Büchner János Ádám aranyműves, 1740. június 28-án Preyzky János, 1741. szeptember 1-én 
Benjo János aranyműves, ugyanez év szeptember 18-án Stetics Antal aranyműves, szeptember 
17-én Martinovich Jakab aranyműves, 1742. január 29-én Litsich János aranyműves, 1745. 
szeptember 6-án Pigino Thadeus aranyműves, 1746. június 28-án Puchmayer János Mihály arany
műves, 1750. június 3-án Lubisich Márton aranyműves működése mutatható ki. 

Pesten: A fentemlített Crines János Mihályon kívül Roch József, aki 1707-ben lett 
mesterré, Rautenstrauch Lipót aranyműves, aki 1711-ben házat vett, Sebastian Mátyás arany
műves, aki 1712-ben nyert pesti polgárjogot, Szatmair Mihály aranyműves, aki 1719-ben, Poll 
(Pohl) Mátyás aranyműves, aki 1720-ban lett pesti polgár ós működése 1745-ig mutatható ki, 
Poll (Pohl) József aranyműves, előzőnek talán a fia, aki 1740-ben nyert pesti polgárjogot, Ederer 
János aranyműves, aki ugyancsak 1740-ben lett pesti polgár és Hillebrandt Károly, aki 1741-ben 
választott polgár.6 

A pesti ötvösök az eddigi kutatások szerint 1686 és 1759 között céhet nem alkottak, a 
mesterek a budai céh kültagjai voltak. Pest az 1710. évi pusztító nagy pestisjárvány után gyorsan 
fejlődött és népesedett, s a század ötvenes éveiben lélekszámban Budát meghaladta. Pest fejlő
désével párhuzamosan az ötvösség is fellendült, és 1759-ben megalakult a pesti ötvöscéh is. A 
céhalapító mesterek tudása európai színvonalú volt, és hála a barokk pompakedvelésnek, sok 
reprezentációs feladatot talált. A megrendelők sorában az első helyen az egyház állt, mert ez 
időben épült a legtöbb pest-budai templom ós a törökdúlás után a liturgikus felszerelés is pót
lásra szorult. A polgárság gazdasági és szellemi gyarapodásával és előtérbe jutásával az ötvös
tárgyak iránti szeretet a fényűzés jelekónt egyre szélesebb rétegekben terjed el. 

A pesti ötvösség művészi színvonal tekintetében rövidesen nemcsak az egy ideig makacs 
versenytársnak bizonyuló Budát, hanem a magyar ötvösművészet valamennyi gócpontját messze 



túlszárnyalta és a XIX. század első felében Szentpéteri József nemzeti vonásokat tartalmazó 
művészetében külföldön is megbecsülést szerzett. 

Mielőtt a mesternévhez kapcsolható XVIII. századi budai és pesti műtárgyak stílus
elemzésére rátérnénk, megemlítjük azokat a műtárgyakat (két kehely), amelyek feltehetőleg budai 
rác ötvösök művei a század első feléből és ötvenes éveiből. Ezek a budai Szt. Anna-templom 
tulajdonában vannak. Megjelenésükben az európai barokk stílusformáihoz kapcsolódnak, szok
ványos megoldásúak, trébelósük közepes színvonalon álló. Tanúságot tesznek arról, hogy a török 
hódoltság után a budai ós pesti ötvösök, ha néhány évtizedes késéssel is, de könnyen beleillesz
kedtek a nyugati stílusáramlatokba. 

4. kép. Örökmécs. Lubisich Márton műve. 1766. Budaújlaki 
plébániatemplom 

A Szt. Anna-templomnak a régi Szt. János-kórház kápolnájából származó kelyhe stílusa 
szerint a XVIII. század első felében készülhetett. Jelzetlen. Talpának peremén a kurzív betűs 
vésett felirat az ajándékozás évét 1758-ban jelölte meg.7 

A budai Szt. Anna-templom másik budai rác ötvös művének tulajdonítható, aranyozott 
ezüstkelyhe stílusa szerint ugyancsak a XVIII. század első feléből származik, bár talpperemének 
vésett felirata az ajándékozás évét 1777-ben állapítja meg.8 (ARMEN EX TABÁN ET ANA CO 
HIV PILIUSQÜE IOAN MICHA : ZACHA : AL : ANDO C BRICC CURARUNT FIERI 
ANNO 1777.) 

A kehely a Budapesti Iparművészeti Múzeumban rendezett „Régi egyházművészet Országos 
Kiállításán" 1930-ban a 292. sz. alatt és az ugyanott megtartott „Régi Buda és Pest iparművé
szete" kiállításán 1935-ben került bemutatásra. 

Budai, esetleg rác ötvösök igénytelen műve a budai Szt. Anna-templom két XVIII. 
század közepéről való, szoborra szánt koronája, amelyet a hívek fogadalmi ajándékul ajándé
koztak. Mindkettő ezüstből trébelt, az egyik igen rossz ötvözet. Mindkettő zárt forma. Az egyik 
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akantuszlevêles abroncsú, tetején gömbön álló kereszt. A másikat gazdag trébelt kagylódísz 
ékesíti, színes álékkö vekkel kirakva, amelyeknek nagy része ma már hiányzik. Tetején gömbön 
álló kereszt.9 

A XVIII. század első felében Budán működött ötvösök közül ötvösségünk nagyemlékű 
kutatója, Kőszeghy Elemér10 a nemesi származású Petrovich Ferencről emlékezik meg először 
könyvének a budai ötvösjegyeket tárgyaló fejezetében. Az 1696-tól 1720-ig említett mesternek 
azonban budapesti templomok kincstáraiban egy műve sem található. Martinovich Jákob az 

5. kép. Örökmócs-részlet. Lubisich Márton műve. 6. kép. Örökmécs-részlet. Lubisich Márton műve. 
1766. Budaújlaki plébániatemplom 1766. Budaújlaki plébániatemplom 

.7. kép. Örökmécs-részlet. Lubisich Márton műve. 
1766. Budaújlaki plébániatemplom 

első budai mester, akinek az Országos Zsidó Múzeum tulajdonában egy gyertyatartója ismeretes, 
amely az 1935-ben rendezett „Régi Buda ós Pest iparművészete" c. kiállításon 52. sz. alatt került 
bemutatásra. A mester Illyefalvi—Pallos szerint 1741. november 17-én nyert polgárjogot, 1732-től 
1760-ig említik. 

Az ezüstből trébelt kétágú gyertyatartó 1732 és 1760 között készült, ovális, tagolt bol
tozatos talpon áll, szára díszváza idomú, tetején fenyőtobozos díszítés. 

A budai ötvösségnek a XVIII. század közepén működő legkiválóbb képviselői Puchmayer 
János Mihály, Benyó János ós Lubisich Márton voltak. Műveikben későbarokk ós rokokó stílus 
tisztán jelentkezik és java alkotásaik remekművek. Trébelósük művészi, formáik a későbarokk 
dús lendületében fogantak, műveik összbenyomása pazar, részleteik finomak és gazdagon model
láltak. Benyó Jánosnak a budai Szt. Anna-templom kincstárában őrzött misekannácskain a lágyan 
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hullámzó kontúrok, a tiszta tagolás mellett a nyugodtabb formaadásban jól látható a különbség, 
amely a reprezentatívabb kultusztárgy (kehely, monstrancia, pacifikálé, tömjéntartó) és a szeré
nyebb kivitelű használati tárgy között fennállott. Benyó János Kőszeghy kutatásai szerint 
1740-ben lett mester ós 1758-ig említik.11 Illyefalvi—Pallos szerint 1741. szeptember 1-ón nyert 
budai polgárjogot, és a Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztályán őrzött legényfelszaba
dulási könyv szerint 1746. június 22-én szabadult fel.12 

Művei közül jelenleg csak a budai Szt. Anna-templom két ampolnáját ismerjük, 
amelyek a Régi Buda és Pest iparművószetének az Iparművészeti Múzeumban rendezett kiállí
tásán kerültek bemutatásra 1935-ben.13 

A XVIII. századi budai ötvösök között kiemelkedő jelentőségű Puchmayer János Mihály. 
Kőszeghy kutatásai szerint 1746-ban lett budai polgár, 1746-tól 1778-ig említik.14 Illyefalvi— 
Pallós szerint a polgárjogot 1746. június 28-án szerezte meg. A Budapesti Történeti Múzeum 
Újkori Osztályán őrzött legényfelszabadulási könyv szerint 1752-ben már tekintélyes mesternek 
kellett lennie, mert ez év szeptember 3-án ő szabadította fel J. G. Firert.15 

Művei a budaújlaki és a budai Szt. Anna-templom kincstárában, valamint a gyermelyi 
ref. egyház birtokában maradtak fenn. 

Legkorábbi, 1763-ból származó műve a budai Szt. Anna-templom ámpolna tálcája, 
mely az 1935. évi régi Buda ós Pest iparművószetének kiállításán került bemutatásra.16 

Puchmayer időrendben következő műve, a budai Szt. Anna-templom jezsuita szentek 
képeivel díszített kelyhe, a rokokó nagytudású mesterének mutatja. A talpon, a kosáron, de 
különösen a nódusz mozgalmas kagyló- és virágdíszeiben a rokokó fantázia játszi gazdagsága 
mesterségbeli tudással párosultan jelentkezik. Az alakos trébelósek gyengébbek, élettelenebbek, 
mint az ornamentális részletek. Mint a XVIII. századi budai ós pesti ötvöseink általában, ő is 
osztrák, főleg bécsi mintaképeket követett. 

Az ornamentális metszeteket Puchmayer szabadon alkalmazta, ezért árad kelyheiből 
a rokokó szellem könnyedsége, formagazdagsága, trébelőkalapácsának ütése alatt a díszítő
formák élettel teltek meg. A Szt. Anna-templom tűzaranyozott ezüstből tróbelt kelyhének magas 
talpán hullámos szélű, a virágdísszel körülvett rokokó kartusokban Loyolai Szt. Ignác, Szt. 
Szaniszló és Xaveri Szt. Ferenc trébelt fólalakjai láthatók. Nódusza háromoldalú vázaidom, volu-
tákkal, kagyló- ós virágdísszel, kupájának kosarát a talpóval megegyezően rokokó kartusokba 
foglalva Szt. Anna Mária, Maria Immaculata ós Bűnbánó Magdolna ábrázolásai díszítik. 
Talpának egyik kartusában beütött budai hitelesítőbélyeg és Kőszeghy 338. sz. alatt közölt I. 
M., P . M. mesterjegye. 1765 körül készülhetett. 

A budai Szt. Anna-templomban még két, Puchmayer kezéből származó aranyozott 
ezüstkehely található, az egyik jelzett, a másik jelzetlen, de az előbbivel azonos fogalmazású, 
így stíluskritikai alapon ezt is az ő művének tartjuk. Mindkettő bemutatásra került a régi Buda 
és Pest iparművószetének 1935-ös kiállításán.17 Mindkettő 1760 és 1770 között készülhetett, 
lendületes trébeléssel, gazdag rokokó ornamentikával. 

Puchmayer János Mihály művészetének csúcspontját a budaújlaki templom 1769-ben 
készült aranyozott ezüstkelyhe jelzi. Hullámos peremű, három volutával osztott magas talpát 
poncolt alapon, lángnyelves, kagylós levéldísz, búzakalász ós szőlődísz ékesíti. Három ovális 
medaillonban festett zománcos, szentírásból vett miniatűr-jelenet : Mária és Erzsébet találkozása, 
Jézus születése és egy angyal a madonna képét tartja. Díszváza idomú nóduszán palmettás ro-
caille-os díszítés. Kupakosara trébelt, a díszítésben poncolt alapon szőlőfürt, búzaköteg és maszkos 
kútfő váltakozik, közöttük három ovális medaillonban festett zománcos szentírási jelenet : Maria 
Immaculata, Mária mennybemenetele és Jézus bemutatása a templomban. Talpperemén kétszer 
beütve Kőszeghy 338. sz. I. M. ,P. M. mester jegye. Bemutatásra került 1935-ben a régi Buda és 
Pest iparművészetónek kiállításán.18 

A festett zománcos képek színhangulata kékes-bíbor, kevés zölddel, a rajz jó, a kör
vonalak lendületesek, s bár az ötvös a képekben osztrák mintaképeket követett, azt kitűnő 
mesterségbeli ízléssel és nagy hozzáértéssel alkalmazta. A kehely a magyarországi későbarokk 
ötvösség remekei közé tartozik. 
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8. kép. Füstölő. Lubisich Imre műve. XVIII . sz. vége. 
Tabáni plébániatemplom 

9. kép. Kehely. Fauser József pesti ötvös műve. 
1753. Mártírok úti volt ferences templom 

10. kép. Kehely. Fauser József pesti ötvös műve. 
1760 körül. Budai Szt. Anna-templom 
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11. kép. Cibóriumkehely. Schätzl József pesti ötvös 12. kep. Kehely. Schwager János Mihály müve 
müve. 1765—67. Pesti volt ferences templom 1770 körül. Budai Szt. Anna-templom 

Ugyanez évben készítette a budaújlaki templom kitűnő arányú ezüst tömjéntartóját, 
amelynek ovális boltozatos talpát és csónakidomú felső részét gerezdekkel ós trébelt kagylókkal 
ékesítette. 

A budai barokk ötvösség másik jeles mestere Lubisich Márton, aki Illyefalvi—Pallós 
idézett műve szerint 1750. július 3-án szerezte meg a budai polgárjogot és Kőszeghy szerint 
1790-ben halt meg.19 Egyetlen ismeretes műve a budaújlaki plébániatemplom 1767-ből szár
mazó örökmócse, amely a magyarországi ötvösség remeke. Az ezüstből trébelt örökmécs kettő
zötten dudoros testű, alján vésett állólevélsor, az alsó gömbrészen át tör t levelekkel körülvett 
három rokokó kartus váltakozik három csavartan bordázott, virágos és naspolyás vázaidom
mal. A felső, á t tör t dudortagon trébelt rokokó leveles kartusokban jelenetek a Szentírásból : 
Mária találkozása, Mária a gyermekkel és Szt. Jodok sziklából csörgedező forrással. Vállán 
át tör t rokokó kartusok és trébelt gyümölccsel telt kosarak váltakoznak. Nyaka csillagsorral át
tört . Peremén trébelt, stilizált levéldísz. Három csigás füle egy-egy plasztikus öntött szeráffejjel 
díszített ; ebből indul ki a cseppidomokból összefont lánc. 

Az örökmécs az 1935. évi „Régi Buda és Pest iparművészete" kiállításon került bemu
tatásra.20 A trébelés lendületes, az alakos jelenetek vonalvezetése játszi, könnyed. A könnyed 
megoldás Lubisich nagy mesterségbeli tudására vall. Az alakos részletek eléggé nagyméretűek, 
így a mesternek bőséges alkalma nyílott tudása csillogtatására. A ruházat, a redők vetése nagy
vonalúan kezelt, az arcok mintázása is kitűnő. A minta i t t is feltehetően osztrák, bécsi, de a 
mester a részleteket szabadon komponálta össze, ez különösen a kompozíciók összefűzésónél 
tűnik szembe. Ornamentális fantáziája dús, az egyes részletek igen finoman kidolgozottak, a 
mesternek látható öröme telt a kis részletek friss megoldásaiban, pl. a gyümölccsel ós virággal 
telt vázában. 
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Fia, Lubisich Imre atyja dekoratív fantáziáját örökölte, mesterségbeli tudásában 
és formafelfogásában azonban a copf stílus jeles hazai képviselője. Kőszeghy szerint 1773 -ban 
lett mesterré és 1830-ban halt meg.21 A Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztályán őrzött 
legényfelszabadítási könyv szerint22 1768. március 26-án szabadult fel, miután 3 évet apjánál, 
Lubisich Mártonnál töltött és a szabadulási bért befizette. Illyefalvi—Pallos szerint 1776. június 
3-án nyert budai polgárjogot. 

A tabáni plébániatemplom őrizte meg ezüstből trébelt füstölő jót, amely stílussa
játságai után ítélve a XVIII. század utolsó évtizedeiben készülhetett. Fogantyújának fede
lén beütött 12-es finomsági jel és Kőszeghy 341/a sz. P E L mester jegye.23 Belsejében zeg
zugos finomság jel. A jóarányú, finom formamegoldású füstölő a hazai copf ötvösség szép 
alkotása. 

A mesternek időrendben ezzel egykorú, vagy következő alkotásai : a cecei ref. egyház 
1788-ban készült körtenóduszú kelyhe, amely 1934-ben a magyarországi református egyházak 
műkincseinek kiállításán került bemutatásra,24 valamint a budaújlaki templom 1810 körül készült 
trébelt ezüstfeszülete ; az átlagos barokk alkotások közül ezek az ugyancsak jó arányaikkal 
emelkednek ki. Talpán belül vésett feirat : Lorenz und Anna Weber Guthalter Anno 1810. 
Talpperemén beütve Kőszeghy 340/a sz. P E L mesterjegye. A kereszt nyugodt formájával, taka
rékosan alkalmazott díszítésével a XIX. század elejének józan, polgári ízléshez idomuló, egyszerű
ségében előkelő klasszicista formavilágát tükrözi. 

A pest-budai ötvösség súlypontja ekkor már Pestre került át, s a századfordulón működő 
budai mestereknek a jelenlegi Budapest egyházaiban fennmaradt alkotásai az 1800 utáni időkbe 
vezetnek. ———__ 

13. kép. Feszület. Reichenpfalter Si- 14. kép. Kehely. Reichenpfalter Simon pesti 
mon pesti ötvös műve. 1765. Buda- ötvös müve. Pest-belvárosi plébániatemplom 

pest, Egyetemi templom 
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Mielőtt a pesti barokk műalkotások tárgyalására rátérnénk, megemlítjük azokat a budai 
mestereket, akiknek nevét pest-budai kincstárak, sőt magángyűjtemények műtárgyai sem 
őrizték meg, de működésük levéltári adatok alapján a XVIII. század második felében 
kimutatható. 

Illyefalvi—Pallós a következő, a XVIII. század második felében működő budai arany
művesekről emlékezik meg : Schenbetter János György, budai polgárjogot nyert 1753. június 
23-án, Postarovich Tamás, polgárjogot nyert 1754. március 4-én, Martinovich Fülöp, polgár
jogot nyert 1758. május 29-én, Devics István, 1758. december 5-én, Eberhardt János, polgár
jogot nyert 1760. szeptember 5-én, Jocher Lénárd, polgárjogot nyert 1762. június 12-ón, Illiasevich 
Miklós, polgárjogot nyert 1764. január 2-án, Stetics Jakob, polgárjogot nyert 1768. szeptember 
5-én, Blökl Kaspar (Mihalik S. szerint Blechel), polgárjogot nyert ugyancsak 1768. szeptember 
5-én és Minasovich Tamás, polgárjogot nyert 1770. április 30-án. 

A pesti ötvösség barokk-kori virágzása s az ország első céhévé emelkedése a céh újra
alapításával veszi kezdetét. A céh alapítása előtt, a XVIII. század első felében, mint fentebb 
említettük, a pesti ötvösök a budai cég kültagjaiként működtek. A pesti ötvöscéh 1759-ben 
alakult a bécsi céh mintájára. A mesterek többnyire Ausztriából és Csehországból bevándorolt 
ötvösök voltak, csak az egy Ábrahámfy Mihály volt magyar. A céhmester Hillebrandt Károly, 
a jelzőmester Schätzl József, a legény elöljáró Dallinger János György, a mesterek Fauser József, 
Torner Károly, Ábrahámfy Mihály, Kojanicz János voltak. 

Illyefalvi—Pallós i. m. szerint a bécsi születésű Hillebrandt Károly 1755. február 18-án, 
a felső-ausztriai Stambachból származó Tallinger (Dallinger) János György 1756. február 14-én, 
a bécsi születésű Schätzl József 1757. március 8-án, Fauser József 1751. szeptember 9-én, a kur-
landi Mitau helységből származó Torner Károly ötvös 1752. szeptember 19-én, a vágújhelyi 

15. kép. Űrmutató. Reichenpfalter Simon 16. kép. Űrmutató-részlet. Reichenpfalter Simon 
pesti ötvös műve. 1768. Pest-belvárosi plé- pesti ötvös müve. 1768. Pest-belvárosi plébánia-

bániatemplom templom 
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17. kép. Cibóriumkehely. Paschberger 
József pesti ötvös műve. 1774—1781. 

Terézvárosi plébániatemplom 

18. kép. Kehely. Paschberger József pesti ötvös 
műve. 1783. Deák téri ev. templom 

születésű Ábrahámfy Mihály 1756. július 15-én, a bécsi születésű Kojanitz János pedig 1759. 
június 16-án kapott pesti polgárjogot.25 

A Pesten letelepedett ötvösök magasszínvonalú tudását mutatják a budapesti templomok 
kincstáraiban fennmaradt ötvösműveik. Időrendben első Fauser József eddig még nem publikált, 
1753-ból származó, a Mártírok úti volt ferences templom tulajdonában levő kelyhe. Fauser 
Józsefet 1751-től kezdve említik. 1761—62-ben alcéhmester, meghalt 1762-ben.26 A ferencesek 
trébelt, aranyozott ezüstkelyhének talpa hatosztatú, háromkaréjos, három volutával tagolt. 
A voluták közötti mezőkben búzakoszorús kartusokban Szt. Ferenc életéből vett jelenet : 
Szt. Ferenc Jézussal, Szt. Ferenc kereszttel, Jézus kehellyel ; poncolt alapon magas dombo
rítással. Szára magas, nódusza öntött, háromoldalas vázaidom szőlőfürtökkel. Kosarán há
rom, lángnyelves búzakalászos rokokó kartusban poncolt alapon Szentírásból vett jelenet : 
Alexandriai Szt. Katalin, Sárkányölő Szt. György, Szt. Anna Szűz Máriával. A kartusok közeiben 
szőlőfürtök. Talpperemén beütött (Kőszeghy 472. és 382. sz.) jegy, pesti hitelesítőbélyeg. Tal
pán vésett felirat : „C. P . Johannes Long a Buda 1753." Hozzávaló patenával. A kehely for
maalakítása igen gazdag, az ornamentális részletek magas trébelése festői fény-árnyék hatást 
ad. A körvonal mozgalmasan hullámzó, az alakos részletek kissé merevebbek. 

Hasonló megoldású, de még pompásabb, ornamentális részleteiben gazdagabb a budai 
Szt. Anna-templomban levő, a „Régi Buda és Pest iparművészete" kiállításán bemutatott kelyhe.27 

A tűzaranyozott ezüstből trébelt kehely hullámos szélű magas talpát három voluta tagolja. 
A voluták végződéseinél plasztikus, szárnyas angyalfejek, közöttük kagylós kartusokban Loyolai 
Szt. Ignác, Gonzaga Szt. Alajos és Xaveri Szt. Ferenc fólalakjai. Háromoldalú, vázaidomú, volu-
tákkal tagozott nóduszát ugyancsak plasztikus angyalfejek díszítik. Kupakosarán három rokokó 
lángnyelves rokokó kartusban páros angyalfejek. Egykorú patónája sima. Talpperemén beütött 
pesti hitelesítőbólyeg és Kőszeghy 472. sz. I. F. mester jegye. A kehely 1760 körül készülhetett. 
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Körvonalai a rokokó stilusfelfogásnak megfelelően szeszélyesen hullámzóak, a trébelés a mester 
nagy mesterségbeli tudását árulja el, az öntött angyalfejek különösen a talpon a kehely lendü-
letességét nagyban fokozzák, a rokokó díszítmények szinte kötetlen természetességei kapcsolód
nak egymásba. 

SchätzlJ ózsef 1757-ben lett mesterré, 1763-ban céhmester, 1767-ben halt meg.28 Pesten 
található művei közül eddig a budai Szt. Anna-templom kincstárában levő, a „Régi Buda ós Pest 
iparművészete" kiállításon bemutatott (Leírólajstrom. 4. sz.) kelyhe volt ismeretes. Ez a kehely 
azonban mesterjegye szerint Schwager János Mihály műve. 

Schätzlnek ezenkívül szakirodalmunkban három műve ismeretes. Két kelyhe a gyön
gyösi volt ferences templom tulajdona, mindkettő 1760 körül készült.29 Eddig ismert legszebb műve 
azonban a szegedi volt ferences templom tulajdonában levő, 1763-ban készült kelyhe.30 A pesti volt 
ferences templom aranyozott ezüst ciboriumkelyhe és áldoztatókelyhe szakirodalmunkban eddig 
ismeretlen volt. A kehely D. évbetúje szerint 1765 és 1767 között készült. Jó arányú, sima ba
rokk forma, talpa sokszorosan profilált (ez Schätzl műveire igen jellegzetes), hatosztatú. Nódusza 
is hatosztatú, vázaidomú, kupája sima. Talpperemén beütve Kőszeghy 474. sz. mesterjegye, a 
pesti hitelesítőbólyeg és D. évbetü. 

A díszes cibóriumkehely ugyancsak 1765—67-ben készült D. évbetűje szerint. Az ara
nyozott ezüst, trébelt kehely magas, hullámos, sokszorosan profilált talpon áll, három voluta 
tagolja, a voluták közötti osztásokban poncolt alapon rocaille-os díszítés. Baluszteridomú nódusz, 
kupakosara poncolt alapon trébelt, két rocaille és legyezőidommal körülvett rózsás dísszel. 
Profilált fedelének kiképzése a talpéval megegyezik, tetején latin kereszt. Peremén beütve Kőszeghy 
474. sz. jegye, D. óvbetű és a pesti hitelesítőbólyeg. Ezek a művek Schätzl halála évében készültek 
és fent említett alkotásaival együtt a későbarokk jellegzetes, kvalitásos mesterének mutatják. 

Az 1769-től 1822-ig31 működő, erlaui (Eger) születésű, 1777. február 22-én pesti polgár
jogot nyert32 Schwager János Mihálynak a budai Szt. Anna-templomban őrzött kelyhe a már 
idézett „Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon Schätzl műve gyanánt került bemu
tatásra.33 A tűzaranyozott ezüstből trébelt kehely hullámos szélű, magas talpát rokokó kartu
sokban Krisztus életéből vett három jelenet (az ostorozás, a töviskoronázás, Jézus a Getsemanó 
kertben) díszíti. A kartusok között virágokkal és levelekkel borított voluták. Vázaidomú három
oldalú nóduszán szőlőfürt és rózsák. A talp díszítéseivel megegyező felépítésű kosarán három 
rokokó kartusban három jelenet Krisztus életéből (keresztvitel, Golgota és Krisztus feltáma
dása). Talpán beütve pesti hitelesítőbólyeg és Kőszeghy 482. sz. M. I. S. mesterjegye, amely minden 
kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a fenti kelyhet nem a jelzett leírólajstromban mesterekónt 
feltüntetett Schätzl József, hanem Schwager János Mihály készítette, aki a tróbelésnek épp oly 
magasszínvonalú mestere volt, mint Schätzl. Az alakos trébelésben azonban Schätzllel ellen
tétben, aki eddig ismert műveinek felfogása szerint a fólalakban megoldott kompozíciók híve 
volt, Schwager a miniatúraszerű ábrázolási módot kedvelte. Kehelyfelépítésük is más ; Schwageré 
karcsúbb, elegánsabb, Schatzlé zömökebb, a kupa szélesebb, a kupa és talp szélességi aránya 
Schatzlnél 1 : 07, Schwagernól 1 : 05. Magassági arányuk : a kupa aránylik a kehely egész magas
ságához, Schatzlnél 1 : 3, Schwagernél 1 : 2,5 arányban.A kehely 1770 körül készülhetett. Schwager 
János Mihálynak szakirodalmunkban kevés alkotása ismeretes, egy egyszerűbb, de jó forma-
adású kelyhe 1776-ból a Nemzeti Múzeum tulajdonában, egy díszkanala az Iparművészeti Múzeum
ban ós a „Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon bemutatott34 tóradísze, tóravértje 
jelenleg az Országos Zsidó Múzeum tulajdonában. A tóradísz hajóidomú, XIV. Lajos stílusú 
leveles, kagylós és fonatos díszítéssel, négy sor csengetyűvel, 1774 ós 1781 között készült, mint 
a hozzátartozó, négy«oszloppal és két gyümölcsfüzérrel díszített tóravért. Ezeken a műveken 
a rokokó díszítmónyékkel a copf díszítmények keverednek, de túlnyomó a rokokó jelleg. 

Eddig ismert legkiválóbb műve azonban a kiskundorozsmai r. k. templom aranyozott 
ezüst rokokó monstranciája.35 

A miniatúraszerűen finom trébelt jelenetek művószkezű ötvöse volt Reichenpfalter Simon, 
a XVIII. századi pest-budai ötvösök legkiválóbb képviselője. Mesterségbeli tudása szinte 
korlátlan, körplasztikában, lapos trébelésben egyaránt mester. Gazdag dekoratív fantáziájával 
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a kis jeleneteket az ornamentális részekkel harmóniába olvasztotta. Kitűnően mintázott és kom
ponált ; trébelő kalapácsa alól a magyarországi barokk ötvösség remekei kerültek ki. 

A mester a Budapest Történeti Múzeum Újkori Osztályán őrzött pesti ötvöscéh proto-
kollum szerint36 1763. december 11-én remekelt, 1763-tól 1772-ig említik.37 Illyefalvi—Pallós 
szerint a porosz-sziléziai Radivar (Ratibor)-ban született és 1763. november 28-án nyert pesti 
polgárjogot. 

Igen kevés művéről tud a szakirodalom, egy egykori magángyűjteményben levő cukor
tartójáról, a sátoraljaújhelyi r. k. plébániatemplom rokokó öröklámpájáról, egy lappangó szentség
mutatójáról, amelyre az európai ötvösség kiváló kutatója, M. Rosenberg hivatkozik38 ós egy 
remekbe készült elefántcsont kupafoglalatáról, tetején Neptunnal, amely egykor dr. Hirshler 
Henrik tulajdonában volt.39 

Budapest templomaiban folytatott kutatásaink során két publikálatlan remekművére 
bukkantunk, amely csekólyszámú oeuvre-jében nagy szerepet játszik. Az Egyetemi templom C 
évbetűje szerint 1765-ből származó feszülete ezüstből trébelt, hullámos, magas, ovális, profilált 
talpát lángnyelves rocaille-ok díszítik, két rokokó kartusban poncolt alapon trébelt rózsákkal. 
Nódusza rokokó díszváza idom. A keresztszárak háromkaréjos végződésűek, végeiken aranyozott 
plasztikus kettős angyalfejekkel. A korpusz ós az INRI tábla aranyozott. A kereszt hátán és 
a talpperemen beütött pesti hitelesítőbélyeg azonos Kőszeghy 479. sz. jegyével. A feszület jó 
arányaival tűnik ki. A pest-belvárosi plébániatemplom aranyozott ezüstből trébelt kelyhe és 
monstranciája a XVIII. századi pesti ezüstművesség legkiemelkedőbb alkotásai. 

A kehely talpa hullámos szélű, három karéjjal és három törtvonalú mezővel tagolt, pro-
filált, gazdag, szeszélyesen hajló lángnyelves és kagylós dísszel, három rózsa és szőlőfurtteTeke-
sített, pilaszterrel, amelyeknek alján kagylóidomban rózsa és szőlőfürt látható. A pilasz-
terek közötti mezőkben poncolt alapon rózsaágakkal körülvett rokokó kartusokban miniatúra-
szerú felfogásban trébelt, sokalakos jelenetek az ószövetségből : átkelés a Vörös tengeren, Izsák 
feláldozása, Melchidezek áldozata, öntött rokokó vázaidomú nóduszát leveles rózsaág díszíti. 
Kupakosarán búzakalásszal, szőlővel ós rózsaággal szegélyezett lángnyelves rokokó kartusokban 
poncolt alapon rácsos mezőben rózsaszál, az Apokalipszis, szőlőfürt, búzakalászos kartusban 
poncolt alapon a Szentháromság ábrázolása. A templom feljegyzései szerint Biankóvich Katarina 
ajándékozta az egyháznak.40 Talpperemén beütve Kőszeghy 480. sz. jegye, pesti hitelesítőbólyeg 
és E. óvbetű. A kehely felépítése igen elegáns, karcsú, a magas tróbelés miatt az összhatás a 
gazdag fény-árnyék folytán igen festői. A kis jelenetek is festőién felfogottak, finomak, kompo
zíciójuk kitűnő. A sokalakos megoldás nehézségeit játszva küzdötte le a művész. A kehely 1768-
ban készült. Ugyancsak 1768-ban készült aranyozott ezüst monstranciája, amelynek talpa az 
előző kehelyéhez hasonló felfogású, csak a talpat osztó pilaszterek közötti poncolt mezőkben 
a rokokó kartusok helyett lángnyelves rocaille-os díszítést láthatunk. Öntött, ívelt, rokokó váza
idomú nóduszán lángnyelvek és rózsadísz. A sokszorosan tagolt, felül megtört ívvel záródó, 
dicssugárral övezett szentségházat két volután nyugvó építészeti tagozat veszi körül. Jobb-és 
baloldalt két-két oszloppal és két-két konzolon térdelő angyallal. Az oszlopokat, amelyeknek 
fejezeténél két angyal térdel, csigás voluták kötik össze, középen baldachinnal, amelyről rózsa
füzér csüng le. 

A baldachin alatt az Atyaisten felhőkön. A szentségház alján sugárkoszorúval öntött 
galambábrázolás. A sugárkoszorút jobbról és balról rózsafüzér köti össze a volutákkal. Az egész 
szentségházat lemezből vágott dicsfónykoszorú övezi. A lunula álékkövekkel kirakott. A szentség
mutató talpán Kőszeghy 480. sz. jegye látható. Az úrmutató felépítése kitűnő, az aránylag mérték
tartóan díszített talp és nódusz a figyelmet a szentségház köré összpontosítja, amelynek minden 
apró részlete finoman mintázott, s a felfogás a részletező előadásmód ellenére mégis nagyvonalú. 
A részletek harmonikusan olvadnak össze és adnak hangsúlyt a szentségháznak. Az ismétlődő 
voluták, a lágyan kapcsolt ívek ritmusa folytatódik a térdelő angyalok hajlásának ritmusában. 
A két alsó térdelő angyal a maga nemében is kiváló plasztikai alkotás, amely Raphael Donner 
művészetének távoli hatása alatt készült ós mesterének jó alakos mintázó készségére vall. A mes
teri kompozíció és a részletek finom szépsége remekké avatja Reichenpfalter e monstranciáját. 
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A Paschberger-család művészete előkelő helyet foglal el a pest-budai ötvösség történeté
ben. A prágai születésű Paschberger József a nagyhírű ötvös dinasztia megalapítója, 1762. október 
24-én remekelt,41 1763. január 29-én nyert pesti polgárjogot,42 1768. június 13-án alcóhmester, 
1776. június 9-én céhmester lett.43 Paschberger József Reichenpfalter Simonnal együtt a pest
budai barokk ötvösség legnagyobb mestere. Kutatóink eddig a józsefvárosi r. k. templom ara
nyozott ezüstkelyhét tar tot ták legszebb művének, de a magyar egyházak kincstáraiban foly
ta tot t tanulmányaink során a kecskeméti plébániatemplomba készült kelyhe és a pesti volt 
ferences templom monstranciája művészetében ugyanolyan előkelő helyet foglal el. 

Az 1778-ban készült, tróbelt, aranyozott ezüst, három volutával tagozott kehely magas 
talpon áll. A voluták között trébelt, lángnyelves, legyezős rokokó díszítés. Háromoldalú, rácsos 
mezővel ós legyezőidommal díszített nódusz. Kupakosara három rocaille-díszes pilaszterrel tagolt, 
a közöttük levő mezőkben lángnyelves legyező- ós kagylóidomok. Talpán bevésve „Jn Tek. 
Josefstat zu Best 1778, Den 12 novemb.", beütött G. évbetű s Kőszeghy 387. ós 477. sz. jegye. 
A trebelés lendületes, a kontúrok lágyan hullámzóak, a szeszélyesen, de igen művészien kap
csolt díszítőmotívumokat harmonikus egységbe foglalják. A kehely fény-árnyék hatása a magas 
trebelés folytán igen festői, az átmenetek lágyak, finomak. A kehely a későbarokk művészet 
lebegő, vibráló lángnyelvekhez hasonló benyomását a szigorúan kiszámított kompozíció és lát
szólag önkényesen, valóságban azonban igen átgondoltan elrendezett díszítőmotívumok ellenére 
művészien érezteti. A Horváth H. által említett lipótvárosi Paschberger-kehelynek a második 
világháború alat t nyoma veszett.44 A Fővárosi Múzeum Történeti Osztályának aranyozott 
ezüst, rokokó kelyhe (kiállítva az 1913. évi Egyházművészeti kiállításon 15. sz. alatt) és a kecske
méti plébániatemplomnak az 1896. évi Millenniumi kiállításon 2351. sz. alatt bemutatott kelyhe 
Paschbergernek igen magasszínvonalú alkotásai. A kecskeméti plébániatemplom kelyhének fel-

19. kép. Űrmutató. Paschberger József 20. kép. Füstölő. Raisch György ötvös műve. 1774—1781. 
pesti ötvös műve. 1774—1781. Pesti volt Terézvárosi plébániatemplom 

ferences templom 

234 



21. kép. Boroskarma. F. K. pesti mester műve. 1768—1774. 22. kép. Úrmutató. Hart l Lambert pesti 
Deák téri ev. templom ötvös műve. 1800. Terézvárosi plébánia

templom 

építése és kiképzése a józsefvárosiéval csaknem teljesen azonos, csak a rokokó kartusokban a 
rózsadísz helyett trébelt jelenetek láthatók Jézus életéből, és a rocaille-ok ametiszttel kirakottak. 
A jelenetek trébelése osztrák metszetek alapján történt, igen lendületes, finomságban azonban 
nem versenyezhet a Reichenpfalter-féle ábrázolásokkal. A kehely megjelenése gazdagabb, pom
pásabb, mint a józsefvárosi kehelyé. 

A gyöngyösi volt ferences templomban és ugyanott a Szt. Bertalan-templomban őrzött 
feszülete (kiállítva : 1935. „Régi Buda és Pest iparművészete" c. kiállításon 11. sz. alatt) ugyan
csak rokokó stílusú. Pesti templomok kincstárában folytatott kutatásaink alapján a pesti volt 
ferences templom monstranciáján kívül egy cibóriumkelyhe, füstölője és a Deák téri ev. templom 
úrvacsorázó kelyhe került elő. A cibóriumkehely, a terézvárosi plébániatemplom tulajdona,45 

aranyozott ezüst, trébelt, kerek, profilált, hat volutával osztott talpú, gyűrüidommal kezdődő, 
függőlegesen bordázott baluszteres nóduszú, kupája sima, fedelének kiképzése a talpéval azonos, 
tetején kereszt. Peremén beütött G. évbetű, pesti városjegy, Kőszeghy 338. és 477. sz. jegye. 
1774 és 1781 körül készült. Sima, jól elosztott formájával a mester egyszerűbb alkotásai közül 
való, éppúgy, mint a Deák téri ev. templom aranyozott ezüst,46 trébelt úrvacsorázó kelyhe, 
amelynek kerek talpát füzér díszíti, nódusza fonatos, füzéres díszű, kupája sima. Elől vésett 
szalagcsokros medaillonban kettős címer és a „Maria Beleznai Geborne V. Podmaniczki 1787." 
felírás. Talpa füzérdísze között vésett heraldikus oroszlános címer. Talpperemén beütve a pesti 
hitelesítőbélyeg, H. évbetű és Paschberger József jegye. (Kőszeghy 477. sz.) A kehely 1783-ban 
készült. Hozzá sima, ezüst, trébelt, paténaidomú úrvacsoraosztó tányér tartozik, amely szintén 
a mester műve. 

Paschberger József legszebb alkotásának a pesti volt ferences templom G. óvbetőűje szerint 
1774 ós 1781 között készült úrmutatóját tartjuk. Az aranyozott ezüst, trébelt úrmutató ovális, 
tagolt, gazdag legyező ós fülkagylós díszű, efelett rozettákból csüngő füzérrel ékesített talpon 
áll, a szár indulásánál poncolt akantuszgallér, füzéres, fonatos díszű vázaidomú nódusz. 
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Szentségháza négyszegletes, felül ívelt záródással, oszlopon átcsavart szalagos keretelés
ben. Körülötte sugárkoszorú, két oldalán egy-egy leveles ággal átfont oszlop. A szentségház 
előtt át tört , rácsos XVI. Lajos stílusú erkély. Az oszlopok tetején trébelt rózsás váza, az oszlo
pokat összekötő ívek találkozásánál rojtos baldachin alatt az Atyaisten alakja, mellette két 
kanelurás oszlop. A baldachin tetején öntött galamb. A szentségházat ovális sugárkoszorú övezi. 
Tetején kereszt. Talpán beütve Kőszeghy i. m. 477. sz. mesterjegye, a 392. sz. hitelesítőbélyeg 
félig elvágva, hosszanti elhelyezésben és G. évbetü. A monstrancia XVI. Lajos stílusban fogant, 
a talp legyező- és kagylódíszeiben ugyan élnek még a későbarokk hagyományok, de a copf díszítő
elemek a rokokó díszítőelemekkel egységbe olvadnak. Az úrmutató formaadása elegáns, a tró-
belós éppolyan ízes és lendületes, mint a józsefvárosi templom kelyhén. A mester a nyugat-európai 
stílusváltozásokra érzékenyen reagált és a copf ötvösségnek éppoly művésze volt, mint a rokokó
nak. A rokokó stílusból a copfba való áttérés egyébként igen rövid idő alatt történhetett mes
terünk művészetében, mert mindkét alkotás G. óvbetűvel jelölt; 1774. június 12 és 1781. július 
21. közötti időben készült, míg a józsefvárosi kehely Paschberger művészetét a rokokó teljében, 
a belvárosi monstrancia pedig már a copf térhódításában mutatja. A Deák téri templom 1783-ban 
készült kelyhe már teljesen copf stílusú. 

A Petőfi téri ortodox görög templom ezüstből trébelt füstölője szintén a Paschberger-
múhelyben készült mesterjegye (Kőszeghy 477. sz.) szerint. A füstölőnek csak az alja készült 
a Paschberger-műhelyben, a teteje egy neogót füstölő felső része. 

A füstölő formaadása és díszítőelemei klasszicizálok. A kerek talpat egyszerű bordázott 
sor emeli ki, a vázaidomú test alul trébelt, állólevélsoros díszű. A lánc négy öntött angyalfejből 
indul ki. Fedele kerek, trébelt, állólevólsoros, borda- és liliomsoros díszű. Fenekének görög nyelvű 
vésett ajánlása szerint Athanasius Petegh adományozta 1793-ban. A füstölő Paschberger József 
szerény igényű alkotása, esetleg csak felügyelete alatt készült műhelymunka. 

A belvárosi plébániatemplom őrzi Raisch György pesti mester F. óvbetűvel jelölt, 1774 
és 1781 közötti időben készült, ezüstből trébelt füstölőjét. Raisch 1772-ben lett mesterré és 1782-ig 
említik.47 Igen kevés műve ismeretes. 

A kecskeméti egyház kincstárában folytatott kutatásaink során Raisch egy eddig isme
retlen kósőrokokó kelyhét fedeztük fel a hozzátartozó paténával együtt. Az aranyozott ezüst 
trébelt kehely hullámos, hatosztatú profilált magas talpát lendületesen trébelt kagyló, rózsa, 
szőlőfürt ós búzakalász díszíti. Nódusza három oldalas vázaidom, szőlőfürttel. Kosarának díszí
tése a talpóhoz hasonló. Peremén beütött pesti hitelesítőbélyeg, Kőszeghy 483. sz. jegye és F. 
óvbetű. A kehely tehát 1774 ós 1781 között készült. A mester kevésbé igényes műve. 

A belvárosi plébániatemplom füstölője kerek, profilált talpú, teste függőlegesen bor
dázott, ívesen hajló vázaidom, trébelt, lángnyelves díszítéssel. Füle kengyeles. Felső része ívesen 
hajló, á t tör t ívekkel és cseppsorral. Teteje trébelt, rocaille-os díszű. Fenekén beütött pesti város
jegy, F. évbetű és Kőszeghy 483. sz. jegye. E füstölője is a későrokokó ötvösség képviselőjének 
mutatja Raischot. 

A Deák téri ev. templom jó formájú, ezüstből trébelt fedeles boroskannája egy kutatóink 
előtt eddig ismeretlen kurzív F. K. mesterjegyű pesti ötvös műve. A hengeres testű, csőrös kiön-
tőjű, trébelt, akantuszleveles díszű, XVI. Lajos stílusú fülű kanna testét a talpperem felett és a 
szájperem alatt lapos trébelésű szőlőindás fríz díszíti. Az indák fonatosan kapcsoltak. A kerek, 
profilált fedél tetején levélsoros dísz között öntött kerek érem, Keresztelő János Jézust keresz
teli jelenettel. A kanna felépítése arányos, a fríz igen szép vonalú. Az ovális medaillonban kurzív 
F. K. monogramos mesterjegyű pesti mester a pesti ötvösség magas színvonalának átlagkép
viselője volt. A kanna beütött F óvbetűje szerint 1768 és 1774 között készülhetett. Schoen Arnold 
a pesti Deák téri ev. templomról írt művében Kronberg Frigyes művének tartja 1813-ból. Ez 
a beütött F évbetű miatt nehezen lehetséges. Kronberg Frigyest 1814-től 1828-ig említik.48 

Az ötvöstörténeti kutatás a XIX. század elején egy F. K. monogramos mester műkö
déséről tud, a „Régi Buda ós Pest iparművészete" c. kiállításon a 40. sz. alat t kiállított szavazó
urna mesteréről. A jelenleg az Országos Zsidó Múzeumban őrzött egyszerű, ezüstből trébelt, 
kommod formájú urna szerény alkotás, mestere a Deák téri kanna mesterével nem azonosítható. 
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A terézvárosi plébániatemplom az 1777-ben pesti mesterré lett49 Hartl Lambert kiemelkedő 
művét, egy aranyozott ezüst monstranciát őriz, amelyet mestere 1800-ban készített. Hartl Lam-
bertet a Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztályán őrzött céhnapló50 utoljára 1793. január 
1-én említi, amikor Nagerl Pétert alkalmazza. A szakirodalom eddig két gyertyatartóját (Nemzeti 
Múzeum) és egy egykor magángyűjteményben őrzött kannáját ismerte. 

A terézvárosi úrmutató szerint a hazai copf ötvösség jeles képviselője volt. Az úrmutató 
tróbelt, ovális, magas talpát fonatos dísz, levél- és gyöngysor díszíti. Nódusza füzérdíszes váza
idom, felette fonatos ékítmény. Szentségháza felül ívesen záródó tóglalapos alaprajzú, előtte 
á t tör t rácsos erkély. A szentségház búzakalásszal, szőlőtővel díszített, gyémántokkal kirakott, 
két oldalán két-két oszlop, amelyekre levélágak csavarodnak. Tetejükön váza, trébelt rózsákkal. 
A szentségház felett az Atyaisten tróbelt alakja, alatta sugárkoszorúban galamb, felette kereszt. 
A szentségházat dicsfénykoszorú övezi. Talpán bevésve : „Gemacht Lambertus Hartl Anno 
1800".51 Hátán beütve Kőszeghy 606. és 603. sz. jegye. Eszerint a Kőszeghy 606. sz. alatt 
közölt téglalap alakban nyomtatott L. H. mesterjegy is Hartl Lambert mesterjegye (lásd Eger 
város ötvösségénél). Megegyezik Kőszeghy 484. sz. alatt Pest város ötvösségénél feltüntetett, 
téglalapban elhelyezett nyomtatott L. H. mesterjeggyel. Hartl Lambert tehát 1793 után 
Egerben működhetett. Egerbe, az ekkor virágzó püspöki városba Eszterházy Károly érsek 
mecénási híre vonzhatta, de az érseki kincstárban eddigi kutatásaink szerint csak kisebb igényű 
tárgyai, egy jó vonalú tálca és egy szenteltvízmerő találhatók. Az egri polgárság számára is 
dolgozott, mert a volt minorita templom Madonna képén levő fogadalmi tárgyakat Kőszeghy 
kutatásai szerint ő készítette.52 

Végezetül megemlítjük azokat a XVIII. század második felében működött pesti meste
reket, akiknek művei nem ismeretesek ugyan, nevüket azonban az okleveles feljegyzések és a 
céhiratok megőrizték :53 

Hausser Józsefet 1757-ben említik, a bodai születésű Mohr János Ádám 1735. május 
24-ón nyert pesti polgárjogot, a nagyszombati Svacsek Ignác 1756. február 24-én lett pesti polgár, 
Fridi Ferenc 1757-ben pesti polgár, Svitzigné Erzsébet 1759-ben szerepel. Kolbel Jakab 1761-ben 
mester, 1788-ban szerepel utoljára. Kojanitz István 1762-ben lett mester, 1788-ban már nem 
ól. Kolbl Miklós 1771-ben mester ; a boroszlói Ehrlich Sámuelt 1766-ban említik, Kohr József 
1768-ban lett pesti polgár. Witman Antal 1772 és 1788 között szerepel, a miskolci Gorbatsh Ádám 
1773-ban vétetett fel a céhbe, Kovács Ferenc is 1773-ban szerepel mint választott polgár. Kojanitz 
Ferenc 1776-ban mester. Veroszti György Willibald 1777-ben mester, 1800-ig kimutatható. Müller 
János Mihály 1760-ban inas, 1781-ben mester, 1798-ig említve. Fischer Andrást 1779-ben említik, 
Schaidetter (Scheidecker) János 1783-ban mester, 1794-ben szerepel utoljára, Luttasisch (Luga-
sich) Vencel 1782-ben mester, 1783—84-ben említik. Kojanitz György 1785-ben pesti polgár. 
Schkultéti Mátyás 1785-ben említve, Jaucher Mihály 1785-ben pesti polgár. Pletl (Bletl) József 
1785-től 1819-ig állandóan szerepel. Fauser János Mihály 1786-ban mester, Schorndorfer Ferenc 
1787 ós 1800 között fordul elő. Semler Miksa 1788-ban mester, 1797-ig kimutatható. Nagerle 
Péter 1793-ban mester, 1822-ig említik. Pohl (Poll) János 1793-ban választott polgár. Koller 
András 1790 és 1793 között említve, 1791-ben mester, Komlósi Gottfried József 1791-ben „fel
kapja" a remeket, és 1797-ig szerepel, Betumviel János 1794-ben Pesten egy fél évig dolgozott. 

A XVIII. századi pest-budai ötvösök további, még ismeretlen műveinek, a pest-budai 
ötvösség kisugárzásának és az ország művészetében betöltött szerepének részletes vizsgálatára 
a már megindult topográfiák nyomán előkerülő emlékanyag nyújt majd lehetőséget. 
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HELEN PATAK Y 

GOLDSMITH'S ART AT BUDA AND PEST IN THE 18th CENTURY 
(ON" THE EVIDENCE OF TREASURES KEPT IN THE CHURCHES OF BUDAPEST) 

A reconstruction of the history of Hun
garian goldsmith's art encounters many dif
ficulties because the greatest par t of the works 
of art and the archival material relating to them 
have been destroyed, and also because the 
documents which happened to escape destruc
tion cannot, as a rule, be identified with the 
existing relics. The work of destruction reached 
its peak during World War I I so tha t nearly 
all still existing treasures in the custody of 
the capital's churches derive from the 18th and 
19th centuries. An exception is the so-calledcha-
lice of Budaújlak : this remnant of a chalice is 
kept in the Church of Our Lady at Buda and 
shows the late gothic style of the 16th century. 

Hungarian goldsmiths enjoyed European 
fame during the Middle Ages but their craft 
deteriorated in the central parts of the country 
during Turkish occupation, so tha t its further 
development can be traced only in the work
shops of Transylvania and Upper Hungary. At 
Buda, occupied by the Turkish conquerors, 
goldsmiths had to adapt themselves to oriental 
taste : most of them were Turks or Serbs 
who had immigrated with the Turkish invaders. 
No works of ar t from this period have been 
preserved for posterity. 

After the liberation from Turkish yoke, 
eight goldsmiths of Buda were admitted to 
the goldsmith's guild in 1696. The goldsmiths 
of Pest formed no guild between 1686 and 
1759 : masters of the craft were licensed to 
work as external members of the Guild of 
Buda. I t was only in 1759 that the guild was 
restored at Pest. 

Most important among the customers was 
the Church : the major par t of the still existing 
churches of Pest was erected at tha t time, and 
the devastation wrought by the Turks neces
sitated a replacement of the liturgical equipment 
everywhere. Another important customer was 
the class of the bourgeoisie whose members 
were growing wealthy after the expulsion of 
the Turks. The heads of the revived guild of 
Pest were mostly master goldsmiths who had 
immigrated from Austria and Bohemia ; they 
were genuine artists, and their works of ar t 
soon surpassed the products not only of the 
masters of Buda but those of all historical 
centres of the Hungarian goldsmith's art. 
The masters of Pest adapted themselves to 
Hungarian taste and their later products re
vealed Hungarian national motifs, as witness 
the works of József Szentpéteri in the 
first half of the 19th century. Their products 
achieved fame both in and outside Hungary. 

The baroque chalice and garland from the 
middle of the 18th century, now in the posses

sion of the St. Anne church at Buda, shows 
instructively how easily also the Serbian gold
smiths of Buda adapted themselves to West 
European trends of style after the Turkish 
occupation. 

János M. Puchmayer, János Benyó and 
Márton Lubisich were the most prominent 
goldsmiths of Buda in the middle of the 18th 
century. Sacred vessels, now in the custody 
of the St. Anne church a t Buda, the products of 
János Benyó (1740—1758), demonstrate the 
exquisite ar t of this baroque master. (It is 
to be noted tha t the numbers shown in brackets 
after the name of this artist as well as after 
that of other artists quoted in this article in
dicate the first and the last year in which 
the artist 's name appears in the register of 
the guild of Buda or Pest.) 

Among the most noteworthy creations of 
János M. Puchmayer (1746—1778), this promi
nent master of rococo art, are an altar-cruet 
t ray from 1763 and a chalice from about 1765 
adorned with the embossed images of Jesuit 
saints ; both pieces are now in the St. Anne 
church at Buda. This master reached the 
peak of his ar t in the rococo chalice which is 
now kept in the church of Budaújlak. This 
colour-enamelled piece, made in 1769, shows 
the rococo style and is adorned with scenes 
from the New Testament. Puchmayer modelled 
his works of art after Austrian patterns. I t was 
likewise in 1769 tha t he made a well-propor
tioned silver incense boat, alsóin the custody of 
the church of Budaújlak. 

A rococo sanctuary lamp, adorned with 
Biblical scenes, made in 1767 and kept now in 
the church of Budaújlak, the sole known 
creation of another famous master, Márton 
Lubisich (1750—1790), belongs to the most 
exquisite pieces made by baroque goldsmiths 
at Buda. 

His son, Imre Lubisich (1768—1830), a 
noted representative of the Louis XVI-style 
was also a gifted artist as witness a thurible 
made towards the end of the 18th century 
and kept now in the Tabán Parish Church, 
further a crucifix made about 1810 and kept 
now in the church of Budaújlak. 

That the members of the guild of Pest, 
revived in 1759, disciples of Austrian — princi
pally Viennese — masters, also reached a high 
artistic level is revealed by the treasures of 
the churches at Pest. The earliest known 
such piece is a beautiful rococo chalice deco
rated with scenes from the life of St. Francis 
worked in high relief ; it is the work of József 
Fauser (1751—1762) and is now in the posses
sion of the Franciscan church in the Mártírok 
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Avenue. Another of his works, executed in 
a similar manner but more richly adorned, is 
a chalice in the St. Anne church at Buda : made 
around 1760, it shows the images of Jesuit 
saints. 

Only very few creations of József Schätzl 
(1757—1767) are known. Two ciboria of 
gilded silver, now in the Franciscan Church 
of Pest, were made between 1765 and 1767 
and reveal a delicate taste. 

Two pieces made by János M. Schwager 
(1769—1822) are known : a chalice, made 
about 1770, is embellished with scenes from 
Christ's life and kept now in the St. Anne 
Church a t Buda ; further a Torah decoration 
modelled in the form of a ship, made between 
1774 and 1781 which is in the custody of the 
National Jewish Museum. Decorations on 
Schwager's work are dominated by rococo 
motifs. 

The most gifted of all goldsmiths of Pest-
Buda of the 18th century was Simon Reichen-
pfalter (1763—1772), a most prominent master 
of miniature repoussé-work. Not many of 
his works are known to art history. There is a 
rococo crucifix from 1765 in the University 
Church; a chalice of gilded silver with embossed 
decorations representing scenes from the Old 
Testament, made in 1768 and now in the pos
session of the Parish Church of the City of Pest ; 
finally, a monstrance in the same church, also 
from 1768. All these pieces belong to the 
most outstanding works of ar t created by 

Fig. 1 Chalice. By a Serbian master of Buda. First 
half of 18th century. St. Anne Church, Buda 

Fig. 2 Chalice. By János M. Puchmayer, master 
goldsmith at Buda, 1769. Parish Church of 
Budaújlak 

Fig. 3 Sacred vessels. By János Benyó, master gold
smith at Buda between 1746 and 1758. St. Anne 
Church, Buda 

Fig. 4 Sanctuary lamp by Márton Lubisich, 1766. 
Parish Church of Budaújlak 

Fig. 5 Detail from sanctuary lamp. By Márton Lubi
sich, 1766. Parish Church of Budaújlak 

Fig. 6 Detail from sanctuary lamp. By Márton Lubi
sich, 1766. Parish Church of Budaújlak 

Fig. 7 Detail from sanctuary lamp. By Márton Lubi
sich, 1766. Parish Church of Budaújlak 

Fig. 8 Thurible. By Imre Lubisich from end of 18th 
century. Parish Church of Tabán (Buda) 

Fig. 9 Chalice by József Fauser, master goldsmith 
at Pest. 1753. Formerly Franciscan Church in 
Mártírok útja, Buda 

Fig. 10 Chalice by József Fauser, master goldsmith 
at Pest. About 1760. St. Anne Church, Buda 

Fig 11 Ciborium by József Schätzl, master goldsmith at 
Pest. 1765 —67. Formerly Franciscan Church, Pest 

Fig. 12 Chalice by János M. Schwager, Pest, about 
1770. St. Anne Church, Buda 

masters of the silversmith's craft in the 18th 
century. 

The Paschberger family occupies a pro
minent position in the history of the gold and 
silversmith's art in Pest-Buda. József Pasch
berger, born in Prague (1762—1776), and Simon 
Reichenpfalter were the two greatest masters 
of the baroque style in Pest-Buda. A gilded 
silver chalice, made by Paschberger in 1778 
and kept now in the Roman Catholic church 
of the VHIth District, has always been re
garded as the most beautiful work of this mas
ter, but it must be admitted tha t two of his 
other works, namely a rococo chalice in the 
Parish Church at Kecskemét and a monstrance 
in the Franciscan Church of Pest (1774—1781), 
revealing the style of Louis XVI, are quite as 
noteworthy pieces of art. Two of the master's 
more modest creations are the ciborium — 
made between 1774 and 1781 — of the Roman 
Catholic Parish Church of the Vl th District 
and a chalice adorned with festoonlike embel
lishments : made in 1783, it is now in the 
possession of the Lutheran church of Pest. 

The Parish Church of the City of Pest is 
in the possession of an embossed silver rococo 
thurible made between 1774 and 1781 by the 
master György Raisch (1772—1782). 

An exquisite work of art, a monstrance, 
made in 1800, is the creation of Lambert Hartl: 
he was licensed as master in 1777 and worked 
at Eger as from 1793. I t is in the possession 
of the Parish Church of the Vlth District. 

Fig. 13 Crucifix. Simon Reichenpfalter, master gold
smith at Pest, 1765. University Church 

Fig. 14 Chalice by Simon Reichenpfalter, master 
goldsmith at Pest. Parish Church of the City 
of Pest 

Fig. 15 Monstrance made by Simon Reichenpfalter, 
master goldsmith at Pest, 1768. Parish Church 
of the City of Pest 

Fig. 16 Detail from monstrance made by Simon 
Reichenpfalter, master goldsmith at Pest, 1768. 
Parish Church of the City of Pest 

Fig. 17 Ciborium by József Paschberger, master 
goldsmith at Pest, 1774—1781. Parish Church 
of the Vlth District 

Fig. 18 Chalice by József Paschberger, master 
goldsmith at Pest, 1783. Lutheran church of 
Pest 

Fig. 19 Monstrance by József Paschberger, master 
goldsmith at Pest, 1774 — 1781. Franciscan 
Church at Pest 

Fig. 20 Thurible by György Raisch, 1774—1781. 
Parish Church of Vlth District 

Fig. 21 Wine jug. Made by K. F., a goldsmith at 
Pest, 1768 — 1774. Lutheran church of Pest 

Fig. 22 Monstrance by Lambert Hartl, master gold
smith at Pest, from 1800. Parish Church of Vlth 
District 
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