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B E V E Z E T É S .

Kecskem éti W . Péter ötvös-mester, a X V II. század derekán, 
a drágakövekről, s azoknak bűvös-bájos hatásáról, valamint az 
ötvös-műipar technikájáról szóló könyvet írt, melynek szépen 
m egtartott eredeti példánya birtokomban van. E  munka, a maga 
korában párját ritkító élénk történelm i érzékkel van írva. K ecs
keméti számot ad mindenről, mit s hol tanúit, kitől látott, hol s 
mikor te tt pap irosra; úgy hogy az ő életrajzát, saját művében 
elszórt jegyzeteiből, s azok alapján te tt kutatások nyomán, csak
nem egészen összeállíthatjuk.

A X V II. században az ötvösséget vagy a legkiilönb m esterség
nek, vagv épen, a nyomdászattal egvütt, «liberalis ars»-nak tekin
te tték .1 Még a következő század elején is, midőn ez iparművészet 
már ugyancsak benne volt a rákfordulóban, ígv magasztalja egy 
verselő :

Ollyan az ötvösség,
Hogy minden m esterség  
Könnyen az t fel nem veri ;
Olly igyekezetem  
N incsen, hogy dicsérjem ,
M ag a -m ag á t dicséri ;
De m egvallom azt is,
H ogy edgy m esterség  is,
M indenben el nem éri.

Ez az iparművészet minálunk különösen jó talajra talált. 
Bethlen Gábor aligha fejezte ki az egész magyarság véleményét, 
azt mondván, hogy «az tékozlással való köntösbeli luxus nem az 
magyar humorhoz való».2 Szavaiban legföljebb annyi az igazság,

1 U to ljára  1701-ben em líttetik  m int «B ruederschatft der Freyen G oldschm idt 
K unst», a körmöczi ötvösök czéhlevelében, art. 1. E redetije  az egyetem i könyvtárban.

2 Történelmi kalászok. Szerk. Thaly K álm án. Pest, 1862. 96. 1.
Arch. Értesítő. ' 4
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hogy a magyar ember arany-ezüst házi szereire, ló-szerszámra, 
drága-köves fegyvereire s egvéb «köves marhára» még többet 
költött mint testi ruhájára. Egyébként a magyar díszruha sem 
lehetett el ötvös munka n é lk ü l; csat, boglár, gombok, ötvös- 
műhelyből kerülnek a dolmányra. Az egymással vetélkedő tnind- 
két religió, egyházi szentedénvekkel ; a közszokás, melv értékes 
ajándéktárgyul mindenkor kupát vagv serleget osztogat : ezek 
készíttetésével segíté elő az ötvösséget.

Szóval a X V II. század, a föld minden javainak szabadalma
zott birtokosainál szükségessé tette  a fényűzést, s ezzel nélkülöz- 
hetlenné az ötvöst. Innen magyarázható, hogy e korban nincs az 
országban valamire való város, hol ötvös-czéh ne volna. Sőt igen 
gyakran találkozunk «kontár helven» vagv «ezéhetlen helven 
mívelő» s «várbeli» ötvösökkel is, kik alatt egyes főurak udvari 
ötvösei értendők. így pl. a gróf Csáky család kassai levéltárában 
máig őriztetik egy szerződés az 1630-as évekből, melyben Kolozs
vári Lugosy Mihály szendrői ötvös hite alatt fogadja, hogy 
igazán és híven szolgálja «Csáky István uramat ő Nagyságát — 
úgymond — nem egy sem két esztendeig, hanem valameddig ő 
Nagysága kívánja az én mesterségem szerint való munkámat, úgv 
mint az ötvös mívemet ő Nagysága kedveli.»

A X V II. század fényűző légkörében úgy érzik magukat ötvö
seink, mint a hal a vízben. Meggazdagodnak s befolyásra tesznek 
szert. Ez időben nincs ugyan már köztük alispán vagy várkapitány, 
mint volt az Anjouk korában ; 3 azonban ha nem is lépnek ki 
rendjük, a polgári rend sorából, ott legalább mind vagyonukra, 
mind állásukra nézve, határozottan a legelsők. Az úrnapi körm e
neten a legrégibb czéhek előtt lépdelnek,4 s tagjai nagy szerepet 
visznek a városi közéletben. Nem csoda ha ő nagy jóllétökben 
elbizakodva, fennhéjázásuk szinte közmondásossá válik, s mint 
«kevély ötvösökről» gajdol róluk a hegedős.

Úgy látom annál nagyobb volt az ötvösök befolyása, minél 
nagyobb és gazdagabb volt a város, melyben laktak. Főkép olv 
helyeken, mint Szeben és Kassa, hol időnkint a város által

3 R óbert K ároly oklevele, dd. 1331. : «M agister Petrus, Filius Simonis de Senis 
d ictus, & fidelis aurifaber noster, V iceque Comes & C astellanus Scepusiensis.» W a g 
ner : Analecta Scepusit. V iennae, 1774. I. 131., 132.

+ «zu allen Zeithen unw üdersprechlich den R a n g  u. V orzug haben». A budai 
ötvösök czéhlevele, 1696-ból. Art. 25. Az egyetem i könyvtár kézirattárában .



2 0  3

haszonbérelt aranvfínomító ház, vagv pénzverde állott fenn, okvet
len ötvösöknek is kellett szakértőkűl benn lenni a tanácsban, 
mert többnyire ez ítélte meg a ezément minőségét. Igv a szebeni- 
ről ezt az adatot találtam :

« . . .  non solum de lucri summa, uerum etiam de bonitate 
aureorum cogitur Cementarius reddere rationem, ne decliniori 
quam par est gradu emissi adulterini indicentur. Ouamobrem 
Cibinienses ab initio consueuerant, ex uno quoque Cemento, 
nummum unum aureum quasi specimen totius summe in senatum 
accipere, atque tot patrum oculis prouideri an gradui genuino 
corresponderet dignusque foret emissione.» 5

A czement-próbák ilvetén bemutatásának szükségessége, egyik 
nagy oka annak, hogy az ötvösök beférkőznek valamennyi város 
tanácsába, s ott csakhamar szóvivőkké válnak. Ezért mondja 
1675-ben egy irigy nemesnek «Az világhoz szabott éneke» :

Kovács bocskort csinál,
Ötves //agy vasat ver. 6

azaz nagy dolgokat emel, nagv szerepet játszik.
Annyi bizonyos, hogy az 1600-as évek folyamában, már nem

csak a senatorok, hanem a városi főbírák sorában is nagy számmal 
vannak az ötvösök. A bíró-pálezát a század első felében Kolozs
várt Ötves András (1623), majd Ötves Márton (1649), Kassán 
Debreczeni Mihálv (1640), Brassóban Goldschmidt S. Mihály 
(1639— 1659), Medgvesen Eöttves vagv Goldschmidt Mihály. 
Szatmár-Németiben Szegedi Eötvös Mihály (1642-—1646) ötvös
mester viselte, kellő dignitással s becsülettel. Ez utóbbinak keze 
munkáját máig őrzi az ottani ref. egyház ilv feliratú ezüst kannája: 
«Én Szegedi Eötvös Mihály készíttettem el Istenhez való indu
latomból 1627» ; továbbá, egy urvacsorai ezüst tányér, mely «ex 
amore erga Deum et Ecclam Nemethianam per Dom. Michaé- 
lem Eötvös Szegedi judicem primarium» ajándékoztatok «ad 
distributionem Cce(n)íe D(omi)ni a. D. 1646».

A  X V II. század második felében Nagy-Váradon Eötvös Dem- 
jén (1653), Ráczkeviben Ötves János (1656), Szatm ár-Ném eti
ben Egei Ötvös András (1670) uraimékon áll a bírói magas

5 Commentarius sufie/ auri jbraxim. A uctore ladislao  Debrecino. L ibV V II. 
ca. i. Az 1540-es évekből való eredetije az erdélyi muzeum kézira ttárában . \

6 Közli Thaly : Figyeli! (szerk. Abafi), V. 58. -

14*
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tisztség. Erre, t. i. az ötvösök gyakori bíróságára czéloz egy régi 
magyar nyomtatvány következő verse :

N ézd el mi köztünk is,
G yakran áll bíró is,
Ötvös m ester em berbül.7

H a már a városi lakosság úgv megtisztelte az ötvös-czéh- 
b e lie k e t; ezek is megakarják becsülni önmagukat az által, hogy 
minden jö tt-m entet nem eresztenek be maguk közé, hanem 
ugyancsak megválogatják kit vesznek föl «apródúl» 8 vagyis inas
nak, zárkózott czéhökbe. Minden általam ismert czéhszabálvban 
vagy első helyen, vagy a szövegben erősen hangsúlyozva fordái elő, 
hogy a czéhbe csakis «jó házból» való fiúk vehetők fel inasokúi. 
E  tekintetben már 1473-ban így intézkedik a kolozsvári ötvös- 
czéh jegyzőkönyvének első pontja: «Czw dem ersten . . . her 
sey geporn recht vnd redlich, von erlichin fromen eldern, bevde 
von vatir vnd mutter, vnd daröbir zal her brengin pryfflich 
geczewgnisz». A következő században az erdélyi szászok így ren
delkeznek e tárgyban : «Zum ersten, W elcher in die zech auff- 
genommen wvll werden soll ehlich geborn und from sein, es 
szev M eister Lehriungh oder Gesell,» 9 etc. A  X V II. században 
szintén az első pontban kívánják meg, mintegy előre bocsátva 
(«vor allen Dingen») hogy a belépő jó házból való legyen.1'

A felhozottak után bizonyosnak vesszük, hogy Kecskeméti 
W . P é te r is jó házból származott, tisztességes szülék gyermeke 
volt, m ert különben nem vették volna be a czéhbe. Valószínű, 
hogy atyja is az érdemes ötvös mesterséget folytatta, m ert a 
máig fönnmaradt ötvös jegyzőkönyvek tanúsága szerint, a czéhbe 
fölvett inasok közt legtöbb az olyan, a ki apja mesterségét foly
tatja, valamint protestáns helyeken, mint Erdély városaiban igen 
gyakoriak a papok gyermekei. H a pl. a brassói ötvös czéh iratait 
vesszük kezünkbe, azokban egymásután a következő inas-szegőd- 
tetéseket olvassuk :

 ̂ A z  ötves mesterségről való vetélkedés. H . n. 1716. 168. vers.
8 latinul is «approdianus». A fiesti ötvösök czéhszabátyai 1 y2g-ből, a  trencséni 

ötvös-czéh 1662-iki á tira táb an . E redetije az egyetem i könyvtár kézira ttárában .
9 A z  erdélyi szász ötvös-czéhek rendszabályai', m egállapítva és kiadva a szász 

universitás á lta l. E redeti h á rty ao k ira t 1561-ből, B rassó város levéltárában.
10 A beszterczebányai otvös-czéhnek k iado tt «Zech- u. A riickl-Brieff». 1630. 

Egykorú, a  tanácsnak  bem utato tt m ásolat. B eszterezebánya levéltárában. F. 347. N. 52.
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Anno 1586 Am 14 Augnsti. H aben dv Ersamen meiszter 
einen Jungen eingedingtt dem M. Jerem ia Greph. W nd tt heiszt 
m itt Namen W elten  W rbyger, greger W rbygersche son, von 
Clausemburgh.11

Anno 1586. Dy Ersamen Meiszter, haben dem M. Greger 
K indler einen Jungen verdingtt am. 6. tagh Marty, m itt Namen 
Bartholomeus katner, Christel katnerschs sein son, ein Croner.12

Anno 1587. haben dy W . h. dy Meister, einen Jungen ver
dingt, dem M. hans K annerdtt, m itt Namen Andres, eines Phar- 
reschs son von der R otterbach in Bwrtzlandtt.

Anno 1589. H aben dy Ehrscham en hern dy meister ein 
Jungen verdingt dem Erbaren Ma. M. M erthen gwbeschs, der 
Jung heist Johannes Taschner, h. Simonis Taschnerss son eines 
Praedigers in Cronas stadt.

Item  1589. H aben dy Ehrscham en hern dy M eister einen 
Jungen verdinget dem M. Nikles m itt Namen Piter, P iter Perl- 
heffterschs sein son der ein goltschmid ist gewest.

1589. Am 10. tagh Septembris H aben dy W eyse H ern  dy 
M eister ein Jungen verdingtt dem M. H annes Leffler, der Jungh 
heist Bartes hannes Igells (ez is brassai ötvös volt) sein son.13

¥

A Kecskem éti W . P é te r nevében előforduló «W» betű alatt 
bizonyára családi neve rejtőzik. Kecskem ét törzsökös családai 
között a X V II. század elején W eres, W égh, W ajda nevűeket 
találtam. W eresék egy ága Jász-Árokszállásra költözött, melynek 
levéltárában máig őriztetik egy: «Fassiones ad instantiam uxoris 
Georgii W eres alias Kecskeméti» feliratú, I I I . Károly korabeli 
boszorkányper. Szerzőnk az em lített családok közűi melyikhez 
tartozott, nem tudjuk eldönteni, m ert ő maga seholsem írja ki. 
A  kérdés kinyomozása annyival nehezebb, m ert szerzőnk atyját, 
ki valószínűleg szintén ötvös volt, (mivel a X V II. században a 
mesterfiak örökölni szokták atyjok m esterségét) Kecskem éten 
laktában, a kor szokása szerint, nem Kecskem étinek,) se nem

11 U rbiger B álint 1597-ben kolozsvári ötvös-m ester. L ásd  a  kolozsvári ötvös 
czéh jegyzőkönyvét, az erdélyi m úzeum ban.

12 K atner K eresztély b rassa i ötvös volt. L. a brassai ötvös-czéh vagyoti- 
jegyzékét.

13 A  brossai ötvös-czéh « Főzz den Lehrjtingen'i> feliratú aj>ródkönyvébe7i.



2 o 6

W eres, W égh vagy W ajdának, hanem foglalkozása után egysze
rűen Ötvösnek hívták.

Az 1600-as években a praedicatum, polgári családoknál, min
denkor a származási helyet jelentette. Ennélfogva, a szerzőnk 
családi neve elébe te tt «Kecskeméti» jelző alatt, okvetetlen szár
mazási helvét kell értenünk.

J

Kecskem éten az ötvös-czéhet 1557-ben alakította m egSzeged 
városának török kézre kerülte után oda menekült három ötvös 
mester, úgymint Ötvös Sebestyén, Ötvös Benedek és Ötvös Imre, 
kik czéh-szabálvaikat a debreczeni ötvös czéhtől kölcsönözték.14 
Már a X V I. század végén s a X V II. elején, úgy látszik, hogv 
szép virágzásnak indúlt a kecskeméti ötvös-czéh. Az ottani ötvö
sök, műiparuk czikkeivel, nemcsak az Alföld egy nagy vidékének 
magyar lakosságát látták el, hanem a török és tatár tisztek szá
mára kedveskedésből olv gyakran kiszolgáltatott ezüst csákányo
kat, aranyos botokat, gvöngvhátas késeket s drágaköves szablyákat 
is ők készítették. Később azonban a török által «az váras elpusz
tulván, az ű czéhbeli tisztek is megfogyatkozott». Ennélfogva 
1625-ben a városi tanács, a kecskeméti «böcsületes ötvös mes
terek, úgvmint Ötvös Gvörgv, Ötvös Balázs, Cseh György és 
Ötvös Péter» kérelmére, üzletük gvarapítása végett, az 1557-ben 
Debreczenből hozatott czéhszabálvokat megerősítette, «hogy űk 
is az melv böcsületes Atvánkfiainak gyermekeket az mesterségre 
taníttvák, azoknak is szabadon leveleket adhassák pecsétek alatt, 
hogv minden böcsületes várasban elő állathassák igazságokat, és 
művet adhasson nekik minden böcsületes m ester ember, az ű 
tanulásoknak és tudományoknak öregbűlésiért» .15 Az itt idézett 
sorokban az az újítás van kifejezve, hogv a kecskeméti ötvösök^ 
mint ötvös czéh, kitanult szolgáiknak közérvényű bizonyítványt 
adhatnak, mire 1 557-ben nem voltak felhatalmazva. Oly helyeken, 
hol az ötvös-czéh nem állíthatott ki bizonyítványt a felszabadűlt 
inasnak, ki «inas apród esztendeit az ötvös vagy más míven k itö ltö tte»: 
rendesen a városi vagy egyéb hatóság adott ajánlólevelet. így pl. 
szintén 1625-ben az ónodi kapitány ád ajánló levelet egy inas
nak, mely szerint «legyen szabad ő neki is minden kulcsos váro
sokban, mezővárosokban, várakban, udvarokban és falukban járni,

'4 H ornyik J á n o s :  Kecskemét város története. K ecskem ét, 1861. II. 271.
‘5 Hornyik, /. h. II . 279., 280.
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tanulni és vándorolni, mívet adván neki bízvást kegyelmetek» 16 17 18 
t. i. a czéhmesterek.

Kecskem éti W . P é te r épen az em lített kecskeméti szabada
lom kelte és érvénvbe léptekor vagvis 1625 után hagyhatta el 
szülötte földét, miután kitöltötte «apród» vagyis inasszolgálatá
nak négy esztendejét.

Brassóban, a czéhjegvzőkönvvek szerint 2, 3, 4 vagy 5 évig 
tarto tt az inas-szolgálat ideje, m ert tekintetbe vették , hogy 
az inas kinek a gverm eke, hova való, meg tudja-e adni a 
«czéh igasságát», ki ruházza, stb. stb. Azért még Brassóban is a 
legtöbb inas négy évig szolgált. Kassán, Szatmárban, Debreczen- 
ben, Váradon, szóval a magyar ötvösöknél, a czéhszabályok sze
rint minden inas négv évi szolgálatra volt kötelezve, mely után 
az illetőt ura és mestere «a czéh előtt szabadossá vallotta» azaz 
felszabadította. A czéhmester útravalóúl, kegyes, jóakaró intések
kel látta el : «Te neked az előtt — úgymond — pálcza azvagy vessző 
volt az te büntetésed ; de immár ezután ha úgv nem cselekeszel 
az mint kellene, tisztességessen nem viseled magadat, bizonyára 
ezután törvénvnvel nvúlnak hozzád és így tisztességedben is meg
fogyatkozol. Az tisztesség dolga penig csak egy czérnaszálon áll, 
azt igen kell az embernek oltalmazni, mert ha annak az kötele 
egyszer elszakad, igen nehez azt helyére állatni».'7

Szerzőnk mint «szolga (famulus, ministrans) vagyis legény, 
szokás szerint vándorolni, világlátni ment, hogy soha többé vissza 
ne térjen szülővárosába, hol, a mint láttuk, abban az időben már 
a régi mesterek is alig tudtak megélni, s honnan ép ez időben 
jö tt ki azon Kecskeméti Eötwös János, ki 1648-ban a rimaszom
bati ötvösök czéhmestere volt.,fa

A  m esterlegénveknek keserves sorsuk volt a X V II. század
ban. Az ötvös-legények azonban, a többiekhez képest tűrhető 
állapotban éltek. Legalább a nyomorral nem igen jö ttek  köze
lebbi ismeretségbe. Az ipar ez ága virágjában áll, s ügyes legé
nyen kapva-kaptak a mesterek. «Hetibérök» pontosan kijárt s 
több volt mint bármely más mesterlegényé. A  czéhszabályok

16 Magyar történelmi tár. X X II . 250.
17 A z kassai Eötwös-Czehnek Regestroma. 1600-ból ; az utolsó lapon. A felső- 

m agyarországi m uzeum  kézira ttá rában .
18 A  7imaszombati ötvösczéh régi jegyzőkönyve, a m agyar nem zeti muzeum 

kézirattárában .
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hallgatnak ugyan fizetésökről, de annál világosabban nyilatkozik 
erről többször em lített verselünk :

H a  felszabadulsz is 
Jobb  lesz a  fizetés,
M int szabólegényeknek ;
Sőt merem m ondani,
Többet fognak adni,
M int akárm ellyfélének.1?

A  m ellett az ötvös-legény nem volt helvhez kötve. K ét heti 
felmondás után, azon eset kivételével, ha ura az ő személyére 
vállalt m u n k á t: bárm ikor távozhatott. A  két heti kölcsönös fel
mondás már a X V I. században előfordul, a kolozsvári czéhszabá- 
lyokban, ekkép : «quando famulus wlt recedere a magistro tunc 
famulus debet dicere magistro ante quatuordecim dierum spá
cium, in duorum ebdomadis, et quando magister wlt dare licen
ciám tunc debet sibi dare scire ante xiiij dies antequam det 
sibi licenciám».20 E ttő l fogva egész a X V III . századig, minden 
ötvös-czéhszabály kétheti felmondást rendel. H a ez megtörtént, 
s az ötvös-legény kiszolgálta a «búcsú-hetet» : m ehetett a hova 
kedve tartotta. Szerzőnk e szabadságával, a mint látni fogjuk, 
ugyancsak gyakran élt.

M indenekelőtt odahagyta a hódoltság területét, s kulcsos 
N agy-Szebenbe , az ötvös műveiről messze földön híres városba 
vette útját, vagy akkori mester-műszóval élve, oda «bujdosott». 
Ő Szebenben, saját mondása szerint «Slisszer Ja ka b  uramnál lak- 
tában» kezdette tanúlni az ötvös-m esterséget, körülbelül az 
1640-es évek legelején. Nevezett gazd’ uram kilétét nyomozva, 
rájöttem, hogy Schliesser Jakab már 1638-ban a nagyszebeni 
«Societas A urifabrorum » tagja, vagyis czéhbeli ötvös-mester volt,21 
s még 1657-ben is gyakorolta mesterségét. A szebeni praebendák 
lajstroma, a czéh-lajstrom s eskü-másolata tanúsága szerint, Nagy- 
Szebenben ötvöseink főutczájában a Reisper Gasséban lakott, 
hol rajta kívül még öten laktak ötvösök,22 kiknek úgynevezett

o  A z ötves mesterségről való vetélkedés. 128. vers.
20 A z erdélyi muzeaniegylet évkönyvei. Kolozsvár, 1862. II . 7. — Ja k a b  Elek : 

Oklevéltár Kolozsvár történetéhez. Buda, 1870. I. 245.
21 «Jacob Schlösser». A Szeben városi rend ta rtás és szabályok m egerősítése. 

M ásolat a  nem zeti m úzeum ban lévő Tunyogi József-féle kéziratgyüjtemény X. köte
tében. 1638. april (recte 25. aug .)

22 «Schliesser Jaco b , R eispergasse .»  Archiv des Vereines fü r  siebenbürgische 
Landeskunde. N eue Folge. X V II. 284.
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szomszédsági pohara, máig meg van a nemzeti múzeum régiség
tárában e fö lira tta l:

Hetfpergas
1675

Egy más ily pohárnak, szintén a nemzeti múzeumban, ez a 
fölirata: «Anno 1 . 6 . 6 . 4 .  der Farkeschgass Nachbar. B echer.»

Szerzőnk Nagy-Szebenbe vetődve, jó  helyt kezdte tanulását 
Az a város egyik főhelye volt az erdélyi ötvös-műiparnak. 
A  szebeni hírneves ágvuöntő-műhely, az aranyfínomító ház s a 
pénzverde, mint Erdélynek legnagyobb effajta intézete, igen sok 
ötvösnek adott kenyeret, kiknek ügyességéről tanúskodnak a 
máig ismeretes szebeni veretű érmek, melyek nemcsak számosab
bak, hanem egyúttal jóval változatosabbak s művésziebb kivite
lűek is, mint akár a kolozsvári, akár a gyulafehérvári, akár a nagy
bányai veretek. Szebenben akkortájban maga a fejedelem is 
dolgoztatott, és pedig úgy látszik ott rendelte meg legértékesebb, 
s legszebb drágaságait. M aurer Mihály portai követ 1640-ben, 
vagyis alkalmasint épen abban az évben, midőn Kecskem éti W . 
P é te r Szebenbe m e n t: ekkép ír Szebenből egy szebeni ötvösről 
— meglehet épen Schliesserről — és munkájáról a fejedelemhez:

«Nagyságod parancsolatja szerént ide Szebenbe az aranymű
veshez betérvén, munkáját az arany szerszámhoz mennit művelt 
megnézegettem. Minthogy Kegyelmes Uram  az kövek, az élőb
bem csinált-boglárokhoz nagyok, az fékhez való gyöngy és rubint 
boglárokat mind éppen újabban kellett megönteni és az mostani 
kövekhez formálni, de azok az zománczozáson kivől már készek ; 
vagyon Kgs. U. mint az fékhez s mint az sziegyelőhez (íg y !) való 
boglárokban egy nehány kész is : azokat legelső alkalmatossággal 
hogy Ngodhoz vigye és Ngdnak megmutogassa az ötvesnek meg- 
hattam. A z  boglárok igen igen szépek , nem itilem  a z  egész 
keresztyénség kőzett is ennél szebb lóra való szerszám  legyen , 
ha e lkészü l.Ά

A  szebeni ötvösök ilyetén szép munkája okozhatta, hogy 
műiparuk épen a X V II. század közepén nagy lendületet vesz. 
Alig győzik a munkát. A  czéhbeli m esterek száma 1648-tól 
1657-ig kilenczről huszonháromra emelkedik.24 Szeben 1660-diki

23 Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez. 
Szerk. Szilágyi Sándor. B udapest, M. T ud. A kad . k iadv ., 1883. 612. 1.

24 Archiv f ü r  sieben bürgische Landeskunde. N . F. X V II. 263., 284.
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ostromakor, már egv egész torom· (Goldschmiedthurm) van védel
mükre bízva. ’ S már a század végén soraikból támad oly művész, 
mint H ann Sebestvén mester, kinek a nemzeti múzeumban lévő, 
franckensteini Franck Bálint erdélvi kormánvszéki tanácsos, szász 
ispán és nagyszebeni királybíró számára mívelt remek kupáján, 
ez a büszke mondat hirdeti jogos önérzetét :

H eerm anftad  iß durch der K u n fl diefes M eifler A u g fp u rg  
worden. Lehe L a n g  Scbaßian H a n n . In w erther Menschen 
Orden. V. F. ψ. R . i 6gy.

Ki tudná felszámítni, mennvi homályban maradt szebeni
ötvös, hánv különböző művészi kísérlete s technikai fogása dicsőül 
meg az egyetlen Sebestvén m esterben és az ő remekműveiben ! 
M űvészetének kútfejét ugvan minek keressük külföldön, mikor 
dagadó forrását lelhetjük idehaza, a szebeni ötvös iparművészet 
háromszázados virágzásában ! Az ő nagv tehetsége, véleményünk 
szerint, csak szerencsés felhasználója a Nagv-Szebenben kifejlett 
ötvösi műgyakorlat dús örökségének, s ha valakire, reá legjobban 
illik Ouatrem ére-de-Quincy szellemes theoriája a nagy művé
szekről s a művészet átörökléséről (ld. Le papi tér O lym pien , 011 
fa rt de la sculpture antique. Paris, 1815. p. 211. 212.)

Nagv-Szebenben, melynek ötvösei közűi, már a legközelebbi 
nemzedék-soron egy Sebestyén mester s nagy művészete, a viszo
nyok productuma gyanánt állhatott elő : szerzőnknek igen term é
szetesen rendkívül bő alkalma nvílt tapasztalatok szerzésére. 
Kecskeméti élt az alkalommal, s ugyancsak megölt Nagv-Szeben
ben : 1644 szeptember havában még mindig ott tartózkodott.
Nem tudjuk minő korú lehetett ekkor, de hogy már felnyílt a 
szeme, onnan következtethetjük, hogv még Szebenben, K incses M i
hály  ottani «drótműves» vagyis filigránnal dolgozó ötvösmestertől 
eltanulja, s megjegyzi magának, mikép kell késhüvelyet, arany- 
drótművet, s ehhez való kétféle forrasztót készíteni.

Kecskeméti 1644 végén Szebenből, tapasztalatokkal gazdagon, 
Brassóba  vándoro lt, hol akkoriban mindenféle érezmunka nagy
ban gyakoroltatott. A pénzverde 1601-tői bezárólag 1674-ig 
állandóan működött. 1604-től 1658-ig, az egész Székelyföld és a 
Barczaság egyházait, úgyszólván kizárólag Neidel János és Pál brassai

Gr. J. Kem ény : Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens. Klau- 
senburjy, 184α II. 196.
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harangöntők látták el harangokkal. U gyanott az ötvösöknek a sze- 
benivel vetekedő nagv és virágzó czéhe volt, annvi mesterrel és 
legénvnyel, hogv 1614-ben már bástvát építtettek maguknak, 
melynek védelme egészen rájok volt bízva, s ezenkívül ők oltal
mazták, az asztalosokkal együtt, a «Goldschmied- und Tischler- 
Zwinger» nevet viselt kettős falat.21’

A brassaiak eme büszke czéhe még a X V III . századba is 
olv erőben s tekintélyben ment át, hogy a segesváriak, ha m int
egy nemeslevéllel különös ajánlattal akarták ellátni m űveiket : 
hamisul a brassaiak jelével éltek. S e nagv visszaélést csak az 
szűnteti meg, hogv a brassaiak törvényes úton panaszt nyújtanak 
be : «wegen verfertigter, falscher A rbeit und aufgedruckten, frem
den Zeichen oder W appen so sonsten der Cronstädter eignes 
W appen ist.»26 27

Míg másutt országszerte már a X V III . század legelején : a 
brassai ötvös czéhben csak a század közepén tűnik fel az enyé
szet képe, a hanyatlás, a megsemmisülés előjele. 1745-ben Ölesei 
(Öhlesel) Gvörgv brassai ötvös-czéhmestert (primarium cehse 
aurifabrorum Coronensium) a királyi táblára idézik, «contra Cellám
aurifabrorum i n .............Corona existentium, ob usum falsorum
in distractione manufacturarum ex auro confectarum mensurarum,» 
etc. indított pör m iatt.28 Ily csalási pörök biztos jelei az ötvös- 
czéhek közeli felbomlásának s végső megsemmisülésének. Mert 
nem szabad felednünk, hogv mivel a czéhek maguk ellenőrzik 
önm agukat: afféle csalásba többé-kevésbé be kellett avatva lenni 
az egész czéhnek. Az ötvös-czéhekben ugyanis vagy az egész 
czéh, vagy a czéhmester, vagv a «látómester» minden hónapban, 
vagy legalább minden harmadik hónapban köteles volt «megláto
gatni» az egyes m űhelyeket «próbaszedés» végett. H a tehát az 
ellenőrzést lelkiismeretlenűl teljesítették : magok az elöljárók is 
czimboráivá lettek  a csalónak, s ígv a depravatio, a czéhrendszer 
természeténél fogva, kiterjedt az egész czéhre. Ilv szomorú viszo
nyok, úgy látjuk, kapcsolatban álltak a munka- és keresethiánv- 
nval, mely a magyar-világ megszűntével legerősebben a gomb-

26 Orbán B alázs: A Székelyföld leírása. B udapest, 1873. V I. 309.
27 Dd. 24. jan . 1724. E redetije  Segesvár város levéltárában. N r. 3338.
28 Az erdélyi fiscalis levéltár «Specificatio litteralium instrumentorum m ulti

farios diversos Cehalistarum excessus tangentium» feliratú fasciculusában.
Nr. 3.
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kötőket s ötvösöket sújtotta, kik a X V III . század közepéig, sorra 
tönkre mennek s elzüllenek.

Bezzeg máskép volt E rdély aranvkorában, midőn a pompa
kedvelő fejedelmek, az itthon lakó főúri dynasták, s az országban 
tanyázó «arany- s köves marha» ajándékhoz szokott török-tatár 
vezérek s német generálisok számára folyton-folyvást dolgoztak 
ötvöseink. Brassóban akkor, a X V II. század közepe felé, több 
mint tizenhárom-, tizennégy próbás az ötvösök ezüstje"9 s becsü
lete egyaránt. Delelő pontján áll művészetök. S a mi szerzőnk, 
Kecskem éti W . Péter, épen ekkoriban, 1644 végén szegődött be 
hetibéres legényül Brassó, ama régi czivilizátiójú hatalmas ötvös
város legelső mesteréhez, Zom er  (néha Z om m er-nek írva) M ihály  
uramhoz.

Zom er uram, Ipolvi sejtelme szerint,3,1 alkalmasint azon ötvös
családból való, melynek ősapja, a kolozsvári bíró és esküdt-polgárok 
által a Kolozsvárt alakult ötvös-czéh választott czéhmestereinek 
1473-ban kiadott szabadalomlevélben,31 «Petir Zöm er»-neknevezte
tik. E család nevét Ipolyi Zom ornak vagy Zömörnek, Finály H enrik 
Zömörnek, Jakab E lek Zönernek és Zöm ernek olvassa. Szerintem 
Szomer vagy Sommernek olvasandó. Az em lített XV. századi, németül 
írt kolozsvári ötvös czéh-szabályokban ugyanis, az egvetlen «Mic- 
lossy» név kivételével, mely azon kornak átalában szabálytalan 
írásmódjából kifolyólag, Miklóssynak olvasandó : minden más név
nél a lengyel helyesírás érvényesül. M ert ezen iratban ez = cs, 
s =  élesen sziszegő sz, mint a franczia ς, tehát «Czyssar Petir» 
= Csiszár P é te r ; sz =  s, tehát «ambrusz dyag» =  Ambrus diák, 
«Marcus Janusz» nem Márkus vagy Markos János, hanem Már- 
kusz Jánus ; végre a z = olyanforma zizegő hang, mint a német 
i» tehát «Zegin» =  Szegíny, «Zetsch» nem Széchi, m int Jakab E. 
írja, hanem =  Szécs, vagvis Szőcs, mely néven máig több kolozs
vári család virágzik, s végre Zöm er =  Szomer. Az 0 fölötti két 
pont itt is, mikép a X V. századtól a X V III . elejéig igen gyak
ran : henye, czéltalan. Szerzőnknél szintén többször fordul elő 
borkő borkőnek, ón önnek, csupor csüpornak írva. Az említettem

29 A z  erdélyi szász ötvösök re?idszabályai. 5-dik «item». E redetije  Brassó város 
levéltárában.

3° Századok. 1876. 554., 555. 1.
31 Közölte Finály H enrik , A z  Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyveiben. II. 1 — 9. 

és Ja k a b  K lek: Kolozsvár története. I. 498—soo. Oklevéltár. I. 242—244.



lengyeles helyesírás kimagyarázása végett nem szükség arra utal
nom, hogy Kolozsvár a X V —X V II. századig rendkívül élénk 
összeköttetésben állott Lengyelországgal ; m ert a X V. századtól a 
X V I. század közepéig, hazai magyar s ném et könyvekben átalá- 
ban gyakori jelenség a lengvel orthographia. Abádi Benedek 
helyesírása, mikép ezt a Nyomdászat történetében bemutattam, 
szabatos lengyel orthographia.

Sommer Mihály nevénél sokkal fontosabb egyénisége, mely 
kimagasló hőse egy hősiségnélkiili társaságnak. O , azt hiszem, 
jelentékenységre nézve bízvást összemérhető azon H ann Sebestyén 
szebeni ötvös-mesterrel, kiről föntebb szólottunk. H a ez Augs- 
burggá te tte  Nagy-Szebent, Somm er Niirnberggé Brassót.

Sommer m ester azonkívül, hogy átalában méltó a m űtörté
nész figyelmére ; különösen érdekelhet b en n ü n k e t; m ert elhatá
rozó befolyást gyakorolt szerzőnkre, ki hálás szívvel van eltelve 
iránta. M indenkor «édes jám bor uram»-nak nevezi. Hódoló cso
dálattal emlegeti Zorn er uram műveit, «kinél jobb nem lehet». 
Előszavában pedig így emlékezik róla : «több sok szép intési és 
tanítási voltak hozzám, kiért az U r ő kegyelmét megáldgya, sok 
esztendeig éltesse, hogy sok szegény legényeket oktathasson és 
taníthasson, m ert Isten  után én belőlem ő kegyelme tett em bert, 
mint tudós, okos és bölcs ember,» stb.

Sommer után kutatva, átnéztem számos X V II. századi brassai 
memoire-t, naplót, tanuló- s polgár-lajstromot, s a mi legfontosabb, 
átnéztem a brassai ötvös-czéh apród- és vagyonjegyzékének eredeti 
példányát. Azonban a Sommer névnek híre-nyoma sincs bennök. 
Ebből az következik, hogy m esterünknek okvetetlen más nevének 
is kellett lennie, máskép tiszta lehetetlenség volna, hogy egy 
nagyhírű mester, ki szerzőnk tanúsága szerint évek hosszú során 
át gyakorolja Brassóban az ötvösség nemes mesterségét : elő ne 
fordulna legalább egyszer-kétszer azon em lített ötvös-jegyzőköny- 
vekben, melvekben kivétel nélkül valamennvi brassai ötvösről, 
sőt ötvös-inasról is, ha nem többször, legalább egyszer, t. i. föl
vételekor, említés tétetik.

Alább következő adatokból azt hiszem be fogom bizonyít
hatni, miszerint Sommer Mihály és az ötvös-czéh jegyzőkönyveiben 
gyakran előforduló, mesterségéről Goldschmidt vagy egyszerűen 
csak Schmidt Mihálynak nevezett brassai ötvös, egy és ugyanazon 
személv.ν'
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Hvpothesisből indulva ki : elfogadom s alkalmazom a történet 
vizsgálat terén is azon módszert, melynek a természetvizsgálat 
legnagyobb fölfedezéseit köszönheti. A  föntebbi hvpothesis fölál
lításával, Sommer, Goldschmidt vagv Schmidt Mihálv életében, 
úgyszólván a történelm i mathematika segélvével, utolsó percze- 
netéig egvbevágó, pontos időrendet állapíthatunk meg, mely 
egvúttal próbaköve számításunk helyességének. Magából előadá
somból ki kell tűnni, vájjon helves-e okoskodásom vagy sem ?

Sommer Mihálv 1579-ben született (m ert Goldschmidt Mihály 
név alatt 1659-ben 80 éves korában hunyt el).

Tizenöt éves múlt, mikor apródnak, vagyis inasnak áll be a 
brassai ötvös czéhbe, mikép a jegvzőkönw  eme sorai tanúsítják : 
«lm 1595. Jar am 12 Apryll. haben die ersame H erren di gold- · 
Schmidt einen Jungen eyngedingt dem Erbaren Tornász Herman 
Mid nam.(en) Michael Schmidt ein sun vnd Inuoner des Jerich 
schmides, diser Jung sol dienen 4. Jar. erkleidedt sich die halbe 
Zeidt vnd gibt das lergeldt. di tzeidt seines ausdienes ist der 14. 
Tag nach Osterren. »32

Ebből az a tanulság, hogv Sommer Mihálvra a Schmidt 
név, atvjáról, Gvörgv (nem Erich vagy Erik, mert az erdélvi 
szász dialectusban Jerch  vagv Jerich a. m. Georg) brassai 
kovácsról ragadt. Továbbá, hogv nem lehetett szegénv-fiú, mert 
lefizette a czéh-pénzt (lergeldt), mely akkoriban négy évre nvolcz 
forint volt ; holott ha szegény fiú lett volna, a czéh-pénzt mes
tere adta volna meg érette, azon föltétellel, hogv felszabadúltakor 
visszafizeti. Az a körülménv pedig, hogv apród idejének fele 
részében maga költségén ruházkodik : egyenesen arra enged 
következtetni, hogv jobb módú szülék gyermeke volt.

Négv évi apród-szolgálat után, vagyis 1599-ben felszabadúl, 
melv akkoriban «mester-asztal·» adásával, s egvéb eszem-iszommal 
volt egvbe kötve. Még ebben, vagy a kor szokása szerint, a 
következő évben megkezdte «bujdosását». E rre nézve hiteles 
adatokat szolgáltat Kecskem éti W . Péter. Elmondja róla, hogv 
Németország, Hollandia, Angol-, Svéd- és Francziaországban 
tizenöt évig vándorolt, vagy a mint akkor m ondották : «/5 éve
ket töltött bujdosásábnn , és napkelet fele is az tengerig Ivonstan-

-|J A brassai ötvös-czeh « Von den Lehr jungen* f ö l  írató eredeti aprőd-jegyzo· 
könyve, 43. 1. Urassó város levéltárában.



tinápolyig járt.» Négy évig volt udvari ötvöse a svéd királynak, 
vagyis, az időrendet tartva szem előtt, IX. Károlynál·: és még 
tán II. Gusztáv Adolfnak, a lützeni hősnek, ki 16 11-tői 1632-ig 
uralkodott.

A Kecskem éti által em lített tizenöt évi bujdosás 1614 végén 
telik le. S valóban, azon tizenöt év alatt a brassai apród-jegvző- 
könvv mélven hallgat róla, s épen ama tizenöt év elteltével em
líti újra, mint mestert, ki apródot fogad :

«Im Ja r 1615 den 4 Tag Augusti ist dem Erbaren meister 
michel schmied fon der E rbarer goldschmid zech ein jung fer- 
dingett worden auff 4 Ja r der Jung heist pauli vveisz Dawid weisz 
son,» e tc .33

Ezen adatból részemről azt olvasom ki, hogy Sommer 1615- 
ben visszatérve hazájába, Brassóban műhelyet rendezett be, s az 
inas-szegődtetés napja egyúttal az ő brassai műhelye megnyitásá
nak napja. 1625-ön innen már gyakran fordul elő neve az apró- 
dok jegyzőkönyvében. így  a 64-ik lapon ez áll: «1621 den 27 
Aprili H a tt dy erbare Segt (i. e. Zech) dem Mechgell Schmidt 
einen Jungen fer denedt mitt Nommen Daiiidt prodtner Daüidt 
prodtner Sonn Gold Schmidt son,» etc.

Nézetem szerint semmi sem bizonyítja olv meggyőzően 
Schmidt Mihály és Sommer Mihály személy-azonosságát, mint 
azon körülmény, hogy 1620-ban, a Brassóban csak öt év óta 
m egtelepedett Schmidt Mihályt, az ötvös-czéh már ifjabb vagv 
«kis czéhinesterré» a mint Marosvásárhelyt,34 vagy a mint Debre- 
czenben neveztetik : «kulcsos mesterré» (ennél állott a czéhláda 
kulcsa)33 választja:

«Anno 1620 die 14 Ju l)’. Seyn die ehrsame H erren zu
zeclnneister erwelet w o rd e n ,.............alsz erstlich zum worttman,
H err chrestell kattner, zum eisten zechmeister B itter perelhef- 
ter, zum Jüngsten zechmeister Mechiell schm itt.»3"

Jlrassni afiród-jcgyzökönyv, (12. i.
34 A marosvásárhe/yi lakatgyiirtő-czéh jegyzőkönyve, cid. 104;. Λ lakatosok 

ládájában  M .-V ásárhelyt.
53 «az uy Céh meltőr penigten m egeskűven, valazzon m aga  melle az Cehnek 

gongia  viselesere égi meftőrt, a melj vele egetőm ben az Cehnek go n g ia t visellie, ki 
m ondafsek kulczos mcftórnek, az m elljet az Céh meftőr, ő m aga az kulczos meftőr- 
ségre, m eg ’ eskűttefsón.» A debreczeni ötvös czéh törvénye. 1600. I. Art. L a tin  ere
detije a nem zeti m úzeum ban ; egykorú m agyar fordítása L örincsák László debreczeni 
aranym űves tu lajdonában.

3° A brassai ötvös-czéh eredeti vagyonjegyzéke, dd. 14. Ju l. 1620.



Nyilvánvaló, hogy ez esetben, nem Brassóban, hanem egye
bütt szerzett nagv hírt és igaz érdemet jutalm aztak a brassai 
ötvösök választásukkal. Máskép, mondom, egy m ester gyanánt 
csak öt év óta működő fiatal embert, bizonyára nem emeltek 
volna oly megtisztelő állásra. Még inkább megerősít e föltevé
sünkben az, hogy, Schmidt Mihály, miután a következő 1621-ik 
év jun. 23-án, ugyanazon brassai vagyon-jegvzék tanúsága szerint, 
ismét másod-czéhmesterré választatott: már két év múlva, példát
lan gvors emelkedéssel, átugorva az idősb czéhmesterséget, egy
szerre szószólóvá, vagyis az ötvös-czéh főnökévé l e t t :

« t Anno 1622 den 27 Juny Seyn die Ehrsame H errn  W o rt
mann vnd Zech meistern ehrwelet w o rd en : als H. Michaeli 
Schm idt, w ortm ann, W olff kemmel, Bartesch Igell zu zech- 
meistern.»

A  szószólói magas hivatalra Schmidt Mihály 1625 jun. 23-án, 
s 1629 júl. 17-én ismét m egválasztatott; az utóbbi választás 
ekkép van följegyezve :

«Anno 1629 den 17 Jully H at die Ehrlige Goltschmit Czech 
. . . . den fkjaisen). H (erren). H erren  Michael Schmit zum 
W ort man . . . .  ehr wehlt.»

Schmidt czímzetében itt m ára  ΙΈ  betű vagyis, «Waiser = bölcs» 
jelző is előfordúl, mi biztos jele annak, hogy Schmidt már ekkor 
brassai tanácsbeli (senator) lehetett, m ert a bölcs titulus csak 
azokat illette meg.

A  következő évek adatai kétségtelenné teszik, hogv Schmidt 
és Goldschmidt Mihály ugvanegy személy ; m ert a brassai ötvös- 
czéh vagyon-jegyzékében, ugyanazon polczon, hol az előbbi, hol 
az utóbbi néven fordul elő :

1630 den 29 July . . . hatt die Ehrlige goldt Schmidt czeg 
den V. H . den her M cchel schm itt zum H . W ortm an E hr welt 
worden und den H . p itter perlheffter czum Elsten zegmeystet 
Ehrw eldt worden vnd H . p itter schun zum Junsten zeg meyster 
Ehrw eldt worden, etc.

Anno 1631 den 7. Jully  Ist Auffs Ney Eine erwehlunkh 
gehalten worden ist der W eyser H err H . M ichael Goltschmit 
zu einem fürmundt der erligen Czech erwehlt worden. Zu den 
Beyden Czech meistern H err Mattias Gemmel. zum Jiinsten 
Czechmeister H . p i t t : Schun, etc.

Anno 1632 den 12 tag Julii nach verbrachter erwehlunk



2 1 7

erstlig den W . H erren  H . M ichail Schm itt, zum fürm undt der 
Czech. V nd zu beiden Czechmeistern. H . P itte r Schun vnd Je re 
mias Gekhel, e tc .37

1633-ban újabb nagy megtiszteltetés éri mesterünket. Brassó 
második tisztviselőjévé, városi sáfárrá (Stadthann) választották, s 
újra megválasztatott 1635., 36- és 37-ben.38

Lehet, hogv ez új hivatala miatt nem vállalt czéhbeli tiszt
séget 1633- és 1634-ben, midőn W eltzer István (Steffen W elczer) 
volt a szószólója.

De már a következő 1635-ik évben ismét ő a szószóló:
Anno 1635 den 24 July Sein auffs Nay ehr weld worden zu 

zechmeystern vnd H. wordman, aisz H . M cchiell Schm it zum 
wortman, H. Bartesch Igell, Mechiell Schölling.

1636-ban nem volt szószóló vagy fürmender-választás. 1637 
sept. 7-én szószólóvá ismét «H. M ichael Schmit», czéhmesterekké 
Igell Bartus és Goldschmidt Jerem iás választattak, kik az 1638 
aug. 9-én tarto tt czéh-gyűlés által ismét meghagyattak hivataluk
ban. Már a következő évről ily bejegyzés m aradt fenn :

Anno 1639. den 12 Ju ly  H aben die ehrsamer H errn  der 
ehrliger goldschmit. zech eine Newe erhwelungk gehalten. Sein 
ehrweid worden erstlig zum H err W ortm an der f i irsich tig  weise 
H e rr  H . R ich ter H . M ichael Goldschmit. Zum eisten Zech- 
meyster H . Michael Schölling, zum Jüngsten Zechm eyster H an
nes re tsch ,39 etc.

Ötvösünk tehát hatvan éves korára elérte a legmagasabb ran
got, melyre polgár-ember em elkedhetett. Goldschmidt Mihály a 
brassai királybíróságot 1639, 40, 42—46, 49—52, 57—59-ig, ösz- 
szesen tizennégy éven át viselte.40 N evét, mint brassai bíróét, 
máig őrzi a bíróságában kijavított brassai főtemplom keleti olda
lán lévő kopott felirat, melyből Orbán Balázs szerint ennyi még 
kivehető: «Michaelis H err — — — — et Michaelis Gold
schmidt 1656.»41

Orbán ez adatát kiegészíthetjük azzal, hogy a «H err — — »
' alatt H errm ann értendő, m ert 1656-ban H errm ann Mihály volt

37 A brassai ötvös-czéh eredeti vagyonjegyzékében az illető éveknél.
38 Siebenbürgtsche Provinzialblätter. H erm annstad t, 1807.· II. 38.
39 A brassai ötvös-czéh vagyonjegyzékében, az illető éveknél.
40 Siebenbürgtsche Provinzialblätter. II. 39.
41 O rbán B alázs : Székelyföld. VI. 320.
Arch. Értesítő. 15
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a brassai főbíró, kit aztán Goldschmidt Mihálv váltott fel a főbi- 
róságban.

Goldschmidt Sommer Mihály a főbiróságon kívül, egyidejű
leg az ötvös-czéh szószólói tisztét is gyakran viselte. így 1640, 
41, 45, 46, 53—58-ig, összesen tíz esztendeig. Az erre vonatkozó 
utolsó följegyzés, már betegeskedését sejteti velünk :

Anno Dornjnj 1658. Die 2. X -ber W őjter ist zu wissen, dasz 
dye Ehrliche Aldtschaft döhr Lieblichen Zöch Zunft, Haben 
zum H örn  W ortm ahn Erwöchlet, als Nömlichen döhn N: F: 
V ndt W olwöyssen H orn M ychael Goldtschmiedt, Gott Bősekére 
Wöjte rsz Löb e n .42

Nem te lt bele fél esztendő, s ötvösünk már halálra vált. 
Egy brassai ember, egykorú történelm i jegyzeteiben, így tudósít 
halála napjáról: «1659 den 12. May stirbt Mich. Goldschmidt 
im 80. Jahre seines Alters, 14 jähriger R ichter und 4 jähriger 
H o n n .»43

Ezen kitűnő ötvösmester és polgár, Goldschmidt Sommer 
Mihálynak, mai napiglan fennmaradt egy ötvösműve. Az ő műhe
lyéből került ki ugyanis, az a vastagon aranyozott, vert mívű 
(oeuvre poussé) ezüst tál, mely mint egyházi szent-edény a bar- 
czasági feketehalmi ág. h. ev. gyülekezet tulajdonát képezi. Köze
pén I S betűk láthatók egybefonva, mi a m ellett szól, hogy e 
tál, előbb a Sommer vagy Schmidt család tulajdonát képezte. 
A  tál fölirata következő :

ÜBijÖBít 1646*
lim it |u  vljvvtt inuttrf ixeltvamír trie Jer líhívUtíidjen iRivrfjv üev- 

eljveí tűnt IDicít(acl): (fmtfr(frfjmibf),: Iud(ex): Cor( onensis);
haß bluff Jltvfu iCíjrvtlft Éiacfjcí ünn« Hűin Imit allen ünIveit 

Ixtnimtt.

E patena valószínűleg Kecskem éti W . P é te r keze műve, 
vagy legalább az aranyozta m eg; m ert épen 1646-ban, a tál 
készítési évében, szolgált a mi ötvösünk Zom er uram műhelyé
ben. Már pedig nálunk akkoriban — nem ügy mint Nürnberg- 
ben, hol négy legényt s két inast tarthato tt a m ester44: — egy-

42 A brassai ötvös-czéh vagyonjegyzékében.
tó T rauschenfels : Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. (Neue 

Folge). K ronstad t, i860. S. 337.
44 Gesetze f ü r  die Silberarbeiter in Nürnberg , dd. 1579· Közölve : Viertel

jahrschrift f ü r  Volkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte. Berlin, 1881. 
LX X . 112.



egy ötvös-mester rendesen csak egv legényt s egy vagy két inast 
tartott. Még az 1529-diki pest-városi ötvös-czéhszabálv m egen
gedi: «quod nullus Magistrorüfn possit et debeat tenere, nisi ad 
summum tres famulos et tres approdianos ;»45 de már a X V II. 
században a m esterek legénv-szegődtetését a legtöbb czéhszabálv 
akkép korlátozza, hogy egy-egy m ester, két legénynél többel 
nem dolgozhat, sőt oly czéhszabálv is van, mely csak egyet enged 
meg. így  pl. a debreczeni czéh-levélben ez áll :

«Végeztük ezt is állandóul az meftórőknek haznokra, hog heti berós 
ízolga legent eginel többet ne tarthalson egitlör kózzűlók lenki, hanem az 
Céh meftör áltál oda mutattafsek es adattalsek, az hova ízűksegösb az dolga 
legeni, jól reá vigiazvan az eö hiti ßerent, valaki peniglen az meftörök 
közüli lel habontana ez rend tartást, tehat mind annizor való niolcz forintot 
vegión az ollian meftörön az Céh meftör, az eö tizti ßerent.» 4"

Ezzel, mint legszigorúbbal, szemben áll a X V II. században 
páratlanúl álló beszterczebánvai rendszabály, m ely: «iedermann, 
nach seinem Vermögen, Gesellen zu halten bewilliget».47 Nálunk 
az ötvösmestereknek a legény- és inas-szegődtetés körül ilye
tén szabadsága, általánossá csak a múlt század derekától fogva 
vált, mely korból, e részben a legrégibb intézkedés így szól :

Singulis contuberny hujus magistris fas sit to t sodales, tyro- 
nesque assumere, quot res sua domestica exigit, eo tamen ordine 
et regulá : ne tales ab alio conmagistro quavis arte aut dőlő sub 
poena arbitraria. . . . avocare, seducereque praesumat.48

2 IQ

A  feketehalmi egyház em lített áldozó tála reánk nézve még 
azért is érdekes, m ert megőrizte Goldschmidt S. Mihály öt- 
vösi bélyegét, mely, mint az idenyomott ábra mutatja,
G S  betűkből áll. Ez jelentheti azt is, hogy Gold Schmidt, 
de azt is, hogy Goldschmidt Sommer, annyival is inkább, 
mert a ném et Goldschmidt, a magyar Ötvös, a horvát

A trencséni ötvös-czéh átiratában m egvan az egyetem i könyvtárban.
■*6 A debreczeni ötvös-czéh articulusai 1600-ból. X II. Art. E czéhlevelet Révész 

K álm án úr szívességéből használhattam .
»7 A beszterczebányai ötvös-czéh articulusai 1630-ból. A rt. 19. E gykorú m áso

la ta  B eszterczebánya város levéltárában. Fasc. 347. Nr. 52.
48 A  pozsegai ötvös, rézműves és gombkötő czék szabadalomlevele íjbi-bol. 

Art. X. Az egyetem i könyvtár kézira ttárában .

' 5 "
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Zrebernar, e korban ötvös-mestereknél nem tulajdon-név, csak 
mesterségük jelzője, melyet ritkán hagynak el. A  rimaszombati 
ötvösök, egész 1633-ig valamennyien nevök előtt viselik; úgy 
szintén a galgócziak kivétel nélkül m indnyájan.43 Kassán, minden 
ötvös mester, a czéhbe való beállásától fogva veszi föl nevébe az 
ötvös je lz ő t: a ki legénv korában Dédesi János, Bakav Gvörgv, 
Rácz Ambrus, Veress Mihály, m esterré lévén Dédesi Eöttvös 
Jánosnak, Bakav Eöttvös Györgynek, Rácz Eöttvös Ambrusnak, 
Veress Eöttvös Mihálynak hivatta m agát.5’ Úgyszintén a varasdi 
ötvösök, Kuthassv Márton, Szentgvörgyi M árton és Csáktornyái 
György révén kapott szabadalomlevelükben, bár mindnyájan gyűj
tőnévvel «Mestri Zrebernar}^) gyanánt em líttetnek : még külön 
is, egvenkint használják az ötvös jelzőt, e k k ép : «Zrebernar 
P e te r Zkenderouich, Zrebernar Mikula Tarnekouicz, Zrebernar 
Janchi, Zrebernar Janos Babich, Z rebernar Szentgeörgy M arton.»49 50 51 *

Már csak az itt előadottakból is kitűnik, hogy Goldschmidt 
S. Mihály nevében a Goldschmidt jelző semmi nem egyéb, mint 
foglalkozásának megjelölése, mely vélemény m ellett döntő bizony
ságot szolgáltat önmaga Goldschmidt S. Mihály az által, hogy ha 
magyarúl ír, lefordítja a nevét. Az erdélyi országos rendeknek 
1649-ben a török vezérhez intézett kérelm ét ekkép írta alá: 
«Eöttves Mihály Brassai B iró.»5'

Brassóból Kecskem éti G yulafehérvárra  akkoriban fejedelmi 
székhelyre vándorolt, mint «hetibérös iffiű ötvös legény».

Gyulafehérvárt már 1480-ban, a pápai nuntius jelentése 
szerint, évenkint 20.000 arany került ki a pénzverdéből, mely ez 
időtájban szintén leginkább arany pénzeket szolgáltatott, Zalathna, 
Abrudbánva s V erespatak bányáiból hozott érczanvagból.

Kétséges, vájjon lakott-e Gvulafehérvárt Kecskeméti, mert 
könyvében csak «Gyula-Fejérváratt létében» s nem laktában, 
te tt tapasztalatait emlegeti. Úgv látszik ugyanott tanúit 1653 
april 6-án Csontos István  ötvös-mestertől illuminálni, s ugyan-

49 A galgóczi ötvösök levele «Szóm bat j  H öttueös G iörgjnek Cze m esternek». 
«D atum  G algócy 17. O ctobris A. (15)84. E redetije, egy ív papíron, N agy-Szom bat 
város levéltárában.

50 A kassal ötvös-ezéh regestroma 1600-ból A felső-m agyarországi m ú
zeum ban.

51 Privilegium· cehale Ferdinandi II . Imp. et R. Auri/abris Varasdiensi/ms 
an. 1628. collatum. A nem zeti muzeum kézira ttárában .

5'2 Szilágyi Ferencz : Hon és külföld. K olozsvár, 1841. II. f. é. 290. 1.
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ezen időtájban K om or István  uramtól vakarásból mű-aranyat 
csinálni.

Gyulafehérvárról Kecskem éti, körülbelül 1654-ben elvándo
rolt kincses K o lo zsvá rra , hol szintén hatalmas ötvös-czéh állott 
fenn. A fejedelmek is sokan dolgoztattak kolozsvári ötvösökkel, 
és pedig még a távoli «tizenhárom vármegye» számára szánt 
holmit is. így  pl. Tolnai István 1637 jun. 9-én Sárospatakról 
ezeket írja öreg Rákóczi György fejedelemhez, az ezáltal a sátor- 
alja-újhelyi ref. gyülekezetnek ajándékozott szent edényekről : 
«én úgy tudom kegyelmes Uram, hogy azokat az kannákat fize
tésért csinálták az kolozsvári ötvösök, tudjuk ki mit csinált 
közűlök. Azért Filstis uram kezéhez kellene talán küldeni, hogy 
ugyanazon ötvös éppítené meg az ki csinálta.»5J

Öreg Rákóczi György annyira bízik kolozsvári ötvöseiben, 
hogy mikor fölméreti tárháza k in cse it: azokat viteti becsm esterekűl 
Gyulafehérvárra. így nyújtják át a fejedelemnek fehérvári tárháza 
becslevelét Felstich Lőrincz, Hunyadi András, W erner Mátyás 
és Brozer István kolozsvári ötvösök «Anno Domini 1633 die 19. 
Decembris, Albae Juliae, U runk ű Nagysága kegyelmes U runk 
parancsolattyából bizonyos számú arany és ezüst m arhákat fel
mérvén és estim álván.»53 54

Kolozsvárt az ötvösség rég idő óta virágzott. Már 1473-ban, 
mikép említettük, több tagból álló ötvös-czéhe volt, mely oltárt 
állított szent Eligius hitvallónak, az ötvösök védszentjének, s már 
1516-ban, egy újabb czéh-szabályban, annak számára (in usum 
Altaris Sancti Elegy) bírságolja meg a czéh igazságán m aradt 
ötvösöket.55 Később, a pénzverde, majd 1530 óta a «czement» 
vagyis aranvfínomító-ház, sok és állandó munkát adott az ötvö
söknek. Ez utóbbi, Debreczeni László tervei alapján épült, ki 
leírván előbb a szebeni, aztán a nagybányai aranyfínomítót, a 
kolozsváriról így emlékezik : «Ad exemplum prioris Ciues Colos- 
warienses Anno salutis nostre 1530, & Domum & fornaces meo 
ingenio, industria, studio atque diligentia, a fundamento erexerunt, 
instrumenta denique omnia com pararunt.»56

53 Prot. egyházi és iskolai lap. B udapest, 1875. 973. 1.
E redetije  az országos levéltárban. A ctorum  N eo-R egest ratorum  Fase. 742.

N r. 33.
55 E redeti la tin  szövegben közölve J a k a b  E lek n é l: Kolozsvár története. 1. 342—344.
56 D eb recen i: Commentarius super auri praxim , etc. Lib. I. cap. 6. X V I. 

századi eredeti kézira ta  az erdélyi m úzeum ban.
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Hogv a X V I. s X V II. században a virágzás mily magas 
fokán állott a kolozsvári ötvös iparm űvészet: tanúsítja az ottani 
ötvös-czéhnek az erdélyi múzeumba lete tt azon korbeli magyar 
jegyzőkönyve. A  virágzás huzamosságát pedig az a körülmény, 
hogy a X V III . század elején még mindig az ötvösök gondjaira 
volt bízva a város falainak egyik legerősebb bástyája, a lakatosok 
és kovácsok bástvája között lévő «ötvesek bástyája, úgy mint a 
szeglet bástya».57

S még 1706-ban is, a «Claudiaca Musa valde dolorosa» 
Kolozsvár számos ötvösét emlegeti :

T alám  hozod — rákonsá^od  
Szép F ejér M ihályról,
Sok ötvösért — lehet őscd, 
A zoknak szám okról ! 58

Mindez a m ellett szól, hogy aligha túloz D eák Farkas, 
midőn azt állítja, hogy «Magyarországon a XV., X V I. és X V II. 
században egész 1657—60-ig az aranv-eziist művészség leghatal
masabb volt Kolozsvárt, m ert 1453-tól kezdve a jelzett határidőig 
tehát 200 év alatt, sokkal több, mint 400 aranv-eziist műves 
nevét szedtem össze — úgymond — az erdélyi múzeum régi 
irataiból — melv számmal egy város sem dicsekedhetik.» 59 
Ez valóban igen nagy szám, kivált ha meggondoljuk, hogy N ém et
ország legnagyobb ötvös-városaiban, Augsburg, Nürnberg, és (a 
legújabb publicatiók után bízvást hozzátehetjük) München lakói 
közt sem sokkal több volt az ötvös. A nürnbergiek lajstroma 
közzé van téve a város halotti könyveiből 1500-tól 1600-ig, mely 
közleményből kitűnik, hogy 160 év alatt amaz ötvös-metropolis
ban 595 ötvös mester élt és m űködött ( K u n s t u. Gewerbe. J. 
g. 1876.)

Kecskem éti W . P é te r Kolozsvárott Szigeti Tam ás ötvös
mester házában lakott, ki régi m ester volt, m ert már 1638 junius 
5-én állott be az ötvös-czéhbe.6° Szerzőnk, mint Szigetinek legénye, 
attól tanulta el mikép kell a zománczot kipattogtatni.

57 Ja k a b  Elek : Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. Buda, 1870.

I. 4OI-> 4°5-
s8 T haly  : Történelmi kalászok. 221. 1. és Thaly : Adalékok a Thököly- és Rá

kóczi-kor irodalomtörténetéhez. Pest, 1872. II. 126.
59 Századok, j 880. 678. 1.
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Kecskem étinek Szigeti Tamásnál való lakozása reánk nézve 
különösen érdekes. I tt  kezdette meg 1656 jun. 4-én az ötvösi 
műgyakorlatra vonatkozó töredék jegyzeteit összegyűjteni, itt 
kezdte összeírni az alább közlendő ötvös-könvvet. Nézetem szerint 
a X V II. századból fennmaradt töm érdek magyar emlékíró s 
könyvszerző átalában ekkép dolgozott. M inutákat jegyzett, s ha 
ki akarta dolgozni művét, azokat gyűjtötte össze, s állította egybe, 
így pl. Nagv Szabó Ferencz marosvásárhelvi polgár, nagvbecsű 
memoriáléja közepén ezt a megjegyzést teszi: «Ezeket az íráso
kat régi m inu tá im ból én Nagy Szabó Ferencz, kezeimmel kez
dettem kiírni die 20 febr. 1653, én Szabó Ferencz, és ma végez
tem cl ügy mint die 15 jnly. Ezentűl a mi illendő lészen, meglátom 
mire segít Isten ő szent felsége. Gloria Deo.»61 Kecskem éti W . 
P éter is ilyenformán fogott műve kidolgozásához. Az ő ötvös
könyve első felének végső soraiban ugyanis ekkép nyilatkozik: 
«Kezdettem elsőben le írnyi ezeket az eggyetmásokat, Kolozs- 
váratt Szigeti Tamás Uramnál laktomban, most u jj óbban végez
tem el,» stb. Nyilvánvaló, hogy az újabb elvégzés alatt, minuták 
másolását és összeállítását érti.

Szerzőnk igen sok kolozsvári ötvös nevét, s a mi fontosabb, 
műipari technikáját őrizte meg. Em líti H á n yá i Is tvá n t, ki a 
kolozsvári ötvösök magyar jegyzőkönyvének tanúsága szerint, már 
1638 jun. 5-én állott be a czéhbe, tehát az 1650-es évek végén, 
már öreg mester volt. Tőle hallotta Kecskeméti, mikép kell 
beverő ponczolt csinálni.

A ékest B enedekrő l kitől szerzőnk a forrasztó készítésének 
titkát leste el, ezt a följegyzést olvassuk :

«Anno Domini 1641. 6 Aprilis. Á llott bé az czében iffiu 
Kékesy Benedek ; kezesek érette Brozer István és Désy János, 
hogy minden engedelmességgel lészen a czéhez, mint jó iffiú.»

Úgy gondolom, hogy szerzőnk 1655-ben R é z  M árton  ötvös
mesternél szolgált. M ert azon egv év alatt tandíja el attól, a sárga, 
veres, fekete és zöld-színre illuminálást, az aranv- és ezüst-for- 
rasztó, valamint a gypsz készítésmódjá.t.

Szerzőnk Réz Mártonnál is sokat tanúit, azonban határozot-

runn  vagy «A czéhbe való állásról való könyv*. E redetije  az erdélyi múzeum kéz
ira ttá rában  Kolozsvárt.

61 Erdélyi történelmi adatok. Szerk. gr. Mikó Im re. Kolozsvár, 1855. I. 155. 1 
A kolozsvári ötvös-czéh regestroma. E redetije az erdélyi m úzeum ban.



tan legtöbb hasznát látta K o lo zsvá ri K is  Seres István  körűi 
való forgolódásának, kit néha Kis Seresnek, néha Seres a kolozs
várinak, néha csak Seresnek nevez. Tőle tanúlta a kétféle zöld 
arany-festék, forrasztó és eresztő viasz készítését, a pisklocz áltál- 
öntését stb.

Kolozsvárt a X V II. század elején három Seres István nevű 
ötvös mester működött. Az egyik: ifjú  Seres Is tv á n , 1611 julius 
g -én ; a m ásik: Seres Is tv á n , M árton fia, 1617 junius 10-én 
állott be a ezéhbe ; a harmadikról pedig így ír a kolozsvári ötvös 
ezéh beállásról való könyve: «Anno Domini 1642. 23. January. 
Á llott bé az ezéhben Zécsy István, kezessek érette Illyefalvy 
István és Zilahv Pál. — Anno 1650 Die 1. Octobris. Czéhal 
edgyütt lévén az próbát meglátogatván Szécsy Seres István  esett 
meg az próbálásban, büntetődött meg két la tt ezüsttel.»

E három Seres István közűi melyik volt a szerzőnk ügyes, 
tapasztalt mestere : bajos eldönteni. A  két előbbi egyike m ellett 
szól az «ifjú» jelző, mely a Kolozsvári Kis Seres István nevében 
svnonim lehet a «Kis»-seb Az utóbbi m ellett az időrend tanús-j
kodnék. Azért, hogy ezt Szécsi Seres Istvánnak említi a reges- 
trom, szerzőnk bízvást Kolozsvárinak, vagy «a kolozsvárinak» 
nevezhette, m ert ép ez utóbbi jelzés, kétségtelenné teszi, hogy 
szerzőnk nem Kolozsvári praedicatumú, hanem egy Kolozsvárt 
működő Seres István nevű ötvös-mesterről beszél.

Akármelyik legyen azonban a három közűi, annyi bizonyos, 
hogy régi ötvös-családnak ivadéka volt Seres István uram ; a mi
nek ötvösöknél, kik féltékenyen őrizték titkaikat, legfőbb jelentő
sége a traditiók átörökítésében, firól-fira való átszállításában állott.

A  Seres család Kolozsvár ötvösei közt régidő óta nagy sze
repet játszott s több tagból állt. A ezéh-regestromban már 1584 
előtt em lítte tik .id. Seres Is tv á n , 1595-ben Seres Gáspár, 1606 
Seres fános. Ez utóbbi valószínűleg ugyanazon Seres János, 
kiről és munkájáról Segesvári Bálint krónikájában ezeket olvas
suk : 1633. «25. octobr. tevék ismét fel az nagy gombot, (t. i. az 
unitáriusok tornyára), újólag ismét visszaforrasztván, és tevék 
reggel napkelet előtt fel, és vonák az lábas-ház felől fel pokrócz- 
ban betakarván; forrasztotta Seres János szénutszában öszve.»63 
1646-ben ifj. Seres jfánost, s ugyanabban az évben Seres T am ást
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Erdélyi történelmi adatuk. Szerk. Szabó Károly. K olozsvár, 1862. IV. 207. 1.



mint «kibúcsúzottat» vagyis kivándoroltat említi a czéh jegvzö- 
könvve.

K olozsvári N a g y  Sám uel, kit szerzőnk néhol egyszerűen 
csak Sámuelnek nevez, mint már előneve is elárulja, szintén kolozs
vári ötvös volt. Atyja, vagy atyjafia Kolozsvári Nagy István, a 
X V I. század végén jő elő a kolozsvári ötvös-mesterek sorában.64 
Kolozsvári Nagy Sámueltől tanulta el szerzőnk a zománcz és 
bőrtű felrakását, az aranv filigrán készítését stb.

Végre, a kolozsvári ötvös-czéh jegyzőkönyvében nem fordűl 
ugyan elő Czim balm os Is tvá n , szerzőnk azonban oly helyt em
líti, hogy föltehető, miszerint az szintén kolozsvári ötvös-mes
ter volt.

Kolozsvárról Kecskem éti N a g y- Váradra  ment. Elzavarta a 
háborús világ, mely minden iparos tevékenységnek megölője. 
Jól mondta a «Vetélkedés» 168-ik verse :

Nem hallasz oily dolgot,
H ogy háborúságo t 
K ivánnók békeségbül :
M ert az való dolog,
M ihelyt sok had  forog,
M unkánk szűnik ezentúl.
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Kolozsvár és környéke az 1650-es évek végén állandó hadi vil
longás színhelye. Jó  dolga van ott a kardcsiszároknak, míg az ötvö
sökre beköszöntenek a nemszeretem napok. Egym ásután bocsátják 
el legényeiket. Igv Kolozsvárt lakó Eötvös Kassai Pál 1659-ben 
elbocsátja Szegedi Sándor nevű becsületes legénvét s ajánlja a 
rimaszombati ötvösöknek, mivel — úgymond — «a mostani fel
háborodott időben» sem neki, sem inasának nem adhat elegendő 
munkát. A  szegény legény egy álló esztendeig hiába keres gaz
dát, végre akad egyre, s 1660-ról már e följegyzést találjuk: 
«Bozássi Ferencz Uram szegődtette be az inasát Szögdi Sándor 
nevűt, mely Ivolosvártól jö tt levelet szolgálni két esztendeig.»05

Kecskem étit is ugyanez időtájban bocsátja el megszorúlt 
gazdája. O azonban nem akarna még két esztendeig szolgálni, s 
azért oly helyre megy, hol egy év alatt felkövetheti a ezéhet s 
beállhat mesternek. Ezért megy Váradra, hol a jövevény (advena) 6

64 A kolozsvári ötvös-czéh beállásról való könyve.
' 5 A rimaszombati ötvös-czéh régi jegyzőkönyve a  nem zeti múzeum k ézira t

tárában .
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vagv «idegen legény (ein Frem bder)» mindössze egv évi szolgálat 
után szabadon követheti a ezéhet.

A czéh felkövetésénél m ester-rem eket kellett készíteni, mely 
különböző helyeken különböző volt. Különösen érdekes e rész
ben a pesti ötvösök azon rendszabálya, mely szerint a leg én y : 

«pro ostensione suae artis, disponat particulas magistrales, vulgo 
mester rem ek , vocatas, videlizet unum calicem, unum sigillum, 
helym cs (e szó magyarázatát lásd a Glossariumban) vocatum, et 
unum annulum aureum, in qvem includat lapidem sex vel octo 
angulos habentem, ut aqva ad folium sub tali limite inclusum 
penetrari non pofiit.»66

Váradon miben állott a mester-remek, s mikép követte fel az 
iffjú mester a ezéhet, pontosan meg van írva a debreczeni ötvös 
czéh 1600-ki articulusaiban, melyek, szószerint egyeztek a váradi 
artieulusokkal. Az ifjú m esterek rendtartása így szól :

XVI. ARTICULUS.

Mikor az jámbor ötvös legeni 
maganak akar lenni, mivel 
tartozik cs mi módón mer
heti ki az mestör remököt és 
miezodas az remek.

Hanemha valamelj ötvös legent maganak akarna 
művelni (tehat az mestör remököt fel követvén, meg’ 
csinallia) ez ha az remeküket követnie az Che- 
tül, ez illien Sokasnak illien rendi vagion, hog ha 
nem ez városi es ifmeretlen, ollian az ki a’ művet 

es mellörsegöt nem ez varoson tanulta volna es mafunnat való mindön 
módón, az ollian legeni tartozik égi jámbor meftört égi egez eztendeig 
fzolgalni, ennek okáért hog jamborsaga elete es erkölcse meg’ lafsek, bogba 

2 az Cehöt illeti elete es maga hordozafa, továbbá
Vgian it mivel es meni fize- nemfzetsegeröl levelet hozzon, azonkeppen tanula- 
tefsel tartozik. garol bizonios es meg’ hihető peczetös levelet hoz
zon, hog ö jámbor nemzetsegh es hog az művet meftörsegöt Cehós heliön 
tanulta legen, es nem varban feni valami gianos heljön, ezöket meg’ tellieftt- 
ven es az meítöröknek be mutatván az remeköket jo indulatból nekiek 
engedgiek (es az szokás fzerent fzep barom remek művet kezitsenek) ezöket 

5. megkezitven, az Céh ladajaban adgion niolez forin-
Az jövedelemnek harmada to t , m e ljn e k  h a rm a d  rc(5e az L ccle íia jc , es m e lle  
az Eccleiiajc , e»» · · . . .  ,égi közónó poliart adnia tartozik tudnia illik min-
, . , dón aztalra két tál étkét jó t, égi pecseniet mindö-
es mentből allion. nik heljre es három pint bort, kenieret annit az

66 A  pesti ötvös-czéh szabályai 1529-ből, a trencséni ötvös-ezéh 1662-ki á t
ira tában .
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6 .

Az mafunnat jót jámbor öt
vös legcnniel jól tehetni az 
próbáló eztendő felöl.

de mint és bog'.

5- menivel megérik az meftórők. Ezóket is megh ad-
Az meftőr aztalról. „ _ ·, , ·van mégis tartozik adnia az uyonnan lot meftőr
égi meftőr aztalt, akkor mikor az Céh meftőr kevannia, tudni illik kefziteni 
mindón aztalra barom fűtal étkét es egi pecseniet, kenieret elegődendőt, es

neg neg pint bort. Ezóket is megh advan, kővefse 
eletet iften fzercnt. Vifzontag ha valamelj jámbor 
eótvős legeni (idegön) az ki mafunnat jót cs kí
vánná mingiarast jóvetelinek idején az meftőr reme
kót az Céhtől, de ollian az kinek kézénél kefzőn 

volna nemjetsege es tanuló levele (az mint megh vagion mondván) es mégis 
az meftórők tőle próbáló eztendöt fzolgalnia kevannanak ez illien nem tar
tozik az próbáló eztendöt fzolgalnia, hanem az próbáló ejtendő heliót (ha nem 
akarnak fzolgalni) tartozik adni niolez forintot (de nem az be allo penjre) 
az Céhnek, ugian ezzel tartoznak azokis az kik az fclliől megh mondot ide- 
gónók kózzől valakik immár az próbáló eztendöt el kezdőitek folgalnia es 
azon közben három avag negh holnapot immár jámborul fzolgaltanak volna 
Azokkal is az kik immár az cs az Cehőt ha meg’ tahinak kőniórgefőkkell, es hala-
probalo eztendöt fzolgalni ta n g ia k  jam b o rfa g a t b o g  ille n d ő  az C é h  k ö z ib e n  ez 
kezdőitek. , . , , - ,leleektul lem tarthattiak meg az remekot, hanem
ki adgiak az niolez forintot ha le tefzi, de az nemfzetsegh es tanuló levelet
ugian akkor elő advan lehet fzabadfaga az remek esinalafra.

XVII. ARTICULUS.

Az meftőr remek peniglen égi fzep őfzve 
jaro aranias kupa égi arani gjőrü, kiben legen’ fog
lalván égi fzep draga fzineős kő, niolez lzegő, az 
harmadik remeók égi helymős peezet, de nem rofte- 
lios es nitot heljmős, melljeket el kezitven, az meftő- 
rők jó itilettel megh lássanak fzemelj válogatás nél

kül, bog ha megh crdómli az mestőrsegót avag nem, ha azért meg nem 
erdőmlj mafszor csinallia, ha akkor fém jo, harmadzor esinallia, ha harmad- 
zor lem jo tehat (mongianak nekie valót) az után tanullion.

Az remek menemű es báni 
fele.

2.
Az ki meg nem tudgja czi- 
nalni az remekőt, mit kelliőn 
olliannal cselekődni.

XIIX. ARTICULUS.

Az remőkőt meg’ kezitven az idegón iffiu 
legent az Céh meftőr más meftőr tarsavai az ő hiti 
lzerent tartozik az varos birajanak be mutatni, az 

remek csinalas felől mégis mindón meftőrre lejendő legennek az remek kezi- 
tesre ezőftőt es araniat adni az Céh tartozik elegódendö keppen hog fogiat- 
kozas nélkül veghóz vihefse az remőkőt, mellieket Céh meftőr házánál kelle-

Az idegón iffiu meftőrt be 
kel mutatni az varos bira
janak.
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tik keziteni, de hetiberet elegódendókeppen tnegh 
fizetnie az ehe meftór tartozik, az varos birajanak 
peniglen tartozik az uyonnan lót mestőr égi pecze- 
tós giúrüvel, az meli két nehezekből kezúljőn, 6 ’

Önálló ötvös műhelv megnyitása és berendezése nagy nehéz
ségekkel járt, kivált oly szegény legényre nézve, ki nem valamely 
m ester özvegyét vagy leányát vette nőül. Az új m ester «társul» 
vagyis szövetkezve egy másik mesterrel, nem mívelhetett. Efféle 
szövetkezés nem csak az ötvösök, de általában minden ezéh által 
keményen tilalm aztatok. Tudomásom szerint, legelőször csak 
1721-ben fordul elő, hogy: «két személly pedig együtt m estersé
get ne válthasson, mindazáltal, hogy két m ester egy társaságon 
lehessen, m egengedtetik.»67 68 I t t  már legalább föltételesen m egvan 
engedve, hogy két m ester vállvetve, közös erővel rendezze be 
m űhelyét s o tt együtt működhessék. A  X V II. században azonban 
az ötvösöknek ily eljárással szorosan tilos volt könnyíteni hely
zetükön.

Hozzájárúlt ehhez, articulariter kikötött áldomás-ivás, valamint 
a ezéh igazságának s a beálló-pénznek lefizetése. Úgyszintén a 
míveléshez okvetlen szükséges folyadékok, ásványok, patikai sze
rek beszerzése, melyek akkoriban nálunk különösen drágák. 
«Allhier — úgymond egy X V II. századbeli hazai ezéhszabály — 
alle M aterie so zum V ergulden nothwendig musz gebraucht wer
den, viel theurer zu bekommen alsz in den Reichs-Städten, da 
sie ihre A potecken für der Thür haben, und mit geringen Uncos- 
ten dazu kom m en.»69

Végre, mindezeknél súlyosabb teher kezdő-mesterek vállain 
a műszer vásárlás. Ezért adja jó tanácsul az ötvös, a hozzá kínál
kozó inasnak :

. . . .  inas korádban  
N e tö lts a  torkodban ,
A mi keveset keressz ;
H anem  apródonként,
Jövendő hasznodért,
M üszerecskét szerezz . . . .

67 A  debreczeni ötvös-ezéh magyar rendszabályai 1600-ból. L őrincsák László 
debreczeni aranym űves tu lajdonában .

68 A  tokaji szabó és posztónyíró ezéh articulusai. 1721. Egykorú m ásolata  az 
országos levéltárban. A ct. N eo-R egestr. Faso. 720. N r. 50.

l,9 A  beszterczebányai ötvös-ezéh articulusai, 1630-ból. Art. 12. Egykorú m áso
la ta  B eszterczebánya város levéltárában. Fasc. 347. N r. 52.

Az remekót céh meftór há
zánál kezitik.

3-
Ketnehezekós giűrűvel tarto
zik az bírónak az iffiu mestór-

2 .
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. . . .  legénykorban 
N e ülly m indjárt sorban 
K orcsom ákon bort innya ; 
H anem  a heti bért 
A dgyad  jó  m űszerért, . . . .

In as  korban pénzt gyújts, 
A zt m ind m űszerre költsd .7"1

Műszert és patikai szert nálunk, a X V I. és X V II. század
ban, nem készítettek. Effélékkel ötvöseinket Bécs, Prága, B o
roszló látta el, azonban, legfőkép a közlekedési és kereskedelmi 
viszonyok rendezetlensége miatt, méregdrágán. 1576-ban Beszter- 
czebánya mind a nyolcz ötvöse, méltán hivatkozik e körülményre, 
kérve a városi tanács elnézését: «In bedenckhung das alle arbeit 
jecziger Zeut viel subtiler, als vor allters gemacht werden mus, 
auch das A llerlay Zugehör V nd M aterien zu Vnserm handtwerg 
gehörende, Jecziger Zeut V iel T heürer, als vor Ja ren , W ir 
khauffen müssen».70 71 72 E ttő l fogva egész a X V III . század elejéig, a 
magyar ötvösség emlékiratai telvék a szerszámok drágasága miatti 
panaszszal. Hozzájárult még, hogy ötvöseink csak esetleg, vásá
rok alkalmával juthatnak műszerekhez, s akkor is merő véletlen, 
ha épen oly műszerre találnak, a minőre épen szükségük van.

Ily sajátos körülményekből tisztán kimagyarázható a műsze
rek nagyrabecsülése, melyről viszont világos és igen érdekes 
tanúbizonyságot tesz a következő czéhszabálv :

«Ha valaki .valami műikért hozand az varofra olliant, az ki az eótvó- 
fóknek jllendó volna, nem fokadalomban, hanem valami kódónfegós napo
kon, tehat az fele műdért az eótvősók élőt fenki meg ne vehefsőn, melliet

1. ha valaki az eótvősók ellen meg venne, es ha fel
Műlzernek kőzönsegös em- talalhattiak, annak fele az biroe, fele az Cehe legion,

mindón arra meg fizetés nélkül. Az sokadalmakban 
is, ha ki ez felet venne, tehat az biro erejevel el veheflek, de az amit iga
zan megh’ advan, ha penig valaki az meítórók kózzűl az Céh meftór hire nel-

2. kűl ollian műdért megh védőn, es ha abban az tób
Az mufzerfzamnak elofztasa- m eftőrőknek redt nem  adna, kik az ollian nélkül
rol ugian ott az ki nem en- .
gedne annak bűntetefe. dukolkodnek, tehat két formtal buntettelfek.7

70 A z ötves mesterségről való vetélk. 127., 129., 134. vers.
71 Anji die . . . .  Richter Vnd Rath dieser khunniglichen freyen Pergstadt 

Neusol. Vnterthäniges Suppliiren der Mayster des Erbarn Goldtschmidts Hanndt- 
werg. dd. 157Ó. E redetije  B eszterczebánya város levéltárában. A d Fasc. 98. Nr. 13.

72 A debreczeni ötvös-czéh articulusai, 1600-ból. V. Art.



A műszerek drágasága nálunk csak II I . Károly korától vagyis 
a postajáratok rendszeresítésétől fogva, szállott alább. Míg azon
ban egyfelől a műszer-beszerzés szerfölött megnehezítette a sok 
czéh-articulus által m egtakarított pénzökből különben is kifürösz- 
tö tt ifjú m estereknek a m űhely-nyitást; másfelől, a későbbi kor 
ötvöseihez képest, nagy könnyebbségökre szolgált, hogy minél 
kevesebb aranv s ezüstkészletre volt szükségük.

A X V II. században ugyanis az a szokás, hogy a «míveltető 
ember» t. i. a megrendelő, helyébe viszi az ötvösnek az aranyat 
vagy ezüstöt, melyből míveljen, ép úgy, mint a szabónak a ruha
szövetet, a csizmadiának a bőrt. Nagyobb munkához többnyire 
az egész czéh, apróbbhoz rendszerint a megbízott ötvös-mester 
veszi át az érczanvagot. A  megrendelés előbbi fajtájára például 
szolgálhat a kassai czéh következő megbízatása: «Anno 1624 die 
23. Aprillis. A dott volt ű felsége Bethlen Gábor U runk számos 
gira ezüstöket mívelni, az melikben csináltunk tálakat és csészé
ket, tudván azt, hogv apad az ezüst, minden girára adott három 
nehezék ezüstöt, az aranyra is hasonlóképen megadatta az apa
dást.»73 A megrendelés másik fajtájára példa gyanánt idézhetők : 
«1654. Adtam ötvösnek ezöst vételére fi. 122, d. 40. adtam ugyan 
ötvösnek szögek aranvazására fi. 50, d. 40. adtam ugyan ötvösnek 
az munkájáért fi. 46.» «1657. V ettem  volt egv kevés ezüstöt is 
pénzemen, melvből Krakkó városában egv lóra való kantárt, szü- 
gyellőt s farmatringot csináltattam vala».74 75

E szokásnak legfőbb, átalános oka az ötvösök tőke-szegény
sége. Nem csak nálunk, hanem Augsburgig s Velenczéig min
denütt, főkép a tőkehiánv okozza, hogv az ötvösök legtöbbnvire 
a megrendelő aranyából s ezüstjéből dolgoztak. Mednvánszky 
Jónás 1655-ben jelenti Rákóczi Györgynek, hogv ötvös-művekért 
négyszáz aranyat adott Bécsben a «jnbilérnek», ki azonban «nem 
igen lén contentus vele, többet kívánván, hogy az interesre vett 
ezüstnek  az árát megadhatná», «már két esztendőre interest is 
fizetett rá». így  aztán annyiba került a megrendelt munka, hogv 
Rákóczi ezentúl, már abban az évben «beküldetett ezüst mívből», 
vagyis általa küldött ezüstből dolgoztat a bécsi jubilérral.73

Az aranv s ezüst beküldése sajátságos szokásának másik neve-

73 . 1 /cassa/ ötvös-ezéh regestroma.
74 Történelmi tár. 1878. 358. 1. és Thaly : Történelmi kalászok. 18. 1.
75 Történeti lapok. 1875. T. 362., 377.
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zetes oka a kereskedelmi és közlekedési viszonyok kezdetleges 
állapota. A  bányavidékek ötvösei, u. m. az erdélyiek s felső
magyarországiak, egyenesen a bányákból szerezhették be az ércz- 
készletet ; de az alföldi s dunántúliak e részben is a vásárokra 
voltak utalva, hol vajmi ritkán juthattak elegendő aranvhoz, 
ezüsthöz. Innen van, hogy az Alföldön s Dunántúl ha volt is oly 
mester, ki beszerezhette volna érczkészletét, a czéhszabálvok attól 
egyenesen eltiltották. A  pesti ötvösök pl. e részben így intézked
nek : «Item, nemo M agistrorum audeat sibi plus quám tres mar- 
cas argenti comparare, sed si plus argenti repererit, teneatur cce- 
teris magistris significare, u t volentes em ere, possint, si vero 
noluerint, omne illud argentum sibi appropriare, et emere po
terit» .70

Ötvös-czéhszabályaink szigorúan megkövetelik, hogy az ötvös
mester a m egrendelőtől átvett érczanyagot megméresse s próbá
ját megállapíttassa, hogy feldolgozás után , meghatározhassák, 
vájjon nem vett-e el az érczből s nem szállította-e le finomságát ? 
M indamellett e «becsületes czéh» tagjai nem kerülhetik el a gya
núsítást :

Bízvást föltehetjük, hogy e szép hegedűszóban elmondott

ban, midőn a hegedős a föntebbieket gajdolta : országszerte jó l
létben úszó ötvöseink szigorúbbnál szigorúbb törvényeket hoztak 
önmaguk ellenőrzésére, s jegyzőkönyveikből tudjuk, hogy azokat 
ép oly szigorúan m egtartották. A X V II. században a ki «czéh- 
tartó» mesternek adott aranvat-ezüstöt mívelni, biztos lehetett 
benne, hogy az rá nem szedi ; m ert a csalásnak útját szegték 
magok a czéhszabálvok, melyek közül e tárgyban legjellemzőbb 
a beszterczebánvai ötvösöké.j 76 77

76 A  pesti ötvösök csók-szabálya, ijzq-blil.
77 Mívesek lakodalma. Közli T haíy  K álm án . Régi magyar vitézi énekek. Pest, 

1864. 1. 370.

Kevély ötvösök 
R ám  h a llgassa tok  — 
Hja !
M iként az üstöt 
É s az aranyot 
M egolvasztjátok : 
íg y  sokat loptok —
H ej, j °  j °  jo  jo  !

rhvtmusokban aligha van egy szemernvi igazság! Épen azon kor
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«W ann iemand eine A rbeit mit von seinem Silber anfrirn- 
met, soll derselbe Meister, dem es zu verarbeiten gebracht wird, 
das Silber alsobald in An-Gesicht des Anfrimmers schmeltzen, 
und Beedes dem Anfrüm mer eine Prob davon geben, und ihme 
selbst eine behalten, auch nach verfertigter A rbeit die Prob und 
die A rbeit gegeneinander streichen, dasz Stadt Zeichen aber, 
noch sein evgenes, keines W eegs drauf schlagen, wans die 14 
Löthige Prob nicht hält.

Deszgleichen sollen auch die G oldtarbeiter das überlieferte 
Gold, von den Partheyen in seinem Grad und W erth  zu ver
arbeiten schuldig sevn, und dahero dem Anfrüm mer von seinem 
Gold, eine Prob geben, nach welcher hernach die gefertigte 
Arbeit, wiederumb zugleich gestrichen geliefert werden solle.

Da nun jem and betretten  wurde, der wieder solche Ordnung 
zu handlen sich unterstunde, der soll von einem gantz versamb- 
leten H andtw erck ernstlich gestrafft werden.

W ie dann zu ' dem Ende der Ältiste, mit seinem zugege
benen zum öfttermahls im Jah r die Silber zu besichtigen, sonder
lich aber bev denen so desthalben in V erdacht kommen möch
ten, bev seinen Ambts Pflichten nicht unterlassen solle».18

Az érczanyag minőségének itt em lített megszemlélése, mikép 
külföldön, úgy minálunk is, egvik legfőbb teendője a czéhinester- 
nek s egyéb czéh-előljárónak. Az eziút próbája 13 vagy 14 lat
ban volt megállapítva.

Az ellenőrzésnek két módja gyakoroltatott. Az egyik szerint 
az elöljáróknak minden két hét vagv legalább minden negyed
évben meg kellett látogatni a műhelyeket, mely alkalommal pró
bát szedtek. Másik módja abban állott, hogy minden ötvös
m ester kötelezve volt kész művét a czéh előtt vagv a városházán, 
a próba megjelölése végett bemutatni.

Pesten, a X V I. század elején, a czéhmesternek, miután a 
városi tanácsnál fölesküdött, kötelességévé té te te t t : «quod ipse 
ad opus et labores omnium Magistrorum Aurifabrorum fideliter 
et diligenter providebit, ne in operibus aut laboribus eorundem 
Magistrum, aut in argento dolus, aut fraus aliqua, inveniatur, et 
ad minus singulis duabus sep tim anis , qüando sibi visum fuerit,

?8 A beszterczebányai ötvös-czéh articulusai, 1630-ból. A rt. 8. Egykorú m áso
la ta  B eszterczebánya levéltárában , Faso. 347. Nro 52.
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per officinas omnium Magistrorum debeat perscrutari, et argenti 
puritatem, et mensurarum probitatem ».79

Beszterczebánván az 1560—80-as években, a legrégibb ötvös- 
rendszabálv e részben így in tézkeiik  : «Erstlich soll zum ernstlich- 
sten einem ieglichen aufferlegt sein bey seinen treuen vnd Ehren, 
die silber auff 14 lot gerecht vnd gutt zu arbeiten, vnd zu ver
fertigen, wo sichs anders befunden wurdt, soll solcher von einer 
Versamblung ernstlich gestrafft werden, V nd gleichwol von einem  
q u a rta / zu m  andern  die Prob gem ellter Svlber zu besichtigen 
lassen».80

Egészen más eljárás gyakoroltatik húsz-harmincz évvel ezután 
Debreczenben, hol erre vonatkozólag ígvr rendelkezik a czéh- 
szabálv :

«Senki az eótvósók kózzűl peniglen, tizen három lottos ezűftnel alab 
való efzűftból meftórscge el veztefe alat ne merjőn mivelni, kire az Céh 
Meftőr vigiazvan minden t i zen ötöd napon  probat szeggiőn, melj ezűftók- 
nek megh probalafara égi bilzonios napon az eőtvős meftóróket ói zve liiia, 
égi forint bírság alatt, kikkel egetómben meg proballiak az meftóróknek az ó 
művöket, es hog ha azok kózzűl valakinél hamis es al művet taialhat, tehat 
az ollian meftórt elloben neg lot ezűftel, mafodzor fel geraval bűntefsek, 
harmadzor meftórsegetűl foztafsek meg, ezt hozza tévén, hogi ha valakinek 
az al művet czinalta lejend, tartozzék azt az embórt mindónókról igazan meg 
elégíteni».81

A kassaiak rend tartása: «Minden a czéh próbája szerint 
míveljen és a mit csinál, mingyárt az ő maga jelét reá üssön, 
annakutánna a czéhmesterhez menvén, azt az ő csinálmánvát 
megmutatván neki, ha javallja és helyén hadja, azt az czéhmester 
ő is össön reá a próba szerint a város jelét, de ha a próbát fel 
nem éri, azt az czéhmesterek előtt összerontsa. — A czéhmeste- 
rek minden fertá ly  esztendőben a több m esterek művét meg
látogassák és próbát szedjenek».82

Nevezetes, hogv a kassaiak 1601 -iki ilyetén szabálvával, az 
«összerontás» kivételével, mindenben teljesen megegyezik a gvőri 
ötvösöknek több mint százötven év múlva kiadott szabadalom

ra A pesti ötvös-czéh articutusai, 1329-ből. Art. I.
8° Ausczug etlicher A r  ticket des E r bar n Gotdschmidthandtwergs. Egykorú 

irat B eszterczebánya város levéltárában . A d Fasc. 9 ' .  N ro 14.
81 A debreczeni ötvös-czéh articutusai. IV. Art.
82 A kassai ötvös-czéh articutusai, 1601-bői. L , 11. Art.

Arch. Értesítő. l ő
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levele, mely a czéhm estert szintén kötelezi «alle Quarta 11 von 
Laaden zu Laaden einmahl umb Gold und Silber, wie auch Ge- 
w ichter und W aag zu probiren gehen».83

A  trencséni ezéh ugyané tárgyban így in tézk ed e tt:
«Praeterea volumus, quod talis Magister, qvi argentum labo

raverit, cum duobus Magistris ad minus teneatur talem sui labo
rem ad Magistrum Cehae ad probandum portare, et ubi talis labor 
probatus fuerit et bonus reperietur, insculpatur in illum laborem 
Sigillum ( Cehce, kitörölve) haec litera in tali forma T .»84

Kolozsvárt és Rimaszombatban úgy látszik nem volt meg
határozva a próbaszedés ideje. M indamellett, mikép az ottani ezé- 
hek irományai tanúsítják, m indkét helyen igen szigorúan vették 
az ebbeli kihágást, melyet Rimaszombatban, műszóval, «próba- 
ma races ágnak'') neveztek. Kolozsvárt «ezéhül edgyütt lévén», 
vagy «számvevő uraim», vagy maga a ezéhmester viszi a «látó
mester» tisztét, kik ha valakinél hibát találnak, beírják a ezéh 
jegyzőkönyvébe, hogy «esett meg a próbálásban N. N.» E zu tán  
van följegyezve a büntetés összege, mely országszerte két lat, 
ezéh próbája szerinti, azaz 13 vagy 14 latos ezüst szokott lenni. 
Nagyobb csalásoknál a büntetés is szigorúbb. E rre vonatkozólag 
ím egy bejegyzés :

«Anno 1629 die 29 Marty. Számvevő uraim eszekben vevén 
Váradi Mihálvra való sok panaszokat, házához kiildvén ő kegyel
mek s tellyességgel megtapaztalván hogy minden mívei az kik 
többen voltak az 12 latto t sem vette fel», (azaz 12 latosok sem 
voltak) «ezokáért azmi miét találtak ő kegyelm ek azt elvötték, 
ha pedig többször megtapaztalódik, ő kegyelmek concludálták, 
hogy az ezéh nélkül el legyen»85 (azaz kicsapassék).

Mindezekből az a tanulság, hogy a X V II. század folyamá
ban szükségszerüleg alaptalanúl vádolják az ötvöseket a meg
rendelő megkárosításával. M ert az ő ezéheik kebelében átalá- 
nosan m eggyökerezett vasfegyelem és kérlelhetlen szigor, mely 
összetörte vagy elszedte a nem egészen a ezéh próbája szerinti 
ö tvösm űvet: nemcsak hogy erősen féken tarto tta  az ötvösök

83 A gyűri ötvös-ezéh rendszabályai, 1766-ból. A rt. X II. Az egyetem i könyvtár 
k éz ira ttá rában .

84 A trencséni ötvös-ezéh rendszabályai, 1662-ből. Az egyetem i könyvtár kéz
ira ttá ráb an .

85 A kolozsvári ötvös-ezéh regestroma. Az erdélyi m úzeum ban.
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nyervágyát s visszariasztotta őket a csalástól, hanem még ha a 
czéhtartó mesterek közül valamelyik csalásra vetem edett volna, 
akkor sem engedték meg, hogy a vállalt munka meghamisítva 
vagy hitványul jusson a m egrendelő kezébe.

Ily viszonyok között állott be a mi szerzőnk, Kecskem éti 
W . Péter, úgy 1658- vagy 5g-ben a váradi ötvös-czéhbe, mint 
«ifjú mester». Ettől fogva «czéhtartó» tagja annak a hatalmas 
testületnek, melyben az egyén megsemmisül, föltétlenül aláren
deltetvén az egésznek : a czéh ügyel fel minden dolgára, s nem 
csak ezüstjének próbáját s műveinek árát szabja meg, hanem 
kipéczézi magánélete korlátáit is.

Az ifjú mesterség nem nagv uraság volt abban az időben. 
Alig több az öreg legénységnél, s vannak hivatalok, a czéh kebe
lében, melyekre egyaránt választható az ifjú mester vagy az öreg 
legény. «Item — így szól egy X V I. századi czéhszabálv — ex 
junioribus Decanum eligant sive ex Magistris sive ex socys, 
qui circa infirmos in confraternitate eorum existentes, vigilare 
faciat »A’

A  «czéhtartó» ifjú m ester kötelessége volt a «künn járó je l
lel», a czéhmester nevében minden czéhtartó mester ajtaján kopog
tatni s mindeniket gyűlésbe hívni. Azonkívül ő szolgál nagy 
serénységgel a czéhnek minden ügyes-bajos dolgában s kötelezve 
van arra, hogy egy év leforgása alatt megházasodjék : «Az ifim 
meítor — így szól a váradiakra, tehát Kecskem étire nézve is 
kötelező czéhszabály — égi eztendeig lehet hazassag nélkül mind 
az áltál hanem ha ölj ok kenfzóritene az megh nem hazafodasra, 
mint az kinek ereje es hatalma nem volna az hazafsagra, de igi 
leven az dolog’ bizoniofsan, de ha ereje vagion az hazafsagra, es 
el mulatangia az eztendót, tehat tablaja be tetefsek (s ne hag- 
giak m űvelni);»86 87 vagyis hiába készítette a mesterrem eket, hiába 
adta meg a beálló pénzt, a köszönő-poharat, a m ester-asztalt: nem 
veheti hasznát, eltiltják a czéh tő l!

Nyilvánvaló, hogy a czéhbeliek gondolkodásában míg egy
felől a «legény» névvel kapcsolatos a nőtlenség fogalma (a nőt
len em bert ma is «legény» vagy «legény-embernek» hívják) : más
felől a «mester« névvel szorosan összefügg, hogy annak viselője

86 A  -pesti ötvös-czéh rendtartása 1529-ből, a  trencséni ötvös-czéh á tira tában .
8? A debreczeni ötvös-czéh articulusai. X IX . A rt.

6 *



2 3 6

házas ember legyen. Ilv irányú gondolkodásmód okozatául tűnik 
föl előttünk az, hogy az 1600-as években vannak egyes czéhek, 
melyekben m ester-próbára sem mehet az ifjú mindaddig, míg 
valamely tisztességes leányzóval jegyet nem váltott. H a aztán a 
tisztességes hajadonból rossz asszonv vált : a «szegény tatár»-férj- 
nek nem csak az asszonynyal, hanem a czéhvel is meggyűlt a 
baja. A  czéli logikája ugyanis ilv nyomon j á r t : az asszonv becsü
lete a férj becsülete is, s a férj becsülete az egész czéhé ; conse
quitur ergo: megfogvatkoztatja a czéhet tisztességében az a «czéh- 
tartó» férj, kinek a felesége tisztességtelen asszony. X V II. szá
zadi czéh-irománvokban több olv eset fordul elő, hogy a mester 
felesége miatt «üres le tt a czéhtől» vagyis kicsapatott abból.

Ilv fegyelem alól csupán a «himpellérek» vagv kontárok 
voltak kivéve ; kik azonban a czéhbeliek által m egengedett s meg 
nem engedett úton-módon kegyetlenül iildöztettek. Kissebb czé
hek szabályai enyhébbek; ellenben minél nagyobb s tekintélye
sebb valamely czéh, annál féltékenyebben őrzi becsületét. Várad 
ötvös-czéhe már az utóbbiak közé tartozott, s azért föltehető, 
hogv szerzőnk házasság dolgában is felkövette a czéhet, máskép 
nem tűrték volna meg a czéh kebelében.

Nagv-Váradon, mikoriban Kecskem éti ifjú mesterré lett, igen 
előkelő ötvös-czéh virágzott. Tagjai nagv becsületben állnak a 
város lakói előtt, s épen ez idő tájban (1653) V árad főbírája is 
közülök került ki Eötvös Ifem jén személvében. 88 V árad nagy 
szerepét a város fekvése magyarázza meg. Mint Erdély, Magyar- 
ország s a török hódoltság szélén fekvő hely, czéhszabálvokat ad 
le egész a távoli Kecskem étig több város czéheinek, s természe
tes központja volt az alföldi, az erdélv-széli, bihar-, arad- s szat- 
mármegvei ötvösöknek.

V áradtól délre különösen Belényesen és Borosjenőn laktak 
nevesebb ötvösök, mely utóbbiaknak I. Rákóczi György fejede
lemtől 1642 július 10-én adományozott s hártyára írt kiváltság- 
levelét, Lugossy József ajándékából, a magyar akadémia kézirat
tárában őrzik.89

Gyula vára és városa V áradtól délnyugatra fekszik. Ez volt 
az ajtósi Ajtósiak fészke, honnét ezek a török világ kezdetén, 8

8S H ornyik : Kecskemet története. II. ,300.
89 V. o. Tudománytár. 1838., 383. 1. — A magyar tud. társaság évkönyvei, 

IV . 159. — Magyar történelmi tár. I. 190.
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D ürer név alatt Németországba, de még többen menekültek V á
radra s Kolozsvárra, hol rendkívül gyakori a Gyulai előnevű 
ötvös.

Váradtól északnyugatra esik D ebreczen, melynek egész a 
X V III . század közepéig virágzó czéhe már a X V I. század elején 
úgynevezett confcederationalis levelet váltott a váradi czéhvel, s 
ennélfogva az ő «cehek és cehbeli rendtartások edgiezet minde
nekbe». Szerződésöket megújítják «Debreczenben 18 Juli Anno 
Domini 1590 Giulay Eötvös András es W itzm andy Eötvös Leo- 
rintz», debreczeni czéhm esterek.9' A  szövetkezés feltételeit mind a 
váradiak, mind a debreczeniek, rendszabályaik közé igtatták. A  debre
czeni ötvös-czéh külön articulusban szól «Az V aradi ötvös Chehel 
való eggiezésűnkröl», melyben a többi közt ezeket m ondja:

«vannak azért oly Cehók bizonios varatokban, kikkel eggiez mindőn- 
ben az Debreceni Eötvös Céh, es cgi rendtartafsal is cinek cl annira hogi 
valaki itt Debreceniben remeköt csinált, es mi közzűlűnk el akarna menni, 
tehat Varadra az Eötvös Cheben fzabadofsan mehet bifzonios es liehen hagi- 
hato okkal, azonkeppen az Varadi Eötvös Cheböl, ide Debreceniben az Eöt
vös Cheben fzabadolsan júhetnek, az kik immár az Cehőt minden részéről 
igazan meg elegitöttek volna, ez tele mettörök akar itt akar ott égi nieftőr 
aztallal tartoznak, egiebbel femmivel nem».91

A váradi ötvös-czéhvel a debreczeniekéhez hasonló confce
derationalis levelet váltott 1625 junius 23-án a szatmári és németi 
ötvös-czéh, «ez három városban lakozó etves m estereknek czéhek 
és czéhbeli rendtartásuk egyezvén m indönökben».9

Szóval, tisztán látható, hogy V árad egv nagy vidékre nézve 
központja az ötvös iparművészetnek, s ennélfogva oly tanult mes
ternek, mint szerzőnk, mindenkép jó helv lett volna. Neki azon- 
itt sem volt maradása. Szerencsétlenségére közbejött egy elemi 
csapás-szerű, egész váratlan catastropha, mely őt gyors távozásra 
kénvszeríté. Várad ugyanis török kézre került. Az ottani nagy
fontosságú erősség, az 1660 augusztus 27-ikén kötött capitulatio 
szerint, Ali török fővezérnek átadatott.

Várad ostroma, nagy előkészületek után, julius 14-én kezdő-

l»’ E redetije  a felsümagyarországi múzeum kézirattárában, a  k assa i ötvös- 
czéh-irom ányok között.

9 ' A debreczeni ötvös-czéh articulusai, róoo-ból. X X . Art.
92 A szakmári és németi etves mesterek eggyességievete, 1625-ből. P ap írra  írt 

eredetije a  felsőm agyarországi m úzeum ban.
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dött. A  török közeledtének hírére a polgárság seregestül mene
kült. Szerzőnk is a menekvők közt volt. Maga mondja, hogy 
«mikor V áradot az török megvette», az elől bujdosott ki. Az 
ostrom alatt nem lehetett a várban, m ert a mint Szalárdi króni
kájából tudjuk, a várba szorult lakosság a vár kapuit befalazta, 
betöm te, úgy, hogy az ostrom kezdetétől fogva lélek a kapun se 
ki, se be nem ment, nem m ehetett.

Sőt az is megállapítható, hogy szerzőnk a legelső menekvők- 
kel együtt hagyta oda Váradot. M ert a töröknek V árad ellen 
intézett utolsó rohamja napján, 1660 augusztus 24-én, ő már 
Kassán dolgozik, mikép alább közlendő művében előforduló eme 
dátum m utatja: «In Cassovia, Anno 1660. 24. Augusti. P er me: 
Petrus Kecskeméti».

H irtelen  kellett elhagynia a várost, m ert arra sem ért rá, 
hogy készítményeit elszállítsa, s így azok is odavesztek. A gvpsz- 
öntésről szóltában ugyanis, ekkép nyilatkozik : «én próbáltam és 
tudom nyilván, és igen szépeket öntöttem , mellyek Váradban 
vesztek». Magával vitte azonban a váradi czéhnek a debreczeni 
és szatmári czéhvel kötött confoederationalis levelét. Nem áll 
tehát Mvskovszkv V iktornak «adalék középkori kézműiparunk 
történetéhez» czímű czikkében ism ertetett ama két levél egyiké
ről kifejezett föltevése, mely szerint «ezen levelet a szatmár- 
németii aranyműves m esterek talán azon okból küldték el kassai 
társaiknak, hogy ez által a kassai ötvös-czéhet is rábírják ezen 
egyezségbe — confoederatióba való belépésre».93

A  confoederationalis levelek váltásánál ugyanis az a szokás 
divatozott, hogy, a mint a szatmáriakéban olvassuk «erről levél 
is kelne közöttünk mind két fé ltü l; az m i pecsétes leveliink az ü 
kegyelm ük  (t. i. a váradiak) ládájában legyen , és az váradi 
böcsületös U raink pecsétes levele viszon tag  itt  a z  m i czéhiink 
ládájában be tétetvén , tisztán m ögtartatnék».94

Mivel pedig a kassai ötvös-czéh ládájában a debreczeni, szat
mári és németi ötvös-czéheknek a váradi czéhvel kötött, SIG ILL . 
A V R IF A B R . D E B R . — A  Z A K M A R I E Ö T V Ö E S  C EC H  
P E C Z E T I — továbbá H O C  E S T  SIG IL L V M  C O ETV S 
A V R IF A B R O R V M  O P P IU I  SZ. Ν Ε Μ Ε Τ Ε  feliratú pecsé-

93 A felstlmagyarországi muzeum-egylet harmadik évkönyve. K assa , 1879. 
18. lap.

94 A  szakmári és németi etvesmesterek eggyességlevele, 1625-ből.
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tekkel ellátott eredeti confcederationalisa őriztetik : azok oda más- 
honnét nem kerülhettek, mint a váradi ötvös-czéh ládájából, hol 
letétemény gvanánt tartattak. E  levelek kelete 1590, illetőleg 
1625, mely körülményt egybevetve a már em lítettekkel : biztosra 
foghatjuk, hogy mindezeket 1660-ban a váradi czéh-ládából K ecs
keméti vitte magával nyilván azon czélból, hogy Debreczenben, 
hova menekült, mindössze egy mester-asztal költségén, bevétesse 
magát a czéhbe.

Kecskem éti e tervét nem valósíthatta meg. Debreczenben, 
szintén háborús világ lévén, eresz alól csurgó alá ju to tt volna ; 
nem akart hát fészket rakni oly helyen, hol az ő békés munkájá
hoz okvetlen szükséges állandó nyugalmat nem találhatott.

Megvalljuk, hogy az itt előadottak jó részben hvpothesisek. 
Kecskem éti egy szóval sem említi debreczeni tartózkodását. Mégis 
bizonyosnak tartjuk , hogy Debreczenen át m enekült Kassára. 
Mert Váradról Kassára a legrövidebb út Debreczenen keresztül 
vezetett, s szerzőnknek a legrövidebb úton kellett haladnia, hogv 
1660 július 14-dike, V árad ostromának megkezdése után valami
vel több mint egy hónap múlva, már kassai műhelyben írogat
hassa ötvös-könvvét.j

K assán  sok munkája és pedig finom munkája akadt az ötvö
söknek. E  városban, mint az akkori élénk vallási vitákban, mind 
a katholikusok, mind a protestánsok egyik legkiválóbb mérkőző 
helyén, számos megrendelést kaptak ötvöseink egyházi szent edé
nyekre s egyéb fölszerelésekre. Kecskem éti is egyaránt dolgozott 
Sámbár Mátyásnak, a hírneves polemizáló jezsuitának s Czeglédi 
Istvánnak, a híres írónak és református főpredikátornak.

Kassa ezenkívül akkoriban Felső-M agvarország fővárosa s a 
felsőmagyarországi főkapitánvság vagyis főhadparancsnokság szék
helye lévén : ezen a réven szintén sok munka ju to tt ötvöseink
nek. Kecskeméti is sokat mívelt gersei Pethő Zsigmond kassai 
alkapitánv és ónodi várkapitány számára.

A  kassai ágyúöntödéből ki voltak zárva az ötvös-czéhbeliek; 
1650-ben ígv ír W esselényi Ferencz : «O felsége az mi kegyel
mes urunk az kassai ágyúöntő házat restauráltatni akarja», csak
hogy «ő felsége ágyúöntője» vagyis császári, s valószínűleg német 
mester által ;95 de annál több dolguk van a pénzverdében, mely

95 Történeti lapok. Szerk. K. l ’app  M iklós. K olozsvár 1875. Ϊ .  473.
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Bethlen Gábor által 1625-ben, egyenesen Kassa városának ada
to tt haszonbérbe.-6 E ttől az időtől fogva Kassán, épen mint Basel
ban, csaknem kizárólag ötvösök a pénzverők.

Kassának s környékének azonban legfőbb vonzereje az erdé
lyi ötvösökre nézve egyfelől abban állott, hogy ott előhaladtabb 
technikájokkal könnyebben boldogulhattak, másfelől abban, hogy 
mind az erdélyi, mind a hódoltsági, mind a tizenhárom várme
gyei ötvösök, Kassán és vidékén, mint a királyi Magyarország 
háborútól mentesebb táján, békén munkálkodhattak. H ogv Kas
sára tódul Halics, a szepesi városok, a sárosi öt kulcsos város, 
Gömör-, Borsod-, Zemplén-, Ungmegyék ötvöseinek színejava : 
annak magyarázatát Kassa közelsége adja ; de hogy seregestül jő 
ide s ostromolja a ezéhet a ezéhbe való fölvételért a távoli 
Erdélv, a hódoltság, a tizenhárom megye ötvöse : annak megfej
tése legfőbbképen e hely s környékének nyugalmas voltában 
keresendő.

A kassai ezéhben a X V II. század alatt többség volt az 
Erdélyből s környékéről kiszármazott ötvös. Ilyenek : Bonchiday 
Öttvös István, Váradi Öttvös János, Ném ethy Öttvös Mihály, 
Becskereky Ottvös Ferencz, Debreczeni Öttvös Imre, Békéssi 
Ötvös István, Válazúty Veres Mihály öttvös, Váradi Öttvös András, 
Kolosvári V eres Mihály öttvös, Szegedi Öttvös Ferencz, Nagy
bányai Öttves István, Hunvadi Öttves István, Halasi Öttves 
Gvörgv, Kolosvári Öttvös Lőrincz, Váradi Öttves György, Váradi 
Poch Miklós, Debreczeni Molnár János, Debreczeni Öttves Mi
hály, Brassai Ötvös János,97 stb., kik mindannyian erdélyi, hódolt
sági s tizenhárom vármegyei eredetű kassai ötvösök voltak. Kassa 
környékén is jó csomó erdélyi ötvös vert állandó tanyát. Rozs- 
nvóbányán 1673-tól 92-ig, Erdélj Ötvös György, Brassai Ötvös 
Mihál, Segesváry Ötvös István áll be a ezéhbe ; úgyszintén Rim a
szombatba is több erdélyi ötvös telepedik.-8

Az ötvösök ekkép annvira megszaporodtak Kassa városában, 
hogy 1637-től fogva rájok bízzák a város falainak egyik tornyos

A D atum  in C ivitate nostra  Segesvár, die i8. M ensis Ju lii, anno 162^. Kafir i- 
nai kéziratgyüjtemétiyébc 11, B. Tom. X X IX . Az egyetem i könyvtárban. — A kassai 
fiénzverde okiratai, M átyás király korától Bethlen G áborig , sz. k. K assa  városa 
levéltárában . P rot. Civit. Cassov. Töm. 1. lit. H . M onetaria  Nr. 1 — 12.

A kassai Eötwös Czehnek Regestroma.
98 A rimaszombati ötvös-ezéh jegyzőkönyve, a  nem zeti m úzeum ban.
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bástyáját. E rre vall az a körülmény, hogv a kassai ötvös-czéh- 
mesterek a mondott évtől fogva, évenként átadják egymásnak a 
czéh-ládában való megőrzés végett «az torony kólcsát».99

Magok a már m egtelepedett kassai ötvösök nem jó szemmel 
nézik, hogv egyremásra érkezik városukba mindenféle jövevény 
ötvös. Ez az oka, hogv az új em bereknek mindenkép megnehe
zítik a czéh felkövetését. Kissebb helvek czéheinek jogait tekin
tetbe sem veszik, s pl. a rimaszombati ötvös-ezéh által felszaba
dított legényeknek nem adnak munkát, úgy, hogv az ottani czéh 
jussai megvédelmezéseért a kassai czéhvel szemben, kénytelen 
II. Ferdinándhoz folyamodni.

Ily viszonyok voltak Kassán, mikor Kecskem éti odamene
kült. O nagy ügyesség és kiváló tapasztalatok által válván ki 
társai közűi, a kassai czéhben kapott ugyan helvet, de nem 
valami jót. Mint szegény bujdosó, egyelőre V ára d i György ifjú 
mester műhelyében vonja meg magát, kiről a czéh-jegvzőkönyv, 
miután elmondja, hogy: «Anno 1649. Die 6. Juny. Szegődtetett 
egy inast Gockel András 4 eztendeig Néhai V áradi János fiát 
Gyurkát» ; ■— ezeket a nem épen épületes dolgokat beszéli : «Anno 
1660. Die 3. February. Az Becsülletes Czében állott be Váradv 
Eöttves Gvörgy és totaliter meg elégíttette az Becsülletes Czé- 
het, letévén a ezé igasságát. Rhfl. 4. Item  vetett az Becsülletes
Czé remek büntetést ő kegyelmére 4 géra e z ü s t..........  Rhfl. 32.
Továbbá remek bem utatásakor Várady Eöttves Gvörgy mocskos 
illetlen magaviselésért tudniillik ő kegyelme az czéinestereket 
hamis lelkűknek mondván és az egész Becsülletes Czéhet is 
ördöglelkűknek mondván, ezt semmi úton módon el nem szenv- 
vedhette az Becsülletes Czé hanem beállásakor ő kegyelmét 
érdeme szerint való büntetéssel m egbüntette az Becsülletes Czé, 
úgy mint fi. 10. den. 80».101

Ezen Váradi Györgyről 1664-ig vannak még följegyzések a 
kassai ezéh-könyvben. O egyébként tárgyunkra csak annyiban 
tartozik, a mennyiben szerzőnk, ötvös-könyvének első felét, Kas
sán, az ő házában írta le, mikép e végszavakból kivehető: «Most

S» A kassai Eötwös Czehnek Regestruma. A felsöm agyarországi muzeum kéz
ira ttá rában .

100 A rimaszombati ötvös-ezéh irományai, közt, dd. 1639.
1 1 A kassai Eötwös Czehnek Regestroma. A felsöm agyarországi muzeum kéz

ira ttá rában .
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ujjobban írtam le (1644-ben te tt jegyzeteit) Kársán (t. i. Kassán; 
régi iratokban gyakran írják K ársának), Váradi György uram 
házánál 1660. 2. Novembris, mikor V áradot az török megvette, 
azelőtt ide bujdostunkban».

K ecskem éti utolsó gazdája Kassán 1663-ban, az ötvöskönyvé
ben em lített «D ebreczeni M ihá ly  uram» volt, kinek czímzetében 
az «uram» szó alatt gazd’ uram, vagy m est’ ram is érthető.

Debreczeni Mihály, valószínűleg a hasonnevű kassai főbíró 
fia, az előkelőbb ötvösök közé tartozott, s java férfikorában állott. 
A  kassai ötvös-regestrom szerint: «Anno Domini 1645. die 2. N o
vembri (!) Á llo tt be az czében ifim Debreczeni Mihály és meg- 
atta az czéh igasságát tudni illik fi. 4. V e te tt az Böcsiilletes Czé 
Debreczeni Mihály uramra rem ek büntetésbe 3 gira ezüstöt 
egyenlő consensusból«. Szerzőnk e m estertől tanulta 1663. július 
2-dikán a plancsöntést.

Kassán Kecskeméti, ki már kinőtt az öreg legénv-sorból s 
iífjú mesterségén is túl volt, nem egyhamar követhette a czéhet, 
bár a legtöbb czéhszabályban nagy könnyebbségek voltak bizto
sítva a véletlen szerencsétlenség által sújtott m esterek számára, 
így  pl. a debreczeniben ez áll :

1. Vifzontag, ha valami varosból jűne ollian eót-
v<lltomto ° tv<̂s mel vós-meftór az ki helt akarna változtatni, fzabad aka-

rattia fzerent, avag mint az orfzagnak háborúja 
miat az kik fzelliel budoítatnak, ezóknek illien rendűk vagion, tudni illik ha 
varofat es heljet akarja változtatni, elfő rendben azok az kik ha Chetarto 
meftőrók voltának heljókben, olliak kik heliőkben bar az meítór remekót 
meg’csinaltak légión is, de mind az áltál az meftórsegnek felvaltaíaban, fzin- 
ten annival tartoznak, mint az idegón iffiu legeniók mindónókben mind remek 
csinalas es fizetés felől (Cehitűl az ollian jo bizonifaggal jűhet el), de ha 
Céh tartó meítór volt, ki ha remekót czinalt az Cehnek ki mindón igafsagat

2. meg atta ot az hol lakot, es budofafanak az meitó-
Azonkeppen budoiot esven |ia 0U 0kat latangiak, annak fölötte venfeget,
jámbor ótvőfról. J . . .

karat es fzeginieget, de ollianok az kik immár az
remek csinalasra az venfeg’ miat elegek nem lehetnének, ez felekkel iíten 
fzerent jól tehetni, inait fzegódtetni es legent tartania méltó engednie az 
Cehtül, kik mind az áltál, égi meítór aztalt adnia tartoznak az mellet az be 
allo pénzt tudni illik az niolcz forintot meg’adnia tartoznak, kiknek azért hol
tok után meítórfegók nem marad hazok nepere, miért hog az ó meítór- 
íegók engődelómból volt halalokik.102

102 A debreczeni őtvös-czéh articulusai, 1600-ból. X X . Art.



243

Kecskem éti azonban csak szerencsétlenül járt, de egyébként 
jó magabíró em ber lévén, a kibujdosott vén m esterek számára 
biztosított könnvebbségekben s jótétem ényekben nem részesülhe
tett. Ennek tulajdonítom a következő nagy érdekű följegyzést, 
mely reávonatkozólag a kassai ötvös-czéh regestrom ában olvas
ható :

Anno 1663. die 2. Aprillis.
Á llo tt be az Böcsülletes Czében K ecskem éti P éter  és meg- 

atta az B(öcsülletes) : C(zéh) : igasságát. Rhfl. 4.
Hlyen dolgot, mivel ő kegyelmek K ecskem éti P éter  uramat 

remek nélkül vötték be, azért emlékezetnek okáért íratták fel 
illyen okon, hogy ususban ne mehessen, m ert ő kegyelm ét az 
töröktűi való búdosása miatt vötték be azért fizetett az Böcsülle
tes Czének Rhfl. 90.

K ét term inusra atta meg ő kegyelme.
Ebből az megnevezett pénzből attunk bíró uramnak ő kegvel- 

mének Rhfl. 10, den. 80.
Jellemző, hogv szerzőnk műve annyira szabatos történelm i 

adatokat nyújt írójuk életviszonyaira, hogy még m ielőtt ismertem 
volna a kassai regestrumot, ezeket írtam róla, tisztán ötvöskönyve 
alapján: «Önálló műhelyét Kassán 1663 végén vagy 1664 elején 
rendezhette be. E rre vall az, hogy csakis 1664 legelejétől fogva 
jegyzi föl részletes pontossággal saját maga czége alatt készített 
műveit. 1664 február 25-én már önérzettel írja a plancs-öntésnél: 
«Próbáltam, mikor az Czeglédi uram kannája planczával, és az 
ecclésia úrvacsorához való szőlyőföpohara planczát, Tátrán János 
vélem  öntette, akkor próbáltam, jó volt, így öntöttem . P. W . K.» 
1665. nov. 9-ikéről így ír a forrasztó egyik fajtájáról: «magam 
próbáltam, mikor az Pető  Zsigmond tábláját és klammáris ládá
já t csináltam». A forrasztó másik fajtájánál: «Az Czeglédi uram 
és F rater uram Kassán (hézag) inak az file felforraztására csinál
tam. I .  Ap. 1667». H arm adik fajtájáról így ír :  «Forraztó, igen 
jó. 15. Marty. 1668. Próbáltam , igen jó, az sáfár gombjaihoz és 
az H arai mákjaihoz csináltam».

Kecskem éti W . P é te r ezen itt elősorolt művei közűi egyik
ről bővebb felvilágosítással szolgál egy általam a marosvásárhelyi 
Teleki-levéltárban lemásolt 1690-iki eredeti okirat, melynek czíme: 
«Az kassai reform ata ecclesia bonumi, mellyek néhai kővári vice 
kapitány Katona Mihály uram keze alatt voltának, és ugyan oda-
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való udvarbíró Diószegi István uram Fogarasban hozván Tekin
tetes Nemzetes V av Mihály uram kezéhez ez szerint adattanak». 
E  jegvzék harmadik pontja így szól : «E g y  öreg ezüst fe jé r  kanna  
m ellyet F ra ter  István  aram  csinálta tott, maga és felesége Szi
lágyi A nna nevek ra jta» .103 Mivel itt a kassai ref. egyház egyik 
ezüst kannájáról van szó, s Kecskem éti épen eziist-forrasztót alkal
mazott a Czeglédi István kassai ref. prédikátor és F rater patro
nus által m egrendelt ekklézsiai szent edénven : kétségtelen, hogy 
a fennebbi lajstromban előforduló ezüst kanna Kecskem éti Péter 
műve volt.

Kassán Kecskem éti ettől fogva mesterül do lgozott; de azért 
bejár a tudós m esterek műhelyeibe, eltanulja fogásaikat s azon
nal papírra teszi. Valóban, jó pap le tt volna belőle, m ert ő csak
ugyan holtig ta n ú it!

Könyvében a kassai m esterekről sehol sem mondja meg, 
hogy hova valók. D e nevök után s egvéb jelekből megállapít
ható, hogy kassai m esterek voltak a könyvében em lített Num m er 
Pál, Váradi Miklós, Tím ár Mihály, Mátyás és Sámuel mester.

N u m m e r  P á lró l  ígv ír a kassai regestrom :
Anno 1656. Dye 14. July. N um ert Pál állott be az Böcsü- 

letes Céhben és m egatta az céh igasságát , . . . . Rhfl. 4. V etett 
reja az becsületes céh rem ek büntetést . . . gira 3.

Anno 1658. die 23. septembris szegőttetett egy inast Eötves 
Pál Nagy Bánai Laskav Mihálj fiát Jancsit 5 esztendőre és meg
atta az C(éh) igasságát . . . .  den. 64. Lőttének kezessek Szent- 
királj Márton, D ebreczeni Mihály uraimék.

V árad i M iklós  mindössze egvszer van említve, de Váradi 
Gvörgygvel ép oly összeköttetésben, mint a hogy Kecskeméti 
hivatkozik rá. A  regestrom ugyanis ezt mondja :

«Anno 1661. Die 3 Octobris. Szegőttetett egy inast be 
V áradi Ötves Gvörgv, Sziittő P é te r hát Sziíttő Gyurkát 4 eszten
d e ig ; lettek kezesek érette Szentkirálv Ötves M árton uram és 
Várady Miklós.»

«Sámuel uram» alatt kétségkívül Eötvös Sám uel mester 
értendő. Kecskem éti azért nevezi egyszerűen Sámuelnek, m ert a 
czéhbeliek előtt az Eötvös jelzet nem vétetik vezeték név gya-

T?3 «1690. 7. M ay F ogaras : Cassai Reformata Ecc/esiának ja va i Regestru-ma». 
A gróf T elek i-csa lád  levéltárában  M arosvásárhelyt.
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nánt, s ha nincs egvéb megkülönböztető neve, akkor csak kereszt
nevén szólítják, hozzá téve a «mester» czímzetet. Hogy Sámuel 
uram csakugyan Eötvös Sámuel volt, mutatja a kassai ötvös 
regestromban róla szóló következő három bejegvzés, melyek 
Kecskemétivel való összeköttetése m ellett is bizonvítnak :

Anno 1663 die 4 octobris. Á llo tt be az böcsülletes czében 
(vay ; sor fölé, későbbi kézzel, zárjel közé írva) Eöttves Sámuel és 
megatta az böcsülletes ezé igasságát Rhfl. 4. V ete tt reá a böcsül
letes (ezé) büntetést girát 4.

1666 Dye 15 M arty Szegőttetett egv inast Eötvös Sámuel 
Patakon lakó Bihari Ötvös István fiját Istókot és megatta az 
ezéh igasságát den. 64. Kezesek érette Eötvös Gergelv és K ecs
keméti P é te r uramék négy esztendeig.

Anno 1671 Die 5 8-bris. Szegőttetett egv inast Tokajban 
lakozó Szécsény Mihály fiát M ihókot 4 esztendeig és megatta az 
ezé igasságát, voltának kezesek Kecskem éty P é te r és Vásárhely 
Eötves István uramék.

Ez utóbbi bejegvzés Kecskem éti P é te r keze írása, ki közelebbi 
ismeretségben állott Sámuel urammal. A ttól tanulta szerzőnk 
1663 május i -sején a czement-por készítését s ugyanaz napról 
szól egv másik följegyzése, mely szerint : «Sámuel m ester az 
Sámbár feszületképet így aranyazta meg, kit Pető  Zsigmond 
aranvaztatott meg».

A kassai mesterek közűi, tanúit még szerzőnk M áttyús  mes
te r tő l ; ez javallottá neki 1667 jnn. 10-én a próbakő különböző 
alkalmazását. Mikép kell «testet csinálnvi, T ím ár M ihá ly  uram 
mondotta 1671. 23. February». Végre, meglehet hogy szintén 
kassai ötvös volt Bányai István, kitől szerzőnk beverő ponczolt 
tanult csinálni. Ilvnevű m ester Kecskem éti korában Kolozsvárt 
is (azok közt már em lítettük), Kassán is volt a ezéhben. A kas
sai 1608-ban állott be, s B á n y a i  vagy N ag y-b á n ya i Ötvös István  
név alatt 1625-től 1637-ig hat ízben választották ezéhmesterré. 
E  szerint már 1637-ben öreg em ber lehetett, s így, közel har- 
mincz év múlva, aligha tanulhatott tőle Kecskeméti. Ezért tartom  
valószínűbbnek, hogy Kecskem éti a kolozsvári Bányai Istvánnal 
állott összeköttetésben.

Szerzőnk 1663-tól fogva, már mint czéhbeli ötvös-mester 
dolgozgatott Kassa városában. Róla még a következő feljegyzé
seket találtam a ezéh-könyvben :
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(Anno 1663) Die 30 octobris szegőttet egy inast K ecske
méti Péter, Nagy István fiát Nagy Mihókot, és megatta a hat
vannégy pénzt, kezesek érette Szegedi János és Laczi Inos (János 
helyett).

Anno 1667 Dye 3 octobris Kecskem éty P é te r mondotta 
szabadon az inasát Nagy Mihályt.

Anno 1672 Die 7 marcy M ondotta szabadon Kecskeméty 
Uram  inassát, Gönczy István Uram  fiát, Jancsit.104

E szerint, szerzőnk 1672-ben még életben volt, bár ötvös
könyvén legalább kelet-megjelöléssel, már ekkor nem dolgozott. 
Az ő művében a legutolsó dátum 1671. szeptember 7-ike.

A  czéhregestrom nem nvujt ugyan további adatokat K ecs
kem éti életére, m ert az 1670-es évek közepétől fogva igen ren
detlenül s hézagosán van vezetve : de azt még megtudjuk belőle, 
hogy 1676-ban szerzőnk életben volt. M ert azon év 7. x-bris 
kelt bejegyzés Kecskem éti keze írása.

Mi lett vele ezentúl, nem tudhatjuk. Valószínű, hogy már 
mint élem edett ember, az 1670-es évek végén hűnyt el Kassa 
városában.

Szerzőnk sokat vándorolt, sokat tapasztalt a hazában, s bár 
nem volt külföldön, mégis nagy hatással volt rá a külföldi ötvö
sök technikája. Leírja, hogy a zölddel való illuminálást, «az 
ném et így csinálta». Ez a német, hazai ötvös is lehetett. Említi 
azonban szerzőnk egy holland és egy török ötvös technikáját is.

Leírva ugyanis, hogy a «töröly konstnak kirajszolása rézre» 
mikép történik, egyszersmind utána veti e nagy érdekű jegyzetet:
(i Csepregi öccsétül tanultam. VischerXvX látta A m sterdam ban* .

Aztán a fövénybe öntés módjáról szóló czikkét e szavakkal 
végzi: «Az török ötvösiiú láttam Gyula-Fej érvár ott létemben». 
Ez adat magában véve is szerfölött fontos, m ert a török befolyás 
kétségbevonhatlan emléke ötvösműveinkre. De még inkább foko
zódik érdekessége, egybevetve azon adattal, melyből megtudjuk, 
hogy Rákóczi György fejedelemnek udvari török ötvöse volt 
gyulafej érvári székhelyén, kit maga az öreg fejedelem hozatott 
Konstantinápolyból.

Öreg Rákóczi György ugyanis ekkép ír Gyulafehérvárról 
1633. deczember 18-án hídvégi Mikó Ferencz portai követéhez

*h A z kassai Eötwös Czehnek Regestrama.
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Konstantinápolyba : «Ha Kegyelmed egy jó aranyazó m estert 
hozhatna, nagy szükségünk volna reá , most is Bécsben kell kül
denünk hintóhoz való aranyos szögekért».105

Rákóczi fejedelem ily módon szokta megbízatásait adni, s 
Mikó Ferencz elég ügyes em ber volt arra, hogy Konstantinápoly 
számos ötvöse közűi egyet kiszemeljen, s ura udvarába küldjön. 
A  Kecskem éti em lítette gyulafehérvári török ötvös tehát igen 
valószínűen Mikó Ferencz közvetítésével ju to tt a fejedelmi ud
varba, s ott m űködött az 1640-es évek végén is, midőn K ecske
métivel érintkezett. Legföljebb az ellen lehetne kifogást tenni, 
hogy Rákóczi aranyozót kért, s én ötvösről beszélek. Ámde a 
X V II. század meg nem állapodott nvelvében az ötvösöket nem 
mindig nevezik e néven, hanem gyakran mesterségük valamely 
részéről keresztelik el. Rákóczi aranyozót kér, m ert aranyozásra 
volt épen szüksége ; de ötvöst ért alatta, m ert azok végezték az 
aranyozást. A lőcsei krónikában pl. ezt olvassuk 1646 május
3-dikáról följegyezve : «.......... (am K irchthurm ) . . . .  der K nauf
und die Stein sind mit 82 Ducaten verguldet worden durch die 
G oldschm iede».106

Máskor pecsét- vagv példa-metszőknek nevezik az ötvösöket, 
mert ők, a díszítmény kivésésén kívül (oeuvre ciselé), pecsétet és 
példát (Bild) is egyaránt tudtak metszeni. A  X V. századtól fogva 
a jelenkorig valamennyi czéhszabály szerint, az ötvös-legénynek 
m ester-remekbe kell helymes vagv egyéb pecsétet metszeni, mi 
világosan bizonyítja, hogy ötvössé csak az lehetett, ki egyúttal 
vésnök is volt.

A  rézmetszés az ötvösöknek egyenesen szakmájába tartozott. 
Apród-korukban első műgyakorlatukat, igen természetesen, nem 
a drágalátos arany-ezüst tárgyakon, hanem mindig és m indenütt 
hitvány réz-pléheken kezdették. 1639-ben így szólt az inas-szegőd- 
tetés idevágó fejezete : «Az te tizted ez is leszen, hogy rezeket 
faragsz lyukas tizenkét darabot, hogy mikor szabadon akarod 
mondatni magadat, azokat tetűlled az b(öcsülletes) : C(éh)-ben 
elkírik, m ert másképpen szabadon nem mondanak ; ezekhez tarcs- 
jad m agadat.»107 Rimaszombatban az inasnak szintén tizenkét, általa 10

105 Levelek és okiratok /. Rákőczy György keleti összeköttetései történetéhez. 
175· lap.

106 H enszlm ann : Lőcsének régiségei. B udapest, 1878. 32. 1.
107 A kassai ötvös-czéh regestroma utolsó lap ján .
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metszett pléhet kellett felszabadulásakor a czéh előtt felmutatni; 
csakhogy ott, az 1762 junius 14-dikén tarto tt czéh-gyűlés határo
zata szerint, «midőn az 12 pléheket szabadulásakor bemutattya, 
az i i  legyék réz, az tizenkettedik penig 12 próbás egy lat ezüst
ből legyen». Az ezüst-pléhek aztán a czéh tulajdonába mentek 
á t ; bizonyítja az, hogy a czéh vagyon-jegyzékében évről-évre 
különböző számú egv latos ezüst-pléhek szerepelnek. Még 1828-ban 
is, Alexv József, tudományának réz- és ezíist-pléhekre való jeles 
metszései által bizonyította be, hogy alkalmas a legénységre ; s 
ugyancsak R im aszom batban, a később híressé vált Libay Pál, 
1829-ben, rézbe m etszett czímert m utatott be a czéhnek, m ester
remek gyanánt.1'8

A  rézmetszés művészetét általában, mindelejétől fogva egye
nesen az ötvösség d a jk á lta ; ettől tanulta el finom vonalait, s 
Vasari szerint egy firenzei ötvös-mester (aurifex), Maso Fini- 
guerra találta volna fel 1460 táján. Annyi bizonyos, hogy a XV. 
s X V I. század legkülönb rézmetszői : Schöngauer, Baldini, B otti
celli, Mecken, Pollajuolo, Robetta, Raibolini, Zasinger, L. Ley
den, Dürer, a három H opfer testvér, Jam nitzer stb. mindannyian 
ötvösök és festők is egy személyben (Ld. Pulszky Ferencz tanulm á
nyát Marc Antonio Raimondiról : B udapesti Szem le. I. 27·—45. 
V. ö. Cellini, az Orificeria előszavában. — D r. A. F ra n tz : Ge
schichte des K upferstichs. Magdeburg, 1883. — Delaborde : I m  
g ravure  en Halte. Paris, 1883.). Szintén ez időszakban mennyire 
mentek a rézmetszésben a mi ötvöseink, arra nézve szép példa a 
czikkiinkhöz csatolt, étető munkához való díszes metszvénv-soro- 
zat, mely a Lugossy Codex melléklete, s egy X V I. századi erdély- 
széli ötvös kezemunkája. Motívumai nem eredetiek ugyan : — 
Radisich György úr figyelmeztetése folvtán meggyőződtem róla, 
hogy közülök egynéhány majdnem azonos P. Flötner, X V I. század 
elején élt német metsző rajzaival ; 109 de a tiszta munka, a m et
szés szabatossága rendkívül ügyes, gyakorlott kézre vall.

A  pénzverés szintén az ötvösök dolga. Ötvösség és pénzverés, 
a merovingek korától fogva1,0 a X V II., némely helyt a X V III .

108 A rimaszombati ötvös-czéh irományai.
109 V . ö. Kvnstbvch des P e te r F lötner Zeichners B ildhavers vnd Form schnei

ders von N vernberg. G estorben im Ja h re  1546. Ú jabb k iad ása  : Berlin, 1882. 4-r.
110 V. ö. A udoénus : Historia Sancti Eligii. I. 1 : « tradidit eum ad im buen

dum honorabili viro Abboni vocabulo, fabro aurifici probatissim o, qui eo tem pore in 
urbe Lem ovicina publicam  fiscalis monetae officinam gerebat» etc.



századig, ugyanazon egyének foglalatossága. Külföldön, valamint 
nálunk, kizárólag ötvösök a pénzverők mindaddig, míg csupán a 
pénzverő-házban volt szabad ezüstöt égetniök. A  mint e művele
te t odahaza is végezhetik, attól fogva a pénzverdében rendesen csak 
egy ötvös volt alkalmazva, kinek feladata a «bélvegítők» kivésése, 
s az érczvegvítékben a hamisítás megakadályozása.111 Külföldön e 
gyakorlat csak a X V II. század elejéig tartá fenn m ag á t; nálunk 
jóval tovább. M agyarországon, valamint Kállav Béni szerint 
Szerbiában is ( A  szerbek története. I. 159.), egész a múlt száza
dig átalában magán ötvösök verték a pénzt, kiket pénz-  vagy 
forin tverőknek  neveztek. Graffius írja 1660-ról : «inan hat die 
Thaler zum H errn  Melchior H erm ann alias Stuckardt G old
schmidt, einem Rathgeschw ornen, in H erm annstadt auf den 
kleinen Ring neben den Fleischbäncken gem acht, es hat 
sein Bruder Johann Herm ann, Goldschmidt auch helfen schla
gen». 112

Czérnenteseknek is hívták ötvöseinket, m ert ugyancsak az ő 
szakmáj okba vágott az arany-választás és finomítás. 1628-ban elő
fordul Segesvári Bálint krónikájában «az Czémentes Filstich 
Péter», kinek «czémentes» jelzője hibásan magyaráztatik ezément- 
haszonbérlőnek, m ert az alatt ezémentelő ötvös értendő. Bizo
nyítja ezt az a tény, hogy az illető műves, ugyanazon króniká
ban,“3 1611-ben «Eötves Filstich Péter» néven említtetik, vagyis 
az az «Iffyu Filstich Péter» értendő alatta, ki 1587-ben állott be 
a kolozsvári ötvös-ezéhbe.“4

Ilv adatokból részünkről azt következtetjük, hogy ötvöseink 
mindaddig, míg a munkamegosztás kora be nem köszöntött, a 
nemes érczek megtisztításának s feldolgozásának minden nemét 
gyakorolták : Belényesi Ötvös György uram, I. Apafi Mihály 
udvarában arany-ezüst czementelő, tesztéző, példázó, és verő volt 
egv személyben.115 Sőt em lített véleményünket még kiegészíthet
jük azzal, hogy X V II. századi ötvöseink nemcsak nemes érez, 
hanem általában véve mindenféle érezmunkát végeztek, nem

111 H ans M eyer: Die strassburger Goldschmiedezunft (Schm oller: S ta a ts 
und social-w issenschaftliche Forschungen Bd. III.) Leipzig, 1881. S. 198.

112 Gr. Kemény : Deutsche Fundgr. der Gesch. Siebenbürgens. K lausenburg , 
1840. II . 217.

113 Erdélyi történelmi adatok. IV. 195. és 178. 1.
114 A kolozsvári «ötvös-ezéhbe való állásról való könyvit.
!I5 Archmologiai értesítő. B udapest, 1879. X III . 78.
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véve ki még az ágyú- és harangöntést sem. A  gyulafehérvári 
híres «farkas ágyú» egyik mívese Aurifaber (Goldschmidt) Je re 
miás segesvári ötvös volt.110 S a székesfehérvári múzeumban magam 
láttam egy Zichy Jenő gróf ajándékából oda került rézmozsarat, 
e fölirattal : Otves D a v it ιόόγ.

Végre a drútm üves , tán fölösleges is említenem, szintén ötvös. 
D rótm ű (filigran), drágakőfoglalás (joaillerie), ciselirozás és tere- 
belés (oeuvre poussé) : ím ezekben áll (Cellini szerint) per excel
lentiam az ötvös-munka.

Szerzőnk az ötvösség mindezen fajtáját gyakorolta, sőt ő 
maga finomította, ő maga tette mívelhetővé az aranyat s ezüstöt, 
valamint az ötvözéshez szükséges patikai szerek s műszerek jó 
részét is maga készítette. Tévedés volna azt hinni, hogy szerzőnk 
e részben kivételt képezett társai közül ; m ert a X V II. században 
minden magyar ötvös, szükségszerűleg ép oly ezermester volt 
műipara körében, mint a mi Keeskem étink. Magok finomították 
az érczanyagot; magok tervezték, rajzolták műveiket — a kassaiak 
több tervrajza máig megvan a felsőmagyarországi m úzeum ban; 
magok rajzolták az étetőmintákat, — példa erre a mellékelt 
metszvénv-sorozat ; maguk vésték a drágakövet s az é rcze t; magok 
foglalták be a követ, rakták fel a zománczot, a bőrtűt stb. S 
épen ez a megosztatlan munka tette  változatossá, egvéni jelle
gűvé, részeiben s egészében művészileg harmonicus remekekké, az 
egységes terv szerint kigondolt s kidolgozott X V II. századi 
magyar ötvösműveket.

Mai napság az ötvös-műgyakorlat más utakon jár. Az ötvös
művek, míg a kirakatba kerülnek, töm érdek különböző ízlésű és 
tehetségű iparos kezén mennek keresztül. Az érczanyagot, leme
zekben, szálakban vagy rudakban, készen kapják, a mű tervét minta
könyvből vagy építő-technikus rajza után készítik, a vésést vés
nökök, a kőfoglalást ékszerészek, a zománczolást chemiai gyárak 
stb. végzik. Ily munkának nincsen köze a művészethez, s az így 
készített művek nem tagadhatnák el eredetöket. Gyári bélyeg 
nélkül is menten fölismerhető rajtok, hogy különböző darabokból 
tákolvák össze, s m indenekfelett meglátszik rajtok a gőzerővel 
menő gyors munka, mely az időt pénznek tekintő kor követel- 116

116 Szamosközy történeti maradványai. K iad ta  Szilágyi S. {Műn. Hung. Hist. 
Script. X X IX .) III . 147.



niénye. Hanem  aztán ezeken is beteljesül az a régi igazság, hogy 
az idő sem becsüli meg, a mit nélküle készítünk !

¥
Előadva immár, meglehetős tág mívelődéstörténelmi keret

ben ötvösünknek pályafutását, technikai jegyzeteinek értékét is 
meghatározhatjuk. Kecskem éti művének kiváló értéket kölcsönöz 
az, hogv a m agyar ötvös-műipar v irágzása  fénykorában 1644- 
töl ιό γ ι -ig ivatott. Becsessé teszi továbbá az, hogv a szerző min
den műipari eljárás-mód titkának urát adja. Történelm i jegyzeteiből 
tudjuk meg, hogv Kecskeméti, a X V II. században hazánkban 
fennállott, különféle műgyakorlattal bíró valamennyi nevezetes 
helyen megfordult, s ötvös-könyvében megörökítette a legkülön
félébb s legritkább technikákat.

Pályáját Kecskem éten mint török hódoltsági, úgynevezett 
«p a ra sz t ötvös» kezdette ; aztán az erdélyi szászok  két legneve
zetesebb ipar-telepére Nagv-Szebenbe, majd Brassóba m eg y ; 
onnét a fe jedelm i székhely , Gyulafehérvár felé veszi útját, s 
Kolozsvárt, Erdély legélénkebb m agyar és szász  ötvös-műgya- 
korlatú városában szolgál több mesternél; majd ismét a hódoltság  
szélére, Várad m agyar  ötvösei közé vetődik, s végzi pályáját 
Kassán, hol a szepesi s zá sz , a sárosi német-tót, a halicsi lengyel, 
s a tiszáninneni m agyar  «paraszt ötvösök» űzik mesterségüket. 
H a mindehhez hozzá vesszük, hogy ném ct) ho lland  s török ötvö
sök technikáiba is bepillantott, bízvást kimondhatjuk, hogy szer
zőnk a Magyarország területén a X V II. században virágzott 
ötvös-iparművészet minden árnvalatának megőrizte egy-egy vonását.

Kecskeméti művének értékét különösen emeli az, hogy az egész 
világirodalomban ilyféle, rendszeresen kidolgozott bővebb ötvös- 
könvv, mindössze kettő van. Az egyik Theophilus X I.—X II. szá
zadbeli szerzetes műve : Schedula diversarum  artium  czím alatt ; 
a másik Benvenuto Cellinié Trattato d e l i  orificeria czímmel.

Egyéb e fajta dolgozat, mint Heraclius munkája De colori
bus et artibus R om anorum  ; a «Künitbuchlin» (gerechten griindt- 
lichen gebrauchs aller kunftbaren W erckleüt. Von Ertzarbait | inn 
vnd ausserhalb feiirs | aus Alchimiüischem vnd natürlichem 
grund I . (S. 1.) M .D .X X X I.) s egyéb alchymista könyvek, továbbá 
Lepsius, De Montanry kiadványai vagv nem szoros értelem ben 
vett ötvös-könyvek, vagy pedig jelentéktelen töredékek.
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A mi irodalmunkban efféle emlék, Debreczeni László kolozs
vári aranyfínomítónak az erdélvi múzeumban kéziratban lévő 
következő munkája:

Com mentarius super a u r i p ra x im  
qua deducitur a d  confuetam  
p u r ita tem , u t ex eo monete sine 
ulla  reprehenfione cudi possin t 
auree. Auctore ladislao Debr"°.

E munka azonban, — melyről kiváló szakértelemmel írt ismer
tetést te tt közzé Finálv H enrik ,“7 — mivel kizárólag az aranvfíno- 
mításról szól, csak némi csekélv részben sorolható az ötvös- 
könvvek közé.

J

Ellenben szoros értelem ben vett, s Kecskem étién kívül, 
egyetlen igazi ötvös-könyv irodalmunkban a X V I. századi, «némely 
ötvösi jegvzések» czíme alatt ismeretes füzetke, melvet Dr. Róm er 
Flóris Ferencz becses megjegyzésekkel kísérve te tt közzé.'8 Csak
hogy ez meg szerfölött rövid, rendszertelen, s olv homályosan van 
írva, hogy értelm ét igen bajos kibetűzni.

H ogy az ilvfajta emlékek nálunk úgy, mint külföldön, fehér- 
holló-szerű ritkaságok: annak okát a mind végig középkorias 
alakjában fennállott czéhrendszer természetéből, s a vele kapcso
latban kifejlett sajátságos gondolkodásmódból magyarázhatjuk ki. 
A czéhek zárkózott testületé általában sárkányként őrizte az ipari 
titkokat, de valamennyi közt legszigorúbban a nemes érczek 
mívelői, a bányászok, ötvösök, aranvfínomítók, egvszóval a «túz- 
művesek (Coetus Pvropificum)» “9 testületé. Debreczeni László, 
e titok emlegetésével kezdi művét (Prologus , Lib. I. cap. i.) 
ek k ép en :

Maximum eft apud omnes nationes arebamini coementi, vel quemadmo
dum uulgus appellat, Cementi faciendi ratio, atque adeo iecretum ut uix frater 
fratri, Pater filio, nisi moriens, nisi adiurato artem detegat atque aperiat.

Maga Debreczeni is esküvel fogadta, hogy nem árulja az 
aranvnyal való bánás titkait («cum in adiuratorum numero simus», 
etc. Lib. I I I .  cap. 11.) ! O aztán meg is fejti, miért oly titkolózók ll

lli A z  erdélyi muzeum-egylet évkönyvéi. IV. m  -  130.
1:8 Századok. 1877. 222—235· 1·
”9 E gyűjtő  névvel neveztetnek a károly-városi ezéhszahá/yokban az egy ezek

ben egyesült kovácsok, lakatosok, bádogosok, ezüst-, sárgaréz- és puskam űvesek. I.d.



a nemes érczczel bánó mívesek, s féltékenyen őrzött technikai 
fogásaikat, miért nem bízzák az «áruló» papirosra :

Non crediderim quospiam talia scriptis vnquam afsequi conatos, qualia 
nos ipsi tentam us, non quia fe non pofse diffiderent, uel tanquam humilia 
putarent negligentia, fed ne art is t am nobi l i ß imq fecreta panderen t  
uulgo,  quibus omnia cognita fordern, neue fifco Regio, nonnullorum cupi
ditate, fieret iniuria, pretermiferunt. Nos uera fi ab alys celata ftilo com
plectitur, talem in scribendo modum feruabimus, ut non arc hau um p r od i 
ti ifse quifpiam arguat, fed mnemofynon quoddam nobismet ipsis fcripfifse 
indicet.12"

Kecskem éti W . P é te r ötvöskönyve, egy kis bevezetés után, 
a drágakövekről, s főkép azoknak gvógvhatásáról szól.

Az ily köveket nálunk orvosságos köveknek hívták, mely 
elnevezés, a pharm akolithos  szó-szerinti fordítása. Drága ereklyék 
gyanánt szállottak ezek, ivadékról-ivadékra. Vagyon-, hozománv- 
s hagyaték-jegyzékekben fordul elő 1579-ben: «egy vruossagh 
kw» ; Bocskav kincsei közt : «zent faiastul való lapis kew aram
ban foglalva»; 1612-ben: «abroncs formán csinált (gyűrű), orvos
ság vagyon bele csinálva» ; «kézre való, orvosságos kövek vannak 
benne» ; «fél kézre való, fövény ellen való kövek vannak benne»; 
«egy nyakra való, orvosságos kövek vannak benne»; 1626-ban: 
«egy orvosságos forma kövekbűl álló arany láncz» ; 1647-ben: 
«arany perecz, sokféle orvosságos kővel rakott» ; 1652-ben : «egy 
pár orvosságos arany perecz» ; végre 1658-ban : «orvosságos egy 
pár perecz, melyben vagyon orvosságos kő 20.» 11

Az orvosságos kövek széleskörű elterjedésére, s ennélfogva 
a gyógyhatásúk iránti bizalom általánosságára vall az itt felsorolt 
jegyzék. S valóban úgy találjuk, hogy nálunk nemcsak a X V I. 
században, melyről számos példa maradt fenn, hanem még a 
X V II. század végén is drágakövek porával gyógyítanak az orvo
soknak nevezett kuruzslók. Ám bár a vér keringését már 1579-ben 
ism erték, de e tudomány-szerző s átalakító találmány hatása

az eral. czéhszabályok la tin  m áso la tá t az országos levéltárban. Privil. Cmh. 1846. 
Nro 285.

120 D eb recen i: Commentarius super auri praxi??i. Lib. I. cap . 21.
121 B. R advánszky B éla : Magyar családélet és háztartás. II . 49., jg2-j 163., 

248., 295., 330. Történelmi tár. 1878. 149. és Századok. 1873. 353.
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nálunk a X V III . századnál előbb nem észlelhető. Máig fenn
maradt Bornemissza Anna házi patikaszereinek jegyzéke, melvek, 
«két fekete ládában lévő orvosságok, Doctor Köpeczi uram által 
revidiáltattak.» Ezek sorozatából azt látjuk, hogy D octor Köpeczi 
uram által legfőbb orvosszerekűl alkalmaztattak a «drágakövek 
porai» (háromszor említve), a Pulvis Bezoardicus, vagyis a 
bezoárkő pora, melyet V. Károly is pestisről tarto tt jónak, a 
vérkő (kétszer), a kláris por, a veres kláris por, a Crocus metal
lorum, a Cremor tartari s tb . '2 S az efféle «orvosságos köveket», 
nálunk csak a X V III . század elejétől fogva szorítják ki az 
«orvos-füvek». 123

Ezen orvosságos kövek alatt nem csupán gyógvító hatású, 
hanem egyszersmind sok mindenféle bajt, veszedelmet, halálos 
sebet s főkép ördögi igézetet eltávoztató ta lizm ánok  és am u- 
letek is értendők. «A nyakban kötött babonás orvosságokkal — 
úgymond Comenius — az igézetek fizettetnek : ez (tudni-illik az 
igézet) még igécskével is (börbitélésével, ráolvasásával) az igézet 
ellen őriző istennek (igézet űző bűjös bájosnak).»124 Kecskeméti is 
több különböző kőnél ajánlja, hogy az illető «nyakában hordozza»; 
s ide tartozik Petrityevitv  H orváth Kozma önéletírásának e pontja:

«Mezei lovas hadnagyok voltának Szodorai Mihály és Janai 
Mihály (ezt a golvóbis nem járta meg, de ha mikor megtalálták lőni, 
elfeküdt benne néha harmad nap, s néha több napokig, annak- 
utánna azért ugyan lövés mián veszett volt el, midőn Rákóczi feje
delem a törökökkel a lippai szorosnál m egverekedett volt, hihető 
hogy elfelejtette volt akkor a z  orvosságot.» 125 I tt az «orvosság» 
tulajdonkép annvi mint «orvosság- vagy orvosságos kő». A hada
kozó katona, kinek élte állandóan koczkán forog, külföldön is 
nemcsak saját fegyvernemének védszentjét hívta segélvűl, hanem 
egyúttal a sötét hatalmak pártfogásához is fordúlt. Még a harmincz 
éves háborúban székire alkalmazzák a «Passauer Kunst »-ot, mely 
szúrás és lövés elleni panaceát nvújt, ha az illető harczos magicus 
amulet gyanánt, orvosságos követ, vagy különböző mondásokkal 
beírt papírszalagot függeszt mellére.

122 Történeti luftok. I. 319., 320.
123 M iskolczi G á sp á r: Egy jeles Vad-Kert. T.őcse, 1702. p. 351.
12+ «am uletis fascinia pe llu n tu r; hoc etiam  verbulo praefiscini». Joh . Amos. 

Comenii Janva lingvce latina:. In H ungaricam  linguam  tran s la ta  per Steph. Benj. 
Szilágyi. Leutschoviae, 1649, p. 174.

125 Thaly : Történelmi kalászok. 23. 1.
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Az orvosságos kövekről szóló babonás hiedelmek, a mint 
már Grimm is kim utatta (M ythologie. S. 1166— 1176), Keletről, 
főkép a keresztes hadból visszatértek révén szivárogtak be Nyu- 
gat-Európába. A keresztes hadjáratok óta a költemények telvék 
a kövek «virtusainak» magasztalásával, valamint, a szép vagy rú t 
külsejűkkel semmi összefüggésben nem álló belső értékök mysti
cus, vallásos, erkölcsi magvarázgatásával. Idő múltával, a min
denütt jelenvaló vallásos eszme, a kövek virtusára is első sorban 
alkalmaztatik, támaszkodva János: Jelenések X X I. 19—22. ver
sére, melyek lélekkápráztató közvetlenséggel adják elő, hogy a 
mennyei Jeruzsálem  «város kerítésének fundamentomai megékesít- 
te ttek  mindenféle drágalátos kövekkel». Az Apocalypsis e helye 
megragadja a középkoriak különben is felcsigázott képzelmét. 
Csehországban IV . Károlv a prágai s a karlsteini kápolnákat 
amaz égi palota mintájára építteti. Nálunk meg, Bornemisza 
«Menyországról» szóló éneke csaknem szóról-szóra írja ki az Uj 
Testamentom em lített verseit, a következőkben :

Kiuül a Város nagyon tűndőklic fzep fzinyú kóueckel, 
zöld fzinyú kernel fzederies kőnél larga feier kówel, 
piros teli izinnel hamu kec fzinnel arany fzinyú kőwel.

Egyic ków Jafpis az malic Saphir es Calcedonius,
Smaragd Sardonyx es á Sardius es az Chryfolitus, 
megint Beryllus az Topaiius es az Chryfoprafus.”6

A drágakövek cultusát, az em lített tényezőkön kívül, már a 
renaissance kezdetén nagyban előmozdította A ristoteles és Plinius 
természettudományi műveinek olvasása. E munkák, ama szerfölött 
tudvágyó, de gyermekesen hiszékeny kor előtt, a bölcsesség kin
cses tárházai gyanánt tűntek föl, s mohón estek neki tanulmá
nyozásuknak. Kecskem éti későbbi kor gyermeke, de azért Pli- 
niust még is álmélkodó tisztelettel forgatta s lehetőleg fölhasználta 
adatait. Másik forrásműve Stella Rázmán drágakövekről szóló 
értekezése, és pedig annak, úgy gondolom, nem az 1517-iki rit
kább és drágább nürnbergi, hanem az 1530-iki strassburgi, Joannes 
Sylvius Egranus által eszközölt s Pliniust is magában foglaló ily 
czímű olcsó zseb-kiadása :

I2t' Bornem isza P eter : Enekec haromrevdbe. Detrekoe varaba. Anno M D L X X X II 
p. CCXXI.
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STKI.Í .A Í I . I B A N O T H A

NI V IR I  C L A R IS S .

De gemis libellus 
unicus.

Plinius fecundus de 
gemmis.

Argentorati per Henri- 
cum Sybold.

E munkácskának közös használata fejti meg szerintem, hogy 
a legtöbb drágakő gvógyhatásánál az első egynéhány tulajdonság 
szerzőnknél és Apátzai Csere János Magvar Encvclopaediájában 
(U ltrajecti, 1653) jóformán megegyezik.

Szerzőnk használta még az em lítetteken kívül A lbertus Mag
nus műveit, kinek a X V II. században közkézen foroghatott augs- 
burgi, 1519-iki következő olcsó kiadása:

A l b e r t i
magút pbilofopljo 
rum martini be 

mineralibus 
libri quin 

que.

E munkának második részében: «Tractatus secundus libri 
secundi de lapidibus nominatis & eorum virtutibus« szerzőnk 
vezérfonalat lelhetett volna műve első felének kidolgozásához. 
() azonban, ki készségesen, lelki megnyugvással jár Plinius és 
Stella útain : nem örömest követi A lbertus Magnus nyomdo
kait. Az onyx hasznairól írva, megjegyzi, hogy «Magnus Albertus 
ír felőle, de nem ismerem ide valónak lennyi, m ert ő m indent 
a m az magica ba von szón».

Forgatta még Kecskem éti egy Israel H iebner de Schneeberg 
nevű tudós bolondnak, ki az 1650-es években Erdélyben járt, 
következő czímű m ü v é t: M ysterium  M eta llo ru m , H erbarum  et 
L apidum , i. e. Vollkommene K uhr und Heilung aller Leibes
und Gemühts K rankheiten, ohne Einnehm ung der Arznev. Erfurth 
und Jena, 1651. De már ezen 4-edrétű, rézmetszvénvekkel díszí
te tt munkának szintén ném et nyelvű folytatását, mely «Mysterii



2 5 7

Sigillorum, herbarum, & lapidum continuato» czím alatt Lipcsé
ben, 1654-ben került ki sajtó alól, szerzőnk nem használta.

Végezetre, a magyar könvvek közül szerzőnk, úgy látszik, 
belepillantott Pataki Fűsűs János K irá lyu kn a k  Tüköré czímű, 
Bártfán 1626-ban megjelent munkájába, m ert felhasználta e mű 
160-ik lapján megírt azon adatot, hogy Béla magyar királynak 
smaragdos gyűrűje három-felé hasadt.

A ki a X V II. századot eléggé ismeri, tudni fogia, hogy szer
zőnk értelmisége ellen egvátalában nem szól az, hogy ő is hisz a 
titkos tudom ányokban , magia, astrologia s alchvmiában. M ert az 
ezekben vetett hit akkoriban általános volt. A renaissance, a régi 
authorok olvasása útján nem csak a drágakövek cultusát kelté 
életre, hanem átalában az összes u. n. titkos tudománvokat. Igaz 
ugyan, hogv P etrarca keményen szól az alchvmiáról («De rem e
diis utriusque fortunae») ; azért mégis a renaissance-kor állított 
tanszéket az egyetemeken az astrologiának, s e kor szelleme a leg
nagyobb, igaz érdeklődéssel kísérte a horoscopot.

A legfölvilágosodottabb uralkodók, a pápák, a Mediciek, 
Mátvás király szentül meg voltak győződve a csillagok befolyá
sáról az ember életviszonyaira. V. Károly császár a vusti kolos-j j ^
torba egv teli szekrénv orvosságos követ vagy am ulettet vitt ma
gával. Ezek közt voltak P rescott előadása szerint, aranyba foglalt 
kövek mint biztos vércsillapítók, kilencz angol gyűrű görcs ellen, 
egv köszvénvrül hasznos értékesen befoglalt kékkő, négy aranyba 
foglalt bezoárkő, mint hatalmas szer a pestis ellen. Nagy gond
dal őrizte Károly ez am uletteket, s midőn egy ízben Van Male 
nevű kedvencz udvarnoka pestisnek vélt betegségbe e s e t t : sietve 
küldte számára az ő gyógverejű bezoárköveit.

Rudolf császár astrologok és alchymistákkal vette magát 
körül. II. Mátyásra nagy befolyást gyakorolt mantuai csillagásza, 
kinek prognostikonja elegendő volt arra, hogy betegsége daczára 
Prágát tél derekán oda hagyja, s Bécsbe utazzék.17 W allenstein 
astro]ógját, elválhatatlan társát, Schiller öröldté m e g ; de nem 
Kepplert, ki csak kevés ideig állta ki W allenstein szolgálatában, 
hanem az olasz charlatán Zénót (helyesen Seni).

Ilyen Seni-féle alakok már a X V II. században kétségkívül

127 Eredeti követjelentés, dd. 6 /16. nov. 1617. Szász állami levéltár Drezdá
ban. B udi 8239. f. 5.
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nagv számmal voltak az astrologok, alchvmisták s doctorok sorai
ban ; de azért az is kétségtelen, hogy hibásan fogják fel e hiedel
meket azok, kik a titkos tudományok valamennyi mívelőjét s 
hívőjét szemenszedett csalóknak, szántszándékos világbolondítóknak, 
vagv a legjobb esetben hülyéknek tartják. H át akkor ugyan 
melvik rovatba lenne sorolandó olv gondolkodó, mint Descartes, 
ki e tárgyban semmiféle érdektől nem vezéreltetett, s mégis ígv 
ír az astrologiáról : «La connoisance de Γ ordre des étoiles dans 
le ciel, est la clef et le fondement de la plus haute e plus par- 
faite science que les homines puissent avoir tonchant les choses 
matérielles, d ’autant que par son moven on pouroit connoistre á 
priori toutes les diverses formes et essences terrestres.»

Akkor, a midőn még egv Descartes is hisz a titkos tudom á
nyok igazságában, természetes, hogv bokrosán burjánzott az efféle 
babona Erdélyben, különösen ötvösök és bányászok közt, kik 
foglalkozásuknál fogva m indenütt hajlandók a babonára.

Debreczeni László, az 1530-as vagy 40-es években írt aranv- 
fínomító könyvében két fejezetet szentel annak bizonyításara, 
hogv a csillagok elhatározó befolyást gyakorolnak a tűzzel dol
gozó m esterem berekre s műveikre. Az egyik fejezet czíme a 
következő: «Multi iubent . . . .  siderum cursus aspectusque pla
netarum observare.» Ebben előadja Somlai János nagybányai 
polgár és aranvfínomító esetét, ki bár értelmes ember volt, s 
mindent m egtett a mi szükséges a czementeléshez : mégsem sike
rült neki semmi, mert a csillagok járására nem ügyelt, s utoljára 
is szegény Somlai mester, mikor a nagybányai kamarai praefectus 
az általa okozott kár m egtérítését követelte, bújában és szégven- 
letében meghalt. Ugyanazon szerző egv másik fejezetet szentel 
azon nagv fontosságú tárgynak, hogv «que signa & qui planeta
rum aspectus in Commento faciendo sunt obseruandi».1 b

Erdélyben a titokzatos iránti érzéket a X V II. század derekán, 
Kecskem éti ott tartózkodása idején, különösen táplálta a háború 
csapásaitól súlyosan m eglátogatott ország szerencsétlen sorsa. 
Ily viszonyok közt az emberek fölizgatott képzelnie előtt hitelre 
talált a legképtelenebb babona is, sőt keresve-keresik a csoda
szerűt, abban lelve megnyugvásukat. Ilyenkor a lakosság, isten 
ujját érezve, mindenben «jelt» lát. Kolozsvárt 1650-ben ledől egv 18

18 D ebrecen i: Comment, sup. auri p rax im. Lib. Vi. cap. 2., p
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«kőkert» (kőkerítés) : ez már «jele volt azoknak a nyomorúsá
goknak és veszedelmeknek, a mik e szegénv hazát követték.» 
Nem sokára tűz üt ki a városban, s ez már «második jele az rá 
következett ínségeknek, nyomorúságoknak, változásoknak»."9 Ata- 
lában a X V II. század közepén Erdélyben több helyt véresőt láttak 
hullani, vérrel fagyott be a tó stb. Az országba tódúlt az alchv- 
mista s az astrolog. Igv 1649-ről olvassuk Irthell János brassai 
polgár naplójában :

«Interim kömmt ein G esandter vom Fürsten aus Holstein 
mit Namen Job. L indem ann, Chymicus celeberrimus, welcher 
materiam auri, quod est Spieszglasigen Cinnober mit Sulphur 
vermenget auf dem Zernester Gebiirg gesucht zur Perfection 
des auri porabilis (!), hat aber wenig erlanget, doch gibt solches 
künftig die Erfahrung, sintemal sie solche Secreta niemanden 
offenbaren.2 13 * * *"

Tán ugyanezen alchvmistáról szól Mednyánszkv Jónás 1651. 
aug. 20-án Rákóczi Györgyhöz intézett következő jelentésében : 
egy ném et ember Bécsbe nagv derék mesterséghez fogott, nagy 
dolgot is hozhatna ki, ha végben vihetné ; egv dolog héáva! 
volna, kind írtam volt Nagyságodnak, ha feljebb nem lehetne, 
ottan csak egy fontig az Nagyságod erdélyi bányáiban ha olvan
materia megszerezhetnék n e k i ................... azt tartják, hogy az
aranynak és -az ezüstnek gvükere az és ebbül nevekedik az arany és 
az aranyat kivé vén az csak leesik s csak úgv marad.» «némelyek 
nevezik cinobriumnak is, de nem cinobrium, mivel cinobrium az 
más». 131

Ezen aranvcsinálóknál még bizarrabb jelenség ugyanezen kor
ban H iebner Iz rae l, szászországi származású mathematikus és 
astrolog, ki az 1654-iki napsötétedésből azt a következtetést vonta, 
hogy 1666-ban bekövetkezik a világ vége, s az ítélet napja. 
A chiliasmus híveinek ezen epigónja, Erdélybe vetődve, ottan az 
ő tanai tudományos discussió tárgyát képezték. H u tte r György 
szebeni tanár «Bedenken» ezím alatt 1665-ben, Herm ann Dávid 
egerbegvi ág. h. ev. lelkész pedig még előbb, 1656-ban próbálta

I29 Petrityevity-H. K. önéletírása. Közli Thaly : Tört. ka/, t i . lap.
'3° T rauschenfels : Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. (Neue

Folge). K ronstadt, i860. S. 342.
131 Tört. tápok. Kolozsvár, 1875. I. 228., 229. Ld. a G lossarium ban : «A rany

nak és ezüstnek gyükére».
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megczáfolni H iebner állításait, tisztán azok ellen kiadott polemi- 
cus iratában.13'

Magvar írók közűi épen a legiava, Balassa Bálint, Prágay 
András, Pataki Fűsús János, s az egyébként már fölvilágosodott- 
nak mondható Apáczai Cseri János vitte leggyakrabban a közön
ség elébe a magiában vetett hitét. S még a múlt század végén is, 
Sándor István a kövekről szóló értekezésében (Sokféle. Győr, 
1798. V. 97— 134), minden egyes kőnél hűségesen registrálja, 
hogy a «régiek» miként vélekedtek az illető ásvány gvógyhatásáról.

Mindezen adatok világosan bizonyítván, hogy a legerősebb 
gondolkozók, az egyebekben felvilágosodott uralkodók s a leg- 
különb írók többé-kevésbé hittek a magiában : kétségtelenné 
teszik, hogv szerzőnknek a talizmánokról írt babonás értekezése, 
egvátalában nem eshetik értelmisége vagy tanúltsága rovására.

Szerzőnk sokat járt-kelt, tanult ember volt, mint a X V II. 
századi magyar ötvösök általában. Nálunk akkoriban az ötvösök 
megkívánják, hogy a ki az ő előkelő czéhökbe áll, jártas legyen 
a tudós-világ fölkent nyelvében, a latinban. E  szerint «Eötvös 
Pál cibiniensis, /0' deák ember és jó ötvös»,132 133 kiről okirati emlé
kezés maradt fenn, nem tekinthető különös jelenségnek társai között, 
hanem inkább azok miveltségének egyik bizonvságáúl. Még a 
következő században is, az ötvös-műipar s művészeinek hanyatlása 
idején: így beszél az ötvös-mester a hozzá kínálkozó inassal:

Ha jó  elméd nincsen,
Es ha deákiíl nem tudsz,
Jobb  m ás m esterséget 
K eresned ez helyett,
Az mellyhez könnyebben ju tsz ,
K it m egfoghat elm éd, s ’
R ászokik  a kezed.

S csak miután az inas megnyugtatja, hogy, úgymond :

Észszel jóval bírok.
D eákul is tudok 
Is tennek  kegyelm éből.134

csak akkor fogadja meg apródjának.

132 Judicium liberale e r  sobriu/n de Israelis Hübtieri, Ca le n da r  io g raj h i  
te}?ierario. . . . P rognostico, etc. A uthore D (avide). H (erm ann). M (edia). T ransylvano 
Herbornse N assoviorum , 1656. in 8-0.

133 Archceologiai értesítő. X III. 386.
134 Vetélkedés. 6. és 7. vers.



Szerzőnk szintén tudott latinál. Pliniust, A lbertus Magnust 
és Stellát eredetiben olvashatta. Sőt egv görög szót is, görög 
betűkkel ír le teljesen szabatosan. S részünkről épen nem tartjuk 
valószínűtlennek, hogv ö még a göröghöz is vetett valamit.

Kecskem éti balvéleményei tehát nem az ő tudatlanságára, 
hanem csak arra vallanak, hogy a tudomány terén még akkor 
híre sincs a kritikának, s ennélfogva a régi szerzőknél előforduló 
babonákat, az anyagok valódi tulajdonságainak nem ismerése 
folvtán, vakon elfogadják. A  szellemeket világszerte ez a két 
tényező bilincselte le : egyfelől a természeti tünemények okai felől 
való tájékozatlanság; másfelől a régy tekintélyek feltétlen ural
mának igézete, melynek kitűnő példája, az az averrhoeista, kinek 
midőn egv orvos magán a holttesten megmutatta, hogy a máj a 
jobb oldalon van : töprengve kiáltott fel, hogv ez igaznak látszik 
ugyan, el is hinné, ha A ristoteles az ellenkezőt nem állítná!

Ilv ferdén gondolkodó kor egyetemes szellemének fuvallatát 
érezzük szerzőnk iratai olvasásakor. Kecskem éti Péteren tisztán 
kivehető kora mély hatása. De hát mentes-e attól a legkülönb 
ember is? Vájjon nem áll-e az a tétel, hogy mennél eredetibb 
valamely tehetség, annál inkább kifejezője kora átalános szelle
mének s uralkodó nézeteinek ?

Szerzőnk tudvágyó lelke nagv tanultságra, sok tapasztalatra 
tett szert, de rabja volt azon kaliczkának, mely X V II. századnak 
neveztetik ; s bár, mikép a fogságba került sas, küszködik végzete 
ellen, józan esze feltámad A lbertus Magnus magicus babonái 
ellen : ketreczéből mégsem menekülhet, mégis csak hirdeti A lber
tus Magnus bölcseségét!

2ÖI

Kecskeméti ötvöskönyvének tudományos értékét Ipolyi A rno ld  szakértő 
szeme födözte fel. Rajta kívül mind e mai napig, szakértőül csak Henszlmann 
Imre s Römer Flóris Ferencz látta. I. A. volt az, a ki legelőször figyelmeztette 
rá a tudós világot, egy oldalra menő ismertetést közölve róla a Századok 
1876-iki évfolyama 555-dik lapján.

Azóta szakembereink türelmetlenül várták e könyv közzétételét ; Ipolyi 
Arnold pedig, ismert nagylelkűségével, készségesen felajánld, hogy a legdíszeseb
ben adja ki saját költségén. A nyilvánosság előtt is gyakran emlegették. Min
denekelőtt maga Ipolyi Arnold a magyar történelmi társulat pozsonyi nagy
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gyűlésén hívta föl rá a hazai s külföldi szakértők figyelmét.'35 Ugyancsak 1877- 
ben, Frecskay János, a Találmányok könyve első kötetében (105. 109. 1.) az 
ötvösség és ékszermívességről értekezve, czikkébe I. A. ismertetését Kecskeméti 
W. Péter ötvöskönyvéről, csaknem egész terjedelmében átvette.

Két év múlva Pulszky Károly, a magyar történelmi társulat i8yq-iki 
erdélyi kirándulása alkalmával tett iparművészeti jegyzeteiben , már türelme- 
szakadtan, míg egyfelől félig-meddig kétségbe vonja, hogy léteznék Kecskeméti 
Péter könyve, mely «állítólag» Ballagd Aladár birtokában van ; másfelől köte
lességének tartotta «a nyilvánosság előtt megróni azon hanyagságot, melynek 
következtében a szakférfiaknak még mindig hozzáférhetetlen ezen munka, melyre 
a zománcz-vitában már három év előtt hivatkoztak, s melyet ezen kérdés föl
merülésénél mindannyiszor fölhoznak»,136 stb.

A következő évben Deák Farkas a zománcz-kérdést tárgyalva, értekezését 
így végzi be : «Áfa már nem kérdés tárgya e művészetnek Magyarországon is 
virágzása és sajátságos fejlődése, — hanem igenis kívánatos az egyes részletek 
felderítése és kidolgozása. Ilyen lesz pedig első sorban előszóval és jegyzetekkel 
ellátott kiadása amaz anyanyelvűnkön írt kézikönyvnek, mely a XVII. század 
közepéről az arany-ezüst ni ívességről, a zománczkészítésről és alkalmazásról szól, 
s mely Ballagd Aladár tagtársunk birtokában tanulmány alatt állván, megjele
nését minden órán várhatjuk.»

Ily czikkek, valamint magánúton egyre megújuló sürgetések, kötelessé
gemmé tették a gyűjteményemben lévő, 58 kis nyolezadrét levélre terjedő kézirat 
közzétételét. Valóban, igen nehezen szántam rá magam e publicatióra. Nemcsak 
egyéb téren való elfoglaltságom miatt, hanem a miatt is, mert eleve tisztában 
voltam magammal, hogy ha már kiadom, használhatóvá is teszem, mi viszont 
csak akkép lehetséges, ha időrabló, babra-munkát igénylő bő magyarázatokkal 
kísérem. A Glossarium  szerkesztése csakugyan nemcsak hosszadalmas, hanem egy
szersmind rendkívül nehéz munkának is bizonyult : a tárgy természeténél fogva 
az összes természettudományokban, az ipar több ágában, a történelemben, a régi 
és új magyar s külföldi műnyelvekben való jártasságot, s mindezekben, előké
szítő tanulmányok egyátalában nem lévén, - hosszas utánjárást kívánt.

Vájjon megfelel-e szerzőnk műve a felcsigázott várakozásnak, s a hozzá 
kötött vérmes reményeknek ? nem az én feladatom : mások dolga eldönteni. 
Lehet, hogy erre nézve is, mint annyi másra, igaznak bizonyul About mondása : 
«011 11’adore bien que ce qu'on connait peu».

135 Ipolyi A rnold: . 1 magyar Iparélet történeti fejlődése. Budapest, 1877. 3 J 1. Ugyanaz 
ném etül: Geschichtliche Entwickelung des Gewerbe-Wesens in Ungarn. Uebersetzt von Adolf 
Dux. S. 38.

ijf, Egyetértés. iSSo zSy sz és Századak. lSSo. 678. 1.

B alla g i A ladár.
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Mikor Z om er M ihá ly  uramnál laktam Brassóban, 1644., 1645., 
1646. esztendőben, több sok szép intési és tanítási között illven 
szép öt dolgokra tanított :

l'ETRUS w . k e c s k e m é t i!

H a ez világon tisztességessen akarsz e lé ln v i: vigyázz ez öt 
rendbéli dolgokra, ha ezeket megtartod, és előtted viseled, jó 
lelki ismerettel munkálódol, mindenkor elég munkád jár, ki után 
el tudcz tisztességessen élnvi ; mert az Ú r megáldgya kezed mun
káját.

1. Sokáig az munkát nállad, ha lehet, ne tarosad.
2. Jó ezüstből dolgozzál, jól és igazán aranyazzad azt meg.
3. K inek-kinek aranyát, eziistit, igazán ki adgyad.
4. Igen szépen igyekezzél, az mint lehet hamar is igen, 

dolgoznyi.
5. Sokat felettébb az munkátul fizetést ne végy, engedelmes- 

sen dolgozzál, engedgyed is, vegve is.
H a ezeket cselekeszed, szem látomást tapasztalod meg rajtad 

az Istennek áldását.
Ezeken kővűl több sok szép intési és tanítási voltak hozzám, 

kiért az Ú r ő kegyelmét megáldgya, sok esztendeig éltesse, hogy 
sok szegény legényeket oktathasson és taníthasson, m ert Isten 
után én belőlem ő kegyelme te tt embert, mint tudós, okos és 
bölcs ember, nemcsak ebben az mesterségben, hanem külső dolog
ban is ; ki valóban tudós ember volt, mert Németországban, H ol
landiában, Angliában, Svétiában és Frantiában 15 esztendőket 
töltött el bujdosásában, és Napkelet felé is, az tengerig Konstan- 
tinápolyig járt. Tudós, okos és bölcs lehet az, ki annyit jár-kel. 
A  svétiai királyt ötvösül 4 esztendőkig szolgálta. P e t( rus W. 
K ecskem éti.)
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K Ö V E K R Ő L .
H o l terem legjobb, több, és szebb kő.

Indiában vagyon két folyó víz: Achesinus és Ganes (sic!), ez világon 
semmi vízben szebb, drágább, és jobb kő nem terem mint ebben az két folyó 
vízben ; az földben is nem terem sohul, mint Indiában, Schithiában, Afrikában, 
az Garamantesek között, és Egiptusban, egyéb helyeken is teremnek jó kövek, 
de mind meghaladgyák az

INDIAI KÖVEK.
A n n o  1656. m e n sis  v e ro  Ju n y  4. D ie.

M in t kell inegismernyi a z  termes követ a z  csinált kittül ?

Nap világon kell megnéznyi az világos követ, mert homályos időn nem 
annyéra mutattya meg magát. Az nehézségét kell elsőben is megnéznyi, mert az 
termés kő mindenkor nehezebb az metallomokban csinált kőnél ; annak utánna 
állását, és az színén való simaságot, az pallérozását az kőnek. Az csinált követ 
penyig arról arról ismerd meg, hogy igen apró hójagocskák avvagy buborikok 
vannak benne, ha jól megnézed mint egy tő hegy, még nagyobb is némelyben, 
az színe is ugyan darabos némelynek miatta, az fénye penyig álhatatlan és az 
világossága, az ki az színén kin vagyon, tudnyi illik az pallérozása, elfogy az 
szemed előtt, mert soha úgy nem pallérozhattyák, hogy fényes legyen kívül, 
hanem ha mint zsírral kented volna meg, ollyan az pallérlása. Azt penyig 
úgy ismerd meg, hogy ha távol tartod tolled és nem az kőbe néssz, hanem reá 
néssz, mert ollyak vannak efféle metallomokban csinált kövekben, hogy ha bele 
néssz szebbnek tetszik az termés kőnél, de ha fordítod, elárullja mingyárt az 
pallérozása.

Ezekből az termés követ meg ismerheted az csinált kövektől.

Micsodát kell a z mctallomon értenyi ?

Az metallomon ércsed azt az kohot, az kiben az ezüst, arany, réz, vas, 
iveg és egyeb ezféle olvadékony állatokat szokták csinálnyi.

KARBUNKULUS.
Mivel az karbunkulus minden drága köveknek feje és böcsületre mél

tóbb, illik hogy először is erről szóllyunk, és ennek nemeiről. Ez penyig any- 
nyit teszen mint szinecske, méltán is penyig, s igazán híják karbunkulusnak, 
mert magával hozta nevét is, mert ö mindenkor ollyan mint az sebes tűz-szem, 
úgy világoskodik és ragyog, sőt még éjjel is nagy világossága vagyon az sötétben.

Ezt az karbunkulust az helyeiről tizenkét félének írják, úgymint : Indicus, 
Gyeramanticus, Hetiopicus, Alabandicus, &c.

De mind az által ő magában is négy féle az karbunkulus, úgymint kar
bunkulus , .rubint, Daragius és gránát. Kiről egymás után mind szóllok rövi
deden.

Az első és fő karbunkulus között is külömbség vagyon, mert noha az 
karbunkulusnak minden nemei veres és igen világos, némely közzülök ugyan
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hegyes és halhéas színnel világoskodik és fénlik, és az szemednek úgy tetszik, 
hogy meg nem áll soha az fénye, mint ha mozgatnák az követ úgy ragyog.

Némely ismét penyig fejér erekkel, avvagy fejér köddel szép gyengén 
vagyon környül fogva. Némely ismét azkit sandrastusnak hínak, avvagy gyera- 
mantitesnek hínak, ollyan mintha nyéhol-nyéhol arany csöppök volnának benne, 
de az az csöpp vagy fénlik benne, mint az csillag, és ő maga is úgy fénlik, mint 
télben az erős időn az csillag, észt penyig az többinél mind böcsületesbnek 
tartyák, mert az szemednek úgy tetszik ugyan meg fogja az világosságát, ösztön 
noha kövűl is világos, de az az fényes csepbül vagyon, az derekában nem az 
színén. Ismonias mondgya, hogy ezt az sandrastest, meg nem pallérolhattyák 
az nagy vékonyságnak miatta. Ez felől az kő felől nagy vélekedésben vannak 
az authorok és nem alkhatnak meg felette, mert Satirus azt mondgya, hogy az 
indiai karbunkulus nem tiszta, hanem rút szennyes, és nem szép világos. Némely 
az arábiait szebbnek mondgya az indiainál, Archelus ismét Egyiptusban az Tebas 
városánál mongya hogy terem, az féle erős és romló karbunkulus és az holt 
szénhez hasonlatos. Callistratus azt mondgya, hogy mikor az karbunkulust leteszik 
fejérnek tetszik, de ha felveszik mint ha égne, innet vagyon hogy némel azki 
karbunkulust nem látott, az gyémántot karbunkulusnak mondgya, de azért mind 
ennyi karbunkulusnak oly természeti vagyon, hogy nehezen mecczik meg ; 
ismét mikor viaszt nyomnak vélle, akar mint vizezzék is, de hozza ragad benne 
az viaszban.

Hasznai nincsenek mert szűk.

RUBINT.
Az másik neme az karbunkulusnak: rubint. Az rubint ollyan veres 

karbunkulus és ennek is mintha égne az színe, és az sötétben is, azki igaz 
rubint megtalálod az ő maga világosságáról, de azért alább való az karbunku- 
lusnál, mert ennek nem ollyan haragos tündöklése vagyon, avvagy tündöklő 
fényessége, mint az karbunkulusnak, hanem engedelmesb és szelidebb az színe, 
de azért szép ez i s ; az színe az rubininak valamentűl szebb bársony színű 
annál szebb.

BALAGIUS.
Az harmadikat balagiusnak hívják, mellyet mi török rubininak hívunk, 

avvagy rubint pallasnak  parasztúl hívunk; ezt az balagiust Onicerus követvén 
Pliniust, az rubininál fellyebb becsülli, de én követvén az több authorokat, 
helyén nem hagyom, mert azt akar kicsoda is azki valami kicsint ért az kőhöz 
megismeri mellyik illeti az kettő közzűl az fő helyet, mert noha az balagyius 
veres és igen világos kő, de azért nincs az ő színének ollyan látható ereje, mint 
az rubininak, ösztön az balagius víz avvagy kristály színű veres mindenkor, de 
az rubintba benne vagyon tellyességessen az veresség.

GRÁNÁT.
Az negyedik neme az karbunkulusnak : gránát. Ez is noha az karbun

kulus nemei közzé való, de mindeniknél alább való és homályosb, és nem ollyan 
kedves nézésre mint az rubint, mert ollyan az gránát, mint ha az rubinton

Arch. Értesítő. 18
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valami homályos köd fekünnék, vagy zordon szabású temérdek veres szilit 
mutat, avvagy mint ha az rubintot be kented volna valami zsírral ; vagyon 
más gránát is, kit nem az indiai Ganges, sem az Grainanteseknek vizei nem 
teremptnek hanem Németországból az áros emberek avvagy patikáriusok hozzák ; 
ezek is szép veressek, de az metallomokban csinállyák, és az haszna csak annyi 
mint az ivegnek ; némelyek ezekben is szépek vannak és külömb-külömb félék : 
ki tábla gráná t, ki duplet, és többek affélék.

ALMADIN.
Az almadint némellyek az mondgyák hogy mind az indiai gránát féle, 

úgy vagyon hogy az almadinban sok vagyon gránát, mellyek Indiából kehiek, 
Konstantinápolyban, és onnét az több országokra is kiterjednek. De az almadint 
inkább metallomokban csinállyák ; azért ha megakarod ismernyi eggyiket az 
másiktól, olvasd az könyvnek az elein, mint kell megismernyi az termés követ 
az csinált kőtűl.

CARCEDONIUS. Calcedonia.
Az kalcedoniát. Plinius : libro 37. cap. 7. az karbunkulusok közzé szám 

lállya, de helyén nem maradhat, mert az karbunkulus mindenkor igen szép 
világos, veres, az mint oda fel megmondok, de az kalcedonia igen álhatatlan 
színű, azért az mennyire veres is feketébb az carbunkuhisnál, ösztön az ő színe 
az berillus és hyacyntus között vagyon, ha penyig az két kő között vagyon az ő 
színe, majd meg értjük ide alább micsoda szint mutassanak ezek, és mennyire 
távol legyenek az karbunkulustul; továbbá Plinius azt mond'gya : libro 37, cap. 5. 
hogy ollyan mint az pávának az tolla, avvagy az galambnak az nyakán az toll, 
és igen bizontalan szint mutat, és ebből az színből mintha inkább hajlana bár- 
sony színű, veresre. Azért az karcedonius ollyan mint az galamnak (sic!) az 
nyakán az toll, noha Plinius nem dicsiri, de illyen álhatatlansága vagyon, hogy 
az tűznél mint az karbunkulus úgy ég ő is, avvagy méginkább, ha árnyékos 
helyre, avvagy házban viszed, bársony színű veresnek látszik, az ég alatt láng 
színűnek, ha az nap fényre tartod, mint ha szikráznék azért nem igazán hitetik 
velünk az német parma cofolák, hogy az szép világos kristály, kharcedonia 
légyen, az velenczei üveg legyen kristály; vagyon az kharcedoniában is fejér, de 
kék színre változik, inkább kit némely fejér safilnak hív, de az is nem igaz, 
mert nincs fejér safil, hanem mind égszínű kék az safil, az mint ide alább 
megolvashatnyi, azért az mint oda fellyebb megmondok, az igaz karcedonia ollyan.

H a szn a i.
Ecczakai álmában való rettegés, és tébolygás ellen jó ha megfúrják és 

nyakában hordozzák.1 Magnus Albertus azt mondgya, hogyha veled hordoznád, 
minden per patvar ellen hasznos ; bánat és félelem ellen is hasznos ; 2 ha

1 «ha Sineris nevű kővel az Chalcidoniust átal fúrja az ember és nyakában viseli, az 
éjjeli álm odozásban való elmélkedésekből és melancholiából szárm azott haszontalan látásokat, 
az testnek erejét öregbítvén, nagy nyugodalm assan elűzi : így az fogadásban való álhatatosság 
(és hűségnek köve).» Pataki Fűsűs Ján o s: Királyoknak Tüköré. Bartfan, M. DC. XXVI. 256. 1.

2 «az veres skáHát színnel...tündöklő Calcedonius drágakő . . . .  term észetiről azt írják, 
hogy az komor kedvű embereknek kedvetlen szomorúságok ellen igen hasznos.» Prágav András:
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valami testeken szálka és tövis vagyon, ha meg melegíted és reá kötöd, ki- 
vonsza.

ADAMAS. Gyémánt.
Azt írja Plinius, hogy oly ritka volt elein az gyémánt, hogy csak az 

királyoknál és fejedelmeknél volt, mint mostan az karbunkulus és csak Szerecsen- 
országban találták, ott is nem nagyobbat mint egy ugorkamag, noha most is 
ritka és drága az java, de még is bővebben talállyák azért. Hat félének mond- 
gyák az gyémántot. (Tudnyia illik :) Indicus, Arabicus, Macedonicus, Cipricus, 
Cencrones, Sideretes.

1. Az Indicus gyémánt kristály színű és homályost), és kékes színt mutat 
az kristálynál erőssen tündöklik és villog, mintha egy szépen tisztított kardot 
forgatnának előtted, soha úgy tetszik meg nem áll az színe, hanem mint ha 
mindenkor mozgatnák az követ, nézésre igen gyönyörűséges, hogy nem győz 
ember betelnyi az nézésével, mert mindenkor villog és ragyog az színe, igen 
felette erős kő, hogy ő neki sem tűz, sem aczél nem árt, meg nem fogja, az 
tűzben is el nem vesz az színe, észt írják felőle, Istennek nagy csudája, hogy 
illyen erős természetű kő, kinek sem tűz, sem aczél nem árthat, az baknak véré
vel enyhíthetik meg erejét,3 és úgy meg győzvén, megmeczhetik ösztön.

2. Az második Arabicus és Macedonicus, keveset külömböznek egymástól, 
ezek immár alább valók az Indicusnál, ezek fejérek és alól vagy belől homályos 
szabásúk.

3. Harmadik Cipricus. Ez az többinél lágyabb és homályosb és sárga réz 
színre hajlandó.

4. Cencron. Az Cencron ollyan mintha az Arabicus és Macedonicus gyé
mántot zsírral megkented volna, fejér ugyan, de nincs derekas világossága.

5. Siderites. Az Siderites gyémánt is fényesb, vas színű azért, de sokkal 
nehezebb az jó gyémántnál, természettel is igen külömböz túlié, mert az igaz 
gyémánttal megfúrhattyák és az foglalásban is hamar eltörik. Summa summa
rum : az Cipricus, Macedonicus, Cencron és Siderites, csak hogy viselik ők is az 
gyémánt nevet, de természettel sokkal külömböznek az Indicus gyémánttul, ha 
penyig az Indicus gyémántot az mágneskőre teszed, el veszi erejét, az mágnes
nek, és úgy megháboríttya, természetiben, hogy ha immár hozzá vonta volna 
is az vasat, elragadgya tűlle, és nem bir az mágnes az vassal, nem igaz próbája 
penyig 6 neki, az gyémántnak, az hogy az kristált vélle meg írják, mert az

Fcicdclmekncc Serkentő Órain. B artphan, 1628. Az ajánló-levélben. «A karchedon . . . .  a szo
morúságot és a félszet elűzi, az egész test lelkeit m egújítván és megvidámítván : a  testi jelen
ségek látását is elvészi.11 Apátzai Tsere János: Magyar Encycloptedia. U ltrajecti, 1653. 252· f  

3 Balassa Bálintnál:
«Vérrel, erős gyémánt,
Kit az aczél sem bánt,
Végre mind elhasadhat.»

Pécseit Király Imrénél:
«Erős adamas-kő vérrel megszelídül.»

V. ö. Szilády Áron jegyzeteivel : Balassa Bálint költeményei. Budapest, 1879. 89., 302., 303. 1. 
Prágaynál: «Az adamas-kőnek oly term észeti vagyon, hogy őtet sem minémü vasból álló esz
közzel el nem ronthatni, sem faraghatni, hanem  az baknak mostan vett vérével melegen nedve- 
síttetik, és úgy lágyul meg.» Apátzai Tserénél: «A gyém ánt . . . .  alig törettethetik  el, hanem 
az annak előtte bort ijut avagy peterselymet ett bak vértől ; vagy a legjobb fekete óntól.»

18*



Cencron gyémántok közzűl is találtatnak ollyanok, kikkel megírhattyák az Kris- 
tált, hanem az mágnes kővel próbálhattyák. Az Cencron gyémánt, mellyet mi 
cseh gyémántnak hívunk, külömböz penyig az citrintűl, noha ugyan közte 
terem, mert az citrin eres és földes, és homályos színű, az Cencron gyémánt 
oly hűséggel terem itt az mi országunkban is, hogy az kik mezítelenek bennek, 
úgy mint mecczetlenek, semmi böcsületi nincsen. Lengyelország felől való hava
sokon Máramarosban nagy bőséggel terem, az moldvai havasokban is eleget 
találnak, hogy ha német vagy olasz kézben kél, megmecczi ő, és az mint akarja 
nekünk úgy adja, és nagy becsületet ad neki, cseh gyémántnak nevezi.

H a szn a i.
Hogy ha aranyban vagy ezüstben foglalod, dühösség ellen méreg és éjjeli 

rettegés ellen jónak mondgyák ; ha az bal kezedre és karodra kötöd, gonosz 
lélek háborgatása ellen jó ; félelem és gonosz ördögi incselkedés ellen is igen jó.

ACHATES.
Elein az Achateskő igen ritka és kedves is volt, de mostan nem annyéra 

becsületes, mert felette igen sok féle, és sok helyen talállyák, az neve is igen 
sok mellyet elő számlál Plinius, némely bennek fekete, és fejér erek vannak 
benne, némely hasonlatos az fejér klárishoz és fekete erek vannak benne, némely 
ismét mint a Créta szigetekben az mineműek vannak, arany színű sárga erek 
vannak benne, mindazáltal az legjobb azki ollyan verhenyő színű, mint az orosz
lánnak az bőre, akar minemű erek legyenek benne, Indiában ollyanok is terem
nek efféle kövek, hogy kiben az ló mind szerszámostul, ér, erdők, némelyben 
folyó vizek mind meglátszanak, az ereknek futási szerént.

Plinius: Naturalis Historiae libro 37. cap. i. ászt írja, hogy Cirrus király
nak oly Achates köve volt egy, hogy az kilencz múzsák és Apolló az egy kőben 
meglátszottak, sőt még Apolló egy hegedűt tartott az kezében, és az mi nagyobb, 
az múzsának kinek-kinek az ő jegye és színe meglátszott, mellyet nem mester
séggel mecczettek avvagy faragtak, hanem az kőben való ereknek természet 
szerént való folyási csinállyák.

H a szn a i.
Scorpiónak és póknak marását meggyógyíttyák vele, ha megtöröd és az 

sebre hinted vagy megiszod,, mind kígyó és egyéb állatnak harapása ellen jó 
és hasznos ; + ha kezedben vagy nyakadban hordozod, eszessé és kedvessé teszen ; 
ha az aluvó embernek feje alá teszed sok külömb-külömb dolgokat formákat lát 
álmában, mindazáltal Pliniussal : lib. 37. cap. 10. ezekről eleget olvashat, azki 
nem restelli.

Observatio.
Eszedben vedd észt : mikor betegség ellen valami drága követ meg akarsz 

törnyi, ne törd se rézmozsárban se vasmozsárban, mert ezeknek az morzsalékja 4

4 «A keselyők ezt az ő fészkekbe teszik, hogy a  mérges dolgok nékik ne árthassanak, 
minekokáért a  scorpio és egyéb mérges állatok m arása ellen használ.» Apátzai Tserc, i. h. 
253. lap.
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igen nagy betegséget újjét az beteg emberben, hanem márvány kövön kővel 
törjed és úgy csináld meg az italt.

SMARAGDUS.
Az smaragdus igen szép világos zöld kő , úgy annyira, hogy még az 

környülötte való aert is megbírja az ő erejével. Plinius tizenkét félének írja : 
legfőbb és drágább az schithiai smaragd, sokkal alább való az bactriai, harma
dik az egyiptusbeli, negyedik czipriaji, ötödik az britaniai, az többit az metal-
lomokban talállyák. Legfőbb és jobb azki oly igen szép zöld és tiszta, hogy 
még az szemednek is megfogja az világát, és az környüle való eget, az fényes
sége úgy megbírja, hogy még az napnak fényének sem enged, és ha sokáig
nézed mint ha ugyan nevekednék úgy tetszik, nem változik ő meg sem az nap 
fényen, sem penyig árnyékon is, sem gyertya világnál is, hanem mindenkor 
viliág az ő színe ; ösztön mint egy tükörben meg látod az embert ; Nero csá
szár mikor az fegyveres játékot nézné, smaragdban úgy nézte mint egy tükör
ben, azért illyen az schithiai smaragd; erről ismerd penyig meg az ki nem 
szintén szép, avvagy nem az schithiai smaragd féle, hogy mintha ugyan 
árnyékos volna az kő, az illyent vak smaragd-ntik. híják, mely ismét sűrű 
avvagy temérdek színű, és nem tiszta világos, némelyben valami fejér köd sza
bású fekszik, némely ismét ollyan mint az macskának avvagy az hijucz(ttak) az 
szeme, némely sárga réz színű ; találtak ollyat is Cziprusban , hogy egyfelől 
smaragd volt, más felöl jaspis volt, ki meg nem változott volt smaragdá. 
Azért ismét erről ismerd meg az schithiai smaragdtúl az más félét, és ezek 
nem dicsirtetnek az smaragdba, azki penyig nem tiszta zöld, ha borban vagy 
olajban ha tartyák sokkal szép leszen.

H a szn a i.
Ha gyűrűben foglalod és nállad hordozod, kórság ellen jónak mondgyák, 

az tisztátalan élének oly igen ellensége ez az kő, hogy mikor nállad vagyon, 
az ollyan kor, soha meg nem állya, hanem el kell romlanyi ; ha erőssen vagyon 
be foglalva, ki pattan az kő és el vesz, ez penyig megpróbáltatott M agyart 
B ella  királyon;  5 elméjét és eszét s az szemét embernek erőssíti.

Nyolcz magocskányit az morzsa'lékjában ha ember megiszik etetés ellen és 
méreg ellen jó, próbált dolognak írják, hogy hajkoppadás ellen is jónak dícsirik.6

ARMENIUS.
Az armeniust azért hítták armeniusnak, hogy azt mondották, hogy csak 

Armeniából kel, de Frigiában és Kappadotiában, is az mint Dioscorides mongya,

5 «miképpen a Sm aragdus m inden egyéb köveknél kedvesb lévén, nem szenvedheti az 
egymással való isméretséget, hanem ha akkor viseltetik, elromol, m int Magyarország Béla nevű 
királlyá felől olvassuk, hogy midőn az dolognak idején ujjábán volt volna, három  részre hasa
dott. Azt írják felőlié, hogy h a  kit méreggel megétetnek, ha  megiszsza ezt az követ, megfojtya 
az mérget és az, ki viseli, annak elméjét öregbíti és naponkint neveli : így az kegyelmesség 
(köve). Fűsűs i. h. 260. 1.

6 «A kik magokkal hordozzák, a  kórság (nagy nyava yától) m egoltalm aztatnak (a m int 
tartyák.) Az ő reszelési hulladékjában ha nyolcz árpaszem ni italban bevetetik, a  bévött m ér
get kiűzi, a haj is a fejről elhulván.» Apátzai Tsere, i. h. 251. 1,
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elég terem, némely pathicarius ezt az követ smaragdnak híja és az tudatlannak 
smaragd gyanánt adgya, de megismerd az smaragdtúl, mert az is noha zöld, 
de kék színű zöld, szintén ollyan mint ha az szaru követ az smaragddal 
össze elegyítették volna; világos kő azért ez is ; de zöld színből kékre fordul, 
avvagy hajol.

H aszn a i.
Erről az kőről eleget írnak, mind Plinius, Alexander, Tralianus, A Vicenna, 

Mattheolus, és mind egy aránt írják, hogy igen jó amaz sárga betegség és fekete 
sár ellen. Aetius azt írja, hogy némely embernek mellyében valami nyavalya 
vagyon, mint ha valami állott volna meg benne, ha megissza, ki veti vélle. 
Szent Antal tüze ellen, és kórságosnak jó megadnyi innya.

SAPHIRUS. Saphir.

Napkeleti és indiai kő az saphir, igen szép világos kék kő, mint az kék 
égy mikor tiszta, legszebb és kedvesb az az kőben igen vékony köd fekszik, és 
az inkább mint ha veresre hajlana, némelyben penyig igen szép fejér színű köd 
vagyon, és az illyent mi víz  színű safiinak híjuk, némellyek fejér safilt is állat
nak, maga fejér safil nincsen, sem penyig egyeb színű, hanem mind kék az 
safil. Plinius : libro 37. cap. 9. oly safil felől is ir, hogy arany színű szikrákkal 
világoskodnék, de én ollyan safilt nem láttam, hanem én Mattheolussal egyet 
értvén azt mondom, hogy cyanus kő legyen az, mellyet az Mauritaniaijak 
Lazulkőnek hínak, mert ennél az cyanusnál több az kék gyemmák közül, 
aranyszínű cseppekkel nem szikrázik, de azért az cyanus kő között, és az lazulkö 
között, különbség vagyon mellyet ide alább megmondunk.

H aszn a i.

Azki nyakában hordozza, jó kedvűé teszi és békességessé ; szívet erőssíti, 
az bujaságra való indulatot megenyhíti.7 Harag, irégység, csalárdság, szomorúság 
ellen felette jónak dicsirik, belső sebek ellen, ha megtörvén megisszák, igen jó. 
Galenus több hasznát nem írja, hanem azkit megmar az scorpio, az ellen mond- 
gya jónak ; 8 9 orra vérét embernek megállattya. Nagy bizonnyal írják, hogy ha 
méregnek dagását hamar érik vélle, meggyógyíttya. 9  Próbált dolognak írják ezt 
is, hogy ha az pókot egy szelenczébe teszed, és az szenczének (sic!) kicsiny 
szájára, az igaz indiai safilt reá teszed, egy kevéssé megöli az pókot, azért min
den méreg ellen jónak mondgyák és hasznosnak ; ha embernek szemét törlik 
velle, minden szennyet le tisztít az szemről minden sérelem nélkül.

7 «azt m ondgyák az physicusok, hogy venereos compescit & castis usui est. Sőt ha 
tisztálan (sic!) életű kezében veszi, tündöklő színiben láttatik  meghomályosodni. Ennek okáért 
szüzességnek és szemermetességnek köve az saphir». Prágay András, i. h.

8 «az Sapphirt, ha  ki megiszsza, az melancholia és scorpiónak m egmarása ellen igen 
hasznos: így az m értékletesség (köve). Füsűs, i. h. 17g. 1.

9 «A Saffir . . . .  italban bevétetvén, a scorpiók ütése (marása) ellen igen hasznos, és a 
mely orvosságok méreg és mirigyes (dögös) nyavalyák ellen csináltatnak, jó közökbe elégyit- 
teni.» Apátzai Tscre, i. h. 251. 1.



S A R D O N I X .

Az sardonix szép veres kő, szintén ollyan színű, mint mikor az körmödre 
szép piros vért csöppentenél, és az által néznéd az körmödnek fejérségét, noha 
ez is sokféle, az mint Plinius : Libro. 37. Cap. 6. írja, de ugyan ez az ő tulaj
don színe, az mint mondom, hogy mikor az körmödet szép piros vérbe márta- 
tanád és azt néznéd.10 Világos és szép piros kő, nem ollyan halván mint az 
karnely, némelyben fejér erek vannak némelyben bársony színű erek vannak, 
rendel által benne, avvagy környűle fekszik benne, mint az szivárvány, nem
kedves penyig amaz mész színű kő az félék között, és az kiben az erek nem
tellyességesen vannak által, hanem mint ha reá öntötték volna mint az kar-
nélyon 11 vagyon, vagy anichelen, az az ha az fejérség fellyül fekszik rajta, és 
nem közte fekszik, továbbá azt írja ez felől az kő felől Josefus az zsidó histo
ricus : Antiquitatum Lib. 3. Cap. 12. hogy az mely papi köntöst az Úr Isten 
csináltatott volt Áronnak az pusztában, annak az vállán volt két felől két 
sardonix de az jobb felől való vállán, az mely sardonix volt, annak oly vilá
gossága volt, hogy nagy messze földön meglátszott az világossága, és ragyogása, 
mely kő(nek) természet szerént nem volna ollyan hatható világossága, de az Úr 
Isten az ő nagy hatalmasságával cselekedte volt azt, és mikor 6 az felől az kő 
felől ezt az dolgot írná, annak előtte az zsidó népek gonosságaért, két száz 
esztendővel, el veszett volt az kőnek fényessége.

H aszn a i.

Az bujaság ellen nagy hatalmát írják, és az kinek az körme fölött az
körömház szálkázik, és azt az követ az újjában viseli, felette igen dícsírik. 12

SARDIUS.

Az sardius vörös színű kő, de nem által látó avvagy világos, hanem mint 
az veres kova ollyan szabású, ennek telyességgel elveszett a neve, mert mind 
az jaspisok közé számlállyák, de nem igaz, mert az jaspis között nincsen illyen 
piros, mint az sardius ; szintén olyan mint az sardonix, csakhogy nem világo
sak az erek mindeniknek közte. Elsőben Sardoniában találták, igen kedves 
kő is volt. De az után Babilloniában jobbakat találtak az kővágók az kövek 
között.

10 «Sardonix alázatosságnak köve, . . . mellynek színe olyan, m int az embernek körme, 
mondgyák, hogy az szívnek felfualkodását enyhitti.» Prdgay, i. h.

ο Ezen, itt m ár másod-ízben em lített hasonlóság a carneol és sardonyx között vezet
hette  arra  a véleményre a régieket, hogy a két kő egy volna. Hoffmann, elbingi conrector így 
ír róla :

Carneolus digitum flammis radiantibus o rn a t :
Sed stom achum  ju n c ta  carne-juvabit-olus.,

mely epigramm után a karneolra megjegyzi, hogy «Alias gemma haec Sardonyx vocatur.» 
Frid. Hoffmanni S ilesii: Poeticum cum Musis colludium. Ed. 2-a. Amstelodami, 1665. 12-r. p. 61.

12 «Hasznos a szüzesség m egtartására, sokat használ a köröm nyavalyái ellen is.» Apátzai 
i. h. 251. 1. — «az Sardonix szemérmetességet szerez az em berben: így az méltóság és jó h ír
név (köve). Fiísus, i. h. 268. 1.
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H a szn a i.
Az ember orra vérét megállattya, méreg és vesztés ellen jó, az ki nálla 

hordozza, embert bátorságossá teszi, az szivet megvidámíttya. 13

TOPAZION. Topasius.
Az topasiust Plinius libro. 37. cap. 8. két félének írja, az egyiket ollyan- 

nak mondgya mint az párhagymának az levele, az második ollyan mint az 
padrad fűnek az levele, az viseléssel is elkopik, és az reszelővei is megreszelhetik, 
mellyet az több gyemmák meg nem engednek, de én illyen topasiust nem 
láttam nem is olvastam több helyett az authoroknál felőle, hanem Lonicerus 
(sic !) hozza elő az Plinius írását, és ö teszen emlékezetet félőle, hanem én azt 
mondom, hogy amaz Gallis és Prasmus ollyan, ki felőle olvashat ide alább azki 
akar.’ Az minemű topasius felől penyiglen írnak, mind Magnus Albertus, mind 
penyig az többi, én is ollyannak ismerem az topasiust, ő maga is Plinius emlé
kezetet teszen felőle és azt mongya felőle : Sunt autem fumi de Topazio et 
alquando mellex. Azért az legszebb féle topasius igen szép sárga színű világos 
kő, de nem szintén ollyan temérdek színű sárga mint az jachcinth, hanem 
mint az kristált igen szép gyengén arany színű sárgával festették volna meg, 
ugyan víz színű szabású, fényesb is az jachintnél, vagyon azért ollyan is 
közöttük mint ha csak valami hitvány sáfránnyal festették volna meg az khris- 
tált. Vagyon ollyan is mint ha csak füstös volna az kristály kő ; ha az jó félét 
kezedben veszed és az napra tartod, úgy tetszik mint ha szikráznék.

H a szn a i.
Azt írják felőle, hogy ha az forró vízben veted, megállattya mingyárást 

az forrását, és az kezeddel könnyen veheted az tűztül az felforrott vizet; az buja
ságra való indulatot megtartóztattya, ha az mely felette nagy és mély seb volna 
és az vére meg nem állana, ha reá teszik, vagy megtörik és reá hintik meg
állattya ; 14 haragtul embert megtartóztattya ; ész nélkül való kabálódást mond- 
gyák hogy el távoztattya. Hagymázos embernek is jó nálla hordoznyi ; de azért 
az ő ereje az hold után jár, az holdnak telésével és fogyásával nő és fogy az ő 
ereje, kiért mondgyák hogy lidérczes embernek is jó nálla hordoznyi.

MAGNES.
Az mágneskövet, az mint Nicander írja : ugyan az találójárói híják, 

kinek Magnes volt neve, és mikor nyájját őrizné, az Ida hegyen, Afrikában, az 
pálczára támaszkodván, kinek az végében vas volt, nem kezdé fel vehetnyi az 
kőről az pálczát és így találá ezt az követ ; és ollyan színű ez kő mint az vas

13 «Magneskő az vasat, Sardius az fát, m iként hozzája sz íja ; szintén így az finyákló 
gazdagság avagy kincs az embereket.» Fűsűs, i. h. 135. 1. és «Táblája ez könyvnek.» — «az 
Sardius, hozzája szíja az fát, m int az Magnes kő az vasat, az emberekben örömet indit, és 
pecsétgyűrűben igen jó, mivel hogy nem ragad hozzája az viasz, m int némely kövekhez : . . . . 
így az ékessen szólló eszesség (köve). U. o. 250. 1.

H A topáz . . .  a  sebbe tétetvén, a  vért benne megállíttya. Az a forró vízbe vettetvén, 
az ember keze nem ég meg benne.» Apátzai, 252. I. — «az Topasius igen jó az vérkórság és 
elájulás ellen : így az okosság (köve). Fűsűs i. h. 112. 1.
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vagyon, azért közzülök fekete színű is vagyon. Hajnal színű veres is vagyon, 
de legjobb az ollyan mint az vas, és mentül kékebb annál jobb ; olly bőségét 
írják az Indiai tengerben, hogy apró hajókkal nehezen is evezhetnek el miatta, 
és sok oda is vesz berniek, mert természeti ő neki ollyan, hogy mentül jobb 
féle az magnes, annál inkább hozza vonsza az vasat, úgy annyéra hogy ha 
tizenkét szépen megtisztított vaskarikát, egymást érvén, egymásután renddel lerak
nál, és az elsőt megértetnéd az mágnessel, az többit is egymásután mind felve
hetned vélle, hogy lefüggve úgy állana mint egy láncz, de az gyémántot ha 
mellé teszed el veszi erejét, és az vasat fel nem hadgya vennyi. Hallottam köz
beszédben, hogy Arábiában az M ahum et koporsója csak az aerban áll, semmi 
nem tartya, de ha úgy vagyon, abban sem kételkedem semmit, hogy az magnes 
kőből csináltak hajlékot neki, mint az Alexandriaji Dinocrates, magnes kőből 
állatott volt egy templomocskát és abban helyheztette volt az Arsanoe tisztes
ségére csinált vas Istenecskét, ki úgy tetszett mintha csak ott állott volna, ez is 
szintén az szerént álhatott az aerben (mint) az Mahumet koporsója. Mattheolus írja, 
hogy Szerecsenországban terem egy Teamthedes nevő kő, kinek oly természeti 
és ereje vagyon, hogy az mágnes az vasat mint hozza vonsza, az Temedes még 
annyira elveti tőlle, ügy annyéra, hogy ha patkós volna sarud vagy csizmád, 
soha el nem mehetnél, hanem el kellene esned azon az kövön. Azt írja az után 
hogy talám azt vélné valaki hogy csak heában valóság, vagyon énnekem egy 
darab mágneskövem, hogy egyfelől eltaszíttya az vasat tőlle, más felől penyig 
hozza vonsza, az magnes sárga réz színű, az másik ezüst színű, ugyan ezent
bizonyíttya Plinius : lib. 2. cap. 45. Hogy Indiában vagyon két hegy, ha az
egyiken jársz és vas vagyon az sarudonn, el nem mehecz, mert az lábodat az 
kőtől fel nem veheted. Ismét ha az másikon jársz és vas vagyon az sarudban,
el nem mehecz, hanem el kell esned, mert az lábodat (hozza vonsza) el veti tőlle.

H a szn a i.

Az gyémánttal mind egy haszna vagyon ennek, de én mégis amaz bűvös 
bájos authoroknak Írásokból hozok valami keveset elő. Ha valami arany, ezüst 
vagy réz edény alatt, az kezedben fogod egy darab mágnest és föllyül valami 
vas karikát tisztát, vagy tűt tész az edényre, alól az edényen valamely felé 
fordítod az mágnest, fellyül az vas is odafordul, és szintén azt míveli fellyül az 
edényen az vas, azmit alatt az kővel mivelsz. Ha foghagymával az mágnest 
megkened, nem vonsza hozza az vasat. Ez az kő férjet feleséget hozzá édesíti, 
ékessen szóllóvá és kedves beszédűvé teszi az embert.IS Ha méhserrel öszve meg
törvén megiszsza, használ az víz kórságosnak. Ha megtöröd és az háznak négy 
szegire eleven szénre hinted, úgy tetszik az házban valóknak mint ha fenekével 
felfordulna az ház.

TURCHOIS. Türkes.

Az türkes főképpen Törökországban terem, de kétféle, mert az egyik 
Hispániái, az másik Indiai türkes, de azért jobb az Indiai kék kő, de nem

>5 «Mágnes emberségnek köve.» Prdgay, i, h. V. ö. P. Páriz  : Pax corporis. 1701. p. 228.
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szintén safil-, avvagy lazulkő-színű, hanem mintha az lazulkövet tejjel meg- 
öntötted volna, ollyan színű fejérkék kő, nem világos, hanem sötét kő, és temér
dek, az bőcsületesb közüllök, az ki mentői hegyesb és kékebb, simább és fényesb, 
az az azkit szépen megpalléroznak.

H a szn a i.
Embernek szemét és szivét erőssíti, minden külső szerencsétlenség ellen jó> 

jő kedvűé teszi az embert az ki hordozza.16 Azt írják felőle, hogy az jövendő 
vészeimet (sic !') megérzi, mikor valami szerencsétlenség akar reá következnyi, 
vagy megrepedez, hasadoz, avvagy rútul megződül, mikor penyig mi efféle meg- 
rútúlt türkest látunk, azt mongyuk hogy megaggott, maga nem írnak ennek 
megaggása felől az természettudó authorok, hanem valami szerencsétlenség esett 
volt az Urán, avvagy akar esnyi. 17

UNIO, SEU MARGARITA. Gyöngy.
Talállyák az gyöngyöt az tengeri csigákban kiválképpen az Indiai, Bri- 

taniai és Flandriái Tengerekben is elég terem. Az gyöngynek fogantatásáról és 
növekedéséről Plin. lib. 9. cap. 37. bőségesen ír, mert az gyöngy(nek) szintén ollyan 
teremtője avvagy fogantatója vagyon, mint azkit nállunk ráknak avvagy béka- 
tekenőnek hínak, mely itt amaz álló sáros vízben terem, és ennek az színe 
hasonló az gyöngyházhoz. Azt írják felőle, hogy az gyöngy ugyan fogantatik, 
és annak az fogantatásnak bizonyos ideje vagyon, és mikor az idő eljő, két felé 
nyílik az csiga, mellyet mi gyöngyháznak szoktunk hínyi, és mint az apró 
harmatot úgy fogja be valami szortyogással az gyöngyöt, és úgy neveli, és 
ollyankor valami idő talál lennyi, ollyan leszen az gyöngy is, mert az égen 
nagyobb bátorságát tartya ő, az az inkább halgat az égnek tiszta avvagy felle
ges voltához, hogy nem mint az tengerhez, mert mikor az égben felleges avvagy 
homályos, az gyöngy is homályos, ha szép tiszta az ég, ő is tiszta, ha penyig 
az ég veres, ő is rút lúgszinű leszen ; az hosszú időnek miatta is megsárgul az 
gyöngy. Továbbá mind igen lágy az gyöngy, mikor az csigából kiveszik, de 
ösztön itt kinn megkeményedik, hogy az ég éri ; azkik penyig fogják az csigát 
mentül mélyebb helyréi! foghattyák ki, azon igyekeznek, ahol az napnak fénye 
az vizet meg nem járhattya, mert ha az nap veres és megjárja az vizet, meg- 
rútul az gyöngy, és arra igen vigyázzanak, mikor húgyik az csiga, és úgy 
igyekeznek hálóval megkerítenyi és fognyi, mert ha kézzel nyúlsz hozzá s helyén 
vagyon, gyorsan az kő közé vonsza magát, de az legnagyobb, hogyha oda 
talállya az kezét kapnyi az két tekenője közzé, bizonyos hogy mingyárást 
elszakasztya az kezét. Mikor ösztön besózzák erőssen, hogy kifogják, valami

16 «A türkis hom ályosabb zölden kékellő gyöngy. A szemnek minden külső nyavalyái 
ellen jó, a lelkeket is az egész testben megerősítti.» Apdtzai Ts. i. h. 253. 1.

17 «Anno 1632. Januarius 25. Leyda. Az óra hány legyen, m int kellessék egy gyűrűvel, 
melyben türkes vagyon, m egtudni hallottam , és meg is próbáltam  : Egy üvegben egy kevés 
vizet kell tölteni, annakutánna az gyűrűt egy hajszálra, avvagy czérnaszálra felfüggeszteni, és 
tartsa  az ember az kezében az üvegben, de úgy, hogy az gyűrű ne érje az vizet, és úgy tartsa 
egy kevéssé az kezét m ozdítatlan, és az mennyi az óra leszen, annyit üt az óra oldalán az 
gyűrű.» Haliéi' Gábor naplója 1(130—1644· Erdélyi történelm i adatok. Kolozsvárt, 1S62. IV. 
kötet, (Új folyam, I. köt.) 11. 1.
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cserépedényben ösztön hogy megeszi az só az húsát az csigának, az gyöngy 
alá hull az edénnek az fenekére, igen szép tiszta, mert az só megtisztíttya. Azt 
mondgya Plinius, hogy ez világon az ő idejéig, nagyobb két szóm gyöngy nem 
volt, mint az Egyiptusbeli utolsó királyné asszonynak, az Cleopatrának volt 
kettő, mellyeket az napkelet fele való királyok attak volt neki, kinek csak az 
eggyikét sok ezer aranyra böcsüllötték. Miképpen ( mnstis)  ösztön az urakkal az 
római Antoniussal fogadást tőnek és mint az eggyiket eczettel megemésztette, 
megírja Plinius Libro. 9. Cap. 35.

Vespulius írja, hogy volt ő neki egy csigája avvagy gyöngyháza, kiben 
volt több százharmincz szem gyöngynél, némelyben ismét, kiben több is volt 
annál, némelyben ismét csak négy-öt szöm gyöngy vagyon, azért az gyöngynek 
az szépe azki igen szép fejér, öreg és gömbölyeg súlyos szabású, mert ő termé
szet szerént igen könnyű.

H a szn a i az gyöngynek.
Reszkető szemnek és szilnek, igen jó és hasznos, az szemről fekete hályo

got lehasít és az szemnek minden rútságát tisztittya, vérfolyás ellen is jónak 
írják, úgy mint az vérhas, és asszonyi állatnak havi betegsége (ellen), és azt is 
megállattya, fogát embernek tisztittya.

CORALIUM. Kláris.
Az klaris, az Africai tengerben terem, azt mondották, de azonkívül való 

tengerben is terem, úgymint az Veres tengerben, de az fekete, mind az Galliai, 
és Scilitiai tengerben, ezt az tengernek bokrának nevezik, mert ugyan ágas
bugás, mentül több ága vagyon, annál jobb és böcsületesb. Háromféle az kláris : 
az eggyik fejér, ki drágább is, az másik fekete, de az igen ritka, az harmadik 
veres és mindeniknél bővebb. Ezen az utolsón meg nem alkhatnak az autho- 
rok, mert azt mondgya Plinius, hogy mikor az tengerből kiveszik, lágy akkor, 
és azután keményedik meg és erősödik. Scribonius refutállya, s azt mongya, 
hogy ő magátul nem veressedik meg, hanem az felső felét elreszelik, simittyák 
és marad meg az veresse, ez Olaszországban annak előtte oly nagy bőséggel 
volt és böcsületben, hogy alég találtál volna oly férfiat, asszonyállatot vagy 
leánygyermeket, kinek nyakában avvagy karján nem volt volna kláris.

H a szn a i az k lárisnak.
Az kórságosnak igen jó az klárist nyakában hordoznyi, az kik vért pök- 

nek és vérhas ellen is jó, az lágy szemet is jó vélle töllenyi, az ollyannak az- 
kinek úgy tetszik, mint ha legyek repesnének az szeme előtt, reggel ha meg
törd az szemét vélle, hasznos, l! az ki nem alhatik, megadgyák borban innya 
apróra törvén, álmot hoz az szemében, de azki gyakran issza, elszáraztya a 
lépét, használ az gyomornak, fájását megállattya ; ha szarvasnak az szarvával 
eggyütt, esső vízben megissza, sokféle betegség ellen használ, főképpen gilyiszta 18

18 «Ez a nyavalyás ember nyakába köttetvén, megsárgúl. A vért köpőknek avagy erez- 
tőknek használ. Az ő pora jó  a  szemnek való orvosságokba: jó  a vesék és a hólyag arénájára 
is. Sőt a kórságosoknak is hasznosan adattathatik  bé.» Afiátzai i. h. 252. 1.
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ellen, szélveszes menkő ellen jónak mondgyak, kőesső ellen elhintették és gyü
mölcsfának az ágára kötötték, vérfolyást megállattya ; az mely sebnek nagy mély 
sebhelye maradna, ha vélle kötik, megneveli hússal ; belső nyavalyák ellen jó ; 
ha megtöröd, és az odvas fogban hinted, minden fájdalom nélkül kivonhatod, 
az megfőtt ínyét embernek meggyógyittya ; ha nyakában hordozza valaki, az 
szűbeli reszketéseket és fájdalmakat eltávoztattya.

LAZUL LAPIS, lazulkő, cianeus.

Az lazul követ, cianeust, kék követ, némely még az armeniust is öszve- 
zűri zavarja, de sok külömbség vagyon bennek ; mert az lazulkő és armenius 
oda fel meg mondók, bányákból kelnek ; minemű legyen penyig az armenius, 
oda fellyebb megmondok, jóllehet Mattheolus és az cianeust is azt mondgya, 
hogy az napkelet fele való aranybányákból, és azért szikrázik arany szikrákkal, 
de Plinius és Dioscorides azt írják, hogy az igaz cianeus az Indiai tengerben 
terem , hihető is penyig, mert az cianeus kő igen ritka, igen szép sima és 
vékony szabású kő, arany színű cseppekkel vagy szikrákkal fénlik ; némely kék 
jaspisnak mondgya, de külömböz az kék jaspistul, mert az cianeus nem világos, 
és majd ollyan színű szabású, mint az jóféle türkes : ollyan fejér kék ; de az 
jaspis világos kévéssé, osztán zöldebb is, némely csillagkőnek is híja, azért hogy 
az fényen mint az csillag úgy csillagzik ; az lazulkő penyig égszínű kék, de 
nem világos, hanem setét, és az képírók az festékbe égszínű kéket festnek vele. 
Mauritániában terem.

H a szn a  az  lazulkönek.

Mikor igen szépen megtörik és megmossák, hogy semmi ízt hozzá ne 
vonnyon, igen dicsjérik sár ellen, mert a fele sárt, mind hitván nedvességet alól 
takarít ki az emberből ; ha az gyermeknek az nyakában kötik, igen jó, mert 
écczakai rettegéstül megoltalmazza az gyermeket ; szemnek is igen hasznos ; az 
mely asszonyi állat fél az idétlen gyermektül, kösse az nyakában magának ; igen 
dícsírik arra is, de mikor az szülésnek ideje eljű, kivegye onnét, mert nehezen 
szül miatta.

CCERILEUS LASPIS, kékkő, aquamarina.

Az kékkő igen szép és drága, elein kékkőnek hítták, mostan immár aqua- 
marinának nevezték ; szép és világos mint az safil, de halvánb annál. Sokan 
azért safil gyanánt tartyák, de külömböz azért, mert az mint mondám, halvánb 
az safilnál, ösztön mint ha fejér kék£színből kévéssé zöld színre hajol.

Vagyon másféle kékkő is, ki csak az moldvai határokon terem, kévéssé 
világos, és az^baromnak mikor szemén valója vagyon, az szemét ha törlik vélle, 
használ ; puha kő ez, hamar el is olvad.

HIACINTUS, jácczint.

Az jácczint igen szép aranyszínű sárga kő és háromféle : az eggyik arany
színű sárga, igen szép tiszta és világos kő, az másik verhenyős színű sárga, és
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ha az tűzhöz közel tartod, mint ha ugyan szederjes színt mutatna és legjobb is 
és szebb is közzülök, az harmadik violaszínű kék sárga, külömböz penyig az 
toppasiustól, mert az toppasius igen vékony sárga, de az jácczint igen temér
dek avagy zordon színű sárga, vannak ollyanok is bennek, mintha az iveget 
sáfránnyal festették volna meg ; de ez igen alávaló jácczint.

H a szn a  a já cczin tn a k .
Azt Írják felőle, hogy az időváltozást megismeri, mert mikor tiszta idő 

vagyon, igen szép fényessen mutattya magát, ha penyig homályos avvagy zűr
zavaros idő vagyon, ő is homályosban és szomorúbban mutattya magát ; termé
szet szerént az jácczint hideg, annak okáért örömest hoz álmot embernek sze
mére,'9 szivét embernek erőssíti, az ki nyakában avvagy gyűrűben foglalva 
viseli, ujjábán hordozza, mondgyák hogy merigy ellen jó ; villámás ellen is 
jónak mongyák, ha ember reá néz mikor villámik, nem tetszik ollyan rettene
tesnek az villámás ; 22 jókedvűé teszi és kedvessé az embert.2'

JASPIS. 4
Igen sokféle az jaspis, úgy annira, hogy hamarjában talán sehki elő nem 

tudná számlálnyi, de kiváltképpen nyolcz- vagy kilencz-féle vagyon. Teszek 
emlékezetet kilenczféle jaspisról. Az elsőt híják geramantiásnak, ki Afrikában 
terem az Gyeramantesek között, az másik Frígiában, az harmadik Cipriában, az 
negyedik Persiában, az ötödik Termodentiában, az hatodik Cappadotiában, az 
hetediket Frantiában, az nyolczadikat Kalcidikának híják, az kilenczedik Erdély
ben. Azért az első főbb és böcsiiletesb jaspis az zöld jaspis, ki mint ha kék 
színre hajlandóbb, az ki felől mondgya Plinius : Viret ac sospje translucet jaspis, 
et iám si victa ä multis antiquitatis, tamen gloriam retinet : azaz, az jaspis, kit 
geramantiának hínak ; azután bársonyszínű veres, ki szederjes színre hajol ; az 
harmadik veres rózsaszínű ; negyedik feketeszínű veres ; ötödik, mint a vese 
ollyan színű ; hatodik, mint az hó, ollyan fejér és világos cseppek vannak benne; 
hetedik egyfelől jaspis, másfelől annikhel, kit jaspisnak hínak ; nyolczadik egy
felől bársonyszínű veres, másfelől zöld és nem világos, hanem csak az mely felől 
zöld ; kilenczedik fejér·2 színű sárga és nem is világos. Igen sokféle azért az jas
pis, mint fellyebb megmondok.

H a szn a i a z  já sp isn a k .
Mindenféle vért megállat az jáspis,22 ha az nyakadtul fogva az köldöködig 

alá bocsátód és úgy viseled, gyomrodnak igen használ, vízkórság és hideg ellen *

*9 «H iacynthus: fösvénység ellen való kő# ; «szép szederjes kék, m int az ivolya, kinek 
oly nagy ereje vagyon, hogy az álm atlan embereknek álm ot hoz szemekre, ha szivek arán t 
hordozhattyák.» Prágay, i. h.

20 «az H yacin thus az kiktől viseltetik, azokat bátorságossá tészi, az m enyütő kőnek 
félelmétől, és nem rettegteti meg azokat is az döghaláltól, az kik dögleletes helyen lakoznak : 
így az serénység avagy hazájához való buzgóság (köve). Fűsűs, i. h. 108. 1.

21 «A H yacint . . . .  igen hideg term észetű : a szív és egyéb részek lelkeit megmértékli, 
vidámságot szerez: és a  nyakban vagy gyűrűben viseltetvén, kedvességet hoz.» Apátzai Ts. 
i. h. 252. 1.

22 «az jaspis kő az testnek erőt ád, és az embernek orra  véri járásá t m egállattya : így



is igen jó, mondgyák hogy fogantatás ellen is igen jó, ha megisszák ; az ki 
nehezen szül, ha az ágyékára kötik, hamar elhozza az gyermeket, de mihelyt 
lészen az gyermek, mingyárt el kell onnét ódanyi vagy vennyi, mert nagy 
nyavalyája következik utánna.

HEMATITES. Vérkő.
Ezt az maga erejéről híják vérkőnek, görögül vért teszen, ez penyig az 

vért emberen megállattya, Mauritániában találák elsőben, de Arábiában és Afri
kában jobbat találnak. Az hematitest, hozván Plinius elő az Stotaus írását, 
ötfélének mondgya és írja, úgymint az eggyiket tetiopicusnak mondgya, az mási
kat antromatának, az harmadikat arabicusnak, az negyediket antitesnek, az ötö
diket achistonnak mondgya, mindazonáltal azért ugyan kétféle, az eggyik mint 
az vér ollyan veres kívül, de belől fekete ' avvagy vasszinű, ki szintén ollyan 
természetű mint az mágnes, mind vasat, ezüstöt, rezet, hozza vonszon és sokan 
ugyan mágnes gyanánt adgyák el, az másik halvánszínű fekete és vérszínű erek 
vannak benne, azért legjobb az ki tiszta fekete és kemény.

H a szn a  jó vagyon. -
Az fekete felette hideg természetű kő, azért mondgyák hogy ha az forró 

vízben vetik, mingyárást meghűti az vizet ; az ki nálla hordozza, az napnak 
hévsége nem árt annak ; búzában ptruczok ellen és kőesső ellen jó, ha az ember 
kezében szoríttya, orra vérét megállattya ; 23 az ki vért pök, pomma gránátnak 
az levével ha megissza használ ; asszonyi állatoknak havi betegségeket meggyó- 
gyíttya és megállattya ; vérhas ellen is jó ; véres szemnek · csudálatosképpen 
használ, tejben törve, az könnyebb (sic!) szemnek is jó, amaz kidőllyett szemnek 
természet szerént használ.

CORNELIUS. Carniol.

Ez ollyan szabású kő, mint az sardonix, de ennyivel külömböz, hogy az 
sardonix pirosszínű kő, de az karniol halvány szabású veres, és az fejérség nem 
benne vagyon hanem rajta, mint az annikhelen, mint ha csak reá tötték volna 
az fejérséget ; ez az dicséretesb és több is az tiszta veresnél, főképpen mikor az 
fejér igen szép tiszta rajta.

H a szn a i.
Vért és asszonyi állatoknak havi betegségeket meggyógyíttya ; voltak oly 

babonás emberek, kik gyűrűbe foglaltatták és azt tartották, hogy mikor valami 
peri volt bíró előtt, vagy valami haragja és háborúsága, tehát véghez ment 
hamar, ha nálla tartotta azt az gyűrűt.24

az testnek erősségének (köve). Fűsüs, i. h. 80., 81. 1. — «Jaspis fejedelmi méltóságnak köve.» 
Prágay, i. h.

2 3  «A vérkő vasrozsdaszínű s vérerecskékkel m egvonogatott gyöngy . . . .  Oly hideg és 
száraz term észeti vagyon, hogy még az igen forró vizet is, bele vettetvén, meghidegítti, és a 
kik magoknál hordozzák, a nap hévségétől m egoltalmazza. A vért megállíttya, úgy, hogy ha 
csak kezébe fogja is a kinek arra  (t. i. orra) vére foly, megszűnik.» Apátzai Ts. i. h. 253. 1.

24 «A kornyol a m egm osatott húshoz hasonló gyöngy. A havi folyás és a  füge-fekély 
m egállatására igen jó. G yűrűbe csináltatván, a  haragot megtiltja,» Apátzai Ts. i. h. 253. 1.
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AMETISZTUS. Amathiszt.
Az amatisztet az önnön hasznáról híják, de sokféle, mivel sok helyen terem, 

az legfőbb és jobb az mely Indiában terem, azután Arábiában, Arméniában, 
Aegyptusban és Galatiában, leghitvánbak teremnek penyig Tassusban és Cziprus- 
ban ; mindannyi amatizt inkább mind violaszínű, kell valamenyére veresre haj- 
lanyi, de az indiai ezek között mind jobb, mert igen szép világos és szederjesszínű 
kő, mintha ugyan szederjes bársonyszínű volna, és mintha szikráznék, úgy tet
szik az szemednek ; és mintha ugyan közelgetne, úgy kívántattya magát ; mecz- 
czenyi is igen könyű.

H aszn a i.
Tulajdon haszna ennek csak ez, hogy az részegség ellen jó, mert azt írja 

Aristoteles, hogy ha az borégető szerszámban eresztené azt az követ, először mind 
egyben gyűjti az gőzit, az kiből kellene lennyi az égettbornak, azután ösztön ki 
jártattya, azki iszik benne, ne féllyen borrészegségtől, 5 azki nyakában viseli, 
merigy nem fog rajta, gonosz gondolatokat embernek szívéből kivettet, jó elmé
jűvé, vigyázóvá és főembereknél kedvessé teszi az embert.

GAGATES.
Az gagatest az liciai városról vagy faluról híják gagatesnek, kinek Gagyei 

volt neve, ahol találták elsőben ; de azután az britaniai és licziai tengerben is 
eleget találtak, meg Angliában is, azért az gagates kétféle, az eggyik sárga és 
világos, az másik, az ki jobb is, fekete, igen könnyű felette, de mintha halvány 
fekete volna ; héas és kemény, lapos és rút, csoportos kő és igen hamar ineg- 
gyulad az tűztől, mikor egy ollyan szaga vagyon mint az enyőnek ; ha meg- 
gyulad penyig és megakarod öntenyi vízzel, sokkal inkább ég, de ha olajt öntesz 
reá, megaluszik ; ehez hasonlót találtak Németországban az hegyekben, Franciá
ban és Cimbriában, holott az kovácsok szén helyett égetnek vélle, és az hol szűk 
fa vagyon, ezzel tüzelnek. Mattheolus ugyanazon félének mondgya azt is, azki 
Frigiában terem ; mert az is ollyan : hamar gyulád.

H a szn a i.
Ha az gagetest vagy gangest borban főzöd és az bort az fájó fogadra reá 

veszed, meggyógyul ; megtörvén, viaszban őgyelíted, az golyvára kötöd, meggyó- 
gyíttya ; ha harmadnapig ásztatod vízben, megadod az nehezen szülő asszonyállat
nak innya, könnyen szül miatta.

CR1 SOLITUS. Crisolit.
Az crisolit zöld és világos kő, de nem ollyan zöld mint az smaragd, 

hanem sárgaszínü zöld, ollyan sárga is nincs penyig mint az berillus, az criso- 25

25 «. . .  az am ethistust, . . .  ha ki köldökére köti, az részegségtől megoltalmazza, és az 
emberben álm ot indít.» Füsüs, i. h. 2yi. 1. — (fAmethistus ivolya színű drágakő, azt írja felőle 
Aristoteles, hogy mikor em ber sok bort iszik, és ezt az követ köldökére teszi, az bornak erejét 
hozzá szíja, meg is felel nevének, m ert az görögök híják annak, annyit teszen magyarúl m int 
részegtelen, tehát józanságnak köve.» Prägay, i. h.
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prasustól is külömböz penyig, mert az crisolit sárgaszínű zöld, de az crisoprasus 
ollyan mint az párhagymának az levele ; alábbvaló terem Arábiában, külömb 
külömb színű és nem tiszta, legjobb terem penyig Indiában.

H a szn a i.
Ha gyűrűben foglallya ember, és az bal kezében viseli, sárga betegséget, 

bolondságot és éjjeli rettegést eltávoztat ; ám az ördögi avvagy éjjel járó incselke- 
dést eltávoztattya és álhatatossá teszi az embert. 26

BERILLUS.
Ezt az berillust az indiaijak minden kőnél inkább böcsüllötték, nagy hasz

nát vették és az fülökben viselték ; és inkább mind csak Indiában terem, ritkán 
találnak másutt. Hasonló az smaragdhoz zöldséggel, de halvánb annál, kékes- 
sárga színre hajlandó, mint az csendes tengernek az vize ollyan szép világos kő, 
másféle berillus is vagyon, melyet criso-berillus-nak hínak, ki még ennél is 
halvánb és sárgább, nem hogy ugyan sárga volna, hanem zöld és kék színből 
aranyszínű sárgára hajol, mind az háromféle szín benne vagyon egyszersmind ; 
ezt az követ hátszegre szokták mecczenyi és nem kevesebbre, mert ha négy
szegre mecczik, az szegeletek nem vehetik egymásra az kőnek fényességét és 
nem leszen fényes.

H a szn a i.
Ezt az követ ha vízben mossák avvagy tartyák, könyves szemnek, mely

ben való sérésnek, nehezen lélegzőnek és tüdőben való sérésnek, mondgyák hogy 
használ, ellenségednek read való bosszúságát eltávoztattya, -embernek elméjét 
élesíti,27 az házasokat egymás között békességessé teszi, ha az kezedben fogod az 
temérdek berillust és az napra tartod az szemed aránt, megégeti az szemedet, 
ha penyig az napra sokáig tartod, taplót gyujthacz rajta, azt írják felőle.

CRISOPRASUS.

Az crisoprasus is, az mint oda fel is mondám, zöld és világos kő, de külöm
böz az crisolittul, mert ez ollyan, mint az zöld párhagymának az levele, avvagy 
mint Plinius mondgya az topasius felől, minérnű az, külömböz attúl kevesset, 
csak hogy aranyszínű cseppekkel tündöklik ; ez az kő Indiából kél, és ott is igen 
ritka, kiért drága is ; az sötétben világos, de ha világos helyre viszed, elveszi az 
ö maga világosságát.28

26 «az chrysolitus az em ber testének, gonosz kívánságát megfőjtya, és az kiket hideg 
lél, ha  nyelvek alá tészik, szomjúságokat elóltya : így (a szorgalm atosságnak köve) stb. Füsiís, 
i. h. 104. 1.

27 «Beryllus eszességnek köve» ; «embernek szemeit világosittya és eszességét segitti.» 
Prágay : i. m. Ep. Ded. — «az Beryllusnak ereie vagyon az em ber m ájában való fájdalomnak 
megenyhitésében, és betegség m iatt, az szemnek könyvezésének m egállatásában : . . .  az ember 
szivének boszszuságtételből szárm azott fájdalm át eltávoztattya és szemének némelykoron való 
könyhullatását eloszlattya.» Füsüs.

28 «az Chrysoprasus inkább tündöklik az sötétben, hogy nem m int az világoson: így az 
ékes nyájasság (köve). Füsüs, i. h. 244. 1,
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H a szn a i.
Embernek szivét erőssíti, 29 az lágy szemnek igen használ ha vélle törlik, 

cggyet mást homált, szennyet, embernek szeméről letisztít. 30 31

PR ASIUS, PRASMUS, CALLIS.

Az prasmus és callis kevesset külömböznek egymástűi, csak hogy az pras
inus zöld kő, mint egy jaspis, de feketébb annál és vérszínű pontok avvagy csep
pek vannak benne, ollyan babos mint az pisztráng ; az callisban penyig nin
csenek ezféle apró pontok, csak ezzel külömböznek egymástúl.

H a szn a i,
ugyanazonok az ki az crisoprasusnak.

ALECTORIUS. Kakaskő.

Az alektorius annyit teszen mint kakaskő, ugyanis az kappannak az hasá
ban tanállyák, némellyek azt mondgyák, hogy kilencz esztendőre nő meg, de 
erről megismerik mikor immár benne vagyon, hogy nem iszik semmit az kap- 
pan, némellyek azt is mondgyák, hogy négy esztendőre nő meg ; 3' akar meny
nyi időre nőjjön meg, de az fellyül megírott mód szerént megismerhetnyi. 
Mongyák, hogy vagyon ollyan nagy, mint egy bab és kristályszínű, csakhogy 
homályosb annál.

H aszna i.
Plinius : lib. 37. cap. 10. azt írja, hogy egy Croton földi Milo nevű her- 

czeg, hadban illyent hordozott nálla, és mindenütt győzödelmes volt, azért vesze
delem ellen hasznos és győzedölmessé teszi az embert ; ha nyelve alatt tartya az 
ember, szomjúság ellen jó, próbált dolognak írják ; kedvessé és jókedvűé és álhata- 
tossá teszi az embert; bujaságra indíttya az férfiakat, az asszonyi állatoknál ked
vessé teszi az embert.

CHELIDONIUS. Fecskekő.

Az chelidonius annyit teszen mint fecskekő, mert az görögök az fecskét 
chelidonesnek híják ; ez az kő igen kicsiny kövecske, mivel annélkül is kicsiny 
helyen terem, mert azt írják, hogy az fecske fiúnak az zúzzában, az zúzzában 
avvagy hasában terem, némelyben eggyet, de némelyben kettőt is találnak; 
kétféle penyig : az eggyik hajnalszínű veres, az másik fekete, legjobb az szép 
tiszta, egyaránt való fekete, avvagy veres. Plinius harmadikat is ír fecskekövet 
és toasnak nevezi, mivelhogy ollyan volna mint az pávának az tolla, mellyet az 
görögök ταώς-nak hínak ; azt az követ inkább statuállyák az mágusok, hogy nem

29 «Ennek az kőnek ereje, az elmének erősségére, és az szívnek bátorságára igen hasz
nál.» «Amaz H unyadi M áttyás királynak, mennyi sok írígye, boszuság szenyvedése, veszedel
mekben való forgása volt, ezzel az chrysoprasussal győzte meg». Prágay, i. h.

30  «A szívnek m egerősittésére és a szemek hályaga és setétessége ellen használ.» Apdtzai 
Ts. i. h. 253. 1.

31 «Alectorius: fejedelemhez való hivségnek köve»; «ez az kő, kilencz esztendős kakas
nak avagy kappannak zúzzában találtatik , embernek testének erejét igen segíti.» Prdgay, i. h.

Arch. Értesítő. ] 9
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mint az fisicusok ; mondgyák, hogy Kisasszony havában talállyák benne, mikor 
még az új hold nő és nem fogy ; ozton nem mindenben terem, hanem az fecs
kének első szülött fiában, az ki még az földre nem szállott ; akkor kell penyig 
kivennyi, mikor az apjok és annyok fecskék ott nincsenek.

H aszna i.

Ha az veres fecskekövet az bal hóna alatt viseli, lidirczes és kórságos 
betegséget, bolondoskodást meggyógyít, kedvessé és nyájassá teszi az embert ; 
az fekete kő ártalmas nedvességet (eltávolít), harag és hideglelés ellen hasz
nál ; szemfájóknak ha vízben megtörik, használ, minden dolgoknak jó végét és 
kimenetelit adgya.

AETITES. Saskő.

Az aetites deákul annyit teszen mint anquilinus, magyarul saskő ; ezt az 
követ agatesnek is híják, de saskőnek azért híják, hogy az sasnak az fészkében 
talállyák ; azt mondgyák felőle, hogy ez kő nélkül nem költhet az sas ; némely- 
lyek azt írják, hogy azért viszi az fészkében, hogy valami csúszómászó féreg ne 
árcson az fiának ; ennek az kőnek kemény héa vagyon és darabos vagy varas 
kívül, de belül ismét más kő is vagyon, kit mikor ütögetnek vagy ráznak, meg- 
hallyák, hogy zörög ; némely közzűlök oly lágy, hogy az körmöddel elvakar
hatnád kívül, de belől keményes fejér kő vagyon ; háromféle mindazáltal az 
saskő : egyik fejér, másik hamuszínű, az harmadik sötét színű ; találnak az Indiai 
hegyben is nagyokat, mint egy tyúkmony, találnak annakfelette Afrikában és 
Cziprusban és ezeknek ugyanazon hasznát írják és annyit, mint az kit az sasnak, 
fészkében találnak.

H a szn a i.
Az nehézkes asszonyi állatoknak ha az bal karjára kötik, igen hasznosnak 

nagy bizonyossan írják,32 mert az gyermeket nagy békességben tarttya és hor
dozza nála mind az szülésnek idejéig, de mikor az szülésnek ideje eljű, el kell 
oldanyi ; ha penyig az szülő és veszédő asszony állatnak, az ki nehezen szülne, 
az ágyékára teszik, mingyárt elhozza az gyermeket, de mingyárt el kell onnét 
vennyi, mert oly nyavalya következik miatta, kiben meg kell halnyi ; ez csuda 
dolog.

3z «nem utolsó tekéntetü az rózsaszínű E th ites drágakő, mely felől azt írják, hogy az 
Oceanum tengere partyán terem, és az saskeselyőnek fészkében találtatik . Ennek az kőnek ily 
term észetet tulajdonítanak, hogy ő benne más kövecske is vagyon, és ha em ber rázza, szintén 
úgy csörög benne, m int az gyermek játékos csörgő, és azért az házasok között való szerelem
nek kövének m ondhattyuk lenni, m ert az asszony, teste az férfiúnak, és az férfiú feje az asz- 
szonnak. Az gyermekszülő aszszonyállatoknak igen hasznos az időtlen szülés ellen, enyhíti az 
nehéz betegséget is, de sőt az mérget is k iokáttattya  az emberrel, ha  róla iszik. Csodálni méltó 
dolog, hogy az saskeselyőben o ltotta az term észet, hogy ezt az követ felkeresse, elhittem , hogy 
nem kicsiny oka vagyon. M ert kiváltképpen való szeretetnek indulattya vagyon az egy társa
sága sasokban, mellyek az E th ites kő nélkül tojásokat ki nem költik. Plitt. lib. 10. cap. 3.» 
Prágay, i. h. — «Igen dicsérik e nyavalyában (t. i. idétlen szülés esetén) a saskövet, akar nya
kában, akar a köldöke táján  visellye, P. Páriz  : Pax curpuris. p. 228.
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AMIANTUS.

Dioscorides azt írja, hogy Cziprusban terem az amijantus, de Mattheolus 
Indiában mondgya, ahul az napnak hévsége miatt megégett és puszta az föld, 
ahul soha esső nem lészen, és csak az kegyetlen kégyók lakják az földet, és 
minden tavasszal meggyúlad ; igen ritkán talállyák penyig, s azért hasonlíttyák 
az gyemmákhoz, kiknek ollyan természeti vagyon, hogy oly igen lágy és hajló, 
hogy ő belőle igen vékony czérnát fonnak és abból az játékoknak nézésének 
okáért ruhát csinálnak ; mikor megrútúl, az tűzben teszik s ott égetik meg, 
megég azért az tűzben és meg nem emésztődik, hanem inkább megszépül, mint 
az phénixnek az tolla, vagy az gyémántkő. Dioscorides azt írja, hogy ollyan 
mint az témsó, de Mattheolus hajnalszínű veresnek írja.

H a szn a i.

Anaxilaus azt írja, hogy ha az fát által tekerítik vélle, és úgy vágják le 
meg nem hallják az kocczanását az fejszének ; amaz éjjeljáróknak nagy ellensége 
ez az kő.

ÓNIX. Annikhel.

Az annikhel Indiából költ, az mint Albertus írja, Arábiából, de Plinius 
azt mondgya felőle, hogy Carmaniából ; ez az kő elébb csak valami rubis kő 
volt ; de azután költ az gyemmák közzé, mindazáltal háromféle, az eggyik tűz- 
színű, az másik fekete, az harmadik ollyan mint az szaru, mind az háromfélén 
szép fejérség vagyon fellyűl, mint az szemnek az fejérsége; ezt az fejért az 
kőmecczők fellyűl hadgyák az kövön, de úgy, hogy az derekában is maradgyon 
ki lássék.

H a szn a i.
Magnus Albertus ír felőle, de nem ismerem ide valónak lennyi, mert ő 

mindent amaz magicába vonszon.

KRISTÁLY.
Plinius : lib. 37. cap. 2. azt írja, hogy az kristály jégből avvagy hóbó 

lészen, de Mattheolus és Agricola ennek ellene álnak és azt mondgyák, hogy 
sem jégből, sem hóból nem lészen, hanem ugyanazon nedvességekből lészen, az 
kiből a földnek gyomrában az gyémánt, berillus és az világos kövek lesznek, 
lészen penyig az kristály az földnek legszebb és tisztább nedvességéből, mert ö 
ez világon minden drága köveknél tisztább. Julius Solinus mondgya, hogy noha 
Európának nagyobb része, az Ázsiának is egy része bőségesen teremti a kris
tályt, de legszebbet és drágábbat Schithiában találnak, mellyet a mostani időben 
inkább minnyájan calcedoniának hívunk.

H a szn a .
Ha igen lágyan megtörik és savanú borban megadgyák az vérhasban 

fekiivő embernek innya, meggyógyul ; az kin az erőtlenség vagyon, annak is
19*
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használ; az szoptató asszonyi állatnak ha borban megadják innya, teje lészen és 
jő vélle, próbált dolog,33 ha penyig szépen megmosták és mézben keverve ad- 
gyák, úgy is jó lészen.

SILONITES, CELONITES. Békakő.

Az békakő sokféle, de az indiaji tekenős békának az silonites az fejében 
terem, celonites az húsában avvagy az szívében terem. Sokféle az békakő, mert 
vagyon berniek tiszta fejér, vagyon sárga azki sokféle színt mutat, azt híják 
celonitesnek, ez az békának az szívében terem, vagyon tiszta zöld is, vagyon 
szürke is, vagyon szederjes színű veres is ; nem mindenkor vagyon az békának 
is az fejében, hanem annak is ideje vagyon, mikor kell benne keresnyi ; akar 
minemű legyen is penyig az színe, de egy sem világos kő, hanem mind sötét ; 
ez csuda dolog, hogy minemű nagyoknak írják az indiaji tekenős békát, hogy 
egynek az tekenőjéből egy egész házfedelet csinálnak, ki alá egy egész teli ház
nép alá tér, és az Veres tengeren való szakadékokban hajó gyanánt eveznek 
benne, mégis nagyobbat nem láttam békakövet egy diónál, ollyan nagy állat
ban kicsiny kő terem,34 kinek megfogásáról, nagy voltáról eleget olvashat azk1 
akar, Pliniusnál lib. 9. cap. 10.

H aszna i.
Ennek mind egy cseppig az magyikára vonsza mind Magnus Albertus, 

mind penyig Plinius. Torokfájástul igen jó, ha bort isznak róla, némelynek ha 
csak megtörülik is vélle, meggyógyul az torka.

DRACONITES. Sárkánykő.

Ez sárkánykő az sárkánnak az fejében terem, fejér és világosnak írják, de 
eem meg nem simíthattyák, sem műben nem jó ; mikor penyig eleven az sár
kány, akkor kell kivennyi, mert ha tusakodik ember az sárkánnyal és úgy öli 
meg, elvesz az fejéből ; hanem az kik aféle követ vettek, minthogy Afrikában 
és az indiaji pusztában bő az sárkány, így vették el tűlle az követ, hogy addig 
babonálták az sárkánt sok tudománnyal és aluvó szerszámmal, hogy úgy elalutt, 
hogy az embert meg nem érzette, és úgy vágták el az fejét, és úgy találtak 
követ az fejében.

H a szn a i.
Azt írják felőle, ha hinnyi kell, hogy ha ember vélle hordozza, ellenségét 

megbírja.

33 «(A kristály) olaja avagy pora a  vérhasasoknak hasznos, sőt még a méh folyásainak 
is, m indazáltal az aszszonyok tejét igen megbővitti.» Apátzai Tsere, i. h. 251. 1.

34  «Chelonites: jó házi gazda asszonyságnak köve.» «Azt írják az bölcsek, hogy az 
tekenős békának fejében terem egy veres bársony szinü drágakő, melynek Chelonites neve. 
Az képírók, m ikor az jó színű asszonyállatot kiábrázollyák festékkel, szokták úgy írnia, m intha 
egy tekenős béka hátán  állana, mellyel azt akarják jelenteni, hogy az asszonyállatnak m inden
kor othón kell lenni, valahol jár, m iképpen az tekenős béka hátán hordozza házát.» Prá
ga)’, i. h. — «Az várat (sic!) békának fejében szép drágalátos kő terem, melynek Bufonites 
neve.» U. 0.



Gnmahó.
A z  gamahó felől ugyan nem kellene szólnyi, mert ötét mindenféle kőből, 

csontból, elefánt-tetemből csinállyák, de kiválképpen egyféle kőből, mellyet 
Arabusnak avvagy Arabicusnak hínak, az haszna is ugyanaz, az mellyből csi
nállyák ; mind gamahónak híják azt, valamellyet emberfő-formára faragnak, akar 
micsoda kőből faragják.

Finis.

Gloria laus et honor tibi s it in altissimo rex Christe redemptor 
Qui infantum laudem perfeci in ore tua. Finis per me : Petrus W. Kecskeméti.

Kezdettem elsőben leírnyi ezeket az 
eggyetmásokat Kolosváratt 

Szigeti Tamás uram nál 
laktomban.

Most ujjobban 
végeztem el 

K assán ,
1660.

esztendőben,
2 j. 8-bris.
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23. O c t o b r i s .

KÖVETKEZNEK ARANY ÉS EZÜST MŰHÖZ VALÓ SZERSZÁMOK.

Z ö ld  arany festék.

4 lat grispan, 4 lat szalamiak, fél lat gáliczkő, festék-törő- 
kövön ezeket törd lágyan, tölcs hurinát reá, azzal is törd erőssen, 
kristály ivegben m indenkor tarcs lágyan. Jó.

Z ö ld  arany festék , k it én m agam  próbáltam .

2 lat grispan, 2 lat szalamiak, 2 nehezék fejér gáliczkő, fél 
arany nyomó salyétrom, ezek szép tiszták legyenek, jó lágyan 
törd eczettel, szép tisztán tarcs m indenkor lágyan. Nem lehet 
festék ennél jobb. P . IV. K .

Z ö ld  arany festék .
4 lat grispan, 4 lat szalamiak, 2 lat gáliczkő, egy quintin 

salyétrom, hurinával kell öszve törnyi.
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Z ö ld  arany fe s té k , m entü l tovább áll, a n n á l jobb.

1 lat grispan, i lat szalamiak, i őrt gáliczkő, egy őrt salyé- 
trom  ; eczettel szép lágyan kell törnyi.

Z ö ld  arany festék .
Az grispant meg kell törnyi, szitálnyi, a szalamiakot is meg 

kell törnyi, szitálnyi, egyenlőnek kell lennyi, és egy kis por is 
kell bele. Jó  festék aranyra.

Z ö ld  arany festék . Á b ra h á m tu l költ, G yu la i fáinos festéke.
2 lat grispan, 2 lat szalamiak, i lat salyétrom, fél nehezék 

gáliczkő, hurinával kell öszve törnyi.

Z ö ld  arany festék .
4 nehezék grispan, 4 nehezék szalamiak, fél nehezék gáliczkő, 

hurinával is, szárazon is, erössen meg kell törnyi. Arany műhöz 
is jó, az szín-adott műnek, ha megveressült, el viszi az verességét.

Z ö ld  arany fe s té k , Seresé.
Grispan másfél nehezék, szalamiak is annyi, salyétrom egy 

nehezék, az gáliczkő fél nehezék, eczettel kell megtörnyi, lágyan 
kell tartanyi.

Z ö ld  arany fe s té k , Seres k ive l ná llam  élt.
i lat grispan, 1 lat szalamiak, '/2 lat salyétrom, V2 nehezék 

gáliczkő, mennél jobb az grispan, annál jobb az festék, eczettel 
kell megtörnyi. H a az salyétrom egy lat leszen is, és hugygyal 
leszen törve is, dícsírik, hogy jó leszen.

Fejér arany fe s té k , arany lánczhoz.
Fél font timsó, fél font salyétrom, 1 font só, igen jó festék, 

az lánczot vizezd és keverd ez porban, fel éledett csuporban az 
lánczot fogóval forgasd míg meg forr rajta az szerszám és meg- 
sárgúl, vedd ki hadd hüllyön meg, sós vízben főzd meg, kraszold.

A ra n y  lánczhoz és egyébhez jó  poklos festék .
i lat kénkű, 1 lat borkő, 6 lat só, 1 arany nyomó szalamiak, 

i aranv nvomó salvétrom.
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M ikor keveset a ka rsz  csinálnyi.
Egy arany fél őrt nyomó kénkő, egy arany fél őrt nyomó 

borkő, másfél lat só, egy őrt szalamiak, egy őrt salyétrom.

Fejér arany festék .
Mennyi kénkő, annyi salyétrom, ez kétféle mennyi, annyi só, 

ezeket szép lágyan öszve törd, festék-törő-kövön, tiszta vízzel 
kend be az művet vélle, hadd megszáradnyi, de fel ne erezd, 
hanem hogy felszáraztod mosd ki sós vízben és kraszold meg 
igen szépen, úgy poklozd meg, szép leszen.

Pokol hozzá.
1 lat borkű, i lat kénkő, 6 lat só, 7a arany nyomó szalamiak.

Veres arany festék .
2 lat só, 2 lat gáliczkő, 2 lat salyétrom, 2 lat szalamiak, 

4 lat veres kréta, törd vízzel öszve, és ha festenyi akarsz vélle, 
kend meg ez festékkel az aranyat és égesd fel az szénen, hogy 
az füsti elmennyen, öles tiszta vízben, és azután főzd meg só- 
talan borkőben.

Szalam iakos festék , Zom er uram é.
Grispant, gáliczkövet, salyétrom ot egyaránt, felényi szala- 

m iako t; mindenik szerszám tiszta és jó féle legyen, de legkivál- 
képpen az grispannak szükség jó  félének, bécsinek lennyi, csak 
tiszta vízzel kell öszve kevernyi, először megtörvén tiszta vízben, 
akar hurinában, akar serrel elegy hurinában olcsad ; ha jól bánsz 
vélle szép színe leszen, azután sikárold meg, és úgy adgy színét 
poklos festékben. Ezzel élt az festékkel az uram Zom er Mihály, 
kinél jobb nem lehet.

É hez való pokol, k ive l ugyan az  uram  Z om m er M ihá ly  élt. 
fő b b  ennél nem lehet.

Mennyi kénkő, borkő, annyi só, úgy mint három nehezék 
kénkő, három nehezék borkő, hat nehezék tiszta só, ezeket törd 
öszve lágyan, jól, réz edényben, végy tiszta hurinát, vizet is any- 
nyit, mind két féle legyen egy a rá n t; mikor fel forr az tajtékját 
hánd el, azután öncs bele az por szerszámot. Jó  lesz ha tisztán 
bánsz vélle.
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Szalam iakos festék .
Grispan, gáliczkő, salyétrom egy aránt, eggyik féle mennyi, 

felényi szalamiak ; festék-törő-kövön szárazon m egkell törnyi, mikor 
az port az mázos csuporban töltőd, eczetet tölcs reá, meleg borkő 
lében kell oltanyi.

Szalam iakos festék .
2 nehezék grispan, 2 nehezék gáliczkő, 3 nehezék salyétrom, 

I nehezék szalamiak, festék-törő-kövön jól öszve törd, az után 
vizet tölcs reá ; némely hurinát is tölt az szalamiakos festékre, de 
én nem próbáltam.

jfó  eresztö-viasz , k i  fe lö l  a z t  Írja a z  K o losvári K is  Seres, 
hogy próbálta . E s  igen dicséri.

I font viasz szép tiszta, 16 lat veres kréta, tíz lat bánya
zöld, szép tiszta, tiz lot gáliczkő, 1 lat póris, egy lat borkő, min
den szerszámát igen lágyan kell törnyi, m ert mennél lágyabb 
annál jobb.

jfó  eresztö-viasz , k in é l jobb  nem lehet; próbáltam  és csináltam
én is erre. P . W. K .

I gira bánva-zöld, 1 gira felszáraztott fejér gáliczkő, 2 gira 
veres kréta, 4 nehezék tiszta póris, 2 nehezék ausustum, minden 
szerszámát igen lágyan kell törnyi, meg kell szitálnyi, mind 
külön-kiilön, úgy mérje össze : az mennyit az szerszám nyom, 
mind eggyütt, annyi szép tiszta sárga viaszt mérjen hozza. Egv 
tiszta réz üstöcskében olvassza meg az viaszát, elegvitcse köziben 
az szerszámot és keverje erőssen, míg meg hűl, m ert lehiggad az 
fenekére az szerszám. De minek előtte az szerszámot az viasz 
közzé őgyelítenéd, annak előtte az szerszámot erősen öszve kever
jed, az után tölcs az olvaztott viasz közzé, az gáliczkövet is egv 
fél fazékban tegye bele, jó szénen szárassza mind addig, míg 
tellyességgel minden vizes nedvességéből kiszárad, úgy annyira 
ugyan meg fejéredik, de meg ne hadd veresednyi, úgy kell meg- 
törnvi, szitálnyi, az gáliczkövet penyig erőssen keverjed, hogy 
ne ragadgyon az fazék oldalához.

Eresztö-viasz.
16 lat viasz, 5 lat veres kréta, 5 lat bánya-zöld, 3 lat ége

te tt gáliczkő, i lat póris, és hat nehezék szép lágy borkő.
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E resztö-viasz.

10 lat viasz, 8 lat veres kréta, 2 lat fejér gáliczkő, 3 lat 
ausustum, bánva-zöld 1 lat, velenczei pórist egy latot.

y ó  policz.
i nehezék kénkő, 1 nehezék pisklocz, 2 nehezék trippely.

jfo  policz.
i lot trippely, fél lot pisklocz, fél lot fele kénkő, 4 arany 

nyomó szalamiak.
Pisklocz sengellés.

i lot borkő, i lot gáliczkő, i lot salyétrom, 1 lot só, ezeket 
mozsárban öszve kell törnyi, mikor meg olvad az pisklocz hány 
beléje, és egy kis vérkövet is vess beléje, az piskloczban mikor jár.

Pisklocz égetés.
Végy egy font piskloczhoz fél gira ónat, és egy nehezék 

veres rezet, ha több is az pisklocz ekképpen mérd öszve és tedd 
egy cserepre, mely megállva az tüzet és fújjad mind mind addig 
inig meg m utattya magát az ezüst, annak utánna tedd testre.

Pisklocz égetés, k it m agam  is próbáltam . Czim balm os István
taníto tt reá.

Az piskloczot törd lágyan, szitáld meg, az mennyi az pisklocz 
harmada legyen az salyétrom, keverd öszve, tölcs egy öreg 
mozsárban, tégy fellyűl egy kévés salyétromot, gyúcs meg, keverd 
egy vassal erőssen, ha elég, annak utánna öncs tiszta földre ki, 
az után tűzhelyre tedd csuporban, ha sok, két három csuporban 
is, rakj téglákat környiilötte, tölcs szenet reá, gyujcs meg, hadd 
felélednyi magában, hadd elsorvadnyi rajta az tüzet, rajta többé 
meg ne ujjics, fellyül cserepet tégy reá, hogy az szén bele ne 
hullyon, hadd meghtilnyi azon helyben, mikor meghűl az ki 
leszállóit, az királlyát, egy erős cserepen, az kit aránzod, hogy 
megállva az tüzet, ha aránzod, hogy meg nem állva az tüzet, 
kettőt is öszve egymás hátára tapassz, fellyül is, hogy ne hulljon 
reá az tűz, rakd be az cserepet, ha feléled tedd reá az pisklocz 
királlyát, fújjad mind addig míg mind el megyen az piskloccza 
és az tiszta ezüst és arany m arad , annak utánna öncs által



2 9 0

piskloczban hétszer, jó finum aranyat csinálhacz így, az után az 
fellyül m egirott mód szerént, az ezüstöt ismét kiveheted.

A k a r  ez szerén t p isklocz égetés.
Egy jó erős széles cserépre, akar fazék fenekre, akar egy 

jó erős tégelyben tegyed az átalöntött piskloczot, semmiképpen 
bár meg ne sengereld, rakd be az cserepet vagy téglyet az tűz
ben, fúdogállvad nyéha nyéha, ujjiccsad szénnel, mind addig 
fújjad míg mind elmegyen, elfüstölög az piskloccza, és csak az 
ezüsti, aranya marad, öncs által hétszer jó piskloczban jó finum 
arany leszen, az után annak az pisklocczából fújd ki az ezüstöt 
hasonlóképpen. Ezeknél soha bizony jobban s könnyebben ki 
nem veszi belőle aranyát, ezüstit, magam sokszor próbáltam. P. 
W . K.

M in t ke ll á lta l öntenyi p iskloczban , a kar m ü-aranya t, akar
vakarást.

H a vagyon által öntött piskloczod, az vakarást avvagy mü- 
aranyat mérd meg: az mennyi nehezék az, két annyi által öntött 
piskloczot kell hozza mérnyi. H a nincs által öntött pisklocz, végy 
tisztát is két annyit, által öntvén tedd el az első öntést, m ert 
abban vagyon arany és ezüst, másodszor végy tiszta piskloczot, 
ismét két annyit, harmadszor is annyit, negyedszer másfél any- 
nvit, ötödször csak annyit; az műaranvat ötször öncs által, az vaka
rást hétszer, az hétszeri öntést olvazd mind öszve, és jártasd meg 
csak szalamiakos borkővel öncs ki, annak az kis királlyát öncs 
által tiszta pisklocczal, akar másodszori, harmadszori által öntött 
pisklocczal; m ert szintén ollyan jó az másodszori öntéssel, har
madszorival, negyedszerivel öntenyi ugyan még az jó aranyat is 
mint az tisztával, ismét, ha jövendőben öntesz, akar vakarást, 
akar mű-aranyat, soha ne öncs tisztával, ha van által öntött pis
kloczod, hanem az első öntést által öntött pisklocczal öncsed, 
még ha van előszöri öntésed régi, még az is jó lesz előszöri 
öntésnek. Tedd el az előszöri öntést, az igen hasznos, külön tedd, 
m ert nem jó öszve őgyelgetnyi, az másodszori, harmadszori öntést 
ismét külön tedd, m ert jó avval öntenyi. Im m ár mikor által 
öntötted az a ran y a t, két cserepet szélesset tapassz egymásra, 
fellyül is tapassz cserepet reá, rakd be az kohban, had éledgyen 
fel magában, mikor feléled rakd bele az aranyat, csak magában
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had füstölögjön, nyéha nyéha fújj reá és ujjiccsad szénnel mind 
addig inig magában az füsti elmegyen, mikor az füsti elment, 
alól is kell fúnyi, fellyül is erőssen reá kell fúnyi sokáig míg az 
füsti elmegyen és megolvad és megsomajdékodik szépen.

Mondgyák hogy egy téglyet felen kellene egy téglára tapasz- 
tanyi, és az oldalát meg kellene sűrűn lyuggatnyi, úgy kellene 
az téglát beállítanyi az tűzbén, és abban kellene lefujnyi az ara
nyat. Mondgyák hogy jó, de én nem próbáltam, hanem az mint 
fellyebb is megírám, ezeket próbáltam, tudom hogy jó is.

Pisklocz á lta l önteni, K is  Seres így élt vélle.
Jó  aranyat ha akarsz csinálnvi, először mennyi az arany, három 

annyi pisklocz, és egy kicsin veres czuzatot, tedd egy tégelyben, 
egyszersmind hogy megolvad, jártasd meg szalamiakos borkővel, 
ösd ki annak utána ; az mennyi annak az királlyá, két annyi pis- 
kloczot, harmadszor mennyi az királlyá csak annyi p isk loczot; 
az háromszeri szűrést olvazd öszve, jártasd meg szalamiakos bor
kővel, keverd vassal, mikor az vas megrágódik, ösd ki, jó leszen.

A ra n y  as ezüstről.

Végy egy rész kénkövet, két annyi olvasztott sót, törd jól 
öszve, eleggyics öszve, ez porban végy egy gira ezüsthöz, kiben 
arany vagyon, hat la tto t és csináld egy tégelyben az ezüst porral 
eggyütt az ezüstös aranyat, egy cserepet az tégelyre tapazd öszve 
jól, annak utána tedd egy széles kemenczében, hadd folyásában 
fél óráig, de az szén igen lassan éledgyen hogy ki ne fakadgyon, 
az idejében tedd ki, és meghűlvén törd ki az tégelyből, az ezüst
ről törd le az plammot, tedd el, abban leszen az ezüst, vegyed 
ismét az királlyát, gianáld meg, az megnevezett porban három 
lattot tégy hozza egy tégelyben, és cselekedd mint annak előtte 
vélle, háromszor, és így leszen neked választott aranyad az ezüst
ből, és azt elvégezhedd két vagy három óra alatt. Az plammóból 
így vegyed ki az ezüstöt : törd meg egy mozsárban, annak utánna 
végy 8 lat gletet, 2 lat réz gralutumot, négy lat vas pléhet, elegyics jól 
egyben, tedd egy tégelyben, hadd olvadnyi egy fél kemenczében 
tedd ki hűlnyi, törd le az királlyát, tedd testre, fúdd le az királlyát, 
ezüst finumul, valamenyiszer be teszed, meg kell granálnyi.
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J ó  ports. Ötödrész ports.
i lat tiszta póris, 2 lat iiveg-só, 2 lat só, tiszta fűlt fejér só. 

pú póris. H atodrész póris.
i lat tiszta póris, 2 lat üveg-só, 3 lat tiszta fejér fűlt só.

Póris, alábbvaló, tizedrész.

i nehezék tiszta póris, 3 nehezék üvegsó, 6 nehezék égetett 
tiszta só.

P óris , tizen h a rm a d  rész, Zom eré.
i nehezék tiszta póris, 6 nehezék üvegsó, 6 nehezék fejér 

égetett só.

Póris, legalább való, huszonötödrész, m indazon á lta l megfor-
rogatha tnyi vele.

i nehezék tiszta póris, 12 nehezék üvegsó, 12 nehezék égetett 
tiszta só.

F orraztó , jó , jobb  ennél nem lehet.
6 nehezék finum ezüst akar ezüst akar prém iszkofium ége

tés, 3 nehezék jó sárga czuzat, olvazd öszve kétszer rusikával, 
szurokkal, borkővel jártasd erőssen, keverd egy darab szénnel 
erőssen, az szomollót is szurokkal kend meg, takard hamuban, 
ha kiöntöd, had hűllyön ott meg, ha meg oltod tiszta vízben, 
verd vizessen az forrasztót, egy igen kicsin fejér czint mint egy 
lencse szem nem árt bele olvadásakor az forrasztóban tennyi, de 
nagyobbat nem, ösztön czin és rusika nélkül is meg lehet, csak 
az jó póris hordozza mikor em ber fo rraz t; kicsiny aranyas ezüst 
sem árt közte.

F orraztó , alább való, Zom er M ihá ly  uram é.
10 nehezék finum ezüsthöz 7 nehezék szép sárga czuzatot, 

igen kicsiny fejér czint bele, szurokkal kell jártatnyi, az szomol
lót is azzal.

Forraztó, a n n á l is alább való. Próbáltam .
12 nehezék finum ezüsthöz tiz nehezék szép sárga czuzatot, rusi

kával szurokkal kétszer keményen meg kell jártatnyi, az szomollót is 
azzal kell kennyi, pithelyes szerszámhoz, a honnét le nem száll 
az forraztó. Jó  leszen.
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Forraztö, m inden iknél alább való. K ékesi Benedek uram  
K olosvára tt e zze l élt.

12 nehezék finom, granállott ezüsthöz, 12 nehezék szép tiszta 
czuzatot, szurokkal, pórissal, rusikával kétszer vagy háromszor 
erőssen kell jártatnvi, az szoinollót is azzal kell megkennyi.

Czemen por , ./ óráig. Próbáltam .
i gira gáliczkő, 1 gira só, 2 gira téglapor; az gáliczkövet, sót, 

meg kell erőssen törnyi, az téglaport meg kell szitálnyi, és jól 
öszve elegyiecsék vizessen mind az szerszámot, akar ineggranáld az 
ezüstös aranyat, akar jó vékonyon verd, jó leszen, csak mind az 
négy óráig szép tűzessen álljon az tégely, felettébb meg ne fiillyöm 
hogy megolvadna az aranyas ezüst, tégelyben rakd be az port 
verő talpával nyomogasd igvenessen, az metélt vagy granált 
ezüstös aranyat rakd renddel, ne egymás hátára, arra ismét fellyül 
por szerszámot, ismét arra aranyas ezüstöt, ismét port, mind úgy 
kell renddel raknvi, cserepet tégy fellyül az tégelyre.

Czemen por, 2 óráig.
8 lat téglapor, 4 lat olvasztott sót, 2 lat fejér gáliczkövet, 

2 quintin grispan, ezeket öszve kell törnyi vízzel, és keverd bele 
az aranyos ezüstöt, azután tegyed cserépben és fellyül is cserepet 
tégy reá, csak el ne olvadgyon jó tüze legyen, 2 óráig kell az 
tűzben tartanyi.

Czemen p o r , a z  m eddig akarod.
Tégla port 1 lattot, olvaztott sót 2 lattot, gáliczkövet más

fél lattot, ezt hurinával kell csinálnyi.

E zü s t já r ta tn y i  való por.
Szalam iak, salyétrom , borkő , oltatlan m ész, szappan-só, 

puskapor, mind egyaránt mérvén, törje jó aprón,-úgy hánnya az 
ezüstre.

E zü s t já r ta tn y i való p o r , jó .
Fél nehezék só, fél nehezék borkő, fél nehezék grispan, fél 

nehezék salyétrom, ezeket jó lágyan öszve kell törnyi, és faolaj
ban, hurinában meg kell törnyi, főznyi, meg kell erőssen kever- 
nvi, csak aprónként kell egy mogyorófa hegyin az ezüstre hánnyi, 
ugyan azzal kell el is kevernyi az ezüstben.
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R eze t a ra n ya zn y i , hogy a z  kénesö megfogja.
i nehezék gáliczkő, i nehezék témsó, egy nehezék kéneső, 

egy nehezék vérkő vagy borkő, fél nehezék só, fél nehezék sza
lámink, ezeket törd jó lágyan öszve egy festéktörő kövön, az 
után egy mázotlan csuporban forrald fel erős eczetben, hogy lehig
gad az aranyazó árrat márcs bele az arannyal és úgy kend az 
rézre, mikor az szerszámot főzöd vagy egy nehezék kénesőt sem 
árt bele vetned.

R e ze t m ikor akarsz ezüstöznyi, m in t kénesözd meg. Kénesőhöz
való víz.

i nehezék témsó, i nehezék gáliczkő, egy nehezék borkő, 
törd öszve keményen, egy mázos csuporban forrald meg, vess 
kénesőt is be egy nehezéket, erős eczettel, az finum ezüstöt szép 
aprón reszeld meg, úgy fancsarold m eg, az fancsallott ezüstöt 
vedd az aranyazó árra, márcs az szerszám vízben vagy eczetben, 
úgy kend az szépen megfejérített, kraszolt műre, hogy bekened 
az rezet, tedd egy öblös cserepre az rezet, tölcs reá az kéneső
höz való szerszámot vagy v ize t, vagy ecze te t, tégy faggyút reá 
és tedd sebes szénre, fújjad erőssen, hogy meggyulad az faggyú 
rajta, rázogasd jól, hogy öszve ne ragadjon, hogy le ég az faggyú, 
fejérícs meg borkőben, sikárold, kraszold meg. Jó  leszen ha jól 
bánsz vélle ; probatum est.

R e ze t aranyazny i.
i nehezék gáliczkő, i nehezék timsó, i nehezék kéneső, i nehe

zék borkő, '/2 nehezék só, 4  nehezék szalamiak, ezeket jó lágyan, 
egy mázotlan csuporban, erős eczetben fel kell forralnvi, hogy 
le higgad, úgy kell az vízzel az aranyat az rézre kennyi. Jó  leszen.

R eze t aranyazny i.
i nehezék témsó, i nehezék gáliczkő, i nehezék borkő, eze

ket jól meg kell törnvi festéktörő kövön, erős eczetben egy mázot
lan csuporban fel kell forralnvi csak alig. Ez is jó.

Vas vagy réz aranyazás.
Végy I lot sót, i lot borkövet, i lot salyétromot, i lat sza- 

lamiakot, i lot gáliczkövet, ezeket törd meg és tedd egy mázos
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csuporban, kénesőt is vess bele, és tölcs vizet reá, forrald meg 
és az tiszta vasat márcs bele. Jó  leszen, próbáltam.

Vas aranyazás.
K ék gáliczkő, borkő egyaránt, só annyi, mint két féle, fel 

kell forralnyi egy mázotlan csuporban, v a leb it; kénesőt sem árt 
felforrásakor bele vetnyi. H a színt akarsz neki adnyi, szépen 
megkraszolva, sikárolva tedd az tűzre, czendereld meg.

Forraztó. K is  Seresé, az kolosvárijé.
Tallér próbájú ezüsthöz 9 nehezékhez teszek 5 nehezék sárga 

czuzatot, pórisos szurokkal mentül frissebben szomollóban önthet- 
nyi. H a tiszta zománcz ezüsttel akartam csinálnyi forraztót, az 
táblán való ezüstből harmadát, finum ezüst két annyi, tudnyi 
illik i nehezék mű-ezüst, 2 nehezék zománcz ezüst, az szokás 
szerént kell czuzatot hozzá adnyi.

Forraztó. K is  Seresé, az kolosvárijé.
Végv i quintin rusikát, 1 quintin borkövet, 1 quintin réz 

reszeléket, tedd egy tégelyben, és tapaszd be az tégelt fellyül jó 
erőssen, hogy az füsti ki ne mennyen, tedd az szénben, hogy 
szép lassan füllyön meg, olvazd meg, had olvadgyon meg és tedd 
ki, hadd meghűlnvi ; mikor egy lat forrasztót csinálsz, végy egy 
quintint hozza benne, mikor ki akarod öntenyi, vesd bele, úgy 
ösd ki, jó lágy leszen.

F orraztó , jó .
7 nehezék finum ezüst, 5 ezuzat, sós borkővel pórissal szu

rokkal kell jártatnyi kétszer keményen.

F orraztó , jó.
Égetés ezüst 5'/, nehezék, 4 nehezék ezuzat, rusikal (?) szurok

kal elsőben keverd meg erőssen, azután borkővel, avval is keverd 
meg erőssen, másodszor is ez szerént, kétszer ez szerént kell cse- 
lekednyi, szurokkal kend meg az szomollót, az reszelékből lát
tam, hogy forraztót csináltanak.



F orraztó , jó , m agam  próbáltam . P . IV. K .
8 nehezék finum ezüsthöz 6 nehezék czuzat, rusikával, szu

rokkal, borkővel, erőssen meg kell kétszer jártatnyi, kevernyi 
egy szénnel, szurokkal kend az szomollót.

F orraztó , ez is jó . Próbáltam .
14 nehezék finum ezüsthöz 11 nehezék czuzat, rusikával, szu

rokkal, borkővel, keményen megjártassa, keverje kétszer, szurok
kal kénnyé az szomollót.

jfó ) szegény legénnek való póris.
Póris tiszta 1 nehezék, 12 nehezék üvegsó, 24 nehezék tiszta 

fejér fűlt só. Magam próbáltam : jó, pitkelyes szerszámhoz.

A r a n y a t szá llítanyi.
i nehezék finum veres réz, 1 nehezék finum ezüst, ezeket 

öszve granálván, minden arany nyomó aranyhoz egy ortot kell 
adnyi.

A r a n y a t , fin u m o t , s zá llíta n y i m ii-arannyá.
i nehezék finum arany, 1 nehezék finum ezüst, 1 nehezék 

veres czuzat, ezeket granáld öszve, azután olvazd öszve, ha nem 
granállod is jó, verd ki, hadd jó keménységben, minden aranyhoz 
egy ortot kell vennyi.

Test csinálás.

Szapullott hammat szárazd meg, azután szitáld, páráhold meg 
vízzel, hogy csak párás legyen, úgy csináld cserépben, erőssen 
meg kell nyom ódnyi, váposon vagy vermessen kell csinálnyi, 
fellyül hincs égetett csontport reá, fellyül tégy lyukas cserepet 
reá, ha be akarod raknyi, tedd aprós szénporra, rakj téglát kör- 
nyűle, rakd be szénnel, mikor az test megfűl, tégy tiszta fekete 
ónat reá, had járjon egy kevéssé rajta, azután rakd be a garast 
vagy hitván ezüstöt, az test eleiben, lángas tüzet üszögből csinály 
az test szájában, hogy m indenkor jó sebes szene legyen; Bányán 
az ez' stöt rakja be elsőben, azután ad ónat n e k i; mind untalan 
kicsin kicsin ónat adgy neki, nyéha nyéha megismered arról, mi
kor ón kell neki, megáll akkor, ha reá fúsz, mikor fejér virágok
kal já r hamar finum lesz, de ha feketével, még sok héa, ón kell reá.
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Zom ánczot kim osnyi.
Az zománczot ha meg akarod törnyi, papirossal borícs be, 

ne pattoghasson e l ; azután az ülőn igen igen jó lágyan törd, 
vagv vas mozsárban szárazon, vagy kő mozsárban vizessen ; meg
törvén szárazon, tölcs választó vizet reá, egy üvegben, tares a 
tűz melegére távul, had m elegeddegéllyék meg ugyan jól ösztön, 
hogy az fejér zománcz választó vízzel ugyan megsárgullyon ; az 
másféle zománczot is, akar micsoda színű legyen, jól megmele- 
gedgvék, azután állyon egy falkáig rajta, azután tiszta vízzel is 
szépen mosd ki, annak utánna az gyűrűt vagy egyebet fűcs meg, 
választó vízben tölcs tiszta vizet, mennyi az választó víz, két 
annyi vagy három annyi tiszta vizet, az nvelved hegyin próbáld 
meg : ha savanyú és csípi az nyelvedet, jó, főzd meg benne az 
művet, jól megállva az zománczot, úgy zománczold meg annak 
utánna, minden fél zománczot választó vízzel moss ki, jobb lesz; 
eczettel is jó az fekete zománczot kimosnyi, birsalma magos víz
zel rakd fel az zománczot.

H a  vékonyon aka rsz  a ranyazny i.
Szép vékonyon kend be az művet, azután rázd meg egy 

iskatulvában, szárasszad az tűzön, ismét vesd az iskatulvában s 
rázzad, háromszor négyszer így élv vélle, azután eczettel is ecze- 
teld, szárazd fel, szép vékonyon egyaránt aranyazódik, így is jó 
szép vékonyon kend be az művet arannyal, az iskatulvában tölcs 
árpát, rázd meg keménven, szépen előgyeledik az arany rajta, 
sima gombot kénesőben ne márcs, csak az kénesős ruhával kend 
és az kénesős iskatulyában rázd, jó leszen. H íg arannyal is 
vékonyon aranyazódik az mű, borkő-lével is szépen előgyeledik.

K réczröl.
Az kréczet mosd ki, tedd egy tégelyben, tégy gletet hozza, 

azután tedd az tűzben, had fűllyön fel magában, azután fújjad, 
hogy öszve olvadgyon, jártasd salyétrommal, tedd ki, hadd hűllyön 
meg, azután törd ki, tedd testre, fúdd le.

Fövényben öntenyi.
Az fövényét szitáld meg, párhold meg azután vízzel, keverd 

el jól, azután az vas palaczkot nyomogasd teli egy verőnek az
Arch. Értesítő. 20



talpával, az formát tedd reá az fövenvre, és egy darab papirossat, 
és az formáló deszkát borícs reá, azután fordíes vissza, és egy 
verő talpával dörgöllyed, nvomogassad az formára az fövényét, 
azután szénporral porozd m e g , az másikat is nyomogasd reá, 
azután szedd ki belőle a formát, azután gyujcs szurkot vagy nyírfa 
héát meg, annak az lángjával jól erőssen melegies meg, ha meg
melegedett, fogd két deszka közzé, öncs bele az ezüstöt, jó leszen 
Az török ötvöstül láttam G yula-Fejérváratt létemben.

V iassza l m in t ke ll leöntenyi a z  trébellést.
Valamennyi az viasz, harmadrészénvi szitált téglaport, esinály 

deszkából dikket az ezüst környűl, az viasszat olvazd öszve, keverd 
öszve jól az téglaporral, csak jó lágv melegen öncs az ezüstre, 
csak hogy az kezed a melegségét elszenvedhesse, és hogy csak 
szintén meg ne faggyon az viasz ; az ezüstöt megvizezd úgy öncs 
reá az viasszat.

G yipszet m in t ke ll alabastrum  köbül csinA lnyi és m in t kell
öntenyi.

Az szép tiszta alabastroin-követ törd meg jó lágyan, szitáld 
meg egy tiszta üstben, vagv serpenyőben vagy koporsalvban, tedd 
az tűzre, az sebes tűzre az megtörött, szitált alabastromot, keverd 
egy darab fával erőssen, szintén úgy megforr, fő, mint az víz, ha 
megáll az alabastrom az forrástul, az az jele, hogv jól vagyon, 
nem kell tovább az tűzön tartanvi, vedd le az tűzről, hadd 
hűllyön meg szép tiszta vízben, csak alig legyen meleg, mint az 
nyári víz, mely meg ne olvassza a viasszat, egy fazékban vagy 
egy tiszta serpenyőben tölcs az lágy meleg vizet, keverd bele az 
alabastromot, ollvan leszen mint az szerdék, öncs az viaszra, de 
igen hamar bánnyál vélle, m ert igen hamar megkeménykedik, le 
ne vedd osztán sokáig is az viaszról, hanem hogv jól megszikkad 
az gyipsz, mikor penvig reá öntöd az gyipszet, egy kis keskenv 
lapoczkával szélleszgessed az híg alabostromot az viasszon, hogy 
apró hójagok vagv üregek ne maradgyanak rajta. H a szép tisz
tán és szépen bánsz vélle, elhidd, hogy jó leszen, mert én pró
báltam és tudom nyilván, és igen szépeket öntöttem, mellyek 
Váradban vesztek. H a ösztön megszárad, plajercz-porral hincs be, 
és egy nyúllábbal vagy ecsettel ecseteld rajta, szépen megfekete
dik rajta.



Gyipszben öntenyi ezüsttel.

Agyag pódomot kell neki csinálnyi, úgy kell az gvipszet reá 
öntenyi, az gipszet szalamlakos vízzel kell feleresztenvi, alig kell 
megmelegítenvi az gyipszet, úgy kell beleöntenvi az ezüstöt, mint 
az fövenyben ; úgy is próbáld meg : tüzesics meg.

Gipszben hézagon öntenyi.
Az gyipsz-formában az ki igen hideg önes tele sárga viasz- 

szal, az mely hertelen bele öntöd, azon hirtelen öncs vissza, reá 
ragad az ki kell, azután önes tele azt ismét gyipszel, dugj vas
drótot által rajta, hogy el ne mennyen az helyéről, mikor meg
égeted, kiég az viasz belőle, azután önes ezüstöt bele, próbáld 
mind addig, míg jó leszen.

Drótmüröl.
Mikor drótm űvet akarsz csinálnvi, az gummit, akar birsalma

magot, akar lenmagot ásztasd meg vízben, abban az vízben már- 
togasd bele az elkészétett, m eghajtogatott drótm űvet, és úgy rakd 
fel, el nem hadgya az helvéről mennyi; ha ígv élsz vélle, jó lágv 
forraztót csinálv, reszeld meg, mosd ki az reszelt forraztót, ége
te tt törött linum pórissal elegyics öszve, úgy pórisold reá az 
pórissal eggyütt, kemenczét csinály neki, fellyül is berakd mint az 
zománczoló kemenczét, tedd vas plére jó sebes szénben, akar
fújjad, akar palollvad, ha jár, vízzel ne ócs, hanem elsőben csak
lassan, azután mind jobban-jobban korpával ócs meg, azután 
bűrön ütögesd egv széles verő talpával, lepattog róla az finum 
póris, azután azkit átal akarsz tördelnvi, egv csapontott hegvű 
éles testtel metéld ki. Az birsalma magot ha megásztatod tiszta 
vízben, igen jó az zománczot vele felraknyi, de kiválképpen bőr
tűs műhöz bőrtíít vélle raknyi.

Vassat vagy aczélt ecczenyi.
Az körmöt égesd meg, törd meg, tölcs hurinát köziben, tedd 

egy cserépben, tedd éledetlen szénben, had fűllyön magában fel, 
kétszer is vess szenet reá, had fűllyön erőssen meg, azután vedd 
ki, vesd tiszta vízben, jó kemény leszen.

2 9 9
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A zo n ró l más.
Melegics meg az aczélt az tűzön, azután verd be sós vízzel 

ugyan suhogjon az aczélon, azután tedd az tűzben, had fűllyön 
meg, vedd ki, tedd az m egrontott köröm közzé, tarcs ott egv 
kévéssé, azután tedd az tűzben, fűcs meg szép pirosán, ócs meg, 
jó leszen.

Zoniánczot kipattogtatnyi.
Mikor zománczot akarsz kipattogtatnvi, sót, borkövet elegyics 

öszve, az művet vizezd és keverd bele, forgasd meg benne az 
sós borkű porban, tedd tűzben, fűcs meg jól, vedd ki, ócs tiszta 
vízben, csak vesd bele: kipattog, ha egyszer nem, kétszer, ha 
kétszer nem, háromszor vesd vízben, megfűtvén. Szigeti Tárnástul 
láttam.

D ró t m üvet f in u m  ezüstből.
Igen vékonyon verd az finum ezüst pléhet, azon intézd el 

köröskörúl sodrott drótot jó vastagot, azon belől rakd az virágo
kat, leveleket. Az levelet úgy csináld: az drótot igen vékonyon 
vond meg, lapícs meg, úgy metéld ki, inegfejérícs az drótot, 
gummis vízzel rakd fel az vékony plére, de az drótot szépen 
kiállatott veres réz pléhen hajtogasd meg vas korincsanggal.

F orraztó , drótm ühöz , finum  ezüsthöz.
Nyolcz arany nyomó finum ezüsthöz egy arany nyomó réz, 

veres, olvazd öszve, reszeld meg, égetett törött pórissal kimos
ván s megszáraztván, őgyelics öszve, úgy pórisold az műre ; 
rózsát, leveleket vágóval kell vágnyi, azt is az szerént mint az 
drótot úgy rakd reá, az többivel eggyiitt forrázd reá.

C sinált K incses M ihá ly  Hlyen késhüvelyet.
Finum ezüstből csinálta az derekát, két darabba volt, fellyül 

is sík volt, középben is, az végén is, alája pléből tündöklő pléh- 
nek egy egész késhüvely járt, de síma, az finum ezüst drótmű 
átal tördelt volt, az tündöklő plére az késhüvelyre vagyon for
rasztva az sróf, az sík végére pléh vagyon forrasztva az srófon 
által jár, az gomb is az srófon által jár, ismét egy kis gomb 
merő mint egy borsó, srófos, az tartya mind az egész késhüvelyet.

Zománcz ilyen volt rajta : fekete, zöld, achamarin, tüdőszín, 
gró, türkés, kék, szederjes. Fellyül gró, azon alól zöld, azon alól
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szederjes, azon alól achamarin, az levelek zöldek, feketék, gró, 
az kicsiny kastélyok türkessel, az rózsa gróval s zölddel.

A ra n yb ó l drótm üvet ekképpen ke ll csinálnyi. K incses M ihá ly
tanított.

Az drótot igen vékonyon vond meg, drót lapítóval, akar ülőn 
lapics meg, fejérics meg, m etéld egyaránt az leveleket, az rózsát 
vékony s keskeny rézre tekerd hat vagy nyolcz levelűn hadgyad, 
szabjad, réz pléhen hajtogasd meg vas korincsanggal, azt is vagy 
gummis vagy lenmagos vagy bisalma-magos vízzel rakd fel igen 
felette vékony pléhre, reszelék forraztóval forraszad.

A ra n y  drótm ühöz való forrasztó . K incses M ihá ly  tanított.
H at arany nyomó aranyhoz egy arany nyomó additiumot, 

az additiumnak fele legyen finum ezüst fele tiszta veres réz, 
olvazd öszve, lapics meg, reszeld meg égetett finum póris- 
sal keverd öszve. Jó.

M ikor arany lánczot tisztíta sz.
I lat salyétrom, i lot só, i lot témsó, törd jó lágyan, azután 

vizesícs meg az lánczot, akar tedd az tűzre ; ha megmelegedik 
keverd bele, azután erezd fel, ha megforr rajta, megsárgúl, vedd 
ki, had hűllyön meg magában, azután sós vízben főzd meg, azután 
tedd egy esztergában, mecczett iskátulyában, tölcs sert reá, rázzad 
és szép leszen, ha sokáig rázod, de elsőben megkraszold keményen.

M ikor a z  ezüsthöz ón akad.
Az olvadott ezüstre melyben ón vagyon, szép tiszta apró 

darab új cserepet hány, azt szedd le rólla, ismét ujjobbat azt is 
egy darab szénnel keményen nyomogasd bele, egy nyéhányszor 
sokszor így ély vélle, azután öncs szomollóban.

D rótm ühöz való fo rra sztó .
Egy arany nyomó aranyhoz fél őrt ó-pénzt, ezt penyig obser- 

válnyi kell : valamely aranyból dolgozol és forraztanyi akarod, 
ugyan abból csinály fcrraztót.

Ezekre tanított drótműves Kéncses Mihály, Szebenben, 
Slisszer Jakab uramnál laktom ban, 1644. 28. napján 
7-brisnek. Most ujjobban írtam le Kassán V áradi György
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uram házánál 1660. 2. Novembris, mikor V áradot az 
török megvette, azelőtt ide buidostunkban.

Mikor' rózsát aka rsz  fejériteni.
Az borkövet égesd meg, azután szenet, salvétromot, égetett 

borkövet mérj egyaránt öszve, törd meg jó lágyan, azután tölcs 
borkő-levet reá, kend meg az művet vele, m indenütt fűcs meg, 
öles tiszta vízben, azután fejérícs meg, de csak kevés ideig főzd 
az borkő-lében, némely csak égetett borkövet tör meg, borkő 
levet tö lt reá, abban fűti meg, úgy fejéríti meg, azután meg nem 
kraszollya, hanem némely helven szépen megsikárollya, tarkán; 
törö tt szénporral kell ecsetelnvi meg.

(N B. Ugyanannak más módja; a lap szélére írva.)
Az szép fejér ezüstöt tö rö tt szénporral ecseteld meg kemé- 

nven, úgy sikárold meg tarkán. Szép leszen.
Nummer Páltul láttam.

R eze t a ranyazny i. Zorn m er u ra m tu l láttam .
Csinálv jó erős borkövet, sóval forrald meg erősen , ha 

lehiggad szűrd le az levét egy csuporban, tedd az tűzhöz, forrald 
fel, és vess tö rö tt szalamiakot ugyan jól bele, az árat az arany
nyal márcs ez vízben, úgv kend az veres rézre.

A z  m ely arany as m üvet úgy aka rsz  a ra n ya zn y i m eg , hogy az  
gorontya fejéren m aradgyon.

Tiszta borkövet, negyedrészénvi szén port, egy nehezék sót 
is hozza, ezeket öszve törvén, takarja papirosban és feléledett 
szénben égesd öszve, egy festéktörő kövön jó lágyan kell törnvi 
borkőiével mint az arany festéket, végy egy tyúkmony héjban egy 
kis lágy vizet, és úgy kendegéld fel az trébelléses műnek az 
gront vára, gyakorta gvengén szárogasd fel.

A ra n yh o z  való víz.
i nehezék válaztó viz, 1 nehezék kút viz, 1 nehezék borkőié, 

i nehezék eczet jó erős, 1 nehezék Szamos-víz, 1 nehezék szala- 
miak, '4  nehezék témsó, egy őrt gáliczkő, ez szerszámokat meg 
kell törnyi festéktörő kövön, csuporban fel kell forralnyi, mint 
az szalamiakos festéket.



Κ ι recz olvasztás.
Elsőben az kreczet mosd ki szépen, könnyebben jucz az 

kimosásához, ha jó tűzben aprónként megégeted, mosd ki, végy 
hozza fekete ónat, vas reszeléket, gletet és sót, ezekkel eggyütt 
tedd tégelyben, hadd magában felfűlnyi csak palollyad, ones ki, 
akar az tégelyben hadd meghűlnvi, az királlyát tedd testre.

R é zrő l ekképpen ke ll levennyi az ónat.

Az rezet szép sárga agyaggal be kell kennyi, fűcs meg, 
ócs borkőiében, egy nvehánvszor ezt cselekedő vélle.

Pogány forraztó.
Onas rezet vagy gvertvatartót, akar két nehezék tiszta sárga 

rézhez végy egv nehezék ónat: olvazd öszve, jártasd erőssen 
rusikával, azután öncs egv mérték kőben, tégy valamit reá, nyomd 
lapossan m ert nem verheted ki, úgy metéld ösztön el.

K övet öszve ragaztanyi.

Végy oltatlan meszet, eczetet, sót, tyúkmony fejérit, törd 
öszve erőssen, jól öszve enyvezheted az követ vélle. Brassóban 
láttam, hogy az követ ekképpen enyvezték öszve.

Szappansó csinálás.
Az szappannak az sós lúgiát tölcs egy erős fazékban, újban, 

főzzed erőssen, ha elapad ismét tölcs tele, főzzed ismét, ha elapad 
ismét tölcs tele, így kell véle bánnvi, ha egy dézsával leszen is 
mind így kell feltöltögetnvi, ha elfogy szárazd öszve az tűznél, jó 
leszen; nem jó az utolsó lúgja, hanem az utolsó előtt való legjobb.

Tiszta  pörist csinálnyi.
Végv hét nehezék borkövet, három nehezék sót, hetven 

nehezék tiszta vizet, áztasd meg az sót és az borkövet az vízben, 
had állvon egy hétig, szúrd le azután az vizet és főzd meg egy 
koporsalyban hogy fójjön el az vize.

Piskloczot sengellenyi.
Végy egy font piskloczhoz nvolcz lat salyétromot, 8 lot 

borkövet, 8 lot szappansót, 8 lot sót, törd jól öszve, olvazd meg
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egy fazékban, mikoron jól megolvadott hány szép apró vasresze
léket bele és keverd jól meg.

D rót műhöz való fe jér arany festék.
NB. i lat témsó, i lat salyétrom, 2 lat só, ezeket jól öszve 

kell törnyi, vizet kell reá töltenyi, egy csuport ki kell lynggat- 
nyi, fenekét oldalát rakd be mint az zománczoló kemenczét, hogy 
feléled, az lánczot, akarmi zománcz nélkül való drótm űvet márcs 
tiszta vízben és keverd bele ez porban, tedd bele az feléledett 
csuporban, hogy megforr rajta az szerszám és megsárgúl, öncs 
tiszta vízben, azután sós vízben főzd meg, ha meg nem oltod is 
jó leszen, csak sós vízben főzd, azután kraszold meg, azután tedd 
egy sztergában mecczett iskatulyában, rázzad ott erőssen, szép 
leszen; adgy szint poklos festékben neki.

A ra n y  fe s té k , zöld.
4 lot grispan, 4 lot szalamiak, 1 lot salyétrom, fél arany 

nyomó ausustum.
C zem m entelnyi aranyat.

8 lot téglapor, olvasztott sót 4 lotot, 2 lot fejér gáliczkő, 2 
quintin grispan, ezeket öszve kell törnyi vízzel és keverd bele az 
művet, azután tedd egy cserépben és fellyül is tégy egy csere
pet, csak jó tüze legyen, el ne olvadgyon, két óráig kell az tűz
ben tartanvi.

Czem m en te lny i aranyat.
i lot téglaport, olvaztott sót két lotot, gáliczkő vet másfél 

lotot, ezt hurinával kell csinálnyi.

P á ris  festék .
Szalamiak 1 lot, salyétrom fél lot, témsó 1 lot, ausustum 

I lot, sót 2 lottot, akar hurinát akar vizet tölcs reá, de jobb 
v iz e t; nem jó tűzre tennyi, hanem cserép kell alól is fellyűl is, 
vízben kell oltanyi.

A ra n y  lánczhoz való fe jé r  festék .
2 lot témsó, i lot salyétrom, 4 lot só, vízben kell csinálnyi, 

mennél tovább áll annál jobb.
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Paszélló  v ia szá t csinálnyi.
i lot görög fejér, fejér viassz is annyi, egy kévés czinobriumot.

P la m m o t csinálnyi.
i lot ezüst f in u m  reszelék, 2 lot veres réz reszelék, 3 lot 

fekete ón reszeléket, ezeket tiszta pórissal tedd egy tégelyben, 
olvazd öszve, pórist, szalamiakot öszve kell törnyi fél lotot, ezt 
kell reá hánnyi, öncs ki szomollóban, meg kell törnyi vas mozsár
ban, akar réz mozsárban, póris perselyből pórisold az műre, az 
faragásra, de elsőben finum pórisos vízzel meg kell kennyi, gyer
tya-lángon, fatűz lángján is jó megjártatnyi.

P la m m o t csinálnyi.

Egy lot finum ezüst, 1 lot veres réz, 3 lot büdöskő, fekete 
ón is 3 lot, ezeket olvaszd öszve, mint az elsővel szintén úgy 
bánnyál ezzel is.

A u su stn m o t csinálnyi.
3 lot veres rezet végy, 1 lot kénkövet, az szép tiszta veres 

rezet verd szép vékonyon, m etéld pelletben, az kénkövet törd 
lágyan, egy tiszta tégelyben tégy benne, egy verő talpával nyo
mogasd igyenessen, rakj egy rend rézpelletet, ismét kénkövet, 
ismét rezet, ismét kénkövet, ismét rezet, mind így kell az tégely
ben raknyi, az szene csak magában sorvadgyon el ösztön. Azután 
tapasz egy cserepet reá, meg ne lyukazd; meg az cserepet, tedd 
egy kohban, rakd be szénnel, ha feléled annak utánna tarcs 
három vagy négy vagy öt óráig az tűzben, azután vedd ki, ha 
meghűl, törd ki, jó ausustum leszen, mind eresztő viaszhoz, mind 
arany festékhez igen jó leszen. Hogy semmi füsti ki ne men- 
szen, akar két téglyet tapasz öszve.

A c zé lt  vagy vassat fo r rá z ta m .
Az iveget törd  meg jó lágyan, az finum pórist égesd vagy 

erezd fel, törd m e g ; mennyi reá nézve az finum póris, megannyi 
ivegpor, keverd öszve ; az aczélt vagy vassat szépen meg kell 
frisselnyi, az szép tiszta veres rezet frisseid· meg, metéld pellet
ben, rakd az vasra, az üveget pórisold reá, jó sebes szénben fúj
jad mindaddig, míg megolvad az réz rajta, megforrad jól erőssen.
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A c zé lt lá g y íta n i.
Az aczélt választó vízzel kend be, agyaggal, töröttel, hincs 

be, tedd fatüzben, tarcs az tűzben sokáig, tedd ki, had hűllyön 
meg magában, akar sós agvaggal kend be, fatüzben sokáig had 
állvon, tedd ki, had hűllvön meg, jó lágy leszen.

Képíró aranyból konka a ra n ya t csinálnyi.
Az gnmmit áztasd meg vízben, egy szép tiszta mázos csé

szében vagy ivegben tölcs az gummis vizet, az njjaddal dörgöld 
el az csésze oldalán az gummis vizet, az ujj adón vedd fel az levél 
képíró aranvat, dörgöld el az ujjaddal az csészében, az gummis 
vízzel mind ez szerént dörgöld el, ha nem tudom mennyi leszen 
is ; azután tölcs több vizet reá ; mikor az viz öszve hordgva az 
képíró aranvat és szépen meghiggad : egv tolszárra csinálv puczelt, 
avval vedd fel az aranvat és kend az pennára, azután egy szép 
sima csonttal sikárold meg ; jó leszen. Valamikor másszor is 
irnva akarsz vélle, tölcs gummis tiszta vizet reá, tarcs mindenkor 
szép tisztán ; jó leszen.

Trébellö v iassza t csinálnyi.
Az fenyő viasszat törd  meg, tőcs egy sűrű vászonzacskóban, 

tedd egv fazékban, tölcs vizet reá, főzzed, és mint ezeknek fellyül 
láb az zsírja, ezen is fellvűl van az vizen az tiszta fenyő szurok, 
egv kalánnal m erd le, merd és tölcs egv sajtárban tiszta víz lévén 
benne, annak utánna olvazd öszve az szűrt fenyő viasszat, az 
téglaport szitáld meg, őgvelics köziben, mind annyi téglaport ke
verj bele, míg elég jó lészen, keménv ; próbáld meg, tölcs víz
ben benne, ha lágy mégis, több téglaport őgvelics köziben, ter- 
pentinát is vess bele, szivósodik és somajdékodik tőlle ; sárga 
viaszát, faggyat is vess bele, annak utánna az sok olvasztásban 
ha megsovánvodik, akar terpentinával, akar olajjal meghígíthatod.

P lam niozás.

i lat finuin ezüst, i lat veres, 3 lat kénkő, 2 lat fekete ón, 
egy tégelynek az szélét egyenessen le kell vonnyi, egy szép 
igvenes követ reá kell tennvi fellvűl, az tégelyben tedd bele az 
büdöskövet, más tégelyben olvaszd öszve az ezüstöt, rezet, ónat, 
öncs reá az büdösköre, fedd be az igvenes kővel, azután tedd az
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tűzben , olvazd öszve, ones szom ollóban, törd meg mozsárban, 
bánnyál úgy vélle, mint ide fellvebb megmondottuk.

R e ze t ónaznyi.
Az finum ónat verd vékonyon, tölcs kénesőt reá : e lrág ja ; 

azután kend az rézre, szárazd fel ; jó lesz.

Me re a ritt m ot cs in á 1 ny i.
Mennyi az só, annyi gáliczkő, felénvi kéneső, tapassza az 

ember két tégely közzé, csendes tűzben teg v e , had éledgven 
magában fel, tarosa mindaddig az tűzben, valameddig kék lángja 
avvagy füsti nem lészen, azután törd ki és az felső felében lészen 
az mercurium, de az felső tégelvnek az fenekét meg kell kicsinnyé 
lvukasztanvi.

Méreti ritt mot estit áln  y i.
Az mennyi az kéneső, annvi gáliczkő, annvi só, meg kell 

törnyi mind az három félét, öszve kell égetnvi és kevernvi eczet- 
tel vagy mézzel és tiszta tégelyben kell tennvi, kettőt öszve kell 
borítanvi és jól be kell tapasztanvi, hogv ki ne mennyen az füsti, 
az felső tégelvnek az fenekét ki kell lvukasztanvi, annak utánna 
az tégely környűl szenet kell valami keveset csinálnvi ; vigyázz 
reá, valamennyi az kéneső, annyi mercurium lészen.

Titkon irnyi, más el ne tudgyn olvnsnyi.
Az szalamiakot törd lág\ran, tölcs kicsinv vizet reá, akar az 

veres hagymát megtörvén, facsard ki az levét, vedd pennában, írj 
az mit akarsz papirosra, tarcs közel az tűzhöz, mikor akarod, az 
mit reá írtál, mind megfeketedik rajta az bötű.

H éven járó  festék.
Pázsit színű zöld festék. Az sáfránt forrald meg erős eczet- 

ben mindaddig, míg az haszna kifő, szűrd meg, és az grispannak 
is az tisztáját törd meg az sáfránynak az levével, hadd megszá
radnod, törd meg ismét szárazon és ugv elegvícs az terpentina 
közzé ; jó.

M ás festék , hévenjáró.
Az grispant törd meg szárazon, szitáld meg ruha által, az 

teppentinát főzd meg égett borban, de csak gyengén főzd, m ert 
kipattan, mindaddig főzd, míg az égett bor szaga kifő, mikor
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ösztön aránzod, hogy elég kemény lészen, vedd ki és az meg
tö rö tt grispant akar az latkát ölegyícs köziben jó melegen, és 
próbáld meg, fess valamit vélle, az veresset latkával csinállyad 
szárazon megtörvén ; valamint az grispannyal, úgy bánnyál ezzel 
is ; ha lágy lenne, masztiknak az székit megmelegítvén, nyomd ki 
azt, olvazd köziben, jó kemény lészen.

A r a n n y a l irnyi.
Az finum fancsullott aranyat szárazd fel és törd meg jó 

lágyan vízzel, és tedd egy ivegben, gummis vizet tölcs reá, jó 
lészen.

Vassat a ranyaznyi.
Másfél lat kék gáliczkövet, fél lat témsót, fél lat grispant, 

fél lat borkövet, ezeket törd lágyan szárazon egy messzely vízben 
mázos csuporban, mindaddig főzd, míg fele elapad, egy nehezék 
féderbajszt, ösztön az vízzel kend meg az vasat, úgy bánnyál el 
véle mint az ezüsttel.

Fejér arany festék .
5 lat salyétrom, 5 lot só, másfél nehezék témsó, 2 lat gri- 

span és az arany festék, 2 lat szalamiak, 1 lot salyétrom.

R é z  fo rm á h o z  való fo rra z tö .
Végy egy forint fejér pénzt és egy tallért, olvazd öszve egy 

tiszta tégelyben, mikor szépen járna, vess egy oszpora nyomó 
rusikát bele.

P lanczo t öntenyi.
Az hamarság valóban m egkévántatik az planczöntésben, mert 

ha hideg szabású lészen az ezüst, megkásásodik az ezü s t: nem 
megyen jól öszve ; azért az plancz vassat gyengén megmelegíc- 
csed, mézzel, akar faggyúval kend meg, úgy öncs bele, az vas 
kalánban is jó akar mézzel, akar zsírral megkennyi, de jobb, szu
rokkal megkenvén, forró vízben az vas kalánban öntened és 
finum pórissal megjártatnod.

E zü s trő l a z  ónat levennyi.
Iveget, csontport égetettet, borkövet öszve kell törnyi, avval 

kell hánnvi jól meg.
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M ás, azonról.
Az szöszt gömbölyícs öszve, sós agyaggal meg kell kennvi, 

salvétromot, szalamiakot, borkövet öszve kell törnvi, azzal meg 
kell hintenvi az sós agyagot m indenütt, meg kell száraztanyi j ó l ; 
mikor az ezüst jár, egy darab szénnel keményen meg kell benne 
forgatnyi, hozza vonsza az vadságot az ezüstből.

K őfog la lást sla jfo lnyi.
Mikor már az követ befoglaltad, és műszerrel az kő környűi 

megsimogattad, vakargattad, megszedted, kővel slajfold meg, 
azután lyukasz spáciumot rajta, reszelővei igazgasd meg, azután 
pimezzel slajfold meg, azután tripellyel, azután policczal.

F in u m  ezüstöt m in t ke ll m egszá llítanyi.
H a ó pénzzel akarsz finum ezüstöt szállítanyi, végy 28 nehe

zék finumhoz, 20 nehezék ó pénzt.
Hogyha pontos garassal akarsz szállítanyi, végy 33 nehezék 

finumhoz 15 nehezék pontos garast.
Hogyha le te tt garassal akarsz szállítanyi, végy 36 nehezék 

finumhoz, 12 nehezék le te tt garast.
Hogyha rézzel akarsz szállítanyi, végy 41 nehezék finumhoz, 

7 nehezék tiszta rezet.

Item , ugyanazonról.
H a akarod tudnvi, 5 lattos 1 gira ezüstben mennyi finum

ezüst vagyon: finum 15 nehezék, mű 17'/z nehezék.
6 lottos I girában vagyon : finum 18 nehezék, mű 21 neh.
7 lottos I girában vagyon : finum 21 nehezék, mű 24V, neh.
8 lottos I girában vagyon : finum 24 nehezék, mű 28 neh.
9 lottos I girában vagyon : finum 27 nehezék, mű 3 1 Á neh.

10 lottos I girában vagyon : finum 30 nehezék, mű 35 neh.
I I lottos I girában vagyon : finum 33 nehezék, mű 3872 neh.
12 lattos I girában vagyon : finum 36 nehezék, mű 42 neh.
13 lattos I girában vagyon : finum 39 nehezék, mű 45 neh.
14 lattos I girában vagyon : finum 42 nehezék, mű 49 neh.
Η lattos I girában vagyon : finum 45 nehezék, mű 52A neh.
16 lattos I girában vagyon : finum 48 nehezék, mű 56 neh.
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Vasat fodoritanyi.
Grispan, témsó, gáliczkö, salvétrom egyaránt, erős eczetben 

csináld az szerszámot, az tiszta vasat kend be faggyúval, akar 
viasszal, írj, rajszolv rajta valamit akarsz, fodorítást, akar egyebet, 
önes rea az szerszámot.

F o rra zta n y i való póris.
Sót, borkövet egyaránt, meg kell égetnvi, törnvi, ió. P ro 

batum.
Vénia festék. K om or István uram  tanított.

Fél lat salvétrom, fél nehezék kénkű, három lot pisklocz, 
gáliczkövet, kénkövet egyaránt, törd öszve és az pénzt megfűcesed 
és minden rendit megvizesics, és hincs meg ez megnevezett 
porral, kösd be ruhában és tiszta fazékban, tiszta folvó vízben 
főzd 14 óráig, 14 lattos ezüst lészen, más tiszta fazékban forró víz 
legyen mellette, és ha elapazt, forró vizet tölcs reá.

A r a n y a t csinálnyi. K om or István iira m tu l tanultam .
Másfél lat alces, 1 lat allia patika, 1 lat celedonia-gvökér, 

másfél lat kurkoman, 1 lat veres kréta, 1 lat vörös réz, az szer
számokat törd öszve, az rezet is tedd köziben, tedd egv tégely
ben, tapasz egv cserepet jól reá, hogv az füsti ki ne mennyen, 
tedd szénben, égjen hat óráig, hat óra eltelvén, vedd ki, lészen 
tizennégy grattos aranvad, olvazd öszve egv arany nvomó finum 
arannyal, az mit akarsz csinálnvi belőle, meg lehet.

Tör oly konstnak k ira j szólása rézre.
Igen szép tiszta fejér raj viasszat végv, ha magában jó, hadd 

abban, ha nem jó, végv görög fejért, olvazd öszve az viasszal, 
azután az rezet melegícs meg gyengén, kend be az viasszal, azután 
az törölv konstot tedd reá az rézre, rajszold az rajszolást fellvül, 
szépen meglátszik az viasszal bekent rézen, azután rajszold rézen 
vassal, mint az lyukasztás, ollvan lészen.

(NB. Ugyanannak más módja.)

Csepregi öccsétül tanulta in . V ischertül látta A m sterdam ban .
Elsőben az gvertvának az füstire tarcs egv széles rezet, akar 

viasz-, akar faggvú-, akar szurok-gyertya lészen, annak az füstit 
söpörd öszve, vajjal keverd öszve, azután kend be az lyukasztást,



faragást, bemecczést vélle, akar vizesen, akar szárazon, tedd reá 
az papirossat, gyenge ruhát fellvűl reá, csak hidegen dörgöllved 
keményen.

R a j  szo l ás ezüstre.
Az konstnak az tiszta felét kend be m egtörött veres krétá

val, az ezüst pléhet fejérics szépen meg, tedd reá az krétával 
bekent papirossat, rajszold az rajta való konstot, mind meglátszik 
az fejér ezüstön, azután azon az nvomon rajszód meg vassal, akar 
grestikkellvel, akar korigálóval elmehecz az rajszolás után, akar 
ne az konstot kend be, hanem mást.

Pap ír  osr a ra j szó l  n y i.
Az papirosson való rajszolást, járd meg szénnel, rajszolóval, 

nyomd az tiszta papirosra, dörgöld egy verő talpával vagv egv 
műször-nyéllel, vagv csak az körmöddel, meglátszik szépen, az 
papirossat hajcs öszve, terícs ki ismét, az hajtásnak csak fél felől 
rajszolv akármit is, ismét hajcs öszve, dörgöld reá, jó lesz, egy 
egész szép virág lészen ; de az hajlásnak mikor felét rajszolod, 
átal ne menj az hajláson. Ism ét az konstnak az fonáját (sic !) 
avvagy az másik oldalát, hátul az tisztáját szép lágv szitált szén
porral hincs b e , borícs tiszta papirosra, rajszold az rajta való 
rajszolást : hasonló lészen ; akar veres krétával egv hitván papiros
sat hincs be, borícs reá, az tiszta papirosra tedd reá fellvűl az 
konstot, rajszold az szerént, de szép igyenes deszkán cselekedd, 
mindenik ez szerént jó lészen.

Üvegre irnyi.

Az válaztott ezüstöt őröld apróra válaztóvízzel és gummival 
és poncalussal, az mit akarsz, írj vélle, hadd megszáradnvi jól 
lassú szénnel.

A r a n n y a l Uhun in ι í l  ny i.
Az mézet timporáld öszve aranvnval és törd aprón, az üvegre 

avvagv az zománczra írj, erezd be az kemenczében had járjon 
rajta.

Üveget a ran yaznyi.
Végv 2 lot viasszat, egy quintin masztikot, i lot terpentinát 

vagy fenvőviasszat, olvazd meg egv mázos fazékban és azután 
szűrd meg egy tiszta ruha által, és mikor akarsz vele mívelnvi, 
olvazd meg kevéssé, és kend fel melegen, de azelőtt mosd meg



az iveget és tedd reá az aranyat és nyomd fel reá gyapottal, de 
szép író arany vagy ezüst legyen.

Üveget lágyitanyi.
V égy szarvas vért, erős eczetet, főzd meg benne az iveget.

Szederjesen vasa t v irágokka l írnyi.
Az szép tiszta vasat lassú szénnel czendereld meg kéken 

vagy sárgán, és végy ón-szarat és törd meg olajjal és egy kévés 
gyentárral, írj vélle az vason az mit akarsz és had száradgyon 
egy vagy két óráig, hogy megszárad, végy bort, eczetet, és egy 
kévés szóval forrald fel, és mingyárt héven tőtögesd reá az 
vasra és az közi megfej erednek az virágoknak és az virágok 
kéken maradnak, azután ruhával s olajjal dörgöld el az gyan- 
tá rt rólla.

H ogy az  gyűrűn  á lta l vonhassad az  tyukm onyat.
Erős eczetben tarcs harmad vagy negyed napig, meglágyúl 

a z ; ha által vonhatod az gyűrűn, azután meleg vízben tegyed 
tisztában, szintén ollyan kemény lészen az, ha mint annak előtte.

Vas - lágyítás.
Végy borkövet, felényi sót, ismét felénvi agyagot mint az 

só, mint az agyag felényi salyétromot, csináld úgy mint az agya
got, lágyan kend be vele.

Vas etetés.
Végy grispant, az mennyi az grispan felényi gáliczkő, eczet- 

tel kell csinálnyi, az mennyi gáliczkő, annyi salyétrom, mennyi 
salyétrom, felényi mercurium.

A r a n y a t svaczolnyi.
i lot grispan, i lot szalamiak, törd egyben és tölcs jó  erős 

eczetet reá, és mindenféle aranyat senczolhatnyi vélle.

A r a n y a t levennyi.

Az aranyas művet meg kell forralnyi borkőben, meg kell 
karaszolnyi, azután meg kell kennyi kénesővel, az tégelyben tégy 
kénesőt és tedd az szénben fellyűl, hogy megpösdűl tarcs az
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szénben aranyas művet, ösztön vedd ki az tégelyből és ecseteld 
le az aranyat az medenczében.

E zü s t festék.
1 lot grispan, i lot salyétrom, i lot gáliczkő, fél lot szala- 

miak, ezeket törd meg festéktörő kövön, tölcs egy tiszta mázos 
cserépben, tölcs tiszta vizet reá, forrald fel, ösztön erezd fel az 
művet vélle.

E g y  szép v ize t csiná lnyi, vasa t a ranyazny i.
2 lot víz, 2 lot témsó, i nehezék gáliczkő, pigmentum i 

nehezék, grispan i nehezék, törd öszve, és mikor az víz fő, ösd 
bele, ismét azt is megolvazd, hogy vízzé leszen ösd egv ivegben, 
írj vélle az mit akarsz, az helyt mind aranyas lészen.

H a akarsz h itván  p é n z t vagy h itván  ezüstöt fö zn y i.
Gáliczkövet, kénkövet egyaránt, törd egvben, az pénzt meg- 

vizesítsed és hincs meg az porral minden rendit, kösd ruhában, 
tedd egy tiszta fazékban, és tiszta folyóvízben főzd tizennégy 
óráig és zománcz ezüst lészen, ha tizenkét óráig főzöd, tizenkét 
lattos ezüst lészen, más tiszta fazékban forró víz légyen m ellette 
s ha apad forró vizet tölcs reá.

R eszeléket o lvaztanyi.
Mennyi salyétrom, annyi borkő, két annyi sót olvasz öszve. 

fíö r tü s  műhöz való ports.
Egy csuporban tölcs tiszta pórist és tiszta vizet reá és for

rald meg, és mikor póris lesz, végy fél nehezék tiszta forralt 
pórist és fél nehezék szalamiakot, 3 nehezék üvegsót, 3 nehezék 
elválasztottat és úgy is törd ; jó forrasztanyi való forraztó lészen.

Fejér arany festék.

i lot salyétromot, 1 lot sót, 2 lot timsó, 1 lot szalamiak, 
ezeket törd jó lágyan öszve, akar forint aranyat, akar korona ara
nyat erezthecz v é lle ; mikor megsárgúl, akkor jó, tiszta vízben 
kraszold meg.

Arch. Értesítő.
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D rágakövet pa lléroznyi.
Antimoniumot törj meg, és annak az porát tedd egy sima 

óntáblára vagv réztáblára, az követ ragazd spanyior viaszra, jó 
lészen, dörgöld erőssen ; ha mi hiba vagyon az kőben, egv gyé
mántot is ragasz spanyior viaszra s úgv messed vele valamint 
akarod, azután pallérozd meg ez megnevezett porral, akar czin- 
porral, utolszor fával is, tripellvel és pimezzel szépen fényesíti.

A r a n y a t a z  ezüstrő l e lvá laztanyi.
Végv kénkövet és salvétromot, timsót, ezüst gletet mind 

egyaránt nvomót, törd öszve és kend reá az aranvas műre, és 
elválasztatik az arany az ezüsttől.

E züstre  étetnyi.
i lot választó vizet, az közzé fél nehezék kénesőt, így jó 

étető víz lészen.

Sm aria  hona est probata.
Végy 14 nehezék slejt vizet, 3 nehezék hím égetést, tedd 

az vizet az szénre egy mázos új cserépben, az hím égetést tedd 
bele, egv kis sót és borkövet annyit vess bele, hogy megkemé- 
nyedgvék, az mivet töröld meg vélle le, sótalan borkőben forrald 
meg, és ezüstös lészen az réz.

R ézn ek  s z in t adnyi.
Az rezet szépen vakard meg, füstöld meg szalamiak füsttel, 

párlúgban mosd ki, jó lészen.

L am iná láshoz való festék .
Spikinard olajt, rozsdát, finum pórist, masztikot temperáld 

öszve, ha feketét akarsz csinálnyi a közzé csinály rozsdát ezen 
k ő v ű l; mindenféle zománezot ha öszve jártatod vagy öszve tem 
perálod, színesen zománczolhacz vele.

A u su stu m o t csináínyi.
Végy tiszta veres rezet, verd vékonyon mint az vásári műhöz 

való pléhet, vagy mint az czemmenthez való aranvat, metéld 
pelletekben, végv annyi törött kénkövet hozza, az mellyel berak-
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hatod az tégelyben, az rakássát így csináld : tégy alól kénkövet, 
azon fölívűi az rézben rakj egv rendet, az rézre kénkövet az 
mennvi jól belepje, így kell raknyi mind renddel téléig, arra az 
tégelvre más tégelvt kell reá tapasztanyi, hogv semmi füsti ki 
ne mehessen, egv kohban rakd be, hogy csak magátul éledgyen 
lassan fel ; igen felette sebes tüze ne legyen, hogy meg ne olvad- 
gyon ; négy vagy öt óráig kell az tűzben tartanyi, csak magában 
sorvadgvon el az tűz rajta.

Zom dncz ha kipattog.
Az viza hójagot főzd meg akar tiszta vízben, akar erős 

égett borban, az égetett törött elefánt fogat keverd bele, az hol 
az zománcz kipattant kend be vélle, jó lesz ; akar enyves vízzel 
keverd öszve az fognak az porát, akar tyukmony fejériben keverd, 
akar tiszta sárga viaszban keverd az égetett fogport, az igen jó 
erős égettborban tedd bele az sárkányvért, az veres zománcz 
helyett azzal jó lesz becsinálnyi.

R a j  szólás hogy hasonló legyen.
Az papirossat kend be olajjal, az tűznél melegics meg, tedd 

reá az rajzolásra, igen szépen által lácczik, csakhogy mennél 
vékonyabb papirossat találsz, azt kend olajjal be ; valamint akarsz 
akar szénnel, akar plajerczel, akar tentával rajszolhacz reá.

A ra n y a s  m űre ponczéllanyi.
Az művet már szépen színadva elkészítvén aranvason, azhol 

ponczéllanyi akarsz reá, tvukmony fejérit vegyed, az szép tiszta 
papirossat ragaszd az műre vélle, rajszolv az papirosra valamit 
akarsz, ponczérold meg, azután ha le akarod vennyi az papiros
sat, tedd tiszta vízben az művet, leázik rólla, ecseteld le rólla, 
igen szép leszen. Az virágokat, leveleket azhol safillanyi akarod 
vagy azon ponczollal, kivel ponczéllasz, vagy szép sűrű vászon 
ponczollal safirold meg ; ha kétféleképpen kell is az ponczéllás, 
ritkább vászon ponczollal vagy pontütővel ponczérollvad, safirollvad.

L u m in á ln y i arany gyűrűre.
Az szép tiszta vas pléhet fűcs meg, az ki lepattog rólla, törje 

fekete zománcczal öszve, finum spikinard olajjal, kő mozsárban ; 
az mennyi az fekete zománcz, csak nvolczad részénvi vaspor

2 I *
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légyen ; mikor erőssen megtöröd szép híg légyen, puszpang vagy 
kecskerágó vagy bocczafából vagy mogyorófából csinállyon pen- 
czelt, az fejér vagy kék gró zománczon rajszollyon vélle azmit 
akar, jártássá frissen az tűzben.

Veressel lu m in á ln y i.
Az lumináláshoz meg kell választanyi akarmicsoda féle 

zománczot i s , de kiválképpen az veres zom ánczot, azki hozza 
illendő megválasszad, azután finum spikinard olajjal törje igen 
erőssen meg, de igen megkivántatik, hogy az zománczokat válaztó 
vízzel mosd ki, azután computáld spikinard olajjal öszve.

Mikor lumináláshoz faragsz, az arany virágoknak az helyét 
hadd meg, szedd ki, színes zománcczal zománczold be, ha inakat 
aranybul nem hacz, fekete festékkel csinály inakat és leveleket 
azmit akarsz, az virágot penyig éppen faragd, monumentumát, pro- 
portióját megadd, mintha eleven volna az virág.

H a penvig nem fejérrel borítod is be az gyűrű szárát, szép 
lészen ha kékkel borítod be, és fejérrel feketével luminálsz rajta.

Vas arany ázás.
72 lat grispant meg kell törnyi, V2 lat gáliczkövet, i lat sza- 

lamiak, mind öszve kell szép apróra törnyi, egy kis mázos csu
porban erőssen meg kell tiszta vízzel főznyi, hogy fele elapad- 
gyon az víznek ; tölcs egy tálban kénesőt, azon fellyűl tölcs reá 
az vizet, az szerszámot keverd erőssen benne, megfogja az kéneső, 
kend be arannyal, szárazd fel, kraszold meg, sikárold meg.

Forraztó, f in u m  ezüst drótm ühöz.
Negyedfél nehezék finum ezüsthöz 2 őrt veres czuzatot, 

gummis vízzel kell felraknyi, penczellel, árral, korincsanggal.

F orraztó , drótm ühöz való.
Egy arany nyomó aranyhoz egy őrt, annak penyig fele finum 

ezüst légyen, fele tiszta veres czuzat.

E resztő  viasz.
16 lot veres kréta, 8 lat bányazöld, 4 lat égetett gáliczkő, 

két nehezék finum póris, azmennyi az szerszám, annyi sárga viasz.
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M á s , ugyanazon.
24 lat veres kréta, 12 lat bányazöld, 6 lat égetett gáliczkő, 

i lat póris, mennyi szerszám, annyi viasz.

fó  fo r ra sz tó , k in é l jobb nem lehet.
Aranyas ezüst 4 nehezék, dutka 3 nehezék, schofium 2I/2 

nehezék az mind illik, harmadányi czuzatot, megolvadásakor, tégy 
bele, és fél nehezék fele czint vess bele, mikor kiakarod öntenyi, 
rusikával, szurokkal, borkővel, kétszer háromszor jártasd erőssen, 
az szomollót is szurokkal kend meg.

Vakarásból m ü a ranya t csinálnyi.
Ivegsóval az vakarást olvazd öszve, verd vékonyon, azután 

szaggasd és rakd egy tégelyben renddel, hincs meg minden ren
dit ivegsóval, mercuriummal tapazd egy tégelyben, tapazz egy 
cserepet reá, fúrd meg az cserepet közép aránt, és csinály arra 
egy göztölt, az kin az salyétrom ot bele vethessed, hadd felfűlnyi, 
azután fújjad egy vagy két óráig, azután had állvon egy egész 
écczaka jó sebes szénben. P róbált dolognak m ondotta Komor 
István uram.

C zem m entelnyi aranyat.
4 lat gáliczkő, 4 lat salyétrom, 8 lat szalamiak, csináld porrá 

ezeket és verd vékonyon az aranyat, alól fellyűl legyen közte 
por, tapasz reá más tégelyt, lyukazd meg az felsőnek az tetejét, 
négy óráig adgy sebes szenet neki, várd, hogy öszve olvadgyon, 
jó arany lészen belőle.

S la jfo ln y i való por.
i arany nyomó trip p e ly , 1 arany nyomó pisklocz, 1 arany 

nyomó kénkő, törd meg lágyan eczettel, jó lészen.

A r a n y a t som ajdékitanyi.
i lot borsnak tizenkettöd részét, egy lot szalamiakot törd 

meg, főzd meg abban, akar eczettel, akar vízzel.

L u m in á ln y i ekképpen taníto tt Csontos Is tván  i6y3 . 6. A p r ill .
Az fekete zománczot igen jó lágyan meg kell törnyi, eczet- 

ben vagy válaztóvizben ki kell mosnyi, azután harmadrészénvi



vagy negvedrészénvi vasport az zománcczal öszve kell törnvi 
erőssen, jó lágyan Hússzal avvagy afféle sárga olvasóval, spikinard 
olajjal, kőmozsárban ; azután tedd el tiszta papirosban vagy más 
tiszta edénvben, mikor kelletik, keverd spikinard olaj közzé, így 
luminálhacz vélle egy penczellel.

Veressel, zö lddel, kékkel h tm in á ln y i, 
akar miféle zománcczal, erőssen meg kell törnyi, és ekképpen 
Hússzal, spikinard-olajjal öszve kell törnyi kőmozsárban, eltévén 
annak utánna tiszta edényben, mikor kelletik, vedd elő és keverd 
öszve spikinard-olajjal jó lágyan, de elsőben az zománczot ki kell 
válaztó-vízben mosnvi, azután úgy kell porrá törnyi, azután spi
kinard-olajjal is, de az feketét, ha meg nem töröd spikinard-olaj- 
ban is, jó lészen, csak kőmozsárban jó lágyan törd, mikor ösztön 
kelletik, az porban keverd spikinard-olajban, de az többit min
den félét spikinard-olajban kell megtörnyi.

Z ölddel lum iná lny i.
Egy darab veres réz pléhet tiszta válaztóvizben tarcs egy 

nap s egy éjjel, azután erős eczetben hasonlóképpen tarcs szintén 
addig, vedd ki, mosd meg tiszta vízzel, fűcs meg, ha meghűl, 
azki lepattog rólla, az p o rá t ; merj egy nehezék zománczhoz fél 
őrt nyomó rézp o rt; mikor már kimostad válaztóvízzel az zomán
czot, elegvics köziben az zöld zománcznak.

A z  ném et így csinálta.
Az fekete lamináló port, az fekete zománczot szép aprón 

törvén, válaztóvízzel kimosta, minden aranv nyomóhoz vett vas- 
port fél ortot, sárga fluszt egv ortot, az veres porhoz két ortot.

Veres p o r t így ke ll csinálnyi.
Az szép tiszta gáliczkövet tiszta tégelyben tedd, tiszta csere

pet tapasz jól reá, hogy az füsti ki ne mennyen, tedd éledetlen 
szénben, had fűllyön magában fe l, had sorvadgyon is el az 
szén rajta, meghűlvén, törd ki, Hússzal, spikinard-olajjal kőmo
zsárban törd meg igen jó lágvan.



R é z  M árton így tanított lum iná lny i. A nno  1655. / / .  dic A p rilis .
Sötét sárgával jó tiszta sárgát, csak hogy flusz kell hozza 

vagy köziben, nagy hével jár, mint az zománcz, valamely lumi- 
náló port tiszta zománczból csinálnak, nem kell az közzé flusz.

2. Veres p o r t lum iná lny i.
Az tiszta gáliczkövet, — két téglyet öszve tapasztván, az 

fenekén fellvűl lyukat fúrván, — fűcs meg, tedd ki, ha meghűl, 
törd ki, szép veres lészen, spikinard-olajjal, Hússzal öszvetörvén 
kőmozsárban, csak hogv alig fűllvön meg, lágy hével jár.

3 . Feketével lum iná lnyi.
Az lazul festéket tapazd egy tiszta új tégelyben, hogv semmi 

rusnvaság bele ne mennven, fűcs meg szép pirossan, tedd ki, 
hogy meghűl, mérj 2 őrt lazulhoz egy őrt fluszt hozza; az flusz 
semmi nem egyéb, hanem afféle sárga, nyakban hordozó kláris, 
mint egy iveg, csakhogy sárga, mint az jacchint, késnyelet is 
csinálnak belő le; törd igen szép lágyan spikinard-olajjal. H a jó 
féle fluszra szert nem tehecz, az köszörűkű saválló fövénvét az 
tűzben olvazd meg, abból mérj.

y. Z ö ld  lum ináló  por.
Az szép sárga zománezot achamarinnal törd  öszve spikinard- 

olajjal és Hússzal ; jó lumináló por lesz ; nagy hével jár.
Csak tiszta szép zöld zománcz is, szép lumináló zöld lészen, 

az megmondott szerszámokkal eggyütt.

Forraztó mii aranyhoz. E rre  is R é z  M árton tanított.
i aranyhoz egy őrt, fele ezüst, fele réz, akar ó pénz legyen.

Forraztó fin u m  ezüsthöz.
Drótműhöz forraztó lágy nem lehet jobb az tallérnál.
Keményebb forraztó, fele finum ezüst legven, fele jó mű- 

ezüst.
Kem ényebb annál is, két rész finum ezüst, harmadrész jó 

műezüst, finum pórissal kell az reszelék forraztót, az birsalma 
magos vízzel felrakott műre pórisolnyi.
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Gyipsz, R é z  M ártoné.

Az gvipszet téglaporral kell megőgyelítenyi, úgy kell vele 
formálnyi és bele öntenyi.

Válaztó v ize t csinálnyi.
Fél font témsó, fél font gáliczkő, fél font salyétrom, főzd 

mindaddig míg vízzé nem lészen egy mázos csuporban, ha így 
nem jó, tölcs vizet reá, iveg lombikon vedd vizét, jó lészen.

S la jfo ln y i való policz.
i lot trippely, v2 lot pisklocz, fél lot fele kénkő, 4 arany 

nyomó szalamiak, eczettel, akar vízzel erőssen meg kell törnyi.

A ra n y  as m üvet úgy fo r ra z ta n y i , hogy a z aranya  igen el ne 
m ennyen , vagy fé lő  helyen vagyon az törés, hol fo rra z ta n y i kell.

Egy arany három őrt nyomó műezüstből való forraztóhoz 
egy őrt igen szép fejér c z in t; akar hét pellet forraztóhoz egy pel
let fejér ónat, mikor öszve jártatod, csak az verő talpával (ki
hagyva : verd) meg, míg meg nem hűl, finum pórisos vízzel kend 
meg az törést, az forraztót is azzal pórisold, ha közönséges póris- 
sal is jó lesz, az arany as művet penvig, jó vizes ruhával jó vas
tagon tekerd be, hogy az tűz ne árthasson neki.

P lanczo t öntenyi.
h z  ezüstöt borkővel vagy finum pórissal jártasd meg, az vas- 

kalánt fekete szurokkal kend meg símán, öncs egy csuporból 
forró vizet az vaskalánban ; hogy az ezüst szépen jár, vess egy 
darab szenet az tégelyben, hogy az ezüstöt meg ne hadgya hűlnyi, 
öncs az vaskalánban, igen hirtelenséggel, csak lobbancs ki igen 
hamar, mennél hamarb bánsz vélle, annál jobb lészen, mennél 
későbben bánsz vélle, annál rosszabb.

K olosvári N a g y  Sám uel,
az szép lágyan törö tt zománczot birsalma magos vízzel rakta fel, 
börtűnek, akar tűrkest, akar fejért, akar feketét és egyebet is jó 
vélle felraknyi, nem hull el az műrűl az zománcz, és mindenféle 
zománczot válaztó vízzel mosott ki.
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A ra n y b u l drótm üvet így ke ll csinálnyi. Sám uel mondotta.
K z  arany pléhet szép vékonyon kell vernyi, az drótot meg 

kell lapítanyi, az mit akarsz csinálnyi lenmagos vízzel kell fel- 
raknyi, az lenmagot fel nem kell forralnyi, hanem csak jól mele- 
gedgyék meg, úgy rakd azzal fel, azután tedd jól távul, úgymint, 
tedd az asztalnak eggyik szegeletire, áll magad az másik szege- 
letire, mint az harm atot úgy fúdd az szádból az vizet az műre, 
hogv megharmatosodik, vizessedik, az reszelék forraztót megége
te tt finum pórissal, az reszelék közzűl az port kifúván, vakard az 
póris vesszelből reá az műre, és két vagy három gyertyát öszve 
ragaztván, akar mécsnél nagy lyuku forraztó csővel meg lehet 
forraztanyi, akkorát is meg lehet forraztanyi mint egy tallér.

É h ez való aranyforraztó .
Ezen aranyból nem más féléből kell egy arany nyomó ara

nyat vennyi, ehez egy őrt ó pénzt, ezt öszve kell jártatnyi, és 
meg kell reszelnyi papirosra, az porát azon papirossan ki kell 
fiinyi, az finum pórist fel kell száraztanyi, vagy égetnyi, meg 
kell törnyi, az reszelékkel öszve kell őgyelgetnyi, úgy kell reá 
pórisolnyi póris vesszelyből.

In  Cassovia, Anno 1660. 24. Augusti. P e r me: Petrus K ecs
keméti.

A r a n y a t som ajdékítanyi.

Mikor megolvad az arany, hány bővön salyétrom ot reá, any- 
nvira, hogy elborítsa az a ran y a t: nem lehet soha oly vad arany, 
hogy ha háromszor kiöntöd, hogy meg nem somajdékulna.

E zü stö t som ajdékítanyi.

Szalamiak, salyétrom, borkő, oltatlan mész, szappansó, puska
por, mind egyarányt mérvén, törd  jó lágyan, mikor megolvad az 
ezüst, úgy kell reá hánnyi az port.

Veres arany festék .
2 lat só, 2 lat gáliczkő, 2 lat salyétrom, 2 lat szalamiak, 

4 lat veres kréta, törd vízzel öszve és ha festenyi akarsz vélle, 
kend meg ez festékkel az aranyat, és égesd fel az szénen ; hogy 
az füsti elmegyen, öles tiszta vízben és azután főzd meg sótalan
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borkőben, azután kraszold meg, rázd meg serrel az iskatulvában 
keményen.

Fejér (irány festék .
Mennyi kénkő, annvi salvétrom, az két eféle mennyi, annvi 

só, ezeket szép lágyan törd öszve tiszta vízzel festéktörő-kövön, 
kend be az művet vélle, hadd megszáradnyi, de fel ne erezd, ha
nem hogy felszáraztod, mosd ki tiszta sós vízben és kraszold meg 
igen szépen, úgy poklozd meg.

Pokol hozza.
i lat borkő, i lat kénkő, 6 lat só, 1 2 aranv nyomó szalamiak.

G rispant ekképpen ke ll csinálnyi.
Ver] igen vékony veres rezet, metéllved aprón, oltatlan 

meszet, szőlvő egrest is végv hozza, erős eczettel csináld öszve, 
szoros szájú korsóban, tedd le ganéban, had állyon húsz napig 
ott, azután vedd ki onnét és tiszta grispanv lészen.

This aranyazás.
i lat gálicz, másfél lat borkő, törd öszve, tölcs tiszta vizet 

reá, vess fél lat kénesőt bele és az vassat főzd mindaddig, míg 
meg nem kénesőzödik, és úgy kend az vasra az aranyat.

Pokol eh ez való.
V2 lat pisklocz, '/2 lat k én k ő , erős húgvban csinály poklot 

belőle, és az aranvazott vassat főzd mindaddig, mígnem jó színe 
leszen.

Vas étetés.
Grispant, felénvi salyétrom ot meg annvi mercuriumot és erős 

eczetet hozza.
H idegen já r ó  festék.

Masztikot fél lattot, sandrakot i lotot, másfél lat spikinárd- 
olajt, az masztikot és sandriakot meg kell mosnvi hideg vízben 
háromszor is, azután meg kell száraztanyi és minden gazzátul 
meg kell tisztítanyi, jó lágyan meg kell törnyi és az olajt egy kis 
ivegben kell töltenyi, szép lassan hogy felforrad, mingyárt bele 
kell töltenyi az m egtörött szerszámot, és az mely vassal ember 
kevergeti, ugyanazon vasat vedd ki belőle és az rajta maratt 
olajt, meghűlvén, próbállya az körméhez, ha annyi hosszat nyúl



mint egv rozs szem, ne főzd jobban, hanem vedd ki, ha penyig 
nem nyúl, mindaddig forrald, míg nyúló lészen, hogy ha penyig 
az főzésben megkeményülne, avvagv annakutánna valamikor, tölcs 
egy kis tiszta olajt hozza és forrald meg, hogy olvadgvon meg 
és kevergetnyi kell akkor is, és így lészen jó.

A r a n y a zn y i való v íz , igen jó.
I nehezék válaztó víz, i nehezék kútvíz, i (nehezék) Szamos 

víz, i nehezék szalamiak, 72 nehezék témsó, i őrt gáliczkő.

M á s , a ra n ya zn y i való.

i nehezék válaztó víz, i nehezék kút víz, i nehezék eczet, 
2 nehezék szalamiak, 2 nehezék borkő, 72 nehezék témsó, 72 nehe
zék gáliczkő.

M ás ugyanazon.
i nehezék válaztó víz, i nehezék kútvíz, i nehezék borkőié, 

i nehezék szalamiak, r/2 nehezék témsó, i őrt gáliczkő, festék- 
törő-kövön meg kell törnvi, mázos csuporban meg kell főznvi.

G yém ánt t in ta , tem érdek , kinek szép színe vagyon.
V edd az nyírfának az héát mikor virágzik és aszald meg, és 

égesd meg szép tiszta cserépben, fedd be fellvűl egy koporsallval, 
hogv az füsti ki ne mennyen, vizesícs meg egy ruhát, és tedd 
az koporsalyra, hogv az koporsaly hidegen maradgvon, törd meg 
szép lágyan, keverd masztikkal és egy kévés terpentinát is tégy 
bele és csináld az mint legjobb lészen.

R ézpénzhez fö zn y i.
Az mennyi pénzt akarsz megfőznvi, valam ennyiét az pénz 

megnyom, szintén annyi gáliczkövet és kénkövet mérj öszve, 
hogy mind az háromféle egyaránt való legven, az pénzt először 
megfűccsed és úgy ösd az fazékban, avvagv ha ruhában kötöd 
is, jó leszen.

P róbatű t csinálnyi.
ígv cselekedgvél : mess tizenhat darab ónat, hogy egyarányú 

légyen, az arany m értéken mérd egyaránt, rakd le renddel szé
pen ; ha egy lattos ezüstöt akarsz csinálnyi, az eggyik darab 
ónhoz mérj finum ezüstöt, az tizenöt darab ónhoz mérj tiszta 
veres rezet, olvazd öszve és lészen egy la tto s ; ha két lattost
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akarsz csinálnyi, i darab ónhoz mérj finum ezüstöt, ahoz, 14 darab 
ónhoz mérj rezet, olvazd öszve ; három lattost akarsz, egy darab 
ónhoz finum ezüstöt mérj, ahoz, 13 darab ónhoz rezet mérj, olvazd 
öszve, mind így ez szerént m érd ;

NB. de én így gondolom jobbnak : 1 darab ónhoz egy darab 
finum ezüstöt mérsz, ahoz, 15 darab ónhoz rezet mérsz, egy lattos 
lészen ; két darab ónhoz két darab finum ezüstöt mérsz, ahoz 14 
darab rezet mérsz, 2 lattos lészen ; ha három darab ónhoz három 
darab finum ezüstöt mérsz, ahoz, tizenhárom darab ónhoz tizen
három darab rezet mérsz, három lattos lészen ; 4 darabhoz, 
finum ezüsthez, 12 darab rezet mérj, 4 lattos lészen ; 5 darabhoz, 
tizenegy darabot, 5 lattos lészen ; 6 darabhoz 10 darabot ha tész, 
6 lottos lészen ; 7 darabhoz 9 darabot, 7 lattos lészen ; 8 darab
hoz 8 darab rezet ha tészen, 8 lattos lészen ; 9 darabhoz 7 dara
bot tész, 9 lattos lészen ; 10 darabhoz 6 darabot ha tész, 10 lattos 
lészen; 11 darabhoz ha ötöt tész, 11 lattos lészen ; 12 darabhoz 4 
darab rezet ha tészen, 12 lattos lészen; 13 darab ónhoz mérj 13 
darab finum igen szép tiszta ezüstöt, ahoz mérj 3 darab szép tiszta 
veres rezet, olvazd öszve gyertyalángon, 13 lattos lészen; 14 
darabhoz mérj 2 lat rezet, 14 lattos ezüst lészen; 15 darab ónhoz 
mérj ezüstöt finumot 15 darabot, ahoz mérj 1 lat rezet, 15 lattos 
lészen ; 16 darabhoz ne végy rezet, finum lészen ; igy szépen
megcselekedheted, gyertyalángon öszveolvazthatod, de reá vigyázz, 
hogy az ónakat mikor m éred igen igazán mérd, egyébaránt rósz 
lesz, minden mérése igazán légyen, az ezüst is igen tiszta finum 
légyen, az réz is szép tiszta légyen, ha jól bánsz vélle, bizony 
jó lészen.

Vassat vagy aczélt ecczenyi.
Húgyos veres posztóban takard bele, fűcs meg, ócs tiszta 

vízben, jó lesz. Váradi Miklóstul hallottam.

B everő  ponczolt csinálnyi.
A z  szép sűrű aczélt eczd meg jó erössen, törd el, jó beverő 

ponczol lesz belőle. Bányai István m estertül hallottam.

H a t szegre poh á rt kiosztanyi.
Egy czérnaszállal kerícs környúl, azt fogd három részre, 

jegyezz három részre vélle, az két jedzés között, czirkalommal 
mérd meg középben.
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Válaztó v ize t csinálnyi.
8 font gáliczkő, 4 font salyétorom egy szoros szájú kor

sóban öszveelegyítve , keverve , tö lc sed , iveg sisakot tégy reá 
és iveg reczipient legyen alatta kiben csurogjon, bekenvén 
mind az korsót agyaggal az sisakhoz, az sisak csőjét is az reczi- 
pienthez, az reczipient csécsihez egy iveget kell kennyi öreget 
agyaggal, abban tölcs tiszta kútvizet, úgy megerőssödik annak az 
füstitül, gőzitül, erejétől, igen erős lészen, az korsót penyig egy 
kapelban kell tennvi és fövénnyel az öbliig be kell takarnyi, 
lassú szenet kell alája tennyi, mikor az ezüstről leveszik az ó 
vizet, azzal az kútvízzel, mellyet az reczipientben tö ltö tt volt, 
rész szerént már meg is erősödött, öszve őgyelíti, igy lesz jó, ha 
meg nem őgyelítené igen erős lenne az ó viz, mikor az ezüstről 
leveszi az ó vizet, úgy fűti ösztön ki. Annakutánna olvasztva öszve 
és megligálya, úgy önti az ligában, úgy vonsza meg az gépelyben, 
vagy nvujtya, lapíttva mindaddig míg az platum ot kiszaggattya 
az czesareáját öszve olvasztva, úgy bánik vélle mint az többivel, 
megfejéríti az platumot és úgy példázza. Az arannyal is hasonló
képpen bánik.

R ézh ez  való ports.
Sót, borkövet egyaránt, de az borkövet meg kell égetnyi, 

úgy kell egyaránt az sóval öszve mérnyi, meg kell törnyi jó 
lágyan, ezüsthöz, veres rézhez igen jó, de sárga rézhez nem 
igen jó.

Borkövet söprőhői csinálnyi.
Az söprőt, akar égetett, akar égetetlen légyen, egy széles 

deszkára terics ki, szárazd meg, törd meg, igen jó vélle fejérí- 
tenyi, de ha meg nem száraztod, igen igen megbűszödik és meg 
is férgesedik, hogy semmire kellő lészen.

F orraztó  lágyitás.
Finum, akar égetés ezüst légyen tíz nehezék, czuzat hozza 

kell öt nehezék, rusikát vess az reszelő sassán bele kétszer, egy 
szénnel keverd erőssen, azután vess szurkot, azt is keverd egy 
szénnel erőssen, azután vess borkövet reá, azt is keverd el egy 
szénnel erőssen. Ezt penyig egynyehányszor cselekedő, háromszor 
nyégyszer (sic !) hány reá és keverd, egy kiöntésen ; m ert mennél 
többször hánsz reá és kevered, annál lágyabb lészen, és az szomol-



lót is szurokkal kend meg, ha vered, minden fűtés után egy ideig 
az hamuban tedd, had állvon ott, azután ócs tiszta vízben, meg ne 
töröld, csak vizessen verd, kétszer nem jó az tűzben vinnvi romlasz- 
tatni. H a mint egv lencse szem annvi ónat, szép tisztát, vecz bele 
mikor ki akarod öntenvi, még annál is sokkal lágvabb lészen.

Én Kecskem éti W . Péter, ezeket próbáltam, igen jó forraztó
4. Aug. Anno 1662. Kassa.

Vas arany ázás.
Egy nehezék témsó, fél nehezék tiszta só, egy nehezék borkő, 

egy nehezék gáliczkő, egv nehezék szalamiak, fél nehezék kéneső, 
igen apróra kell törnyi, egv tiszta csuporban tegyed, csak azután 
tedd az kénesőt az szerszám közzé, igen erős boreczetet tölcs 
reá, az mit akarsz aranvaznyi kisímícs szépen, zsíros ne légyen, 
vesd az szerszám közzé, ha öreg darab egyenként, ha apró kettőt, 
hárm at is bele vess, főzzed benne addig, míg megkénesőződik, 
vigvázz reá ki ne fusson, vedd ki belőle, kend reá mingvárt az 
az aranyat, szép gyenge szénén szárasszad, ruhával vagy gyapottal 
símítcsad, dörgöllved, míg fel nem szárad, ha penvig tarkán 
aranyazódott, azhol fótos pönszöld meg, vesd hideg vízben, 
kraszold sikárold meg, eleven szénre tegyed, megczendellődik, a 
leszen a szín adása.

Zom ánczolás.
Az bécsi fejér krétát lágyan törd meg, akar olajban, akar 

zsírban őgyeliccsed meg az mennyit elihatik, szép tisztán pallé
rozd meg az vasat, azután szépen kékícs meg, az mit akarsz vélle 
írd meg, erős eczetet tiszta csuporban forrald meg, tölcs reá, gya
pottal dörgöld meg, azutániágy szénporral színeid meg. Jó  lészen.

Csontfestés.
Szalamiakot két lotot, grispant az mennyit akarsz, erős pár

lúgot, és egy kévés eczetet egvben timporálnvi kell és abban 
kell az csontot vetnyi, had állyon 15 napig benne, azután jó 
lészen, de melegen kell tartanyi.

Czemen p o r , Sám uel u ra m tu l tanu ltam . /. M a ji i 6 6 3 .
Az mennyi az gáliczkő, két annyi só, az gáliczkő és só meny

nyi, négvannvi téglapor, elsőben lassú szénben, azután jobb jobb 
szénben kell tartanyi, 3 vagy 4 óráig kell az tűzben tartanyi,
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mennél tovább, annál jobb , tégelyben kell renddel egymásra 
mind felraknyi, egv cserepet tapasz reá, sós agyaggal, de lvukat 
az cserepen ne csinálv, sem egyebütt rajta lyuk ne legyen, az 
port egy kis tiszta vízzel vizesícs meg, de mennél jobb megégett 
téglát, szebb veresset találsz, ollvat keress.

H úgyos p lanczo t öntenyi. D cbvcczeni M ihá ly  u ra m titl hallottam .
2. ψιι/y. i 6 6 3 .

Az vaskalánt kend meg szurokkal, sert és faggvat tégy bele, 
öncs bele, jó lészen. Probatum  est, csak igen hamar kell véle 
bánnvi, az ezüstöt egy kévés finum pórissal kell megjártatnvi.

I te tn , húgyos p lanczot öntenyi. M agam  próbáltam . 25. Feb.
1664.

Az ezüstöt olvaszd meg jól, elsőben is vess salvétrom ot reá, 
azután vess borkövet reá, egv jól megtiizesített tiszta vassal ke
verd meg erőssen, másodszor is hasonlóképpen jártassad és kever
jed, jó tüze légyen. Kétszer kell cselekednvi, hogy reá salvétro- 
mot, borkövet kell hánvi, és kevernvi is kétszer k e ll, mikor 
ösztön ki akarod öntenyi, két vagv három darab szép tiszta ele
ven szenet kell az tégvelyben az ezüstre tennyi, hogy meg ne 
hadgva az ezüstöt hülnyi, még az mely fogóval az ezüstöt fogod, 
az is az vége tüzes légyen, az vas kalánt melegícs meg, kend 
meg tiszta fenyőszurokkal, tölcs sert az vaskalánban, tarcs az koh 
feliben az szénre, had forjon fel, öncs bele mennél hamarább 
lehet, jó lészen.

Próbáltam, mikor az Czeglédi uram kannája planczával, és az 
ecclésia úrvacsorához való szölvőfőpohara planczát, Tátrán János 
vélem ön tette , akkor próbáltam , jó volt, ígv öntöttem . P. 
W . K.

H ogyha az szép fe jeríte tt m unká t csak fejéren akarod hadnyi.
A z  ezüstöt szépen megfejérítvén, lágv szenet lágyan kell tör- 

nvi, az fejérítés után azzal kell megecsetelnvi egy ecsettel, igen 
szép lészen, úgy sikárold meg tarkán. Num m er Páltul hallottam.

Rajszolás. g. jfuny . 1665.
Az szőlővesszőt égesd meg, öles meg, törd igen lágyan, csak 

tiszta vízben elegyícs és penczellel szépen, azhol az pennával rajszolt



rajszoláson kévántatik, luminály vélle setétséget, az világosságot 
hadd fejéren.

Fundam entom a más rajszolásnak. Ez fellyűl írt tö rö tt szén 
közzé tégy krétát, azzal is törd meg erőssen, ezzel kend be az 
papirossat és arra rajszoly pennával, azt is, azhol kévántatik, lumi- 
náld meg az setétségét, csakhogy az fundamentom krétás szenes 
festéknél feketébb legyen, hogy rajta meglássék az rajszolás és 
lum inálás; az lumináló fekete szenes festék közzé ha egy kis 
törö tt latkát tész, vele öszve töröd, igen szépet fog, sötét megy- 
színt.

Forraztó. Igen jó. 16)65. 9 · 9-bris.
Jó  finum ezüst légyen p. 20, additum sárga p. 121 /2, olvaszd 

öszve, elsőben vess az reszelő sassán háromszor törött rusikát, 
utánna mingyárt tiszta szurkot, úgy keverd el jól egy darab szén
nel, borkövet is azután vess reá, azt is keverd el jól erőssen egv 
darab szénnel, háromszor vagy négyszer cselekedd ezt vélle, 
mennél többször keverd, jártatod, annál jobb, rusika, szurok és 
borkővel, csak eggyiknek se legyen semmi h é a , utolszor vess 
követ reá ; mennél frissebben öntheted szomollóban, annál jobb, 
az szomollót is szurokkal kend meg, tedd hideg hamuban, öles 
tiszta vízben, meg ne töröld, vizessen verd.

Forraztó ennél jobb bizony soha nem lehet. Én Kecskem éti 
P é te r magam próbáltam, mikor az P ető  Zsigmond tábláját és 
klammáris ládáját csináltam.
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Forraztó lágyitás. 28. Jan . 1666.
17 (?) nehezék finum, akar égetés-ezüstöt, additium tíz nehe

zék, kétszer kell megj rtatnvi rusikával, szurokkal, bo rkővel; 
szurokkal kend meg az szomollót is, öncs ki, jó lészen. Probatum .

E resztő  v ia sz , k in é l jobb  nem lehet.

8 Deczembris, 
1664. E rről ígv csi
náltam 138 lattot.

Lehet, így csináltam én mindenkor, 
mellyet K olosváratt Kis Seres Istvántul 
tanultam. Magam sokszor megpróbáltam, 
igen jó.

i gira bányazöld, jóféle, szép iszta.
1 gira fejér gáliczkő, mellyből minden nedvességet kiszáraz- 

tottak.
2 gira veres kréta, szép tiszta, bécsi.



4 nehezék tiszta póris.
6 nehezék tiszta törö tt borkő.
2 nehezék ausustom. Summa nyomnak: font 2, nehezék 12.
Ezeket törve, merd öszve, szép lágyan vékony sűrű patyolat 

által megszitálva.
Valam ennyit ez szerszámok egy summában nyomnak, annvi 

sárga, szép tiszta, kétszer megszűrt viasszat mérj hozza, az viasz 
olvadva lévén, úgy őgyelícs az szerszámot köziben, de mindaddig 
kell kevernyi az szerszámmal eggvütt, míg meghűl az viasz, hogv 
mindenütt elölgyeledgvék köziben az szerszámpor, hogv az fene
kére le ne higgadgvon, szállvon.

Ezek egy summában nyomnak mindenestül font 4, nehe
zék 24.

V olt magamnak kézpénzemben fl. Rh. 272.

É h ez a z  viaszhoz való jó  pokol.
Tiszta borkő, kénkő egyaránt, ez kétféle szerszámot tölés 

együvé az serpenyőben, mint ez kétféle szerszám eggvütt lévén, 
mérj annyi sót hozza, törd erőssen öszve, jó lészen. Ezzel élt az 
uram ő kegyelme Zom er uram. Kútvíz nem jó, hanem folyóvíz
ben legjobb, egy kévés hurina harmad vagy negyed része, annál 
jobb ; igen jó, magam is mindenkor ezzel éltem.

Szalam iakos fe s ték  ugyanehez való.
Mennyi grispan, annyi gáliczkő, mennvi gáliczkő, annyi 

salvétrom, mennyi salvétrom, felénvi szalamiak. Az grispant leg
elsőben is törd lágyan, mind külön törd meg őköt, azután törd 
mind öszve, tedd egy tiszta csuporban, tölcs kévés tiszta vizet 
reá, forrald fel, kend az szépen megkraszolt munkára, égesd fel ; 
mikor füstölgenyi kezd és forranyi, öles tiszta hideg vízben ; igen 
jó ; de grispan jóféle bécsi, ne törökországi légyen, külömben 
nem lesz jó.

Én Kecskem éti W. Péter, ezzel az szalamiakos festékkel és 
poklos festékkel éltem, mellyet édes jámbor uramtúl Zom er 
Mihályiul tanultam, és az foliuson túl való eresztő viasszat Kis 
Seres Istvántul tanultam, és azzal éltem. Melly szerszámok igen 
jók voltak, mind az három féle.
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J ó  ports,

mellyet Kolosvári Kis Seres István uram tul tanultam, igen jó.
Három  nehezék tiszta szép fejér fűlt só, három nehezék szép 

tiszta ivegsó, egy nehezék tiszta finum póris, szép lágyan kell 
törnyi.

Én Kecskem éti W . Péter, m indenkor ezzel éltem. 18. Maji. 
1666.

F orraztó , igen jó  lágy, most próbáltam .
Tíz nehezék bányai granállott ezüsthöz nvolcz nehezék czu- 

zatot, rusikával, szurokkal, borkővel mennél jobban megjártatha- 
tod annál jobb, az szomollót is szurokkal kend meg, igen jó.

16. Feb. 1667, most is így ez szerént csináltam, jó volt.

I te m , így is próbáltam .
T íz tiszta finum granállott ezüsthöz tiz nehezékhez vettem 

tíz nehezék szép liszta ezuzatot, szurokkal, rusikával, borkővel 
három ízben, de minden ízben háromszor, az az kilenczer kell 
meghánvnyi jól, erőssen meg kell kevergetnyi, az szomollót is 
szurokkal kell megkennvi, mennél frissebben kiönthetnyi annál jobb.

Jó forraztó.
Az Czeglédi uram és F rá te r uram Kassán (hézag) inak > file 

felforraztására csináltam. 1. Ap. 1667.
Öt nehezék égetés ezüsthöz három nehezék ezuzatot kétszer 

ízben rusikával, szurokkal, borkővel kell jártatnvi, de addig 
nem kell kevernyi, míg az szurok el nem ég, minden ízben 
háromszor-háromszor kell reá vetnvi, szurokkal kell az szomollót 
is megkennvi.

M áttyás java llo ttá . 10. Jfuny. ιόόγ.

Az próbakőre vonynyad az aranyat és rezet, az arany ott 
marad, az réz füstben megven.

Az ezüst kire gyanakodnál, arany lehet benne, tarthat girája 
két aranvat.J

V ond fel az próbakőre, kend be választó vízzel, ha csak 
ke vésés aranyat, kettő t tart girája, csak úgy marad az próbakövön,

1 Bizonyosan «kannájának» vagy «kannáinak.» L ásd  a  bevezetést. B. A.



ínint az légyszar, im itt-am ott kévés, de tellyességgel el nem vesz 
rólla, ha hárm at négyet tart, láttya, annnál is szebben láttya az 
próbán sárgán, ha többet, annál is szebb, ha ötöt, hatot, tellyes
séggel megmarad. D e kézzel el ne töröld az kőről az választó 
vizet, hanem papirossal.

Tarkán  való aranyazáshoz.
Végy borkövet piseta 4 nehezéket, sót 2 nehezéket, szénport 

egy nehezéket; ha kevesebbet akarsz csinálnyi: 2 nehezék borkő, 
i só, V2 szénpor, ezeket törd öszve, takard egy papirosban, égesd 
öszve, ha m eghűl, törd  lágyan festék-törőkövön, borkőiével. 
H a az műre akarod kennyi, enyves vízzel erezd fel, úgy kende- 
géld az műre, gyakran szárazd. Igen jó, magam próbáltam.

Csak az agyagot lágyan törd meg, tölcs reá enyves vizet, 
úgy kend az műre. Az is jó, próbáltam.

F orraztó , igen jó . /5 . M arty . 1668.
Tiz nehezék jó hnum ezüst, hét nehezék krumplicza czuzat, 

kétszer ízben kell megjártatnyi, mindenszer háromszor háromszor 
kell rusikát reá vetnyi, mingyárt szurkot kell, ha az elég, borkövet 
kell, azután egy ürömszállal kell megkevernyi, az szomollót is 
szurokkal kell megkennvi. Próbáltam , igen jó, az sáfár gombjaihoz 
és az H arai mákjaihoz csináltam.

F orraztó , jó. 20. A p r il. 1668.
Tiz nehezék finum ezüst, jó czuzat p. 8 rusikával, szurokkal 

kell megjártatnyi jól, jó forraztó. Próbáltam . Kicsinnyé keménke 
forraztó.

Ismét. 5 nehezék finum ezüsthöz negvedfél nehezék czuzat, 
mérd öszve az két gírás mérték kőből m érd kilenczedfél nehe
zékkel, az czuzatból rusikával szurokkal jártasd meg.

Ó nnal hogy hogy fogasd  m eg az vasat.
Igen szépen frisseid meg az vasat, száraz szalamiakkal kem é

nyen dörgöld meg, egy kis boreczetet csöppencs az vasra, úgy 
is az eczetes vasat dörgöld meg az töretlen darab szalamiakkal, 
rakd be tűzben, had olvadgyon rajta meg az szép fejér ón, szépen 
megfogja az ó n ; törptt szalamiakport hincs reá, úgy jártattya 
rajta az ónat, ugyan iiyargal!
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Az ezüst pécset kend be fellyűl sós agyaggal, azzal is hasonló
képpen bánnyál, ha már m indkettőt megfogta, azon borícs öszve 
azt mindkettőt, megforrad jól, rakd el szépen az szenet onnét, 
had hűllyön magában meg, jó lészen.

P lanczo t öntenyi. 2 j. y iin y . i66g.
Ö ntöttem  hússzor az planczot, serben, vízben, vaskalánban, 

planczvasban, mézzel, zsírral, de soha jó nem lett. Hanem az 
ezüstöt megolvasztottam, csak tiszta borkővel jártattam  meg, 
vaskalánban zsírban öntöttem, jó lett.

K övet, bányabelit, öszve olvasztanyi.
Az bányabeli követ meg kell erőssen törnyi, azt ki kell 

mosnyi, azt az port mellyet kimostál és megmaratt, ki nem
mosódott, tedd egy tégelyben, 
sót, g letet keverj közzé, olvaszd 
öszve, hadd magában meghülnyi,

K ét annyi legyen az glet, több 
mint az só, felényi legyen az 
só, mérve legyen.

törd ki az királlvát, tedd testre , jó lészen, mennyi volt 
az p o r, hány nehezék, megtudhatnyi ahozképest mi maratt 
az testen , megtudhatnyi mennyi fo n tb u l, mázsábul mennyi 
ezüst jű ki.

Testet csinálnyi. T ím á r M ihá ly  uram  mondotta ió j i .  2 3 .
F ebruary .

Szapullott hammat kétannvit, csontpor legyen harmadányit
gyengén kell vizessítenyi elanv- 
nyira, hogy öszve ragadgvon, vas 
k irikában2 erőssen öszve kell

Enyves vízzel kell csinálnvi, 
vizessítni.

Enyves vízzel.
vernyi, gyengén kell szargatnyi, ne legyen mély, legyen csak 
csekélv.

Sárga rezet a ranyazn i. 26. 7. bris. ió y i . ,
jó borkőiében kell, harmadnapig kell tartanyi, azután jól meg 
kell kraszolnyi, úgy kell megkénesőznvi, a hol nem fogja, választó
vízzel kell az kénesővel megfogattatnyi, úgy kell arannyal bekennvi, 
hogy ha felszárad, meg kell kraszolnyi, de nem kell megviaszolnyi

2 «K arikában» helyett, tolihiba. B. A.
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hanem meg kell az tűzön czendereltetnyi, az ő neki viaszlás gya
nánt esik, azután szalamiakos festékkel kell feleresztenyi, úgy 
kell megsíkállanvi, poklos festékben kell felereztenyi vagy színt 
adnyi. Jó, próbáltam.

Sámuel mester az Sámbár feszületképet így aranyazta meg, 
kit Pető  Zsigmond aranyaztatott meg.

F in u m  a ra n ya t som ajdékítanyi.

Mikor már átal öntötted az aranyat, testecskén lefúttad, jól 
elment az füsti, vedd le az testről, tedd egy tiszta új tégelyben, 
erősképpen mind alól fellyül fúnyi kell fúvóval, azonközben egy 
kis finum pórissal jártatnvi kell, úgy is mind fellvűl alól erőssen 
kell fútatnyi, hogy ugyan megolvadgyon az tégely, m ert mennél 
sebessebb tüze vagyon, annál hamarább megolvad és somajdé- 
kodik, lassú szénben sokáig elveszekedik vélle, meg nem somaj- 
dékodik.

(Későbbi kézzel.)

H ogy fegyverede t m eg ne veszthessék.
Vedd az hangya zsombikot, főzd meg mindenestül edjiitt 

tiszta vízben, annak utánna mosd ki fegyveredet vele.

Pestis ellen való igen finum  orvosság. 

(hézag.)

F ö fá já sru l való.

Az földi bodzának az levelét fórózd med (sic !) s kössed 
a fejedre, et sanaberis.

F ö fá já sru l való.

Fényű magot megtörnyi mint az lisztet, és egy kis boreczet- 
tel felereszteni, úgy reá kötni, használ.
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A  mit az U r egyszer végez, 
az jó véghez megyen mindenben.

Jó  kedved még áll 
ne hadd el 
sőt végezd el 
kezed munkáját.



G L O S S A R I U M .

Ábel vére, =  sanguis draconis. Ld. 
Sárkányvér.

Aczélt-ecczenyi, =  härten, abbren
nen (den Stahl), fr. donner la trernpe 
á l’acier, tremper Lader, ang. to harden 
the steel. Kecskeméti eljárása, melynek 
eredménye, hogy az aczél «jó kemény 
leszen», azt tanúsítja, hogy aczél-edzés 
alatt nem «ätzen in Stahl» hanem «Här
tung, la trempe» értendő. Egybevág 
ezzel, hogy P. Páriznál: Paralipomena, 
p. 268.: «edző víz, a. m. aqua ferraria», 
melybe Plinius, Hist. nat. Lib. XXXIV- 
14., 41. szerint az izzó-vasat oltották. 
Kecskeméti, kétfélekép jár el az aczél- 
edzésben. Az egyik mód szerint, húgy- 
gyal kevert égetett körömbe oltja az 
aczélt; ilyenformán jártak el a pogány 
germánok is, kik e czélra a vöröshajúak 
húgyát tartották legalkalmasabbnak. 
Grimm: Mythologie. S. 161. — Kecs
keméti másik eljárásmódja, hogy az 
aczélt, Pliniust követve, tiszta vízbe 
oltja. Ugyanezt javasolja a Künílbűchlin. 
Von ' Ertzarbait. M.D.XXXV. f. 2.: 
«Die eríf vnnd gemain herte def? ftahels | 
geschihet inn kaltem waíTer | vnnd fo 
die ichneyd blaw ifi [ fo hat ehs die 
rechte herte.» Heraditis: De coloribus 
et artibus Romanorum, Lib. I. cap. 13. 
oltószerül az üződö bak zsírját ajánlja; 
az e czélra szolgált egyéb oltószerekröl 
ld. Ilg: Quellenschriften für Kunst- 
gesch., Wien, 1873. IV. 124., 125.

Aczélt lágyítani, — «Stahel waych 
machen das man jn schneyden mag.» 
Künílbűchlin. föl. 3. A Lugossy-codex 
szerzője vízzel föleresztett mercurium- 
mal, Kecskeméti választó-vízzel kente 
be az aczélt; további eljárásukban tel
jesen megegyeznek.

Additium, additum, =  additamen
tum, Zusatz; Pécli A. Bányászati szótá
rában a. m. toldalék. Kecskeméti hol lati
nosán írja, hol németesen, czuzatnak. — 
Aranyötvözésnéla színaranyhoz kevésbé 
értékes érczek (ezüst, réz, stb.) adatnak, 
toldalék vagyis additio gyanánt. Agri
cola: D ere metallica. Lib. VII. Basi- 
lete, M. D. LXI. f. 184. így ír: «nunc 
explicare decreui ea quae metallici addi
tamenta solent nominare, quod adyci- 
antur ad uenas non modo experiendas, 
sed etiam excoquendas,» etc. — Az 
additio aránya Bornemisza Anna gaz
dasági naplójában: «A választott arany 
additiója, egt  ̂girához (44 nehezék) fél 
fél nehezék additio, mely additiónak 
két részének finom ezüstnek kell lenni, 
az harmadik részinek veres réznek.» 
«Az finurn ezüsthez kell veres réz addi
tio egy girához, hogy jó legyen, hatod
fél nehezék réz.» Thallóczy közi. jegy
zetekkel, Történelmi tár. 1878. 365. 
3 6 6 . — Debreczeni: Commentarius 
super auri praxim, Lib. III. cap. 11. 
érdekesen, de szántszándékkal igen za
varosan ír az additio arányáról; miért?
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arra nézve a következő érdekes választ 
adja: «Additionum confusa descriptio. 
Hoc est hoc, quod pater filio, frater 
fratri pertinacissime negat, neque dig
natur nisi moriens, uel adiurato dicere 
fratri, neque nobis indicare phas est, 
cum in adiuratorum numero simus, ne 
scriptis ex nostris ansam sibi quispiam 
exercendi capere praesumat, neue diui- 
num hoc archanum, nostra promulga
tione ueniat in comtemptum, colligimus 
tandem, mandamusque literis opiniones 
exercentium, sed solum canentes, ne 
digito monstremus, utra sit commo
dior, utilior & ad hanc artem exercendam 
uerior, sed relinquimus desiderantium 
ingenio, ut quilibet suo periculo expe
riatur, qua debeat uti, quamque perinde 
ac falsam contemnat.»

aggott, Meg — (kő), =  régiségtől 
megsárgúlt, «szín-adott» vagyis színe- 
hagyott (kő).V. ö. Mátyás: Nyelvt. sz. 13.

Ál, ár V . árr, =  ár, Ahle, fr. percoir, 
ang. awl. Lyukasztó, vagy apró tárgyak 
tűhegyre szedésére szolgáló vas.

Nem ei: aranyozó  —, yomáincyoló —.
Állat, =  substantia. Régi nyelvben 

mindig így. Kecskemétinél: olvadékony 
állatok.

Állatnyi, meg—nyi, =  állít, megál- 
lítni. Sz. Molnárnál: «állatom, sisto, 
statuo, stabilio».

Allia patika, =  aloepaticum citri- 
num. Künftbűchlin. f. 5. Beythe And
rás: Fives Kónúv, (Nymet Vivar, 
1595.) indexében: «Aloé, patikabeli 
matska mez» ; p. 65.: «Az Aloe ollyan 
mint egy matska mez az Patikában».

állja, Meg — (a tüzet), =  kiállja.
Aloes, =  aloe lucida, áloe. Heraclius : 

De coloribus et artibus Romanorum. 
Lib. III. cap. 44. az auripetrum készí
tésénél használta; Kecskeméti szintén. 
Francovith Gergely D .: Haznos Es 
Fölötte Szikseges Könyv. 1588, f. 34,,

35.: «aloes,» mint pestisrül való orvos
ság. — P. Páriznál, aloé: keserű áloé.

Által látó =  áttetsző, halb durch
sichtig. K.-nél: «nem á. 1. avvagy vilá
gos, hanem mint az veres kova ollyan 
szabásét.»

Által V . átal tördelt, által vert
(finurn ezüst drótmü), =  «durchgebro
chene Arbeit: általtördelés.» Tudomá
nyos gyűjtemény. 1832. VII. 57. -— 
1608—21: «által vert virágos fogatékó 
ollócska.» Történelmi tár. 1878. 160. 
1662: «lóra való szerszám,az slefek rajta 
virág formán által tördelt zománczosok». 
U. o. 1880. 591.

Aluvó szerszám, =  altató szer. 
Kecskeméti egyszer említi, a sárkány- 
kőnél, s itt Stellas Libonothani Inter
pret Gemmarum «de draconite» szóló 
VIII. fejezetét fordítja; az aluvó szer
szám Stellánál «somnifica medica
menta».

Amatiszt, ametisztus,—άμ,εθ-οστος, 
a. m. részegtelen, mint Prágay: Fejed, 
serk. órája. Ep. ded. írja. Kecskeméti 
szerint is «az amatisztet az önnön hasz
náról híják» ; ez alatt azt érti, hogy az 
amethystet a részegségről való szernek 
tartották. V. ö. Asclepiades, 23. Nálunk 
1594: amatist és amatist keö. B. Rad- 
vánszky. II. 94., 95. Rendesen össze
tévesztették, s egynek vették a carbun- 
culussal. így 1588-ban, Tardi György 
Historia Szikszoiensisében :
Mondják az kezűiben, hogy nagy szép kövek, 
Az sötétben csuda szépön fénlöttek,
O nevéről erőssen érteköztek.

Listi László Cladis Mohachiana;p. I. 
(Nemz. könyvt. 9. 1.):

Szép dolog a virtus, drága am ethystus 
Magában viaskodik.

Listi e sorokhoz e megjegyzést fűzi, 
Plin. libr. 27. cap. 9. alapján: «Ame
thystus, azaz igen szép fénylő carbun- 
culus-kő».
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Annikhel, =  onichulus. Szerzőnk 
szerint azonos az ónixszal. V. ö. Alberti 
magni philofophorum maximi de mi
neralibus libri quinque. Lib. II. cap. 
xiij: «Dicunt autem quidam onicham 
feu onichulum effe idem | quod veri- 
limile eft | vel quod fit aliqua fpecies 
eius». — 1584: «arany gywrew ani- 
chell benne». Századok. 1877. 560.

Änk, =  «Ancke, egy ollyan rézből 
vagy vasból csinált négyszegletű lapos 
vagy koczka-formájú műszer, a mellybe 
kissebb s nagyobb fél gombnyi mély
ségű gödrök vágynak, és a mellybe 
kissebb s nagyobb golyóbis formák 
béverés által csináltatnak; lehet talám 
nevezni: gom bülő .»  Szentpétery: Az 
ezüstmívességbe előforduló nevezetek, 
1833. (eredeti kézirata az akadémia kéz
irattárában.)— Vetélkedés, 115. v.: «po
rts kakán, stincz, ánk».

«Ántimoníum, mellyet az ötvesek 
piskolcznak hinak». P. Páriz : Pax cor
poris. 1701. p. 46. Ld. Piskolcz.

Aprós, =  minutus, in partes minu
tas divisus. Szenczi Molnár. — Kecske
métinél: aprós szénpor.

Arany. C sekkel v. c g ik k in y -a ra n y ;
D u n a -a r a n y , már 1594-ben; dünn- 

arany =  lemez-aranynak magyarázták. 
Történelmi tár 1878. 143. Thaly K. 
pontosabb meghatározása szerint azon
ban a. m. a Dunából kimosott porarany. 
U. ο. 711. 1.

eresgtett-arany, a. m. geschmelztes 
Gold. Comenii Janua lingva; latina;, 
translata per S. B. Szilágyi. Leutscho- 
via;, 1649. p. 15. szerint a m. termés 
arany;

f in u m -a r a n y  ; fo r m i- a r a n y  ;
g o s ty á n : folyókban talált kissebb-na- 

gyobb darab termés-arany; 1584: «gos- 
tyan.i) Századok. 1877. 559·

korona-arany ;
por-arany  v. a ra n y -p o r ;  ezzel való

kereskedés 1644-ben. A két Rákóczy 
csal. lev. kiadta Szilágyi S. 1875. 233. 
s á r -a r a n y ;  sg ín -a r a n y ; term és-arany.

Aranyas mű, — aranyozott. Ilye
nek, 1580: rég gerent aranias; mered 
v. tnereón a. ; sahoson a .; m in t egy hót 
aranias; gégénként araniazoth. Száza
dok. 1877. 550., 551. Igen gyakran: 
merejül aranyas.

Aranyat csinálnyi. Kecskeméti e 
kitétel alatt nem az alchymistai arany- 
csinálást, hanem az u. n. auripetrum 
készítését érti. V. ö. ennek rokon tech
nikáját Heracliussal: De coloribus et 
artibus. L. III. cap. 44.

Aranyat szállítanyi, =  a színara
nyat az ötvözés alkalmával ezüst, réz s 
egyéb érczek hozzáadása által, viszonyl. 
értékében csökkenteni. V. ö. Debre- 
czeni: Commentarius. Lib. VI. cap. 
6.: «De reductione auri si altius ascen
derit.» Lib. VI. cap. 7. «Quale argen
tum in reductione addendum.»

Aranyaznyi, =  vergolden, fr. dorer. 
Régi technikának ismertetése Bucher- 
nél: Gesch. der techn. Künste. 1878.
S. i i 7. V. ö. Cellini, Orificeria, cap. 
26—30. — Kecskemétinél előjő még: 
«egy aránt aranyazódik».

Aranyazó árr, =  az aranyozásnál 
az arany-levelkék s egyéb részecskék 
fölszedésére szolgáló ár. A Vetélkedés 
116. versében: «aranyozó ál», t. i. 
Ahle.

Arany glét v. gélét =  Goldglätte; 
máskép sá rg a  gélét. Sárga óloméleg, 
ld. Karmarsch: Mech. Technologie. 
1866. S. 48. különböző testeknek arany
színnel bevonására használják. A XVII. 
században döghalálrul való orvos-szer: 
«igyál megkészítetett arany vagy ezüst 
gletet». Komáromi Csipkés György: 
Pestis pestise. 1664. 59 .1.

Van: a ra n y - fü s t, a rany-g lé t v. gélét 
aranysík . Fel-Vinczi: De conservanda
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bona valetudine liber schölte Salerni
tanae. 1694. ρ. 35-:
A uripigm entum , sulphur miscere m em ento. 
A rany-gélét, kénkő, m ész ha együtt lesznek.

V. ö. Arany-sik.
Aranynak és ezüstnek gyükére

— «Goldwurtz», a miből, a kövek nö
vekedéséről szóló tan szerint, az arany 
növekedik; a. m. «Zinnopel, ist eine 
Gold-Berg-Art in Ungarn, siehet fast 
wie eine rothe Blende an der Farbe 
aus, hält nichts, weiset aber auf Gold». 
Minerophil Freibergensis: Mineral- u. 
Bergwercks-Lex. 1784. S. 592. 1651 : 
«némelyek nevezik cinobriumnak is, de 
nem cinobrium, mivel cinobrium az 
más». Tört. lapok. I. 229. V. ö. a be
vezetés 259. lapjával.

Aranynyal írnyi. =  aranynyal fes
teni, megaranyozni. 1602: «(zászlót) 
aranynyal gazdagon meghasson.» Báró 
Radvánszky. III. 202. Kecskeméti el
járásával egyezik a Künftbúchlin. 
F. 13.

«Arany-sárga festék =  auripig
mentum» , P. Páriz: Paralip. 267.; 
Königsgelb, ol. orpimento. Az 1500-as 
években a legjobb fajtát Perzsiából és a 
Pontus mellékéről hozták. Cennini 
(Trattato della pittura, cap. 47.) az orpi- 
mentót, arsenicum tartalma miatt, csu
pán pajzsok és kopjanyelek megírására 
használta.

Arany-sík, =  1. a Goldglätte máz 
gyanánt alkalmazva; ily értelemben 
pontos meghatározása Ballagi: Magyar 
nyelv-szótárában : «ált. sárga v. ezüst
színű papír- v. szövetszalag; kü l. arany- 
V . ezüst-füsttel bevont, olcsóbb paszo
mány». 2. a. m. sík v. síma arany-lemez. 
Szikszai Fabriciusnál: Nomenclatura, 
1593. p. 143.: «bractea aurea, lamina: 
arany tabla». Szintén a XVI. század
ban: «Brachtea ree^sik  auagy a ran j» . 
Uj magyar muzeum 1858. 392.1. V. ö.

1529 : s ík  ré%. Pesti ötvös-czéhszab. a 
trencséniek átiratában. —

Aránzom, — puto, conjicio, conje" 
cturo. Szenczi M olnár: Dictionarium 
ung.-lat. Francok, 1644. p. 13. A XVIII. 
század elejéig közönséges szó, a fön- 
tebbi értelemben; Kecskeméti szintén 
így használja. Még Faludinál is (Nemes 
urfi, Pozsony és Kassa, 1787. 194. L): 
«a mint arányzom, gonosz itt a rend
tartás». Sőt még ma is így szól a 
nyitravölgyi: «többet nem aránzok 
(vélek, gondolok)». Magyar nyelvőr.
IV. 173·

Áros emberek, =  kereskedők, akik 
árúval járnak. Melius «A Christus Közbe 
Járásáról Való Predicacioc» czímü, 
«Döbrötzönbe MD.LXI.»-ben megje
lent munkáját «A Magyar Országi ke
reskedő es Arros nepeknec» ajánlotta. 
Szerzőnk szerint «árosemberek avvagy 
patikáriusok» azonosak volnának. En
nek az a magyarázata, hogy az ötvös, 
műszerein kívül, a mestersége gyakor
lásához szükséges minden egyéb szert 
a patikáriustól vásárolt, ki ennélfogva, 
per excellentiam «kereskedő» volt az 
ötvösök szemében. V.ö. A beszterczebá- 
nyai ötvös-czéh 12. articulusával, 1630. 
(Beszterczeb. levélt. Fasc. 347. n. 52.)

Ausustom, ausustum =  Aes ustum, 
rézhamu. A réz a tűzben, levegő hozzá- 
járúltával, először szivárvány, aztán 
vörösbarna színt ölt (rézoxydul), mely 
lassanként feketévé válik (rézoxyd); ha 
ekkor kalapácsolják, vagy meghajtják, 
vagy az izzó rezet vízbe oltják, pikke
lyek hullanak le róla, melyek együtt 
véve rézhamunak, néni. Kupferasche, 
Kupferhammerschlag, fr. cendres de 
cuivre, paille de cuivre, ang. coppei- 
ashes, copper-scales stb. neveztetnek. 
Készítésmódjáról külön fejezetben szól 
a Künftbűchlin, föl. XX VI.: «Esuftum 
zumachen I oder Crocum Veneris».
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Der Curieusen Kunst- u. Werck-Schul, 
(Nürnberg, 1696), I. 78.: «aes uftum, 
das ist I gebrannt Kupffer». A Lu- 
gossy-codex a fu ß o m  név alatt hat
szor említi.

Babonái, =  igéz, megigéz; Sz. Mol
nárnál : babonálni, fascinare.

Babos, — pettyes, ma is mondják, 
főkép ruháról. Kecskeméti kőről mondja, 
hogy «babos mint az pisztráng».

Bak-vér, baknak vére. Plinius sze
rint «adamas . . . .  hircino rumpitur san
guine». Innen ered a középkorban áta- 
lánosan elterjedt ama hiedelem, mely
nek a magyar irodalomban található nyo
mait a 266. és 277. lapon ismertettem. 
Hozzáadhatjuk, hogy e lágyító-szer 
receptje: «Edelgestain waichen das 
mans schneyd wie kész | vnd inn alle 
formen giesz oder truck auch bald wi
der hart werde», — mely szerint e 
czélra szintén porrá tört «gensz blut 
vnd bocks blut» veendő: Künftbűchlin. 
f. 17. olvasható. — Ezzel igen érdeke
sen függ össze, hogy az arena gyógyí
tásánál még a múlt században is, úgy 
vélekedvén a doctorok, hogy «ollyan 
orvosságokra kell lépni, mellyek azt a 
követ ronthassák, morzsálhassák, ol
vaszthassák», -— orvosszerül ajánlják : 
«A kecskebaknak vedd vérét, megalu- 
ván és keményen megaszván, azt törd 
porrá; e porból egy susták nyomót 
igyék meg gyakran petrese lyem -v ízben. 
Annál jobb, ha elébb, minekelőtte vérét 
vennék, három vagy négy hétig azon 
kecskebakot saxifragával, eperj levéllel, 
vagy fenyő-tövis ágaival vagy petrese- 
lyem -levéllel tartyák». P. Páriz: Pax 
corporis. Lőcse, 1701. p. 198., 199. 
V. ö. Apátzai: Encycl. 251. 1.: A gyé
mánt . . . .  alig törettethetik el, hanem 
az annak előtte. . . .  peter selym et ett bak- 
vértől». Ily gyémánt-rontó hatalmas 
szer (így okoskodhattak a doctorok),

egyesítve a kőrontó-fü (saxifraga) ere
jével, hogy ne bánna el holmi hitvány 
arénával! ?

Balassa =  balascia, balascio. Benv. 
Cellininél: Trattato dell’ orificeria, cap. 
4: «A «balascio» nem egyéb,mint gyön
gébb színezetű rubin, melynek Nyuga
ton «rubin balascia» a neve (mintha 
nőnemű volna!)» Ld. Rubint pallas·

Bányabeli kő, =  ércz-rög, ércztar- 
talmú kő, a cseh kow. Ld. Koh.

Bányazöld, =  Berggrün, fr. vert 
de montagne, cendre verte. Szolgai for
dítása a német Berggrünnek, mely régi 
szó; festékekről szóló 1577-iki jegy
zékben : «i ff Berggrien 2 Sch.» Henszl- 
mann : Magy. orsz. csúcsíves stylü mű
emlékei. II. 179. — Van «bányazöld- 
szín» is. W erner: Köveknek megismer
tető jegyeikről. Ford. Benkő Ferencz. 
Kolosv. 1784. p. 79.

Bécsi fejér kréta. Kecskeméti csak 
így említi; már a múlt században egy
szerűen csak «bécsi fejér» a neve, el
lentétben a «bécsi korommal», mely 
«föstő-korom a. m. atramentum e fuli
gine tedae; Kienruss.» Kresznerics.

Békakő, béka-szem, chelonites, bu- 
fonites, a magicusoknál; magyarúl miért 
békakö, előadja K , müve I. részében. 
1549 : (gyűrűben) bekakw. Régi m. ny. 
emi. II. 67. 1586: «egy thwrkeos gyyw- 
reo keth feleol mellette béka zent.» Rad- 
vánszky, II. 74. B. szemnek miért hív
ják ld. Prágay : Fejed. serk. órája, 1628 : 
Ep. ded. IJ79 : gywrw Bekakw benne. 
Győri t. és r. f. I. 58. Bocskay kincsei 
közt: «béka keoves giwrw». Tört. tár. 
1878. 151.

Bélyegítő, =  Prägstempel, Münz
stempel. Joh. B(odó) Szentmartoni: 
Az tékozló fiúnak históriája. Claudiop. 
1636. p. 22.:

Az bélyegzője hiszem  vas az pénznek,
Mind az ezüstnek s m ind penig  az réznek.
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Boglár, i., átalában minden kiálló, 
bog-alakban összerakott ruha-ékítmény. 
«A te két farod olyan, mint két ékes 
boglár, melyet az őtues keze chinált». 
A Iesvs Sirah kónyue. 1551. p. 97.

2., Ballagi: Magyar nyelv szótára, I. 
117. «gombos pecsétgyűrű*. A gyűrű 
kiálló gombja, feje; 1600: «arany gyűrő, 
gyémált az fejébe foglalva*. Tört. lapok.
I. 53. Comenius-Szilágyi, Janua. 1649, 
p. 101.: «nec non annuli, in quorum 
umbonibus seu palis gemmae nitent, — 
ismét gyűrűk, mellyeknek bogiáriban 
avagy fejes butkóiban a drágakövek 
(csilláinknak) fénlenek.»

Borkő, borkű, == Weinstein, Cre
mor tartari, fr. tartre, bitartrate de po
tasse ; Theophilus presbyternél: Sche
dula diversarum artium. Lib. III. cap. 
67.: lapis vinei. 1531—41: Bor kew. 
Régi magy. nyelveiül. II. 46. Kecske
métinél említve: borkő-lé, borkü-por, 
szalamiakos borkő.

Borkő-lé, =  Weinstein - Wasser. 
Kunst- u. Werck-Schul. 1696. I. 162.

Bőrtű. A filigrán munkában hasz
nált ezüst vagy arany-golyócskák. Nyel
vünkben mindeddig teljesen ismeret
len szó. Szentpéterynél: «Körner (ma
gyarul) =  Bertök; kissebb s nagyobb 
golyóbis formájú darabokba öszve futott 
ezüst apprólék*. Szintén «bertő* a 
rimaszombati czéhjegyzőkönyvben, dd. 
1665 : «végeztük, hogy az bertős gom- 
b(ot) egy formában egy arányúvan csi- 
nállyuk.»

Bőrtűs mű, =  Kügelchenarbeit. 
A filigrán-munkában előforduló diszí- 
tésmód, mely egymás mellé vagy egy
másra forrasztott aranygolyócskákból 
áll. C. Hartmann: Berg-, Hütten- u. 
Salzwerkskunde. Stuttg., 1840. II. 631.

Büdöskő, =  sulphur nativum.
Benkő: Transsilv. I. 85. Erdélyben ma 
is büdöskőnek hívják a kénkövet.

bűsződni, Meg, — =  putescere. P. 
Páriz.

Bűvös-bájos,=  «zaubrer, incantator: 
bijesbaoios». Pesthi: Nőmének I. 39.

Bűvös-bájos authorok, =  magicus, 
alchymista írók.

Caesarea, == aranyok királya, tiszta 
arany; az arany, az érczek királya, mi
dőn más érczektől tisztán elválasztatott. 
Felsőbányán ma is így hívják. Czelder 
Márton ottani ref. lelkész tudósítása.

Csapontott hegyű (éles test) — haj
sza (obliquus), kissé felhajló, félre csa
pott. V. ö. Sándor István: Toldalék. 
393. — Baráti: Kisded szótár. 85. —■ 
Kassai: Magyar-diák szókönyv. V. 156. 
— 1603: «csapontott hegyű kés*. 
Radvánszky II. 103.

Cseh gyémánt, =  adamas Bohemi- 
cus; 1701 : cristallum Bohemicum. 
T haly: Archivum Rákóczianum. VIII. 
339. Kecskeméti mindig, a XVII. szá
zadiak többnyire cseh-gyémántnak ne
vezték. Előfordul azonban 1612-ben 
mint p rá g a i gyém á n t, Radvánszky. II. 
177.; 1640— 61-ig mint Itég sm á rk ig yé
m á n t, ld. ezt; 1688-ban mint un ter  - 
m a r k i  g yém án t. Radvánszky. II. 381. 
Boetius de Boodt: Gemmarvm et la- 
pidvm historia. M. DC. IX. p. 59. sze
rint, a «pseudoadamantes» különböző 
elnevezéseinek az az oka, hogy ezek: 
á loco natali plerumque nomen habent; 
ugyanezen szerző által az a d a m a s B o 
hem iens mellett a H u n g a r ic u s  is fölem- 
líttetik. Ez utóbbi alatt bizonyára a már- 
marosmegyei Ökörmezőn talált u. n. 
m á rm a ro s i g yém á n to t érti, melyről Kecs
keméti is szól.

Csillagkő, =  lapis lazuli.
Csoportos (kő), =  scaber, 1649. 

Comenius-Szilágyi. p. 14. — «Görön
gyös, öszvecsoportozott (conglomera
tum, zusammengewachsen) kőnek és 
éreznek neveztetik az ollyan, a melly
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minden régula nélkül öszve csomoly- 
kozott, mint a göröngy». W erner: 
Köveknek jegyeikről. Ford. Benkő. 
1784. p. 114.

Czéhbeliek, v. czéhbéli társok, a.
in. contubernales.

Elöljárók: C géham ester, Bethlen Ö n
életírása. I. 30. rendesen cgéhm ester, a.
m. Zechmeister; Erdélyben néha . fü r 
stender, a m. Vormund, Brassóban 
«fürmundt», vagy Wortmann, ki a két 
czéhmester fölött állott. A körmöczi 
ötvösöknél 1701 : Vorgesetzte P ringen  
dieser Bruederschaft der freyen Gold- 
schmidtkunst. Kassán 1598: a ttyok , Szá
zadok, 1875.738.,ki a pozsegai ötvösök
nél 1761 : pater sodalium. 1648: a tya 
m ester; nagybányai késcsinálók czéhle- 
vele (az akadémiában). 1689: öregjebb 
m ester, a. m. Aeltester, Altvater, Arch, 
ért. XL 265. K ulcsos v. kólcsosm ester, 
máskép ifja b b - vagy kisegéh-m ester, 
Brassóban a. m. Jungster-Zechmeister. 
L á tó - vagy négö-m ester, a. m. Schau
meister ; ez utóbbi csak a csetneki ta
kácsoknál, 1697. D ék á n y , a rimaszom
bati ötvösöknél tisztség, a pestieknél 
1529-ben ifjú mester v. legény. S gám -  
vevö  u ra im . A kassai ötvös regestrom- 
ban, 1607: gondviselők.

Mesterek: egebtartó m e s te r , a. m. 
cgéhbeli m esterem ber (geschworner Mei
ster); mester. — I f jú  v. ú j- m ester, a. 111. 
Jung-Meister: a ezéhbe állott új mes
ter, kivel a czéhmester a ezéh ügyei
ben mindenes gyanánt rendelkezik. 
Külföldön a XV. században, körmene
teken négy ifjú mester szövétnekeket 
vitt a szentség előtt. M eyer: Strassb. 
Goldschm. zunft. S. 67. — Ráczkevi- 
ben 1697 : bejáró mester.

Legények: sgo lga , a. m. famulus, 
ministrans, Knecht, sgolgalegény. H eti-  
bérós ifjú leg én y , hetibérös sgolgalegény, 
a. m. Lohnknecht. 1472: «die golt-

smyde ir yeglicher am antwerg nit me 
dann zwen lonkneeht haben sóllent. 
Meyer: Strb. Gsch. z. S. 55. — T árs, 
a. m. socius. T árspoharas legény, a ki 
mikor felkövette a ezéhet, tudomány-, 
köszönő- vagy társpoharat adott. — 
A p ró  béreses legény, újonnan felszaba- 
dúlt, de társpoharat még nem fizetett 
legény. Idegen legény, a. m. advena, ein 
Frembder. A pécsi gombkötőknél, 
1699 · öregbik v. igaggato  legény.

Inasok: apród, ta n u ló -a p ró d , i f jú ,  
1529: approdianus; parvulus, tyruncu- 
lus; Knabe, Lehrknabe, Jung. Inas. 
1671: m íves i f jú . T haly: Adalékoka 
Thököly- és Rákóczi-korhoz. I. 23.

A czéhtől üresek : hem plér, h im pler, 
h im pellér, csavargó, kon tá r, kan tá r, haj- 
tá r , k lon tá r, vá rb e li (t. i. conventiós, 
nem czéhbéli ötvös).

Czeledonia (gyökér), =  chelidonium 
majus: cynadonya, fechke fiu (t. i. fü). 
Clusius-Beythe: Stirpium nomenclat. 
Pannonicus, 1584. «Chelidonia gyöke
re,» «Az Celidonianak a’ vizet ioinnya 
Sargafagrul.» Francovith Gergely D. 
Haznos Es Fölötte Szikseges Könyv. 
1588. f. 17., 32 .— «Vére-hullófü-gyü- 
kér (Chelidonia) » P. Páriz : Pax corpo
ris. 1701. p. 175. — Fel-Vinczi György: 
De conservanda bona valetudine liber 
scholae Salernitanae (Lőcsén, 1694) 
czímü munkájában, p. 30. és 33 : Che
lidonia =  vére-hulló füvek. Chelido
nius =  vére-hulló fü. Czegléden ma is 
vére-hullófünek hívják.

Czemen-por, — Zementirpulver. 
Kecskeméti a czement-port már telje
sen azon reczept szerint csinálta, mint 
a hogy most készítik. Ld. Karmarsch. 
S. 78. V. ö.Kunst- u. Werck-Schul. 1.20.

Czemment v. ezément, =  1. Ze
ment; Kecskemétinél ily értelemben. 
— 2. «a ezément», a. m. domus cce- 
mentaria, Kolozsvárt a XVII. században.
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Czemmentelnyi, =  Zementiren, 
1534: zymmitieren (Meyer: Strassb. 
Goldschm.-zunft. 90.), az aranyat cze- 
mentelés vagyis finomítás által nem ne
mes részeitől, főkép a réztől megszaba
dítani. Irodalmunkban, kiadatlan becses 
munka, Debreczeni László: Commenta
rius super auri praxim czímü, 1540 
körül irt müve szól az aranyfínomítás 
technikájáról.

czendellődik, Meg — ; megczen- 
derel; megczendereltetnyi, =  sen
gen, versengen, a. m. i. hevítés által 
felszínén megpörkölni; 2. szárazzá és 
sárgává tenni. Kehrein : Onomatisches 
Wörterb. 1853. I. 365. Sváb dialectus 
szerint, melynek ismerete a magyar- 
mester-müszóknái elsőrendű fontos
sággal bír, «zengen» a. m. sengen, ver
brennen. Schmid: Schwäbisches W ör
terb. 2-te Ausg. S. 546. Kecskeméti 
vas- és sárgaréz-aranyozásnál így hasz
nálja: «meg kell az tűzön czenderel- 
tetnyi».

Czikkiny v. czekkel-arany, =
zecchino. 1693 : száz czikkiny aranyat 
adván ajándíkon. Tököly naplója. Ki
adta Nagy Iván. 199. 1.

Czímerkő, =  Wappenstein. 1534: 
«edelgestein, wopenstein oder dergli- 
chen» Strassb. Goldschm. zunft. S. 90. 
1614: czimerköves gyűrő. R.-szomb. cz. i.

Czirkalom, =  Zirkel. Már Pesthi 
Gábornál: Nomenclatvra sex lingva- 
rum. 1550. L. I. cap. 22.: «circulus, 
zirckel, a. m. czyrkalam». A Ny. ő. IV. 
389. szerint, e szó «hü mása az accu
sativus circulumnak.»

Czitvar gyükér, =  Zedoaria, olasz 
zettovario, ném. Zittwerwurzel. 1676: 
c^ itvo r,( féllot) c^ itvo rt, czitvor mag. T  seh 
M árton: Lovak orvosságos uj köny
vecskéje. 13., 17., 94. 1. — Piskolcz- 
tól mérgezettek, n cz itv a r-v Í7vet igya
nak (Aqua Zedoariae); vagy czitvart

magát rágjanak, vagy gyömbért». P. 
Páriz: Pax corporis. 1701. p. 315.

Czuzat, =  Zusatz; Id. Additium.
Dagás, =  daganat, dagadás. Kecs- 

métinél «méregnek dagása» a. m. mér
gezés folytán támadt daganat.

Dikk, =  Dicke, Hemd, fr. chemise, 
ang. thickness. Kecskemétinél: «dikket 
csinálnyi (deszkából)»; nála tehát szin
tén mintázás, csakhogy annak har
madik eljárásmódja, a Mantel, fr. man- 
teau, chape alkalmazása értendő. V. ö. 
Karmarsch. 102.

Drágakő, drágalátos kő, =  Edels
tein, edler Gestein. Kecskeméti, ezek 
közé számítja a drágagyöngyöt is. Úgy
szintén Szikszai Fabricius: Nomen
clatvra. Debr. 1593. p. 5. «gemma: 
gyöngy auagy draga kő»; Verantius: 
Diet. 5110b.lingv. 1595.p. 41.: «gemma, 
Dragi-Kamen, Draga-Keü.»

Drót, =  (goldener od. silberner) 
D raht; szokás szerint, bár nem szaba
tosan (ld. Bucher: Techn. Künste. 11S), 
a. m. filigrán, arany v. ezüst zsinór, 
sodrony. Kecskemétinél is ily érte
lemben.— 1618: «8'/4 arany sinort, 
latját i frt. 15. d. =  9 írt. 49 d.» Br. 
Radvánszky. II. 210. — 1686: «ezüst 
dróttal gazdagon tekert szép virga vagy 
stilus». Az erdélyi ev. ref. a, sz. egy
ház névkönyve. XXI. 9. — 1388: «1 
egész lóra való szerszám ezöst drótból 
68 frt.» Br. Radvánszky, II. 389. Ne
mei : dom bos-dró t (filo pieno), lapos- 
dró t és vá p á s  v. völgyes-drót (filo voto 
v. scanalato). 1696: «felére lapos, felére 
dombos drótból készített, két egyará- 
nyú hosszú arany láncz.» Történelmi 
tár, 1880. 593. Kecskemétinél: sodrott 
drót.

Drót-lapító, műszer, melylyel a hú
zás után dombos drótból lapos-drót ké
szíttetett.

Drótmű, =  «Goldschmidhandwerck
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mit der gulden trodt oder Parisianer- 
arbeit» ; «Goldschmidhandwerk mit 
der goldenen Draht- oder Parisianer- 
A rbeit» Nürnbergi czéhszabályok a 
XVI. századból. Dr. E. W iss: Viertel
jahrschrift für Volkswirtschaft, Politik 
u. Kulturgesch. Berk, 1881. LXX. 96. 
I I 2. Bocskay kincsei közt: «at ani 
eoveoczkek Parisiai Miw», «Parisiai 
M\vvel czinalt arani gombok.» Törté
nelmi tár. 1878. 146. -— Ált.: Fili- 
gran-Arbeit, sodronyos munka, 1665 : 
sodrás. Az «ötvös mesteremberek mivé 
limitatiójában» 1706: drótos m u n k á iu l  
egy latért 60 den. Tört. tár. XVIII. 
269.

Drótműhöz való forrasztó. Egyik 
készítésmódja szerzőnk szerint, hat 
arany-részre egy arany nyomó additium, 
melynek fele ezüst, fele tiszta veres 
réz, s ez égetett finum pórissal keve
rendő össze. Cellini: Orificeria, cap. 2. 
(Brinkm. S. 54) az aranyhoz két uncia 
ezüstöt, egy uncia rezet vett, mely 
szerinte e czélra jobb a sárgaréznél; ő 
is póris-perselyböl szólta rá az őr lőtt 
pórist.

Drótműves, =  1. Drahtzieher, a ki 
vékony arany-ezüst-szálakat húz és ké
szít ki. Pécsett 1494: Alexius, qui facit 
filum de auro. Koller: Hist, episcop. 
Quinque Eccl. V. 0. Bredetzky: Bey- 
träge. IV. 21.

2. Filigran-Arbeiter. Minden ötvös
nek kell értenie a filigrán húzásához, 
de nem mindegyik tud filigránnal mí
velni. Németországban a XVI. sXVII. 
században csakis az augsburgi, nürn
bergi és strassburgi ötvösök értettek a 
filigrán feldolgozásához. Roth : Gesch. 
des nürnbergischen Handels. III. 193.

DupIét=doublette. Cellininél: Ori
ficeria, cap. 6 : «emlékezem,hogy rubin- 
és smaragdszínü kristályüveggel utánzóit 
rubinokat és smaragdokat is láttam,

mely két darabból egymásra illesztett 
köveket doubletteknek nevezik. Mila
nóban készítenek ily hamis köveket s 
ezüstbe foglalják». Ezek nem mindig 
hamisak, gyakrabban csak igen vékony, 
de nemes kövek. Kecskeméti duplét- 
gránátot említ. — 1633 : zöld dupletos 
lóra való szerszám. Orsz. levélt. Act. 
N. Reg. fasc. 793. nr. 22.

Dutka, Kisebb fajta pénz. 1570: 
Dwdka. Radvánszky. II. 23. — Értéke, 
1619 : «az régi ó-dutkát tíz, és ez újat 
9 pénzben elvegyék.» Tört. tár. XX. 
280. »Die itzigen neuen Dutken ohne 
Unterscheid vor 4 Gr.» vegye el min
denki Sziléziában. Acta publica. Breslau, 
1875. S. 129. — A szebeni országgyű
lés rendeli, 1618: «ezután az dutka ez 
országban mindenütt 9 pénzben járjon». 
Érd. orsz. gyűl. emi. VII. 477. Ehhez- 
képest 1627: Dutka p(er). d(enarios). 
9.» Radvánszky. II. 250. — Joh. B(odó). 
Szentmartoni: Az tékozló fiúnak histó
riája. 1636:
Arany, tallér, Jutkám at m ind öszve szerezzed 
N ékem  rósz pénzt bár ne adgy, legyen tiéd

rezed.

Ecset, =  scet, Bürste. Miklosich: 
Slavische Elemente im Magyarischen. 
Wien, 1871. S. 15. V. ö. Ny. ő. IV. 
164.

Ecsetelnyi, =  pinseln. Ecsettel 
ecselni: scopulá pectere. P. Páriz. — 
Kecskemétinél még : leecsetelnyi, a. m. 
abpinseln.

Ecczenyi, vasat vagy aczélt =  här
ten ; ld. Aczélt ecczenyi.

Égetés ezüst, =  Brandsilber, Ka
pellensilber, Feinsilber, fr. argent fin 
ou de coupelle. Finom, tisztára égetett 
ezüst.

Égettbor, =  vinum adustum, vinum 
destillatum. Pápai Páriz. — Bethlen 
Miklós Önéletírásában, I. 197. 198. 1., 
határozottan megkülönbözteti a pálin
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kától, s az aquavitte-tól (Gvadányinál: 
«ákovita»), melyekkel újabban egynek 
veszik. «Az égettbort ■— úgymond — 
örökké utáltam, és igen ritkán, orvos
sággal ha ittam igen keveset; pálinkát 
bor, ser nemiétiben úton, ételközben, 
ittam talán életemben háromszor; aqua- 
vitát, rosolist, fahéjvizet, igen keveset 
és igen ritkán.» — P. Páriznál: Pax 
corporis. 1701. 229. és 271.1.: «gyöngy-  
virágos é g e ttb o r; h á rom szor des tillá lt 
va g y  lecsepegtetett égettbor».

Egy arányú, =  coaequalis, compar. 
Sz. Molnár.

Egyembe v. egyemben =  egye
temben helyett, nem íráshiba Kecske
métinél. Főleg a XVI., de a XVII. szá
zadban is igen gyakori. Szilády Áron a 
Régi magyar költők tára I—IV. köte
tének szómutatóiban lajstromra vette 
használatának módjait.

Eled (lassan, a szén), =  reviviscit. 
Szenczi Molnár.

Eledetlen szén, — tűzre rakott, de 
még meg nem gyulladt szén.

Elefánt-tetem, elefánt-fog, =  ele
fánt-csont. Pesthi: Nomencl. Lib. I. 
cap. 29.: elefánt-tetem, a. m. ebur, 
Helfenbein. ■— A XVII. században az 
aranynyal egy értékű, rendkívül kere
sett czikk volt. 1651. dec. 30.: «Az 
elefántcsontot — írja Mednyánszky 
Rákóczihoz — oly nagy darabokkal 
nem igen kaphatják és a miatt szűkén 
csinálhatják; ennél az kettőnél még 
több nem volt ide Bécsbe; eléggé szor
galmaztalak az jubilért más herczeg- 
emberek is ; de az mint iráni, az ele
fánt-csontot oly nagy darabokban szű
kén kaphatják; legdrágább rajta az 
elefántcsont» stb. 1652. jan. 10: «az 
elefánt csontú ládácska. . . .  miatt elég 
bajom is volt. Csak az használván, 
hogy még az elmúlt nyáron 25 aranyat 
adtam volt reá, mostan már az többit

275 ; egyébaránt ha nyárban meg nem 
adtam volna, soha bizony meg nem 
tarthattam volna, mert az (jubilér) fele
sége már drágábban is eladta volt az 
Ebenperg (Eggenberg) herczeg szá
mára». Történeti lapok. I. 245., 262.

Eligius, Szent — , az ötvösök véd- 
szentje. Tiszteletének legrégibb emléke 
nálunk 1516-ra vihető vissza, midőn 
Kolozsvárt már fennállott sz. Eligius 
oltára: Altar Sancti Elegy (lásd a Be
vezetést). — A budai ötvösök ezéhsza- 
bályai (eredetije az egyetemi könyvtár 
kézirattárában),’1696. A.rt. 1. így emlé
keznek róla: «Sollen die dieszem 
hanndtwerkh vndt Ordnung Einuer- 
leibte Goldt-Schmid-Maister Ihren Ge
wöhnlichen Jahr-Tag an Sanet Elogy 
Tag halten, vndt an den selben Ein 
Jeder Maister vndt Gesell dem heyli- 
gen Gottes dienst vndt Khürchen Opfer 
bey zu wohnen verpflicht». Szóról- 
szóra ekkép, ugyanazon kéz- és helyes
írással («Sanct Elogy Tag» stb.) rendeli 
el a szintén 1696-ban, német nyelven 
kiállított pécsi ötvös-ezéhszabály (ere
detije a nemz. múzeum kézirattárában) 
I  articulusa, szent Eligius tiszteletét. 
— A pécsi ezüstmíves (Szrebernari) öt
vösök számára szerb nyelven, évszám 
nélkül, de szintén I. Lipót által kiadott 
ezéhszabályok (másolat az egyetemi 
könyvtár kézirattárában) első pontja 
(Punctum Pervi) szintén elrendeli sz. 
Eligius tiszteletét. — A pesti ötvös- 
czéli 1760-iki szabályaiban (eredetije az 
egyetemi könyvtárban) ez á ll: «Erstens. 
Sollen die Geschworne vnd andere des 
Goldschmid Handwercks genoszene, so 
wohl Gold- als Silber-ausarbeither ver- 
pflüchtet seyn, jährlichen an Fest des 
Heil. Eligy, als den i-ten Decembris 
eine heilige Mesz in allhiesiger Stadt- 
Pfarr-Kirchen zu Peest lesen zu laszen». 
Ebből látnivaló, hogy a pesti ötvösök
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sz. Elegius napjának előestéjét ülték 
meg, mert a szent névünnepe nem dec. 
i-sejére, hanem 2-dikára esik. Ld. Du- 
fresne Du Cange: Glossarium. Paris, 
1850. VII. 381. — Már 1761-ben a 
pozsegai ötvösök, Art. 1., különböző 
tüzmüves-mesteremberekkel lévén egy 
ugyanazon czéhbe egyesülve : a tarto- 
ntányi védszentet vagyis, magyarorszá
giaknak tartván magukat, s ze n t Is tvá n  
m ag ya r k irá ly t választották védszent- 
jöknek. 1766-ban pedig, a győri ötvö
sök, Art. i., a gombkötők és Lyon vá
rosa patrónusát, szen t Leót tisztelték 
védszentjök gyanánt.

Enyő, =  enyv v. enyű : bitumen, 
gluten. Sz. Molnár.

Enyves víz,=aquaglutinata. P. Páriz.
Eresztenyi , megeresztenyi (ara

nyat, ezüstöt), =  fliessen lassen. Innen 
eresztett a rany . 1582: «Igazac es l'zin- 
ten olly igen tifztac, mint az ezúft kit 
földből el valafztnac, az őtuófóc kohók
ban olualztottac es hétszer m egerefg inen  
tiíztitottac». Bornemisza Peter: Enekec 
haromrendbe. F. Lxxxvj.

Eresztő viasz, =  «Glühwachs: 
ollyan vegyített viaszk a mellyet az 
aranyozott munkán, hogy annak vére
sebb színt adjunk, elszoktuk égetni. 
Lehetne talán mondani: F ű to -v ia s^k .»  
Szentpétery kéziratában.

Eszterga, szterga, — Drechselbank 
Drehbank, Ballagi: M. néni. szót. — 
A X VII. században gyakrabban: esz
tergái".

Etetés, — i. veneficium, intoxicatio, 
megétetés, etetővel vagy méreggel meg
etetni. Füsűs : Kir. tűk. 260.1. Átalában 
élő lények elvesztésére szolgáló szerek 
alkalmazása. Pázmánynál: Préd. 230.
1. : «ollyan, mint a halász-horgon az 
étető». Kecskemétinél: etetés és méreg.
2. a. m. edzés; étető vízzel kiétetett s 
czifrázott érezmü. 1593: Vdvarj pohár

fedeleden melnek etetés az oldala». B. 
Radvánszky. II. 96.

Etetnyi (ezüstre), =  ätzen, fr. gra
ver ä l’eau forte, ang. to etch.

Etető víz, =  Ätzwasser, fr. mor
dant, eau forte, ang. mordant.

Ezüst, ezöst, ezist, (e szó legrégibb 
alakja), üst, ist. Etymologiai s nyelv- 
történeti adatokra nézve ld. Nyelvőr. 
V. 213. VI. 551. VII. 396. Fajtái: 1685: 
bányabeli egiist. Thököly naplói. Kiadta 
Thaly. 242. 1. 1698: com pastom -egüst, 
a. m. compositum. Tört. lapok. I. 630.; 
egészen más az argentum compactum. 
Benkő : Magy. minerologia. 1786. 144. 

ége le tt-eg iist; 
f in u m  egiisi; 
g a ra s  v. h itv á n  e~ iis t; 
m ü -eg ü st v. m űben va ló  egitst;
«pénz vern i-va ló  eg iist», 1352: egy 

pénz-ezitstbÖ l csinált kicsin kereszt. Czo- 
bor Béla: Egyházmüvészeti lap. II. 17. 

p likb en  lévő  e g ü s t; 
asga lam ia-egüst, ezü stöcske -sza la in iá 

ból.» Századok. 1869. 418. 
Zom áncz-egüsl.
E züst-glét,=  Silberglätte,— máskép 

e g ü s t- ta jté k :  argyritis, lithargyrium, 
(Sz. Molnár), Metallsilber, Silber
schaum ; Agricolánál: De re metallica, 
több helyt, a m. spuma argenti.

Ezüstöznyi rezet =  «Kupffer vber 
silbern». Künftbúchlin, f. 6. ezzel job
bára egyezik Kecskeméti eljárása, csak
hogy ö só helyett gáliczkövet használt. 
A réz eziistözése hajdan szerfölött rit
kán tordúlt elő. Sokkal gyakrabban 
eziistözték meg a rézzel igen-igen ve
gyített ezüstöt. Bucher. 117. Listinél 
mégis: Cladis Mohacbiante pars IV .:

Csalárdság-vadászó, rezet aranyozó, 
Fortélyoknak ötvöse.

Ezüst-sík, kettős jelentésére nézve 
ld. Aranysík. 1678: ezüst síkos elö- 
kötö. Tört. tár. 1882. 779.

Arch. Értesítő. 23
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fakad, Ki—, =  kipattogzik, kikun- 
korodik a faszén, gyors fűtés következ
tében.

Fancsallott ezüst, =  amalgamier- 
tes Silber. Jelenleg: foncsor-ezüst.

fancsarol, Meg — (ezüstöt), =  
amalgamieren, foncsorolni. Szentpétery 
kéziratában. Az eljárás leírását adja Kar- 
marsch. 72.

Fancsullott arany, =  amalgamier- 
tes Gold.

Féderbajsz, =  Federweiss.
Fecskekő, miért? előadja Kecske

méti és Apátzai: Encycl. 253.; mind
kettő Plinius után. Sz. Fabriciusnál 
p. 6. szintén a. m. chelidonius, quem 
gignit hirundo.

Fejér czin, jelzője fölösleges, a. m. 
fejér ón, ld. ezt.

Fejér gáliczkő, =  vitriolum zinci, 
Zink, Vitriol. 1696: Tseh Mártonnál,
54., 83. 1. ugyanígy. Benkőnél: Ma
gyar minerologia. 88. 1.: «fejér gálicz, 
nevezik róm a i g d lic ^kö n ek  is közönsé
gesen, tiszta fejér, a fattyú-ónnak sava».

F ejér <5n ,=  «Stannum, zyn.»Pesthi: 
Nomencl. L. I. c. 14. Gáti: Természet 
históriája, 1798. 19., 20. 1. szintén vilá
gosan megkülönbözteti a fekete óntól.

Fejér pénz, == ezüst pénz: ellentét
ben a vörös- (máskép kongó-) pénzzel. 
1555 : feyr pínz és lengyen pínz. Tört. 
tár. 1882. 390.

Fejér safil, =  fehér saphir. 1642:
(iWeiszer saphir». Meyer: Strassb. 
Goldschm.-zunft. S. 132. Jelenleg üz
leti neve : Leuco-Saphir. Rudolf: Edle 
Metalle u. Schmucksteine. 1859. S. 
149.

Fekete ón, =  ólom. «A fekete onn 
nem ollyan tiszta bányászat (mint a 
fejér ón; bányászat a. m. érez), és igen 
gazos, temérdek, seprőlékes mercuri- 
omból s hasonló kénkőből áll. Ez ned
ves földbe temettetvén, mind nagyságra

s mind nehézségre öregbül, sőt még a 
föld színén is nőni mondatik, innen 
vagyon, hogy annak nedvességétől 
öregbüllyön. Flideg és szorittó termé
szetű. Minekokáért az ő belőlle csinál
tatott edények nem olly egésségesek.» 
Apátzai: Encycl. 1653. p. 250.

Fekete sár, (betegség)= «B ilis  a tra  
quam gneci Melancholia uocant facit 
infaniam». Galeotti Martii Narn. de Ho
mine Libri Dvo. M. D. χνιι. p. 76. Sz. 
Molnárnál: Sár, a. m. bilis, cholera; 
kiben sok sárvíz vagyon: biliosus, cho- 
lericus. Apátzai Tserénél: Encyclop. 
188. 1.: «A fekete sárnak jegyei a sárga 
sár, és komor nedv egyelíttett jegyei, 
mindazonáltal a melegségnek és a forró
ságnak nyilván való jegyei is járulnak 
hozzájok, honnan ő belőle kergeteges- 
ség, fene, bőrpokol, és gonosz rüh 
s több effélék erednek». Fel-Vinczi 
György: De conservanda bona valetu
dine liber schöbe Salernitanae (Lőcsén, 
1694) czímü munkájában így versel 
ró la :
E t caro cervina, & leporina, bovina, caprina : 
A t r a  hiec bile, nocent, suntque infirm is ini

mica.
Szarvas-hús és nyúl-hús, ökör-hús, kecske-hús, 
F e k e te  s á r t  szerzők, s lész melancholicus.

Fekete szenes festék, =  bécsi 
korom, Kien-russ. Kecskeméti ugyan
ezt érti a «krétás szenes festék alatt».

Fenék-ülő, =  «Bodeneisen: fenék
vas». Szentpétery kéziratában.

Fekete zománcz, =  1. schwarzes 
Email. 2. niello (nigellum a. m. fekete). 
P. Páriz, Diet, mindkettőt összefoglalja: 
«fekete zománcz: encaustum nigrum, 
nigellum». Balassa Bálint költeményei
ben, 6. 1.: «burítva nagy fekete zo- 
mánezban». 1689: fekete zománczczal 
zománezozva. Arch. ért. XV. 189.

Fenyő-szurok vagy fenyő-viasz. 
Szenczi Molnár szerint az utóbbi =  pix. 
Kecskeméti egy helyen, a trébellő viasz



3 4 7

csinálásánái említi mindkettőt: az ő 
szövegéből kivehető, hogy fenyő-szurok 
és viasz ugyanegy jelentésű.

Finum arany =  feinesGold; aurum 
obryzum, purissimum, ad obrussam 
expurgatum. P. Páriz.

Finum ezüst, =  Feinsilber, Brand
silber, fr. argent fin, ang. fine silver. 
1472: «fyn gebraut silber». Hans 
Meyer: Die strassburger Goldschmiede- 
zunft. Lpz., 1881. S. 54. P. Páriznál: 
«finum ezüst: argentum pustulatum», 
s ez, a Latin részben, a. m. «pénz verni- 
való ezüst». Ellentéte a garas vagy hit- 
ván ezüst, ld. ezt.

Fléhely, =  flache Ahle, ang. brad 
awl. Ld. Karmarsch. I. 742.

Flusz =  Fluszspath, fluor minera
lis. Kecskeméti szerint «az flusz semmi 
nem egyéb, hanem afféle sárga, nyak
ban hordozó kláris, mint egy iveg, 
csakhogy sárga, mint az jácczint, kés
nyelet is csinálnak belőle».

Fodorgatás, fodorgatott, =  fod
rosán hajtogatott nemes érczmü. 1580: 
(virágos kupán) «Az gomboknak az 
teteye zeold zomanczos, az fodorgatása 
feligh feier, feligh zeold zomanczos.» 
Századok. 1877. 548. Bocskay kincsei 
közt: «fodorgatott arani Remek», «fo
dorgatott Arani Boglár». Történelmi 
tár. 1878. 149.

Fodorítanyi, vasat, =  «szederjesen, 
virágokkal írni», habossá tenni, czif- 
rázni a vasat. Radvánszkynál: II. 177 : 
«szablya, dömöczki, az vasa czifrás» ; 
«török szablya, fodor dömöczki». 1612· 
— Sz. Molnárnál: «fodoritom: crispo, 
calamistro», v. ö. ez utóbbival azt a 
szólásmódot, mely szerint calamistros 
adhibere, a. m. c g ifrá g n i a szót; Páz
mánynál ez a. m. sgófodorgatás.

Fodorítás, =  Damascirung, czifrá- 
zás (vasé).

Fogpor, fognak az pora, Kecs

kemétinél a. m. égetett elefánt-csont 
pora.

Fogó, =  Zange; forceps, csipővas, 
Veszprémben (alkalmasint Zieher-ből) 
csipérvas. Győrött csipétvas a. m. 
Feuerzange. Ny. ő. XI. 528. «De for
cipibus» bőven ír Theophilus. Lib. III. 
cap. 7. Vetélk. 105— 107. v . : drót-vonó, 
hajtó, harapó, srófos és tilgclö-fogó. Ez 
utóbbi Szentpétery kéziratában: Kluft 
a. m. tíig i fogó .

Forgács-Iáncz, forgácsos láncz,=
többnyire keskeny vápákkal, forgács
formára «fodorgatott» (arany) láncz, 
minőket a XVI. század közepétől máig 
készítenek az ötvösök. 1584: «forgaczos 
arany Lancz». Századok 1877. 558. 559. 
1662: «Egy forgács arany láncz.» 
1696 : «Más lukatos, lapos forgács . . . 
arany láncz.» Történelmi tár. 1880. 
58 9 · ,  593 -

Forint-arany, korona-arany, =
«scutatus sive coronatus: forént avagy 
korona arany». Comenius-Szilágyip. 96.

Forma, =  «proplasma: forma, 
mellyben öntenek az ötvesek». «For
mába kiönteni: in proplasmata effin
gere». Pápai Páriz. Kecskeméti a 
fövénybe öntésnél említi, ugyanily ér
telemben. Szentpétery kéziratában élő 
szókulemlíttetnek : «formálni, formen ; 
formáló v. öntő palaczk, Formenfla
sche ; formáló föld v. formáló homok, 
Formensand».

Formáló deszka. A fövénybe ön
tésnél mikép használják, leírja Kecske
méti.

Forrasztanyi, megforrogatnyi, =
löthen. E művelet, a barbárkorban, 
mindaddig míg a tiszta nemes érczet 
toldalék nélkül használták föl, úgy látszik 
egyszerűen abban állott, hogy a forrasz
tandó tárgyon azt a helyet, hova ragasz
tani akartak, megolvasztották. Jelenleg 
a forrasztás abban áll, hogy az érezda-

23*
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rabokat valamely lágyabb, izzó-olvadásba 
hozott idegen érez segélyével, összera
gasztják. Ily idegen érczanyag az ezüst, 
vörös-és sárgaréz; az ón, ezüst, arany- 
vegyíték, ezüst és réz, vagy ezüst, sárga
réz és horgany. Bucher. 116. — Az 
ötvösség minden időszakában nagy 
ügyelettel voltak arra, hogy a levegő 
kártékony hozzájárultát, az élegülést 
megakadályozzák. Az ó-korban salét
rom és húgyany szolgált e czélra; Theo- 
philus borkövet és sót, Cellini pórist, 
ammoniakot vagy rézéleget, Kecske
méti borkövet vagy pórist használt. 
A porrátört pórist azú. n. pórispersely- 
ből a forrasztandó helyre hintették, s 
mihelyt az érez, a fa-szén tüzének sza
kadatlan szítása folytán, egész felszínén 
izzani kezdett, hideg vizet frecscsentet- 
tek rá.

Forrasztás, forrasztó, =  Loth, 
Löthen. Szentpéterynél a Schlag- 
loth is egyszerűen csak forrasztó; 
Kecskemétinél: pogány-forrasztó. Ld. 
ezt.

Forrasztó cső, == Löthrohr, Blase- 
rohr, fr. chalumeau (á bouche), ang. 
blowpipe. A Vetélkedés 115. versében: 
«forrasztó csüvek». Szentpétery szerint 
Blasrohr vagy Löthrohr, «forrasztó cső
nek » neveztetett 1833-ban is. Megle
hetős szűk, 0.20—0.25 M. hosszéi 
sárgaréz cső, mely egyik végén kitá
gul, a másikon kihajtva, finom nyílással 
van ellátva. A cső tág végét a szájba 
veszik, hogy egyformán s tartósan 
fújjanak bele; szűk vége a tűzbe jő, Kar- 
marsch. S. 407.

F ó to s =  foltos. Rossziíl vagy tarkán, 
rész  s p r i n t  aranyozott műről. Ez utób
bira példa, 1580: zegenkent araniazot, 
foltonkenth chak feyer. Századok. 1877. 
550. Fót == aranyozásnál pusztán, más
kép paraszton maradt tér vagy szérű. 
«Dolmányán a szabó parasztot nem

hagyott», (Arany: Toldi 11. ének), azaz 
mindenütt kisujtásozta.

Fövényben öntenyi, =  in Sand 
giessen. Az ötvösök ércz-öntésnél, ren
desen mintát nyomtak a homokba, 
trippelybe vagy ossa saepiába, mely 
mintának megfelelő volt a külső, sza
badon álló fele. Bucher. S. 112.

frisselnyi, Meg — (az vasat), =  
frischen, fr. affiner, a nyers vasat ko
vács-vassá készíteni. Szenczi Molnár
nál : frisselem, renovo, polio, repurgo. 
Ily értelemben szól az Appr. Const. P.
II. tit. 16. art. 4 . f r i s s e i t  és fr isse le tlen  
aranyról. E szerint Thalynál: Adalé
kok. II. 284.: «mint aranyat tűzben 
ugyan megfircseli (így)» a közlő helye
sen tette, hogy az utolsó szót kérdésbe 
vonta; fircseli helyébe frisseit teendő.

fűlnyi, Fel —, — zárt helyen, alul
ról felhevíteni. Kecskemétinél: «hadd 
felfülnyi».

Füge-fekély, =  ficus. Simái: Végt. 
szed. szót. 214. Kresznericsnél füge- 
süly.

Fűlt, megfűlt, =  adustus, tostus, 
torridus, fervefactus, calefactus. Sz. 
Molnár. V. ö. Lehr Albert: Toldi 55.1. 
— Kecskemétinél: tiszta fűlt fejér só.

Furdancs, =  Dreil vagy Dreilspitz. 
Szentpétery kéziratában. Cselkónál: 
Válogatott darabok. Pozsony, 1817. 
166.1.: «furdancs: puska gyújtó-lyukat 
fúró eszköz a puska-csinálóknál». Frecs- 
kaynál: Épületasztalosság, 143. 1. F. a. 
m. Bohrwinde, vilebrequin. V. ö. Táj
szótár. 129. 1. — 1662: furtáncs. A 
A somorjai régi jegyzőkönyvben, So- 
morja város levéltárában.

Furdancs-tőke. A Vetélk. 113. v .:
Es a furdancs-töke,
Sokféle furdancsival.

Fúvó, =  follis. Ld. Theophilus ér
tekezését, Lib. III. cap. 4.: «de folli
bus» és III. c. 82.: «de conflatorio».
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Gáliczkő, =  Gallizenstein, vitriolum 
cupri, Kupfer-Vitriol. Comenius-Szilá
gyi, Janua. 16. 1. : gáliczkő avagy rég 
v irág . Benkő szerint, Magy. min. 89. 1. 
«kék-kő  közönséges névvel». Miklo- 
sich szerint, Slav. El. 14., e szó a szláv 
«skalice»-ből jött át hozzánk. — Kecs
keméti fe jé r  és «égetett gáliczkő vet» is 
említ. V. ö. Varga témával.

Gamahó =  cammeo (Cellininél). 
1545 : Az Egykbe (t. i. gyűrűbe) vagyon 
egy gemcilw, mynd kettew pethetes. 
Régi magy. nyelveml. II. 57. 1. 1597: 
G am aw ol. Győri tört. és rég. fűz. I. 58. 
1570. és 1582 : gam aho. 1601: gam ao. 
1612: g a m m a o  és g a m m a o  /tő. 1642: g a 
m aho kis gyűrű. B. Radvánszky. II. 23.,
58.,99., 178.,180., 175. Ismeretlen szár
mazású nemzetközi szó. XIV. száz. fr.-lat 
camaheu, camahelus, ang.-kplat. cama- 
hutus, camahotus, kpfelném. gámaheu, 
sp. camafeo, újfr. carnée és camaíeu. 
Diez: Etymol. Wörterb. der rom. Spr. 
3-te Ausg. I. 103. Ducange-nál: Gloss.
II. 4 0 .: carnatus =  sardonyx; cam alv
inis : lapis pretiosus, gall. camaíeu, ca- 
mayx, idem. — Kecskeméti meghatá
rozása szerint e szó eredetét, a mint 
már Rapp: Gramm. II. a., 127. állí
totta, a szláv kamenjben kereshet
jük, mely átalában követ jelent. O 
ugyanis ezt írja: «mind gamahónak 
híják azt, valamellyet emberfő-formára 
faragnak, akár micsoda kőből faragják». 
Ezzel egyezik Radvánszkynál II. 94.
1595; «egi kis gam ahos Arany gwrw 
zomanczos fe y iu e l feketeuel». Ott azon
ban a közlő Waltherr Imre így magya
rázza: «gamaró =  mennykő színű 
drágakő, chalasias». Waltherr urat bi
zonyára régi szótáraink vezették félre. 
Molnárnál ugyanis I. 177. «chalazias: 
menyütőkő szí nő drágakő»; P. Páriz- 
nál pedig, «gamahó-kő: chalazias».

Garas vagy hitván ezüst, =  «ge

ring Silber», a brassai ötvös-czéh va- 
gyonjegyzékében; graues v. Grausil- 
ber. Unverzagt: Technolog. W ör
terbuch. Wiesb., 1869. S. 223. 1688: 
«1 öreg garas (Frosch) kiben is egy 
öreg smaragd kő vagyon mellre való 
400 frt». B. Radvánszky. II. 380.

Gépely, =  1. Göpel, Göppel, v. 
Gappel, P. Páriznál machina tractoria, 
Ballaginál emelő csiga, Czelder Márton 
felsőbányái ref. lelkész értesítése sze-’ 
r in t : gépely, a bányából az érczet fel
szállító, lóerővel körüljáró csiga, mel}· 
köteleken húzza fel az érczet a mély
ségből. -— Szarvas Gábor az aka
démia nagy szótárának e szóra vonat
kozó hibás etymologiáját bizonyítgatva, 
Ny. ö. IV. 396. azt állítja, hogy a gé
pelv nem a Hebel-böl lett, hanem a 
német Giebelből. Annyiban igaza van, 
hogy a Giebel-t is gépely néven vettük 
át. De felejti, hogy e szó «gépely» két 
különböző tárgyra vonatkozik a magyar
ban, és hogy a XVII. század végétől 
fogva székire használt «gépely», mint 
«bányabeli gép» kétségkívül egyszerűen 
csak az ugyanazt jelentő «Göpel v. Gap- 
pel» átvétele. V. ö. Scheuchenstuel: 
Idioticon der österreichischen Berg. u. 
Hüttensprache. 91. 105. 106.

2. Giebel, faczövek vagy vasrudacska. 
Kecskeméti ily értelemben használja.

Gíra, géra =  marca. Egy arany girá- 
ban 43.5 nehezék arany, 0.33 neh. ezüst,
O. 16 neh. réz; egy ezüst girában 39.5 
neh. ezüst, 5.5 réz volt. V. ö. Tört. tár. 
1878. 365., 366. A Székelyföldön, bizo
nyára a biblia nyelve, máig fenntartotta, 
«marka (pénznem) és lelki ajándék» 
értelemben. Kriza: Vadrózsák. 500.

Glét, =  Glätte. 1688: egy cseber 
glét teli. B. Radvánszky. II. 396. 1701 :
P. Páriznál: Pax corporis, 305., 313., 
314. orvos-szerül ajánlva.

Gömbölyeg, — rotundus, globosus,
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gömbölyded. Bocskay kincsei közt:
(i egi geombeolieg arani lancz.»Tört. tár. 
1878. 147.

Görög fejér, =  Bleiweiss. Sz. Mol
nárnál: «cerussa, fucus,» az előbbi he
lyesen (v. ö. Heraclius. Lib. III. cap.
24., 25., 29., 36., 50., 34., 56., 58.), 
az utóbbi hibásan, mert fucus tulajdon
kép a. m. vörös kendőző szer. V. ö. 
Keesz: Fabricate. II. Bd. II. Th. 983.

Goront, gront, (aranyas műé) =  
Grund, fr. blanc. Ld. Karmarsch. 814. 
Sz. Molnárnál ily értelemben fordul 
elő «gerend: basis». Baróti Szabó Kis
ded szótárában, gerend, egyebek közt 
a. m. talp, fenék.

Gőztől, =  Gestell, Eisenkasten; 
Kecskemétinél kük Vorherd, v. Vorder
gestell értelemben. A tűz hatásának kü
lönösen ellenálló anyagból kell készí
teni. V. ö. Scheuchenstuel: Idioticon.
47., I O I .

Granállott ezüst, =  granulirtes 
Silber. Az olvasztás és vízbe-öntés által 
szemcsézett arany-tartalmú ezüst. Kunst- 
u. Werck-Sch. I. 178.

Granálnyí, meggranálnyi, öszve- 
granálnyi, =  granuliren, fr. granuler, 
graner, a. m. Péchnél szemcsézni. O l
vasztott érczet lassan hideg vízbe önteni, 
mi által az, gömbölyű szemcsékbe áll 
össze. Minerophil Freib. S. 266.

Grattos, =  karátos. Kecskemétinél: 
14 grattos arany.

Grestikkely, =  Grabstichel, mely 
Ballaginál (Német-magyar szót. 1881. 
448. 1.) a. m. «kupás véső, árvéső, 
vésőár». Kicsiny négyszögletű aczél- 
véső, fr. burin, ang. graver, mely a tu- 
lajdonképeni vésőtől, Meissel, fr. ciseau, 
abban különbözik, hogy nem a ka
lapácscsal, hanem szabad kézzel kell 
jártatni. Vésőknek, rézmetszőknek öt
vösöknek együk legfőbb eszköze. Theo- 
philus: Schedula, lib. III. cap. i i .

így írja le készítését: «Fiunt quo
que ferri fossorii ad fodiendum hoc 
modo. Fit ferrum ex chalybe puro, 
longitudine digiti majoris, et grossum 
ut festuca, in medio vero grossius, et 
est quadrum; una cauda ponatur in 
manubrium, et altera summitate lime
tur una costa, qua: est superior, usque 
ad inferiorem, sed interior est longior, 
quas limata gracilis est in cuspide; 
quod calidum temperatur in aqua». 
Ezen edzési eljárás olvasható u. o. lib.
III. cap. 20. Használatát így írja le a 
Vetélkedés 110-ik verse:

Polstikkelyt, g r a h s t ik k e ly t ,
Hegyes m űszert, fléhelyt,
Effélét kell ta r tan u n k :
Két három  tutzetet,
Nagyobbat kissebbet,
El nem  lehet m úlatnunk.
Ezekkel lyukasztást,
Bémetszést faragást,
Mi m unkáinkon tészünk.

Grispan, =  Grünspan, szénsavas 
rézéleg. Grispan név alatt jő elő már 
az 1330-as években. Régi magy. nyelv
emlékek. II. 48. — 1618 : grispán gyer
tyák festésére. Radvánszky. III. 29. — 
1784: krispán. Werner-Benkő 79. 1. — 
— Erdélyben, Homoród-vidékén, ma 
is kirispán. Ny. ő. V. 32. Kecskeméti
nél: jó fé le , (vagyis) bécsi g r is p a n ;  jó 
fé le  bécsi, ne törökországi.

Gró, =  grau, szürke.
Gyapot, — Baumwolle. Török ere

detű magyar szó, mely tőlünk ment át 
a délszláv nyelvekbe, ld. Munkácsi 
értekezését Nyelvt. közi. XVII. 13. — 
Pesthi: Nőmének Lib. I. cap. 14.: 
«gyapot, bombix, baumwol». Már P. 
Páriznál, s attólfogva a legújabb korig, 
«gyapott». Ugyanígy nevezi s rendkívül 
érdekesen ír róla, Magyarországban való 
termesztését ajánlva, Mikes Kelemen : 
Törökországi levelek. I. 137.; a gya
pot-kereskedést Segesvárt egy görög
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ötvös kezdte. Dd. 1726. Segesvár-város 
régi levéltárában. Nr. 3 3 3 8.

Gyémánt, gyakran, kivált költőknél, 
magyarul is a d a m a s  v. a dam askö . 1579: 
R osa G iem anth . B. Radvánszky. II. 27.
1. 1600: g y  im á it. Tört. lapok. I. 53., 
54. 1. 1658: d im á n t, d iam a n t. B. Rad
vánszky. II. 330., 331. Gyakran em
lítve : táb la - v. táb lás és hegyes-gyém ánt. 
1600: «egy öreg tábla gyémánt, három 
apró táblagyémált, negyedik egy kis 
hegyes gyémánt, három szegre metszve». 
Tört. lapok. I. 54.

Gyémánt tén ta , =  Diamanten- 
Dinte. Cellini: Orificeria, cap. 8., 9. 
igen érdekesen és bőven írja le, «mi- 
kép adatik tinta a gyémántnak». E 
tinctura készítéséhez Cellini jobbára 
ugyanazon szereket használta, mint 
Kecskeméti. Egy másik recept, a Kunst- 
u. Werck-Schulban, I. 234.: «Eine 
gute Diamanten-Dinten zu machen. 1 ,̂ 
Nimm ein Wachs· Liechtlein j verbrenne 
es unter einen Messingen Becken oder 
Blech I und nimm den schwarzen 
Rauch I nimm ein wenig Terpentin 
und Mastix / ana, zerlasz es in einen 
säubern Kupffernen Schällein». Ez, az 
első tétel kivételével, egyezik Kecske
méti eljárásával, kinél «gyémánt ténta, 
tem érdek» a. m. s ü n i  gy. t. ALugossy- 
codexben hatféle módja van előadva; 
egyik közülök, mely «égj" gemant tenta 
temérdeknek» : Kecskeméti reczeptjé- 
nek a párja.

Gyentár, gyantár. Az orosz Jantar, 
néni. Bernstein, a. m. gyantár, gyanta. 
Gyarmattá: Affinitas. 1799. p. 312. 
Itt össze van foglalva a gyantár, gyanta 
és Bernstein, mely utóbbit, a mai nyelv- 
használat is, borostyánkőnek nevezvén, 
határozottan megkülönbözteti az elöb- 
beniektől. A XVII. században «Gyánta: 
electrum, succinum, resina, gypsium. 
Gyantár, idem  λ  Sz. Molnár. Ennélfogva

gyen tá ros, g y a n tá ro s  és gyon tá ros, vala
mint g xa n tá g o tt és p a llé ro zo tt (bútor- 
nemű) akkoriban ugyanegy jelentésű, 
így nevezték a schellack-kal vagy fir- 
niss-szel fényesített holmit átalában. 
Csak a legújabb időben kiilönböztette- 
tett meg e szó : gyantár, a. m. Firniss, 
a csiszár-szertől, a. m. Politur. Frecskay : 
Épületasztalosság, 142., 145. Toroczkón 
ma is, «a szoba minden bútorzata g y a n tá 
ros azaz meg van festve s virágcsokrok
kal és arabesk fonadékokkal ékesítve.» 
Orbán: Székelyföld. V. 219.— 1567: 
semy g en th a r  nynthen raythok (t. i. a 
pajzsokon). Régi magy. nyelvemlékek.
III. 70. 1. 1593 : Gyantaros auag fenió 
viaßßal meg boríttatot tabla. Sz. Fabri
cius. p. 150. — 1656: Az követ házát 
megczifráztatám gyon tá ras festékekke l. 
Okmánytár II. Rákóczy György dipl. 
összekött. 435.I. 1676: aszta lo s-, b ik fa - ,  
fe n y ő - ,  sg tirok-g ya n ta  (gyantár sehol). 
Tseh Márton: Lovak stb. 15., 33., 51., 
55., 65., 73. 1. Ellenben 1701 : a sz ta 
losok g y a n tá r  ja . P. Páriz: Pax corporis. 
303. V. ö. az «asztalosok ntívek lirni- 
tatiojával» 1706 : g ya n tá ro s v irágos  v. 
gyan tá rosan  v irágosán  testve. Tört. tár. 
XVIII. 267.

Gyöngy, =  gemma, margarita, unio. 
Pesthinél.Nomencl. L. I. c. 23.: «gemma, 
perle, gijewngij». V. ö. Nyelvi, közi. 
XVIL 95. Latin neve után jelképesen, 
1666 : «az.. . margarita-kő, kit az nap 
szépít bizonyában is : jelenti az császár
nét, kit Margaritának hívnak, és hogy va
lamint a követ a nap szépíti igaznak: 
úgy a császár is az szűz Margaritát szé
píti». Századok. 1876. 393. — Nemei: 
ig a z  gyöngy, gemma genuina, v. d rága -  
lá tos gyöngy, margarita pretiosa. Tolnai 
F. István: Kalauz, 1679. 720. 1. 1652: 
k á r ty a -g y ö n g y , k e rék -g yö n g y , t is f ta -  
gyöngy. Századok. 1873. 352.

Gyöngyáros, =  Juwelier; gemma-
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rius, draga kó áruló; margaritarius, 
draga gyöngy czinalo. Sz. Fabricius, 
n o ., I I 2 .— 1649: gyöngyáros jubi
ler : Ld. Jubiler.

Gyöngyház, =  Perlenmutter, mater 
perlarum. Pesthi: Nomencl. L. I. c. 
23.: «Gijewngi jannija, perlenmuter, 
mere de perle, (cseh) perlowa matka». 
[608—21 : «gyöngyház-csiga». Tört. 

tár. 1878. 160. — Miskolczi Gáspár: 
Egy jeles Vad-kert. Lőcse, 1702. p. 578.: 
«gyöngy termő csiga». Összetételekben 
még 1580: «gyeongy ház pohár». Szá
zadok. 1877. 553. A XVII. században 
«gyöngyházas», s a múlt század óta 
gyakran «gyöngyhátas».

Hájogkő,= Chalcedonix. 1608— 21: 
Hályogkő-gombok. Ipolyi közi.: Tör
ténelmitár, 1878. 159. A közönséges 
bányászok «az homályos kálezédonixot 
hájogkőnek» nevezik.Werner-Benkö 17.

Halhéas, =  pikkelyes. Sz. Molnár: 
halhajas: squamosus; halhéa haja: 
squama. Werner-Benkö : halhéjas vagy 
pénzes : squamosum. Kecskemétinél: 
halhéas szín. A régi nyelvben igen 
gyakran: halhéjas karaczél, mely a. m. 
corazza, Schuppenpanzer. Déván, 1579: 
«halhev pohár». B. Radv. II. 27. 1697 : 
(a crocodilusnak) halhéjasforma erős 
bőrű farka. Komáromi János naplója. 
31. 1.

Hamm, =  ham v, hamu. De már 
Kecskemétinél is h a m n sg é n y , a. m. 
hamuszín. Ez Bornemiszánál: Enekec. 
f. ccxxi.: «hamu kec fzin».

Héa, =  híja vminek.
Hegyes szín , =  éles, szemszúró 

szín.
Helymes. Ismeretes, de mindeddig 

megfejteden szó. Megfejtve, valóságos 
Columbus tojása. Jelentése ugyanis a. 
m. helm-es, azaz sisakos. A legtöbb 
ezéhszabályban a mesterremek tárgyai 
közt van, mai szóval élve, egy heral

dikai czímerpaizs, sisak és járulékainak 
kimetszése. 1473 : a kolozsvári ötvös- 
czéhszabály szerint, mesterré csak az 
lehet, a ki tud «insign ia  a u t cl enodia  
a r m a tic a . . .  Clipeum armateum for
mare et bene facere, wappen graben, 
insignia scutirisare» etc. — 1510: «Öt
vös-renden való új mester tartozik csi
nálni egy pöcsétett, a kiben metszen egy 
s isa ko tt és egy pa ig so tt» . Az alsó-körösdi 
(máskép körösvásárhelyi) ötvösök, csi
szárok stb. articulusainak záradéka (má
solata a nemzeti múzeumban). A pesti 
ötvösök 1529-ben mesterremekbe tar
toztak készíteni: «unum sigillum, hely- 
nies vocatum».— 1600: «az harmadik 
remeökegi he lym ós peczet, de nem 
roH elios es n ito t heljm ös». A deb- 
reczeni ötvösök czéhlevele. XVII. Art. 
A latin példányban «hei nies pechet et 
non rostreatum». — 1601 : «Első
ben mester remekben csenáljon 
egy pecsétet ném et s isa kh a l és vé r
tekkel egyetemben». A kassai ötvös- 
ezéh articulusai. I. Art. — 1603 : 
mester remek «egy helym es pecsét». A 
komáromi ötvösök czéhlevele (az egye
temi könyvtárban.) — 1708: mester
remek «in s ig n ia  scu lp t itta  cum  clypeoet 
ga lea» . A rozsnyóbányai ötvösök ezéh 
levele (a felsőmagyarországi múzeum
ban.) — Végre Lőcsén a mester-remek 
harmadik darabja gyanánt «soll er ein 
Sigill schneiden mit einen H elm  u n d  
H elm d ecke» . A lőcsei ötvös-ezéh articu
lusai, 1748-ból (eredetije az egyetemi 
könyvtár kézirattárában).

Hézagon öntenyi gipszet, vagyis 
úgy, hogy belül üres maradjon. Hé
zag ugyanis a régi magyarban a. m. 
üres. Baronyai Decsi Adagiáiban, 
Chii. IV. Cent. III. Dec. I. 2.: «Szépen 
szól a hegedű de hégag  belől»; ennek 
variánssá u. o. Ch. III. C. IV. D. VII.
6.: «szépen szól a hegedű de üres be
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lül.» Ld. Ballagi Mór: Baranyai Decsi 
és Kis-Viczay közmondásai. 12. 1.

higgad, Le, — =  leszáll. Kecske
m étinél: «lehiggad az (olvadt viasz) le
nekére az szerszám.» V. ö. a népdallal:

Zavaros a Tisza,
N em  akar higgadni.

Hijucz -- hiuz.
Himégetés, =  szkófium égetés. Ld. 

Skófiom.
Húgyik, a csiga. Húgyom: mejo, 

mingo. Sz. Molnár.
Húgyos plancz, ld. Plancz.
Hurina =  urina.
Illuminálnyi, aranynyal, =  illumi

nare, színeim, färben.
író-arany (v. ezüst), =  Mahlergold. 

A Lugossy-codexben : írn ia  való a ran i. 
Ld. Képíró-arany.

Iskatulya, =  Schachtel. Bocskay 
kincsei közt: «zw/ffeÄ’asTscatula», «vo- 
netekos fedelw scatula». Tört. tár. 
1878. 146. Kecskeméti szól meccgett 
iskatulyáról is.

Ivolya =  viola, a magyar nyelvben 
igen ritka hangátvetéssel ibolya. Nép
dalokban viola, vijola, viloja. Come- 
nius-Szilágyinál, Index. 485.: ig o lya  
is. «Ivolya, Páriz Pápai habet vacci
nium, sed hoc est Afnya, Ivolya vero 
nihil aliud est, quam viola, quod Ma
gyart nominant mox viola, mox ibo
lya, mox autem ivolya». Leschka: 
Elenchus Vocabulorum Europ. p. 99.

Jubilér, =  Juwelier, fr. joaillier, 
metteur en oeuvre, ang. jeweller. Kő- 
foglaló, az a ki a drágakövek befogla
lását (néni. Fassen, fr. monter, mon
tage, sertir) végzi. «Gemmarius, Gyöngy 
áros jubilér». Comenius-Szilágyi 1649. 
p. 101. Sándor István : Sokféle. V. 106 : 
«jubellér».

kabálódás, Ész nélkül való— . Matkó 
István Bányász csákányában, 1668. 
323. 1. kábálkodni: stultescere, inep

tire: Veresmarti Megtérése históriájá
ban, kiadta Ipolyi, 308. 1. : «magad se 
kábálodjá l, egyebeket se csalj».

Kakaskő, =  alectorius, alectoria, 
lapis in ventriculo galli nascens. Ka
kas kű. Sz. Fabricius, p. 6.

Kapel, =  Kapelle, Treibscherbe, lat. 
cupella (ld. Debreczeninél többször), fr. 
coupelle, tét, ang. coupel, cupel, test. 
Égetett csontporból készített csésze. 
Karmarsch. 69. Szentpétery kéziratá
ban: «Capell: az aranynak és ezüstnek 
tüzbe való megfínumítására készített 
massza mindenestül; abtreiben v. cape- 
lieren : az ezüstöt és az aranyat az úgy
nevezett testen, tűzben minden más 
vegyitéktöl megtisztítani v. fin unt (tani». 
Ez utóbbi t. i. a Kapellenprobe, Probe 
durch Abtreiben, kupelliren módjáról 
ld. Prechtl. Techn. Enc. XV. 145.

Karaszolnyi, =  kratzen : kráczolni, 
Szentpétery k. i. — Érczmüvet tisztító 
eljárás; Szatmári a nép nyelvében : «ga
raszol, felgaraszoltam az utat a kertben: 
felnyestem, feltisztítottam a gaztúl». 
Ny.'ő. VIII. 187.

kásásodnyi, Meg —, =  spröde (v. 
griesig) werden. Kecskemétinél: meg- 
kásásodik az ezüst.

Kastélyok, a rekesz-zománcz (email 
cloisonné) rekeszei. Theophilusnál: 
Sched. Lib. III. cap. 53 : «domunculi».

Kékkő, =  i. lapis lazuli; Kecske
méti szerint hibásan. 2. aquamarina. 
Kecskemétinél: «elein kékkőnek hít- 
ták, mostan immár aquamarinának ne
vezték». 3. kék gálicz, vitriolom cupri.

Kéneső, =  argentum vivum, török
ben kömüs su, gümis vagy gümüs 
(ezüst) su (víz), a. m. ezüst-víz, ld. 
Bianchi: Diet, turc-frangais. 2-de éd. 
1850. I. 1061. II. 638. Magyarul is 
1640-ben: könöső és könesö. Levelek és 
okiratok I. Rákóczy Gy. keleti össze
köttetéseihez. 615., 622. 1649-ben:
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η eleven kénesö avagy v i^ e p ü s t» , Come- 
nius-Szilágyi. Janua, p. 16.; az előbbi 
az argentum vivum, az utóbbi a hyd
rargyrum szó szerinti fordítása. 1673- 
ban: kenicsö. Rimaszombati czéhira- 
tok. — A hazai ötvösök erdélyi kén
esöt használtak, honnan a XVII. szá
zadban, e mindenkor keresett czikket, 
Lengyelországba, Felső-Magyarországba 
s le egész Konstantinápolyig általag, 
mázsa, csanak és oka-számra vitték ki. 
Egy oka ára átlag 90— 180 oszporán, 
vagy i — i '/ , reáltalléron, mázsája, kö
zépszámítással, 60 reál-talléron kelt el 
Törökországban. Ld. 1619 : instructio 
pro dno Tholdalagi in venditione ar
genti vivi íienda. Tört. tár. 1882. 472. 
V. ö. Erdélyi történelmi adatok. II. 27.,
41., 80., 81. A két Rákóczy fejedelem 
családi levelezése. 238. 1. és Levelek és 
okiratok, stb. 6., 3 6., 41—43.,207., 221., 
22j., 226., 228., 318., 321., 322., 530.,
553., 615. A 30. lap szerint Velen- 
czébe is szállítottak erdélyi kénesöt. 
Ováry Lipót lovag a velenczei levéltár
ban legújabban fölfedezte Bethlen Gá
bornak kéneső-szállítás tárgyában Ve- 
lenczével kötött keresk. szerződését. Az 
erdélyi bányákból még 1699-ben is száz 
mázsa kéneső került ki, ld. Cserei Mi
hály históriája, 280. 1.; jelenleg jó, ha 
annyi font.

Kénesőznyi, megkénesőznyi, meg- 
kénesőződik, kénesővel megfognyi, 
megfogattatnyi, =  verquicken.

Kénesős iskatulya. Oly faskatu
lya értendő ez alatt, melyben kéneső 
állott, s melyben a vékony-arany0- 
zásra kiszemelt sima-művet megrázo- 
gatták, miután már előbb a kénesős 
ru h á v a l megtörölgették. 1601: kénesös 
szelencéé. A kassai Eötwös Czehnek 
Regestromában. — Apátzai: Enc. 249. 
így ír az «élő ezüstről» és tartójáról: 
«Az ő vékonysága az oka, hogy akar-

mely temérdek, még a szarvasbőrt is 
által hattya, és hogy akarmely bányá
szati edényeket által rágjon. Ha az ara
nyat véle megkenik, a tikmony héjnál 
töredékenyebb leszen. Az ezüst edént 
penig, belé tetetvén, a lágy mészhez 
hasonlóvá teszi. Ez okon csak fa
edénybe tarthatni».

Képíró-arany v. író-arany =  Ma
lergold. 1708: képírónak való a rany  
három papiros. Arch, közlemények. 
XII. 127.1. 1708 : »festésre va ló  a ra n y » . 
Tört. tár. 1882. 567.

Kérő =  tépés. Sz. Molnárnál: «kérő, 
az sebbe: linamentum». Bethlen Mik
lós Önéletírásában, I. 204: «nagy kérő 
járt belé» t. i. a sebbe.

Késhüvely. Részei: dereka, sík vé
gén általjáró sróf, az srófon általjáró 
gomb, srófos kis gomb, sín, tündöklő 
pléh. Kecskeméti a kés többi részét 
nem említi; ezekre nézve ld. Lehr Al
bert : Toldi 43. 1.

Késmárk és késmárki gyémánt.
Irodalmunk ismeri ugyan mindkettőt, 
de egyiket sem magyarázta meg. Úgy 
látszik, Késmárk városával zavarták ösz- 
sze, mert mindenkor nagy betűvel írták, 
Késmárknak. Ertehnök a következő: 

I. K é sm á rk , =  Kieselstein, kiil. 
Gries, Sand, ált. szírt, kőszál, szikla, 
köves hegy. Zrínyi Miklósnak az 
erő, erősség kifejezésére használt ked- 
vencz szava; 2. 1. (a Nemzeti könyv
tárban) :

Az Hekla tüzei nékem  kegyelmessek 
N ékem  késmárk kövei engedelm essek.

9. 1.: «Késmárk tetején nőtt kemény 
tölgyfa». 23. 1.:

Hogyha szörnyű kínnal m egölnél hirtelen 
Vagy késm árkot nyakam ba vetnéd véletlen.

74. 1. (Szigeti veszedelem V. ének):
All re tten thetlenű l Zrini nagy gondokon 
M int nagy tornyos kősziklák magas késmárkoni

75. 1.: «Mint mikor az fölszél kés-
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márkbul kiszakad». Eszót ötvöseink ily 
értelemben tudtommal soha sem hasz
nálták. Késmárk, a fentebbi értelemben, 
irodalmunkban utoljára Faludynál for
dul elő négy helyt.

2. K é sm á rk i g y é m á n t,  =  adamas 
Hungaricus; Bergkrystall. A késmárk 
(Kieselstein) egyik fajtája, németül, kö
zönséges bányásznyelven, a. m .«Quarz», 
Cramer: Probierkunst, S. 31., melyek 
közé a hegyi jegecz is tartozik. Erre 
nézve bővebb felvilágosítást ad maga 
öreg Rákóczi György, 1640-ben így 
írván róla: «azkézsmárki gyémántokat 
Klobusiczki behozván, láttuk, sok em
bert megcsalhatnának vele, és mint
hogy isten ő felsége abban is adott mó
dot, igaz gyémántot is vehetünk, rosz- 
félét nem veszünk». Prot. egyh. és isk. 
lap. 1875. 1443., 1444. 1. — 1651- s 
1661-ben szintén említtetik «késmárki 
gyémánt». B. Radvánszky. II. 311., 
343-

Királlya (éreznek) =  regulus, Kö
nig (beim Probieren), Metallkönig, fr. 
grain d’essai, régule, magyarul, Péch- 
nél, színfémszemcske. Az a darabka 
érez, mely próbálás után a tégelyben 
marad. Minerophil Freibergerisis. 325.

Kis király, =  regulus, Id. a fön- 
tebbit.

Klammáris láda, — theca calama
ria. 1612: kalamáris láda. B. Rad
vánszky. III. 228. 1. 1698: kis vasas 
kalamáris ládám . . . .  compastom ezüst
ből csinált. Tört. lapok. I. 630.

Kő-foglaló, =  Juwelier, ld. Jubiler. 
A Vetélkedés 120. versében :

Folium  puszpángfa 
És a m ogyorófa,
Kell a kő-foglalónak.

Kecskemétinél ezenkívül említve: be
f ő  g la ln y i (követ) és kő fog la lá s .

Koh, i. =  érez, fém ; a cseh «kow, 
a. m. kő, ércz-kő». Gyarmatin: Affini

tas. 1799. p. 349. — Kecskeméti e 
mondata: «az metallomon ércsed azt 
az kohot, az kiben az ezüst . . .  és egyeb 
ezféle olvadékony állatokat szokták 
csinálnvi» — így értendő: «a metallom 
név alatt értsed azt az érczet, a mely
ből az ezüst . . .  és egyéb efféle sub- 
stantiákat szokták kiolvasztani». V. ö. 
Bányabeli kő.

2. =  kohó. «kobb, die fewrftate, fo
cus». Pesthi, I. c. 22. «az őtuóioc ko
hók». Bornemisza: Enekec. LXXXVI. 
1. — 1618: «dutkát, az szebeni és fe
jérvári kohón verettekkel együtt». Érd. 
orsz. gyűl. emi. VII. 477. «Koholó 
kemencze». Comenius-Szilágyi p. 15. 
A Vetélk. 139. v .:

T űzhely  tapasztásért 
És koh csinálásért 
Pénzt ne adgy fazekasnak.

3. - négyszögletű, bádog sütő
edény. Csallóközben ma is így. Ny. ő. 
XII. 143. Kecskeméti koh-ot csak a két 
előbbi jelentésében használja.

Konka arany =  concha arany, 
Muschelgold, (Malergold), fr. or en 
coquille, ang. shell gold. A képíráshoz 
megőrölt arany (or moulu) gummis víz
ben eldörgölve; nevét onnan vette, 
mert készítése közben kagylókba (con
cha) öntik, külön a vizet, külön az 
aranyat, s ez utóbbit aztán azokban is 
tartják. V. ö. Theophilus. Lib. I. cap. 
30.: «de molendo auro». Kecskeméti 
leírja rnikép kell képíró aranyból konka 
aranyat csinálni.

Konst =  Kunst. Általában minden 
papirosból készült rajzminta; s külö
nösen maga a rajzolat.

Koporsaly =  Kupferschale. Vetélk. 
138. v. :

KalmAitól végy rezet,
Csinály póris perselt,
S apró ku p ersd lo ko t-

E versszakot a szó jelentésének igazo



lására hozom fel. Gyakrabban fordul 
elő mint «koporsa ly» ; így a Lugossyr 
codexben 4 helyen; a Vetélkedés 115. 
versében «sokféle ko porsá lyok» . Szent- 
pétery kéziratában : «Kupferschal: Réz 
főző-edény, magyarul szokásba: K u p 
f e r  sá ln a o . Erdélyi szász-németséggel, 
1555: kuperschol, 1556: Kupferschal
len ; ld. a brassai ötvös-czéh vagyon- 
jegyzékét.

Korigáló, =  ferrum ductile, Cise- 
liereisen.

K orincsang,= Kornzange v. Feder- 
zange, ír. bercelle, pincette, ang. Corn- 
tongs. Berwardusnál: Interpres phrase- 
ologiae metallurgiáé. Franki", a. M. 
1684. S. 47 : «Kornzange oder Truck
zange. Ist I womit die Körner aus der 
Probir-Schale gehoben werden | wird 
auch dieProbir-Zange genennet». Balla- 
ginál: «Kornzange: (kézműtan) mag
fogó; fogócska, csipeszke; (bányászat) 
szemecsfogó». Érczmüvesek kicsiny, 
gyönge műszere, melylyel finom, apró 
tárgyakat megfognak, s rövid ideig ke
zűkben tartanak a végett, hogy azokat 
megtekintsék vagy egy helyről a má
sikra tegyék. Jól írja le Theophilus 
presb. Lib. III. cap. 7.: «Item forcipes 
parvuli, in una summitate sibi adhae
rentes, et in altera graciles, quibus 
grana et alia quaeque minuta compo
nantur«. Ábráját Id. Cramers Probier
kunst. Tab. IV. A Vetélkedésben (105. 
vers) e szó is a német eredetit jobban 
megközelítve jő elő ekkép :

Vas pléh, vas mozsárral,
A sok horinczángokkál-

Ugyanott, a 115. ■ versben, bizonyára 
csak a rím kedvéért, ily alakban :

Sárga réz hórinĉ ánk,
Póris kalán, stincz, ánk.

Körömház, =  az emberi köröm ke
rülete. Kecskemétinél: a körömház 
szálkázik.

kösű, Fa —, =  Schraubzange. Bal- 
lagi: Magy. ném. szótárában : «kössü 
v. kösü — Schraubzange der Silber
arbeiter». Karmarsch, 244. 1. csak az 
óramüvesek Schraubenpolirzangeját em
líti. Szentpétery kéziratában «Schraub- 
zang a. m. kösű vagy srófos fogó». 
A Vetélkedés 118. versében: «fa-kü- 
sők» ; 103. versében :

Nagyobb s apróbb fogó,
Öt, hat srófos fogóval.

Kraszolnyi, megkraszolnyi, =
kratzen. Ld. Karaszolnyi.

Kraczolt mű, =  kárászok, kraszolt 
érez.

Kráczoló, kráczoló seprű, ecset.
— «Kratzbürste: drót-öcset, szokás 
szerént kraczló». «Drahtbürst, v. Kratz- 
bürst, sárgarézdrótból csinált öcsét». 
Szentpétery k. i. — 1673 : kráczoló-, 
kratszoló- és krászoló-ecset. Rimaszom
bati ötvös-ezéhiratok. — «Kráczoló 
seprű az ötvösöknél: peniculus». P. 
Páriz. A Vetélkedés 115. s 116. v .: 
«krászló ecsetek; kráczoló edények».
— Ábráját adja Sprengel. III. 143. 

Krécz, =  Kratz (Schawine, Abgang,
Abfall, vakarék, déchet des feuilles d’or 
ou d’argent, parings of leaf-gold). 
«Kretz: az a húladék, a melly a sze
métbe jön, és a tüzbe kiégettetvén, a 
hamuval eggyütt van addig, míg az mo
sás és olvasztás által ki nem tisztítódik». 
Szentpétery kéziratában. — A XVII. 
századi ötvös-ezéhek egyik főjövedelem
forrása volt, hogy a czéhháznál dolgo
zók a kréczet összegyűjtötték, megtisz
tították, s a ezéh javára eladták. 1602: 
«az krécz-sepréskor az mi megmaratt 
az ezéh lakássából, kéz pénz Rhfl. 38, 
den. 11». A kassai ötvös-czéh regestro- 
mában. —■ A Kecskeméti által említett 
kréczen, szorosabban véve az u. n. 
Krätzmachen értendő, vagyis azon el
járásmód, melylyel a nemes érez a va-
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karékból kiválasztatik. Mikép megy ez, 
arra nézve ld. Prechtl: Techn. Hncycl. 
VII. 167.

Krumplicza-czuzat, ezüst forrasztó
hoz. Finály Henrik értesítése szerint, 
bizonyosan valami Krumplicza nevű 
mestertől feltalált, s arról elnevezett 
additium. E föltevés valószínű ; mert a 
föltalálóról gyakorta nevezték el a sze
reket. így pl. «Carl Értei Glűh-Wax», 
«Herrn Hirtens Glasz-Fűrnis». Künst
ln Werck-Schul. 1696.1. 85. II. 21.

Kurkoman, =  Curcuma, Amomum 
Curcuma L., Gelbwurzel, a kurkuma 
nevű növény gyökere, sárga festő-szer. 
A Lugossy-codexben: kwrkomar és 
kwrkoman.

Láb-verő, =  «Fusshammer, mivel 
az illyenekkel szoktuk az edényeknek 
talpát kiverni». Szentpétery kéziratában. 
A Vetélkedés 104. versében : láb-verők. 
Ábrája Sprengelnél III. 135.

Latka, =  laterculus, tégla, téglácska, 
tán ö. f. az or. gladkajával. Szótáraink 
egyátalán nem ismerik. Kecskeméti a 
héven járó festékről szólva, azt taná
csolja, hogy «az veresset latkával csi- 
nállyad, szárazon megtörvén». Van 
latkaszín is; Werner-Benkönél, 86. 1.: 
la tkasg ín  veress; ez ollyan, mint a veress- 
téglasgín, kevés barnaszinnel elegyítve.

látogatni, Meg — (aranyat, ezüstöt), 
=  zu beschauen, zu besehen ; ld. Bev. 
232. 1. Külföldön, 1482: «der meist er 
u. zwen des -geriechts alle viertzehen 
dag umbgon sollen, das golt zu be- 
schowen», «zu besehen das golt». 
Strassb. Goldschm.-zunft. S. 70.

Lazul-festék =  Lasur-Farbe. A kö
zépkorban e keletről hozott festőszer
rel is Velencze látta el Európát s egész 
a XVII. századig Velencze volt föpia- 
cza, valamint egész addig, a velenczei 
festőiskoláknak egyik legkedvenczebb 
színe. Bőven és érdekesen ír róla I lg :

Quellenschriften. I. 158., 159. P. Pá- 
riznál, Plinius XXXV. 47. nyom án: 
lazúr-festék: armenium, color armenius.

Lazulkő, kékkő, csillagkő =  lapis 
lazuli, az arab-persa al-lazoard-ból. Cen- 
nininél cap. 62.: lapis lazzari. 1688: 
lapis lazarus. Radvánszky. II. 382. Né
metül Lazurstein; Werner-Benkö, 77.
1., innen nevezi lazurkőnek. Pliniusnál, 
XXXV. 47.: armenius, innen németül 
is régebben Armenischer Stein.

Letett garas , =  forgalomból ki
vett garas (Groschen), ellentétben a 
já ró  g a ra ssa l. 1615 : «mostan járó fejér 
garas». Frd. orsz. gyűl. emi. VII. 253. 
— Kecskeméti a /. g. alatt u. 1. rossz 
ezüstből való ó-pénzt ért.

Levél, képíró-arany, =  Blattgold, 
aranyozáshoz. Vergoldung mit Blatt
gold, dorure avec de l’or en feuilles, 
Karmarschnál 474. 1. P. Páriznál: le
vél arany: aurum foliatum. Ezt könyv- 
szántra árulták; 1685: «Képíró aranyat 
egy könyvvel magyar forinton hárman 
és harmincz pinzen. Ezüstöt egy fo
rinton». Tört. tár. 1878. 682.

Lidírczes, lidérczes, =  lunaticus. 
Sz. M. Kecskemétinél: lidírczes beteg
ség, a. m. nyavalyatörés.

Liga, megligál. A színaranyhoz nagy 
lágysága miatt, földolgozásakor okvet
lenül ezüst, réz vagy sárgaréz vegyit- 
tetik. Ezen érczvegyitéknek a törvény 
által meghatározott foka és jósága ne
veztetik ligának. A szó lex-ből szárma
zik; Ducange szerint Gloss. Parisiis, 
1845. IV. 60.: «Lega =  Gradus, boni
tasque metallorum» ; továbbá p. 107.: 
«Liga =  monetarum in metallo probi
tas a lege requisita ac definita, Gall. 
lói., aloi, Ital. lega». Corpus Jurisunk- 
ban így fordul elő : cudantur obuli in 
eadem liga, qua ipsi majores denarii 
cuduntur». Alberti regis deer. Art. 
10. §. i. — A XVI. századi ötvözés
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arányait, tabellákban, legrészletesebben 
tünteti föl egy ily czímü vastag könyv: 
«Ein sehr nützlich Büchlein darausz 
man sehr bald vnd leichtlich finden 
kan I wie ein jedes Sylber oder Körnt] 
auff den halt des Wercksilbers | soll 
legirt werden | allen Silberarbeitern 
vnd andern so sich des legirens ge
brauchen I zu nutz an tag gegeben. 
Nürnberg, cb . ID · LXXIII». Mint 
mestermüszó az ezüstmívességben «le
gieren a. m. a jó ezüstöt vagy aranyat 
rézzel vegyíteni, vagy a rósz ezüstöt és 
aranyat jobbal megjavítani». Szentpé- 
tery k. i.

lobbantanyi, Ki —, =  ejaculari, 
projicere. Sz. Μ. — ι 6ιο  : féltem, hogy 
a Nitrába lobbantanak (t. i. dobnak). 
Veresmarti Megtérése históriája. Ki
adta Ipolyi Arnold. 250. 1.

Lombik, =  lambicco, lambik, Ny. 
ö. VI. 98.; arabul al-anbiq. Diez: Etym. 
Wb. I. 241.; alembicum; «lu m b ik : stil- 
latoria cucumella». P. Páriz. Kecskemé
tinél: iveg lombik. Francovith, 1588, f. 
35.: «mafod napon kely lombekban 
vizét venny».

Luminálnyi, megluminálnyi az
setétségét =  illuminare. Ld. illuminál- 
nyi.

Lyukas vas, =  «Zieheisen v. Zug
eisen : lyukas vas, a mellyen a drótot 
szoktuk húzni és közönségesen hívjuk : 
lyu ka s  va s» . Szentpétery kéziratában. 
Theophilus, lib. III. c. 8. így írja le : 
«Ferri duo latitudine trium digitorum, 
superius et inferius stricti, per omnia 
tenues, et tribus ordinibus aut quatuor 
perforati, per qua: foramina fila tra
hantur».

Magyari király. MárGeleji Katona 
megróvta ezen igen elterjedt szólás
módot, Magv. grammatikácska, II. c. 
40.: «némellyek így szóiknak: ma
gyari király; de illetlenül, mintha ki

németi vagy töröki császárt mondana. 
M a g y a r  k irá ly  az, a mint hogy lengyel 
király, cseh király».

Masztik, =  a mastixfa (Pistacia len
tiscus L.) héjából Elszivárgó halvány- 
sárga, átlátszó, nyúlós gyanta, melyet 
a magyar ötvösök úgy vélem Sebenico- 
ból, Dalmátiából hozattak. Aranyozás
nál nélkülözhetetlen. A Vetélkedés 
102. v .:

Sokféle másztikok,
Luminálni valók.

V. ö. Keesz: Rohe materialen. 261., 
262. Kecskemétinél egy helyt említve 
m ég: m a sn iik n a k  an széke.

Masztiknak az széke. Van «tojás 
széke, bodza széke», azaz bele; de a 
mastix, gyanta lévén, ily értelemben 
nem lehet «széke». Kecskeméti a 
«masztiknak az széke» alatt bizonyára 
a mastix szine-javát érti, olyformán, 
mint a hogy a lisztnek is a lángját hív
ják néhol a liszt székinek, s Krizánál, 
185. L:

Seprik a baróti utczát,
Viszik a székelység szikját.

melegeddegél, Meg —, =  lassan
ként fölmelegszik.

Merigy, =  pestis, dögvész. «Az 
Pestis auagy Mirigy». Francovith, 1588, 
f. 38. Innen: mirigy v. merigy-halál, 
gugahalái. «Az pestis, avagy dög, mi
rigy-halál». Komáromi Csipkés: Pestis 
pestise, 1664. I .  1. — «A ragadó dögös 
merigy (pestis contagiosa) kelevényeket 
és pokolvarokat avagy tüzes keléseket 
lövöldözvén, hirtelen és mingyárt erőt 
vészen (invalescit)». Comenius-Szilá- 
gy i: Janua, p. 59. — Zrínyinél, 18. 1. 
«mirigy életemnek» a .m. halál. Szokás
mondás volt, hogy a pestises embernek 
m irig ye  szökött, vagyis hirtelen mirigye 
támadt. Cserei M. históriája. 442.

«Mezítelen úgy mint mecczet- 
len» (kő), Kecskemétinél. A drága-
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követ metszéssel és csiszolással öltöz
tetik.

Mi, =  Werk, Handwerk.
M ívelni, ötvös müvet: «Goldt-

Schmied Werkh zu würkhen». Budai 
ötvös-czéhszab. 1696. Art. 20.

Mívesek, míves emberek, == mes
teremberek. «— marhái limitation). 
Másolat 1615-ből. Orsz. levélt. Tract. 
Publ. Fasc. 1. No. 44.

Mufely, =  Muffel, fr. mouffle, ang. 
muffle. Agricolánál (Bergkwerck, 188) 
Muffell, latinul (De re metallica, 180.) 
tegula; ugyanő ábráját is adja. Szent- 
pétery kéziratában : «Muffel =  a kapel- 
lirozó edénynek teteje. Lehetne tahim 
m ondani: sapka». A Vetélkedés 121. 
versében azt mondja az ötvösökről:

O tvön hatvan m ufely 
Házánál sem m it nem  árt.

Mű-arany , =  Werk-Gold. 1600: 
m ű v e ln i való ara ni. Debreczeni 
ötvös czéhlevél. XIV. art. 1 6 1 8 :  m ű 
ben való  a rany . Érd. orsz. gyűl. eml. 
VII. 477. M űben  lévő  a rany . Appr. 
Const. P. II. tit. 16. art. 2.

M ű-ezüst, — Werk-Silber. 1618: 
m űben való  eyüst. Érd. orsz. gyűl. eml. 
VII. 477.1. 1648: «tartozik a becsülletes 
czéh az (kontár) ifjat megbüntetni egy 
gira m í-eyiistre akar penig ít. 8». Rima- 
szombati czéhjegyzőkönyv.

Műszer, =  Werkzeug. Az orosz 
«muszor a. m. műszer, véső». Gyar- 
mathi: Aff. p. 319. Pesthinél: No- 
mencl. L. I. c. 22.: «myszer: instru
menta, Werkzeug». Kecskemétinél néha 
m üsyör.

Nehezék =  «Drachma, quadrans 
semiuncite, olim pisetum. Quintchen». 
Sándor I . : Toldalék. 271. Kecskeméti
nél a. m. quintin.

Nemzetés, =  genesis (operis).
Öböl, edényé. =  «Corpus: minden 

gömbölü edénynek a hasas része».

Szentpétery k. i. — Innen Kecskeméti
nél : öblös cserep, a. m. hasas, gömböly- 
ded üregű cserépedény.

Ölgyelít, =  elegyít. «Ki így szó 11: 
őgyelíteni, ki így : elegyíteni, s ki pedig 
így: egyvelíteni». Geleji Katona: Ma
gyar grammatikácska. Gyula Fejirvár, 
1645. II. c. 33.

Oltanyi és megoltanyi (tiszta víz
ben, hurinában, serrel elegy hurinában), 
=  ablöschen : izzó vas vagy aczél gyors 
bemártása az említett folyadékokba, 
miáltal a vas vagy aczél megkeménye
dik. Scheuchenstuel: Idioticon. S. 4.

Óltatlan mész, =  calx viva. P. 
Páriz: Paralip. p. 273.; vagyis égetett 
mész, néni. ungelöschter v. lebendiger 
Kalk, fr. chaux vive, ang. quick-lime.

Ón-szar, — az ón salakja, mikép 
vas-szar a. m. vas-salak. Kriza: Vad
rózsák. 522. V. ö. «avas és az ő szara». 
ApátzaiTseri: Encyclopaedia, p. 255.

Őrt =  «quarto: quarta pars librae, 
gall, quarteron». Ducange. Gloss. V. 
552. Sz. Molnárnál, ort: quadrans flo- 
reni, vel quarta pars thaleri.

Ösd ki, — öntsd ki vagy üsd ki. 
Kecskeméti két értelemben használja; 
jelentése a szövegből mindig kivehető. 
A Lugossy-codexben: «ózd ki» és 
«osd ki» szintén így használva.

Oszpora, török aprópénz. 1633: 
«az oszpora csak annit teszen, s nem 
többet, mint az magyarok között egy. 
pénz». Levelek és okiratok I. Rákóczy 
kel. ö. kött. tört. 138.

Ötves, ötvös, etves; mindezek két 
t-vel is. Az ő-vel beszélő vidékek kivé
telével, másutt mindenütt, egész a 
jelen századig ötves és nem ötvös. 
Hunfalvy Pál szerint (Utazás a Balt- 
tenger vidékein. II. 430.): a finn-ugo
roknál «a kovács helyett alkalmasint az 
ötvös divatozott valaha, melyet a ké
sőbbi szokás az arany- és ezüst-mívesre
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szorított. Az öt szó azonos a finn u n t 
szóval; mind a kettő, érczet forrasz
tani jelent; ötvös tehát eredetileg vas-, 
eziistforrasztót teszen», stb. — E szó 
egyébként származtatható öt- azaz Öt
ből épugy, mint öt, ött, vagyis öntböl; 
mütörténelmi szempontból egyik ellen 
sem lehet kifogást tenni, mert az ötvösök 
a verő-munkát s az érczöntést ős idők 
óta gyakorolják. Bucher: Gesch. der 
techn. Künste, n o :  «Urältestwichtige 
Verarbeitungsarten der edlen metalli
schen Stoffe sind das Treiben u. das 
Giessen». Az öntés fogalmával, a szé
kely ött a. m. önt alapján, nálunk 
gyakrabban hozták kapcsolatba az ötvös 
szó eredetét. így Adámi: Ung. Sprach
kunst, Wb. 61.: «ötteni, siehe önteni; 
önteni giessen; ötves Goldschmied». 
Az akad. nagy szótár, szintén inkább 
öntősnek, mint idősnek tartja az ötvöst. 
Csak az elkárhoztatott Dankovszky: 
Magyaricae lingtue lexicon, p. 717. 
mondja határozottan: «ötü, ütü (ab 
ütni) malleus, der Hammer. Inde : öt
ves, ötvös, malleator, aurifaber, der 
Gold- oder Silberarbeiter. Ötvösölni, 
malleare, fabricari, hämmern, fabri- 
ciren». Részemről ez utóbbi mellett a 
következő nyomosabb érveket hozha
tom fe l:

i . a képzés analógiájául öttevény, a. 
m. vert fal, gát, út, via trita; 2. hogy az 
ötvös minden ny. európai nyelvben a. 
m. aranyverö, arany-kovács; Pesthi 
Gábornál': Nomen cl. I. cap. 17.: «Auri
faber, ol. oreuere (!), fr. orfeure, magy. 
ewtues, néni. goldschmidt». Szikszai 
Fabriciusnál, p. 107. eotuős: faber 
aurarius, aurifex; ez utóbbi is a. m. 
aranyat verővel kikészítő, kiverő, s in
nét, u. ο. p. I I 5 : «eotuős mihely: 
aurificina». Az aurifaber, orfévre, Gold· 
schmidnek megfelelő átvételnek tartom 
az a ra n yver  öt, kiknek azonosságát az

ötvösökkel a Bevezetésben bizonyítgat
tam. Pesthinél: «faber bractearius, bat- 
tiloro, bateudoro, aranuerew, gold- 
schlager», valamennyi szintén a verő, 
illetőleg veréstől. —- 3. Az ötvösök ön
nönmaguk, általuk, saját czéhök számára 
metszett pecséteken stb. önmagukat 
mindenkor mint egy szarvasülő szarván 
arany-pléhet kovácsolókat vagyis arany
kovácsokat, aranyverőket tüntetik fel. 
így a brassai czéh ezüst kinnjáró jelén 
(Brassó város tulaj d.), a szatmári ötvös- 
czéh pecsétjén (felsőmagy. orsz. muz.), 
a rozsnyói ötvös-czéh pecsétjén, mely 
az infulás szent Eligiust, teljes díszben, 
az ülőnél kovácsolva állítja elénk, ld. 
Századok. 1877. 808. Szóval az oeuvre 
poussée, az ütött-vert, kovácsolt, trébelt 
müvet, az ötvösök mintegy mestersé
gük jelképe gyanánt használták.

Palléroznyi, pallérlanyi, megpal- 
lérolnyi (követ) =  polieren. Szent- 
pétery kéziratában: «polieren: palli- 
rozni; Poliereisen: pallírozó vas».

Pallérozása v. pallérlása az kő
nek, Kecskeméti szerint a. m. «az szí
nén való simaság».

Palolnyi, gyakrabban pállani, a. m. 
par-lani, por-lani, azaz porolni, ütö- 
getni, á. é. rostálni. Ny. ő. XII. 97. — 
1582: nczac zabot pallaz az nagy ertz 
lonac». Bornemisza: Enekec. f. CXCV. 
— 1627: «az sütő lapáttal keményen 
pállotta az teheneit». Győri tört. és ré
gészeti fűz. I. 229. A Székelyföldön 
ma is a. m. megverni, kiverni. V. ö. 
Szilády Áron jegyzeteivel, Régi magy. 
költ. tára. II. 457.

Páráitól, megpáráhol, megpárhol,
=  i. «fuchern: párolni; Eucher: pá
roló», Szentpétery kéziratában. 2. a. m. 
megharmatozni, permetével behinteni. 
Kecskemétinél: «az fövényét szitáld 
meg, párhold meg azután vízzel». Aba- 
ujban, a mint Király Pál írja, ma is így:



«paráhold meg egy kicsit azt a virágot, 
a. m. locsold meg, de a lombja is kap
jon vizet». Ny. ő. VI. 171.

Párhagyma. Ballagi: Magyar nyelv 
szótárában II. 412., 442.: «Pár-
hagyma, kerti növény a lapos levelű 
hagymák közül (allium porrum), 1. póré, 
póréhagyma». Kimos Ignácz nagy tájé
kozatlansággal ír erről az idei Nyelvőr
ben, XII., 202., ekkép: «Van p á r  és 
póré hagymánk, a nélkül, hogy tisztába 
volnánk akár az egyik, akár a másik 
eredetével. Annyi valószínűnek látszik, 
hogy a p á r  újabb s magyarosítottabb 
alakja az előbbinek». A póré eredetével 
tisztába hozbennünketBallagi: Magyar
német szótára (1872. 621., 638.), hol: 
Párhagyma, Póré, Póréhagyma =  der 
Porree. Hogy pedig nem a póré, hanem 
a párhagyma a régibb, tanúsítja nem
csak ez az ötvöskönyv, hanem Pesthi 
G ábor í j j o - b e n  kiadott «Nomenclatvra 
sex Lingvarum» czímü munkája, mely
ben, L. I. c. 26. porrum a. m. «parha- 
gijma» ; Szikszai Fabriciusnál (Nomen
clatvra, p. 21.) 1593-ban Porrum: Par 
hagyma; Bcythénél (Fives Kónúv, p. 
46.) 1595-ben: «Par hagymának Neve
zetű Deiakul Porrum, Magyarul Par 
hagyma» ; ugyanígy Szenczi Molnár
nál és Pápai Páriznál. Míg ellenben a 
«póré» sem ezeknél, sem egész a leg
újabb ideig, sehol sem fordul elő. — 
Gyógyhatásúról így versel Fel-Vinczi 
György: Schola Salernitana czímü mun
kájában, p. 31.:
Hogyha m eddő leánt vagy aszszont találnál,
S ezeknek párhagym át enni gyakran adnál, 
Tenyészők lennének. De ha kenni hagynál 
Vére-folyó orrot folyástól m egfognál.

Páris festék. Tudva, hogy a párizs- 
madár tulajdonkép a. m. a latin parus; 
tévedés elkerülése végett sokáig kutat
tam, vájjon a páris-festék párizsit je
lent-e vagy csak torzítás pl. a prasinus,

vagy más efféléből. Utánjárásom ered
ményéül két adattal bizonyíthatom, 
hogy e festék a. m. Pariser-roth vagyis 
párizsi festék. A Lugossy-codex kezde
tén u. i, «jo p a r  iß  fe ß e h ie k » nevezte
tik ; s ennek készítésmódja is egészen 
egyezik a Kecskeméti által leírttal. Úgy
szintén a következő aranyfesték: «Fine 
Frantpósische Farbe. Nimm 4 Loth 
Saltz I 2 Loth Alkum | 2 Loth Sal- 
miac I 2 Loth Aeris ufti, 1 Loth Sal
peter I diese Farbe mit ein wenig Essig 
gerieben | und damit gefärbet». Kunst- 
u. Werck-Schul. I. 78. Kecskeméti e 
reczepttől csak annyiban tért el, hogy 
ő eczet helyett urinát v. vizet vett.

Parisiai-mű, =  Parisianer-Arbeit. 
Ld. Drótmü.

Pár-lúg =  lixivium, Sz. M. Kiss 
Ignácz úr, Nyelvtud. közi. XV. 351., 
hibásan mondja, hogy párlúg annyi 
volna, mint forró lúg! — A XVI. szá
zad végén: p a a r  ham u . B. Radvánszky. 
III. 54. 1. 1701 : «minthogy a füvek
nek pedig savok azoknak hamvokban, 
mellyböl a főzés közben kiolvadván és 
a víz közé elegyedvén a só, úgy lészen 
a p á rh íg » . P. Páriz: Pax corporis, p. 
182.

Parma cofolák, =  pharmacopoeák.
«Pharmacopola, Terielk-arulo». Diet. 
4 lingv. 1641. p. 291. «Pharmacopola, 
φαρμακοπώλης, patikáros, patikás». 
Sz. M.

Paszélló viasz =  Possier-Wachs. 
Kecskeméti fejér viaszszal, görög-fejér
rel és czinobriummal készítette. Szintén 
így, de fejér viasz helyett sárgával a 
Kunst- u. Werck-Schul. I. 313.: «Gut 
Possier-Wachs. Nimm gelb Wachs | so 
viel du wilst I lasse es fliesen | time 
darunter pulverisirt schön Bleyweisz j 
drücke es durch ein Tuch | time da
runter pulverisirten Zinober | so viel 
du wilst».

Arch. Értesítő. 2 4
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Pázsit színű zöld festék, == «Pra
sinus: pasit színű». Pápai Páriz, p. 
186. — Theophilus. Lib. I. cap. 2.:
«De colore prasino. Qui prasinus, est 
quasi confectio quaedam habens simili
tudinem viridis coloris et nigri». Mint 
közép-színt említi Heraclius, Lib. III. 
cap. 50. Szikszai Fabriciusnál, p. 90.; 
«prafinus: zöld Hin; herbidus: pasit 
Hin». Werner-Benkőnél, 62. és 79. 1.: 
pásintzöld, pásintszinzöld

Pécs, =  pest. Az orosz «Pets: der 
Kachelofen. Pes (székelyesen) kém en - 
cze, kályha. — (A szerb) Pests, petska, 
der Ofen. Pes». Gyárraathi: Affinitas, 
p. 323., 338. Kecskemétinél: egüstpécs, 
a. m. ezüst-olvasztó kemencze.

Pecsétm eccző , =  Siegelstecher. 
1594: «En belényesi pőczetmető Mar
ton» ; itt pöcsétinetö, mint ugyanezen 
korban posztóraető, szőrmető (szűr- 
szabó) stb. Magy. tört. tár. I. 190.

Példameccző, =  Stempelschneider. 
A pecsét- és a példametsző közt csak az 
a különbség, hogy ez aczélba metszi a 
példát (Bild), míg a pecsétmetsző 
aranyba, ezüstbe és sárgarézbe. Prechtl: 
Techn. Enc. VII. 211. Hazánkban a 
XVIII. század közepéig a példametszők 
rendesen ötvös-mesterek. Ezért, a ha
mis pénzverésről szólva, egyenesen az 
ötvösöket nevezi meg az App. Const. 
P. 3. tit. 55. art. 2.: «a mely ötvösök 
avagy egyéb mesterek afféléket (t. i. 
példákat) metczenének, avagy akik met- 
czeni akarnának», stb. 1708: Debre- 
czeni Ötvös András «a kassai monétá- 
riában példametcző» s egyszersmind a 
rozsnyói ötvös-czéhlevél szerint (egy
korú másolata a felsőmagyarországi mú
zeum kézirattárában), kassai ötvösczéh- 
mester volt; Nagy-Bányán, majd Mun
kácson, — Thaly K. közlése szerint — 
Ocsovay Dániel ötvös volt a példamet- 
szö (matrice-vésnök). Arch. ért. X. 304.

XI. 321., 322. XII. 162. Apafi példa
metszője , Belényesi Ötvös György, 
1675: «Egy arany példázásától kapott 
den. 3. Egy tallér példázásától kapott 
den. 4». Arch. ért. XIII. 78.

Példáz, =  alakít, formál. Szenczi 
Molnárnál: configuro, melyFrcundnál, 
Gesammtwörterb. der lat. Sprache. I. 
785. a. m. nach etw. od. aus Mehre
ren bilden. Ily értelemben mondja Fran- 
covith Gergely D(octor): Haznos es 
fölötte szikseges könyv, 1588. f. 8.: 
«melly kigyo iedzi es példázza az pokol
beli ördögöt» ; épúgy, mintegy XVIII. 
századi magyar nóta: «Hadd példázza 
a világot». Erdélyi: Népd. I. 283. 
Származik «példa» főnévből, mely nem 
egyéb, mint a német Bilde (most Bild). 
Előfordul már a Katalin-legendában. 
Alaposan ír e szóról Ponori Thewrewk 
Emil: A helyes magyarság elvei. 12. 1.

Pellet, =  i. Ballen, baillon (Schlet- 
ter budapesti aranyműves nézete sze
rint); 2. Blattéi, Platte, fr. plaque, 
table de m étái, ang. plate of metal. 
Kecskemétinél: metéld pelletekben.

Pellet-forrasztó, =  «Schlagloth- 
balken: fo r r a s z tó  p e r le t», Szentpétery 
kéziratában. 1639: a kassai inasszegöd- 
tetésben potomság, csekélység kifeje
zésére használva: «te neked is penig 
urad híre nélkül magadnak, semmit 
sem szabad csinálnod, m ég csak egy 
pelle t fo r r a s z tó l is magad szükségére 
urad hire nélkül nem  sga b a d  fe l te n n i». 
A kassai ötvös-regestrom utolsó lapján.

Penczel, =  «penicillins: ecsetecske, 
kivel testnek». Sz. Moln., ném. Pinsel, 
1696: Pensel. Kunst- u. Werck-Schul. 
II. 523. Kecskeméti az illuminálásnál 
ajánlja, hogy «puszpang vagy kecske
rágó vagy bocczafából vagy mogyoró
fából csinállyon penczelt». V. ö. Vetélk. 
120. v .: p én zé i lum in á ló n a k . P. Páriz- 
nál, Paralip. 274. szintén «p e n g e l: pe-
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nicillus». — A Lugossy-Codexben: 
«p inczó lo ífa l kell írni uele» (t. i. 
miniummal); «ir egy penchele l» . 
— 1602— 2 1 .:  «képírónak való peni- 
czellum». Tört. tár. 1878. 164. — 
XVI. század végén : «metéld meg 
az p in c g e llu ssa l». B. Radvánszky. III. 
48. Tseh Mártonnál, 68. 1.: egy p in c é i
két csinály. Készítésmódjáról hosszan 
ír Cennini: Pittura, cap. 63 — 65.

P im ez , =  Bimsstein, fr. ponce, 
pierre-ponce, ang. pumice stone. Szent- 
pétery kéziratában is : Pimsenstein a. 
m. pimez. Kecskeméti a drágakövek 
pallérozására használta.

Pisklocz, =  Spiessglas, antimo- 
nium. Jelenleg piskólcznak mondjuk. 
Pápai Páriznál mindkét alakjában elő
fordul : «piskólcz, pisklocz». Tseh Már
tonnál 15., 103. 1.: «bábui pisklocz, 
tört pisklocz». Werner-Benkőnél 72., 
88. 1. már: «a fényes pisgolcz (Anti
mon, Spiessglas)». Leschka szerint, 
Elenchus Vocabulorum, p. 178: «Pis
kólcz, antimonium, certe formatum est 
ex Spiesglas». E származtatás igazsága 
mellett szól, hogy a Lugossy-codexben 
p i^ko lc^ , p ifco lch  és p ifc o lc4 mellett, 
egyszer mint fp i f k o lc 4 fordul elő, és 
hogy a gömönnegyei magyar bányá
szok ma is spiglócznak nevezik. V. ö. 
Antimonium.

Pisklocz - égetés , =  Spiessglas- 
rösten, Cramer: Probierkunst. S. 571. 
vagy Sp.-sengen.

Pisklocz k irállyá, =  Spiessglas- 
könig, regulus antimonii. Az érczek 
folyóvá tételére használják, a vasnak 
legerősebb feloldója, oldó hatása heví
téssel még inkább fokozódik; a kén
eső nem támadja meg. V. ö. Cramers 
Probierkunst. 16., 60., 64., 355., 452.

Pisklocz-sengellés,—Spiessglas-sai- 
gern,v.ö. Ercker: Miner. Ertztv. Bergk- 
wercks arten, f. 89. A Lugossy-codex

írója szintén előadja, mikép kell p isko l-  
chot ^ e g e r le n i; a két recept csak némi 
csekély részben egyezik meg egymással.

Pithelyes v. pitkelyes szerszám
=  pikkelyes sz.

Plajercz-por, =  Bleierz Pulver.
Plamm, plammó, =  ó fein. Plach- 

mál. Erckernél: Beschr. mineral. Ertzt 
v. Bergwercks arten, f. 78.: Plachmal. 
Kpfelnémetben «Blachmál (blach für 
flach) heiszt die auf dem goldhaltigen 
Silber, wenn es in Plusz geräth, schwim
mende Schlacke». Grimm : Deutsches 
Wörterb. II. 38., 59. Agricola 1561 iki 
indexében: Mistura, das pleichmal. 
Péchnél, Bányászati szótár II. 36: 
«Blachmal, kénezüst (kohászatban)». 
V. ö. Grimm, i. h. Blachmann: argen
tum corneum, Hornerz, Hornsilber. 
Magyarul p la m m u s , vagy a Lugossy- 
codexben: p la c h m o lé sp la h iu ü  araniazni 
való.

i. — Salakos tömeg, mely az olvadt 
állapotban lévő ezüst fölött úszik, s 
ezüstöt, ólmot és rezet foglal magában. 
Német nevét e tömeg fekete (black) 
színétől vette. Adelung: Wörterb. der 
hochdeutsch. Mundart. 1808. I. 1040. 
Kecskeméti leírja, mikép kell e plam- 
móból kivenni az ezüstöt. 2. =  niello: 
Niello Verzierung. Benecke. II. 23. és 
Römer: Arch. ért. VI. 19c. 1704: 
«Vagyon egy vaspánczér, kinek is az 
. . . .  kilsein vagyon ezüst, a ra n yo zo tt  
p la m m a ssa l k im u n k á lt virág 12». Szá
zadok. 1869. 416.

Plammos munka,=  Nielloarbeit; ó- 
feln. opus plumarium. Graft', II. 7 13.716. 
1704. «p la m m u s  m u n k á ra  mindenikén 
féljéí 1 három aranyozott egy félfillérnyi 
rózsácska»; «szép formára p la m m u s  
m u n ká v a l kicsinált linum ezüst virág»; 
«szép virágokra kicsinált kapocs, plam
mus munkára, aranyazott, finom ezüst
ből, egyikbe-egyikbe lehet három lat,

2 4 *
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vagy valamivel több; egyikbül egy da
rabocska héja». Századok. 1869. 416.,
417·

Plam m ozás,=  niellokészítés, mely
nek pontos leírását adja Kecskeméti, ki 
a niellot épen úgy csinálta, mint Benv. 
Cellini: Orificeria, cap. 1. és a Kunst- u. 
Werck-Schul. I. 176., 177. A Lugossy- 
codex írója szintén csak alig-alig tér el 
Kecskeméti technikájától, a mennyiben 
(ismételten) ezt a reczeptet adja : «p lach-  
niült c h in a ln i: Vég egy lat io ezwílót, 
2 lat tyfta weres Rezet, 3 lat tyzta fe
kete onat fel qn porifl Ifmeg anni fala- 
miakot, es oluazd ezeket mynd ózue es 
mikor meg oluat ted bele az onat es 
odd mas tegelybe ky tele vagion torot 
kenkowe! Ennek wtanna ózd kyharom- 
loris egy homorloba es vezd bele az 
porift es az tórót falamiakot ennek 
wtanna (k elm ágolva) ózd ky Ifniegynt 
ketferis es Jo lefen».

Plammoznyi, =  blachmalen. San
ders: Wörterb. der deutsch. Spr. II. 212.

Plancz, — Plantsch, planche. Kecs
keméti szól ezen kívül a húgyos p lá n é i 
ró l. A Vetélkedésben mindenkor 
planes.

Planczot öntenyi, plancz-öntés.
Szentpéterynél: «Plantsch: Pogácsa-for
mára öntött ezüst, szokás szerént (t. i. 
magyarul) planes. Plantschscherben: 
Ollyan cserép-edény, a mellybe a pláncs 
öntödik».

Plancz-vágó, a pogácsa-ezüst vágá
sára szolgál. A Vetélkedés 112.ver.se 
így említi:

Vagyon vakaró kos.
Görbe és egyenes,
Két vagy három  plancs-vigó.

Plancz-vas. A pogácsa-ezüst önté
sénél használt vas-szerszám, mely a 
«p la n e  són tö -ka l a n lo l» (ld. Vetélk. 107. 
V .)  csupán vastagságával különbözik.

Plancz-verő, =  «Spann od. Plan-

schenhammer». Sprengel. III. 134. 
ábrával.

Piatum, =  Platte. Kecskemétinél a 
választóvíz «az platumot kiszaggattya». 
Ennek ellenszere, Kunst- u. Werck- 
Schul, II. 522I, 323.: Wie das Un- 
schlitt u. Oel zu zurichten | die P latten  
darrnit zu bestreichen | wann man nicht 
haben will | dasz das Scheid-Wasser 
weiter einfresse.

Plík-ezüst, plíkben lévő ezüst (v.
arany), =  Blicksilber. XVI. század: 
«Item Blicksilber oder Türkischsil
ber oder Türkisch phening bestet xiii 
lot». Mitth. des Instituts für österr. Ge
schichtsforschung. 1883. 597. 1557: 
Agricolánál, Auszlegung der Bergkwor- 
tern: «plicksylber: panis argenteus». 
1584: p l i t t  egi'vsx. Századok, 1877.559.1. 
1618: «Az cusoria házhoz Nagyságod 
rendeljen két bizonyos szeméit, hogy 
az kik plíkben aranyat, ezüstöt. . .  hoz
nak, . . .  az mint az próba megmutatja, 
az szerint válthassák el». Érd. orsz. 
gyűl. emi. VII. 478.— «P lickben ava g y  
m ivekben nem  fo r g o t t egyéb matériák
ban, senki ez országból aranyat és ezüs
töt kivinni ne mérészellyen». Appr. 
Const. P. II. t. 16. a. 1. 1631 : «vagyon 
egy tábla plich arany, öt gyra, két ne
hezék. Vagyon más ládában egy pitch 
ezüst,mely 58 gyra». Orsz. levéltár. Act. 
N. R. Ease. 795. N. 22. Kapnyikon ma is 
b likk . Nyelvi, közi. II. 373.

pódom, Agyag —, =  pódium, ta
lapzat (ezüst-öntésnél).

Pogácsa-arany és ezüst,=Plantsch, 
plancsba v. Kecskemétinél planczba 
öntött arany v. ezüst. — 1565: egy 
a ra n y  pogácsa  v a g y  tá n y é r , melyben 
tetszik vala 12000 arany érő kösöntyű. 
1613: pogácsa  egüst (adó fejében). Er- 
délyország történetei tára. 1837.1. 43.; 
1845. II. 245. 1. — 1635 : «egy ezüst 
pogácsa, melyben vagyon 78 gira; egy



arany pogácsa, kiben vagyon kétszáz 
arany». Orsz. levéltár. A. N. R. Fasc. 
742. N. 33. Néha gömb alakba öntöt
ték a szín-érczet; 1633: «egy száz 
arany nyomó a ra n y  golyóbis» . Orsz. 
levélt. A. N. R. Fasc. 795. N. 22. — 
1685 : 17 darab ezüst és egy egész k a 
lács ; egy olvasztott ezüst. Thököly 
naplói, kiadta Thaly. 241. 1. 1707: 
küldtem ki go lyób is-aranya t (pénzzé v e 
r e te s r e )  Arch. ért. XIII 29.

Pogány - forrasztó =  Hartloth, 
Strengloth, Schlagloth, fr. soudure 
forte, ang. hard solder. Van lágy- és 
kemény-forrasztó; ez utóbbi erősebb 
kapcsoló-szer, olvasztása nagyobb hév
vel jár, s német nevét, Schlagloth, on
nan vette, mert kalapácscsal sem verhető 
szét. Karmarsch. 401. Innen, valamint 
készítése módjából következtetem, hogy 
Kecskeméti pogányforrasztó ja, a. m. 
Schlagloth. Azt mondja ugyanis róla: 
«nyomd lapossan, mert nem verheted 
ki«. Pogány, a magyarban különben is 
keménység, erősség, kegyetlen kemény
ség kifejezése. Pogány ember, a. m. 
kemény ember, pogány idő. a. m. zor
don idő.

Pohár-verő,=  « Bechereisen: pohár- 
verő vas«. Szentpétery kéziratában. 
Jelenleg nem a pohár kidolgozására való 
kalapácsot, hanem, Schletter budapesti 
aranyművesnél nyert tapasztalatom sze
rint , csakis azon szarvas-ülőt értik 
alatta, melynek különböző alakban vég
ződő szarvain a poharakat kalapácsol
ják. Ez a vas-űlőcske fa-tökébe van szo
rítva, s az egész szerszám hordozható. 
Ábráját adja Sprengel, III. 133. Úgy 
szintén tisztán kivehető a szatmár-né- 
meti ötvös-ezéh régi pecsétjén (tiszta 
lenyomata a ezéh confoederationalis 
levelén, a felsőmagyarországi múzeum
ban, Kassán), mely ötvöst tüntet föl, a 
mint egy poharat terebel.

Pokol, =  Helle, fr. vermeil, ang. 
vermeik Vörhenyes sárga folyadék, 
melylyel, ecsetre véve, az aranyat szí
nezik. Karmarsch. S. 815. Ettől, vala
mint a X V I., XVII. száz. külföldi 
reczeptektől, merőben különböznek 
Kecskeméti reczeptjei; ellenben a Lu- 
gossy-codexéi csaknem egészen meg
egyeznek azokkal. Pl. «pokol. Vegy égi 
lat kenkowet, egy lat borkowet hat lat 
sót, egy forint niomo íaletromot es teőrd 
ózve hvggyal vízzel bog fele húg legen 
fele viz es az araniat had meg egykeuefse 
benne forralni es az minemv Imre akarod 
Ante vgy fedheted». Kecskeméti salétrom 
helyett szalmiákot vett; máskülönben 
ugyanígy csinálta.

Poklos festék. Szentpétery kéziratá
ban : «Hellfarbe: A megpallérozott 
aranyos munkának bizonyos lángoló 
színt adó szerek; magyarul hibásan 
mondatik : Poklos festék». Azért mondja 
hogy hibásan, mert e szó szerinti for
dításnál Hölle ( =  pokol) fordíttatott, 
holott a német szó, a dologgal egvező- 
leg hellen (== derítni) szónak felel 
meg. Érdekes adalék a fordított nép- 
etymologiákhoz.

Pokloznyi, =  hellen, die Helle auf
tragen bei der Vergoldung; fr. ver- 
meillonner, ang. to apply the vermei!. 
Unverzagt: Techn. Worth. S. 245. Az 
arany vörös-izzó színt nyer, ha fino
man s igen nagy elövigyázattal u. n. 
poklos festékkel ecsetelik meg, vagyis 
poklozzák. Szentpéterynél: «Hellen: 
illyen szerekkel (t. i. poklos festékkel) 
színelni, magyarul hibásan: poklozni».

Külföldön, csalás elhárítása végett, 
tilalmazták. 1.382: «Was arbeit von 
sylber oder anderm verguldet werden 
soll, das sol mit key ner goltfarben uff- 
gelossen nochyn derhelleii geferbt wer
den». Strassb. Goldschm.-zunft. S. 71.

Policz, =  Politz, Polirpulver. Kecs-
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keméti trippely, kénkö és piskolczból, 
vagy (slajfolásnál) még ezekhez vett 
szalamiákból készítette. Az előbbivel 
alkatrészeiben egyezik ez a reczept: 
«Eine Pölitz. Ein Loth Venedischen 
Trippel | i Loth Schwefel, i Gr. Spiesz- 
Glasz». Kunst- u. Werck-Schul. 1696. 
I. 79. Ügy szintén a Lugossy-codex 
következő reczeptje : «policbyot ch ina ln i 
i lat fpilkolcz maf fel lat (trippely ki
hagyva!) i qn kenkw ezoket törd lagan 
egibe mentwl lagaban lehet ez io policz 
korona aramhoz».

Polstikkely , =  Boltstichel, fr. 
échoppe ronde, ang. round sculper, 
round scooper. ív-alakú ötvös-véső. 
Ld. Karmarsch. 261. — «Boltstichel 
V . Pollstichel». Prechtl VII. 195. A 
metszvények közt közli ábráját, mely
ből látható, hogy ez nem annyira ív
alakú, mint inkább a Csíkmegyében u.
n. «félszántú» véső. Szentpétery kézira
tában : «Polischstikkel: félhátú vagy 
völgy ellő mettsző műszer».

Ponczéllanyi, megponczérolnyi, 
=  Punziren, Ciseliren, Treiben, fr. re- 
pousser, ciseler. Az eljárást ismerteti 
Karmarsch. 378.

Sz. Molnárnál: «ponczolni: caelare, 
sculpere».

Ponczéllás =  Punziren. «A máso
dik része az ezüst-müvességnek, az a 
mi annak felékesítéséül szolgál: u. m. 
a ponczol, vagy az úgynevezett m a tt 
m u n k a : ez a munka neme már a mü- 
vészségbe is által mégyen», stb. Szent
pétery, a Tudományos Gyűjteményben. 
1832. VII. 56.

Ponczol, =  Punzen, Punze, Bunze, 
fr. poincon, ang. punch. Sz. Molnár
nál: ponczoló-vas a. m. adum , cas
trum.

Nemei :
beverö-poncgol; Kecskeméti leírja, 

hogy mikép kell készíteni;

cs igás-poncgo l;
hom oritö -poncgol,
jelü tő-poncgol, a kassai ötvös-reges- 

tromban, 1600: «egy Jel wteo Pon
czol» ;

pecsétheg való p o n cg o l;
p o n t-ü tő ;  máskép ritkább  v  á s gon pon- 

cgol, Kecskemétinél ezenkívül külön 
megemlítve a sgép sü rü  vásgon p o n cg o l;

s tém fé lő  poncgol;
tr  ebei lő  poncgol.
Szentpétery kéziratában : «Puntzen : 

ponczol; innen Niedersetzpuntzen : le
verő ponczol; Schrotpuntzen: éles- 
ponczol».

pönszölnyi, Meg —, =  bepinseln, 
be- V . megecsetelni. Kecskemétinél: 

azhol fótos, pönszold meg; ehhez igen 
finom, u. n. vékony orrú  («a képírók 
vékony orrú pennájokval». Geleji: Vált- 
ság titka. III. 193.) ecsetre volt szükség.

Pontos garas, =  carucciata. A kas
sai ötvös-regestromban, 1617: «pontos 
pohár» szintén a. m. punktirozott.

Pontütő, =  pointeau; domború, 
csaknem félgömbölyü végű ponczol. 
Karmarsch. 379. Ld. Ponczol.

Por-arany, =  aurum arenarium, 
Sandgold. Mikép mossák a Rajnából, 
leírja Theophilus. Lib. III. c. 49. A 
por-arany at hólyagban tartották; 1580: 
«Vagion porarany égj hoiagban hoya- 
gostóllxxvij Nehézék».Századok. 1877. 
559. F risse it és fr is se le tlen  poraranyról 
szól az Appr. Const. (Varadini, 1653.) 
P. II. t. 16. a. 4.

Póris, =  Borax. Erckernél: Mineral. 
Ertzt vnnd Bergwercks arten, f. 98.: 
«Porras». Pápai Páriznál: «Póris az öt- 
veseknél: Chrysocolla, Santerna, Bo
rax». Erczmüvesek rendesen égetett 
pórist (gebrannter Borax, borax calciné 
ou pulvérulent, boiled or calcined 
borax) használnak, vagyis olyan pórist, 
mely olvasztó-tégelyben hevíttetvén,
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jegeczvizétől megszabadult. A jobbfajta 
pórist Kecskeméti velenczei pórisnak 
nevezi. Ld. ezt.

Pórisol, =  póris porával behint.
Póris-persely, =  Boraxbüchse, fr. 

rochoir, boraxoir. A porrá tört pórist 
sárgaréz perselybe teszik, melynek alsó 
része kajszán fölfelé hajló csövecskében 
végződik, s ez oly szűk, hogy rajta egy
szerre csak igen kevés póris hullhat ki. 
Ábrája Sprengelnél, III. 137. Mikép 
használják az ötvösök a filigrán-mun
kához, leírja Cellini, Orificeria, cap. 2.

Póris-vesszél, =  «Porax-Fässel: 
póris-persely» Szentpétery kéziratában. 
Ld. Póris persely.

Prém iszkofíum-égetés. «Prém» 
itt vagy a. m. «Brenn», mely esetben 
az «égetés» pleonasmus; vagy a. m. 
«prém». 1627: Az a ra n y  p rém n ek  
fonttyát harminczkét forinton. Lóttyát 
százhuszonöt pénzen. Tört. tár. XVIII. 
211.

Próbakő =  Probierstein, fr. pierre 
de touche, ang. touch-stone, lat. ob
russa, lapis Lydius v. Phrygius. — A 
kolozsvári aranybeváltók eljárása 1540 
körül: «cum igitur ciuis aliquot auri 
frusta magna uel parua, equalium uel 
dissimilium graduum, intulerit, illico 
probator singillatim unumquodque frus
tum ponderat acubus & lapide phrygio 
probat, rationario inscribit, atque repo
nit». Debreczeni: Commentaiius. Lib. 
III. cap. 13. Kecskemétinél egy helyt: 
a próba, szintén a. m. próbakő. Pistinél 
Clad. Mohachiana; p. I . :

M eghagyá sátánnak, hogy ez szolgájának
Hűségét m egpróbálná,
M int aranyt tűz által és próbakő által,
Jobb szolgáját vizsgálná.

Faludynál, Nemes urfi, 138. 1.: «a 
próbakő nem mutathatja igazábban az 
aranynak finomságát, mint» stb.

Próbálnyi, =  probieren. Ld. Cra

mers Probierkunst. Bd. I. — Zrínyi
nél : Szigeti veszedelem, XV. ének :

M indenképpen próbál az isten bennünket,
V alam int az ötvös tűzben arany m űvet.

Próbatű, =  Probiernadel, Streich
nadel, Goldnadel, Goldstreichnadel, fr. 
toucheau, ang. touching-needle. Ld. 
Prechtl. XV. 144. A kassai ötvös-reges- 
tromban, 1600: proba Teó. Szentpé
tery kéziratában is: «Probierstein: 
próbakő; Probiernadel: próbatö».

Puska-por, =  Büchsen-Pulver. 
Kunst- u. Werck-Sch. I. 168. A XVII. 
században rendesen csak «por»-nak ne
vezték.

Puszpangr, penczelnek való =  Bux- 
baum.

Ptruczok =  ptrücsök, tücsök. Szik- 
szai Fabriciusnál: ptruczok a. m. cicada; 
Geleji Katonánál, Magy. gramm. II. c.
43., jegyzettel kísérve, szintén ptrücsök.

raknyí, Fel —, zománczot, bőrtüt 
— aufsetzen, imponere. Kecskeméti 
eljárását v. ö. Theophiluséval, Lib. III. 
cap. 29., 32: «de imponendo nigello» 
és cap. 32: «de imponenda solidatura 
in auro».

Ráspoly, =  Raspelfeile. Ld. Kar- 
marsch. 740.

Reczipient, =  Recipient, Vorlage, 
fr. récipient, ang. receiver. Kecskeméti
nél : iveg  r e c ip ie n t  és r e c ip ie n t  csécsi, 
azaz bütyköje, gombja.

Régely, régei, =  Riegel, Dorn, ld. 
Prechtl. VII. 161. A Vetélkedés 114. 
versében említtetnek: sokféle régelyek; 
138.: régei. Szentpétery kéziratában: 
«Riegel, egy ollyan rúdformára igazí
tott vas, a mellyen más dolgok kiigazí- 
tódnak. Innen: Messerriegel, a mellyen 
késnyelek verődnek. Säbelriegel, a mely- 
lyen kardhivelyek verődnek».

Remedium, =  Toleranz, fr. reméde, 
tolérance, ang. allowance. Az érczpénz 
egyes darabjainak törvény szerinti sú
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lyától és tartalmától való igen csekély, 
és megengedett eltérés. Frecskaynál 
Találni, k. II. 161.: «eltérés».

Reszelék, =  Feilung, Szentpétery 
kéziratában. Kecskemétinél többször 
említve: rég-resgelék, mely Agricolá- 
nál, 1557: kupfferfeilich: teris fcobs 
elimata.

Reszelő, =  «Feil. Innen Flachefeil, 
lapos reszelő. Halbrundfeil, félhátú re
szelő. Lindfeil, síma reszelő. Nadelfeil, 
tő reszelő. Schlichtfeil, síma reszelő. 
Stoszfeil, goromba reszelő. Vogelzun- 
gefeil, madárnyelvű reszelő»; továbbá: 
Feilnagel: reszelő szög. Szentpétery 
kéziratában. A Vetélkedés 108. s 109. 
verse így ír ezekről:

Nagy öreg reszelő,
Lapos és kés-élü,
Kívántatik három -négy;
G öm bölyű s négyszegű,
Ism ét három szegű,
Kívántatik szintén így ;
Ö reg  félgöm bölyű,
És sím a reszelő,
Ráspoly is kell, nékem  hidgy. 
Apróbbak is vannak 
A kik kivántatnak,
K ettő -három -négy  tuczet,
Lapos és négyszegű.
Vagyon három szegű,
M int az öregek között.
M indezeken kívül 
Van több a kik nélkül 
Az ötvös el nem  lehet.

Kecskemétinél említve még: «rusikát 
vess az reszelő sassán bele».

Réz-gralutum, =Kupfer-gran alien, 
fr. cuivre en grains, ang. bean shot. 
A szemcsézett réz (granulirtes Kupfer) 
szemcséi (Körner). Karmarsch. 40.

Rostás mí,=rostaszerüen átlyukaszt- 
gatott arany, ezüst díszmü. 1608—21 : 
«Három rostás mívő arany gomb». 
Történelmi tár. 1878. 160. Valószínű
leg ugyanilyen munkáról van szó, 
1685: rostílos arany-nyakra való». 
Thököly naplói, leveles-könyvei. II. 
Kiadta Thaly Kálmán. 245., 247.

Rubint pallás, török rubint =  ba-
lagius; Ducangenál: «Balascus, car
bunculus, cujus rubor et fulgor diluti
ores sunt: Italis balascio, Gall. balais, 
vel rubis balais». Magyarul, Pesthi Gá
bornál, L. I. cap. 23.: «ba lassa , il 
balascio, der balasz, Balassus». 1579: 
ru b in t va la s . B. Radvánszky. II. 27. 
1580: halast. Századok. 1873. 63. 1607 : 
B a lá z s  rub in t. B. Radvánszky. II. 123. 
1716: R u b in t balás. Vetélkedés. 98. v. 
Igen gyakran : rógsa rub in t.

Rusika. i. =  arsenicum. Tseh 
Mártonnál: Lovak orvosságos uj köny
vecskéje. 1676. i i . L: «végy ökörnek 
epéjit, porrácsináltat és harmad részni 
arsen icum ot agag r u s ik á t». Pápai Pá- 
riznál, D iet.: «arsenicum: egér-masz
lag, ro sn ika » . Innen ismerhette Leschka, 
ki így magyarázza, Elenchus Vocabu
lorum Eur. p. 199. «rosn ika , arsenicum, 
factum est ex ipso arsenico». P. Sar
tori Bernárdnál: Magyar nyelven filoso- 
fia, 1772. 150. L: A r s e n ic u m , agag  
R o sn ika . Gátinál: Term. hist. 1798. 
24: R osn ika , v a g y  egérkő. E század ele
jétől fogva arsenicum a. m. egérkő. 
Kecskeméti a rusikát, valamint a Lu- 
gossy-codex szerzője r w fy k a  néven, 
mindenkor arsenicum értelemben hasz
nálja. V. ö. a forrasztás különböző mód
jánál használt szereit Kunst- u. Werck- 
Scliul. 1696. I. 156 —158.' így pl. S. 
156: «Ein gut silbern Schlag-Loth. 
Nimm 4 Loth Silber | 3 Loth Mes
sing I i Qu. Arsenic | schmeltze es \ 
und giesz geschwind darauf aus», tel
jesen megegyezik.

2. =  az olasz argica  vagyis auripig
mentum. — «A rg ico n , id est, auripig
mentum, in Ponto nascitur». Heraclius: 
De coloribus et artibus Romanorum. 
Lib. II. cap. 50. — Bizonyos sárga föld, 
melynek «neve: arsicon, egyszerűen 
csak összevonás arsenicon-ból». Tabula
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de vocabulis synonimis et equivocis 
colorum, Mss.-ból közölve Merrifield- 
n é l: Original treatises, dating from 
the XII. th. to XVIII. centuries on the 
arts of painting in oil, miniature, mo
saic, and on glass. Lond., 1849. p. 19. 
— C i t r o m  V. n a ra n cs-sá rg a  s ~ ín ü ; 
innen magyarul a XVII. században: 
sárga  ru s ika , németül gelber Arsenic, 
Kunst- und Werck-Schul. 1696. I.
87., 88.; valamint a mai német
ben : gelbes Rauschgelb, gelbe Arse
nikblende. Erről szól Tseh Márton 
1676-ban i. h. 48. 1. midőn sebek el
len i lot sárga  r u s ik á t» ajánl. S a fön
tebb előadottak magyarázzák ki Cale- 
pinusnak (Dictionarivm decem lingva- 
rvm, s. 1. 1594. p. 144.) e sorát: «arse
nicum: aranyglét, a ra n y  s f n »  vagyis 
aranyforma sárga, mint az auripigment.

3. r u s i k a - s fn  és fe s té k . Erre vonat
kozólag Szarvas Gábor, ámbár nem is
meri a dolgot, utána sem jár, mégis, 
szokott határozottságával, minden ké
telyt kizárólag, Deák Earkas kérdésére, 

•így nyilatkozik a Nyelvőrben, V. 209 : 
«Rusika szín: rózsás f i n .  S f á v  sgó». 
Ezt csak curiozum gyanánt emlí
tem, m ert, mint alaptalan beszéd, 
nem tájékoztat semmiben. — A ru
sika lesték =  rea lg a r  (arab eredetű 
szó); olaszul risalgallo; középkori né
metséggel egy strassburgi kéziratban : 
rüschegel és riischelich, ld. Eastlacke: 
Materials for a history of oil painting. 
Lond., 1847. I· 132.; mai németség
gel : Rauschroth, rothes Rauschgelb, 
rothe Arsenikblende, Arsenrubin és 
rothes Auripigment. Mint festéket, 
újabb időben a chrom-savas óloméleg 
egészen kiszorította a használatból. All 
70 rész arsenicum ból s 30 rész kénkő
ből. Jegye A s S 2, míg az előbbié A s S }, 
és így, dr. Szabó József Ásványtana 
szerint, az előbb ismertetett arzica vagy

auripigmenttől úgyszólván csak színé
ben különbözik. A realgar u. i. ha jn a l-  
s fn - p ir o s .  S ezzel a rusika-festékről, 
áttérhetünk a rusika-színre. — 1647- 
ben, Radvánszkynál II. 296. «virágos 
atlacz szoknya ru s ika  (így) s f n ö »; 
az «így» tehát elmaradhat, mert ru- 
sikaszínü, a. m. hajnalszín-piros. — 
Még a jelen században is járatos a 
r o s k a s fn ,  mely szó, alakjában és jelen
tésében némileg módosulva, valószí
nűleg egyenesen a régi «rusikaszínből» 
származott. Gergely ffi Andrásnál: Tech
nológia vagyis a mesterségek leírása, 
1809, 158. L: «roska a rany , roska  s f n ü ,  
hevüléskor kénkő lángat vet». — Sán
dor Istvánnál: Toldalék a magyar-deák 
szókönyvhez, 321. 1.: rós, ro ska : rufus, 
rubidus«. Kresznerics: Magy. szót. 
1832. 164. 1. Sándor Istvántól veszi 
ugyan át e szókat, de némileg megkü
lönböztetve egymástól, ekkép: «rós: 
rufus, rubidus. S. I ro sk a :  s u b r u fu s». 
Végre az időrendileg Sándor és Kresz
nerics közé eső Simái Kristófnál: Vég
tagokra szedetett szó-tár, 1809. együtt 
leljük mind a három latin jelentést, egy, 
megint módosult magyar szónak nteg- 
felelőleg a következőképen: «r i s k a : 
rub idus , r u fu s ,  s u b r u fu s».

Ezek után, az irodalmunkban mind
eddig alig ismert, s egyátalában meg 
nem magyarázott ru s ika  szó jelentését 
a következőkben foglalhatjuk össze, 
i. mint az ötvösök u. n. patikai szere, 
a. m. arsenicum. — 2. a. m. auripig
ment ; czitrom- v. narancsszínű festék, 
mely P. Páriznál: arany-sárga-festék' 
— 3. a. ni. realgar, vagyis hajnalszín- 
piros festék, s innen rusika-szín a. ni. 
hajnalpiros-szín.

Safil — saphir. ■—- Kecskemétinél 
említve: in d ia i, fe jé r  v. v ig s fn t i - s a f i l . 
E szót rendkívül sokfélekép torzítot
ták. «Saffyrom kew». Jord. cod. 61. 1.
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157°: Saffely. Régi magy. nyelvemlé
kek, II. 210. 1580: saffel, saphéll, sa
fer. Századok. 1873. 63. 1877. 560. 
1595 : Sefeli. Br. Radvánszky. II. 94. 
163 3 : égett sa fir. Levelek és okiratok. 
121.

Safillanyi, m egsafírolnyi=  schraf
fieren, Ballaginál a. m. csíkozni, vona
lakkal árnyazni, stb. Mikép ment ez? 
leírja Cellini: Orificeria, cap. 12.

Salétrom, salyétrom, salyétorom, 
salétrum, =  sal nitri, nitrum. A Lu- 
gossy-codexben : Afitrum, five fali- 
tron ; ez utóbbi magyarul lenne. Ugyan
ott faletrom néven is előfordul A XVII. 
században a magyar Alföld látta el sa
létrommal a királyi és hódoltsági Ma
gyarországot, valamint Bécset. Erdély 
keveset termelt belőle; erre vall az 
Appr. Const. P. 3. tit. 30. art. 1. követ
kező törvénvczikke: «Salétromot az 
országból ki-iktatni prohibitum sub 
poena fi. 200».

Sandrak, sandriak =  Sandarach, 
Sandrach v. Sandrak. 1. a. m vilá
gos V . czitromsárga gyanta, mely Ará
biában s Afrikában a thuja articulata és 
a juniperus Lycia héjából szivárog. 
Keesz: Rohe Materialen. 260. P. Páriz- 
nál, II. 73: «gyanta: sandaracha». 
Kecskeméti is sandrak gyantát használt 
a hidegen járó festékhez. 2. a. m. arse
nicum sandaraca. P. Páriznál, I. 513: 
«sandaracha: veres festék, mellyet a 
bányákban találnak». Werner-Benkő- 
nél, 194. «termés veresegérkő», Kováts 
Mihálynál, 24. skárlát huni. Kecske
méti ily értelemben nem említi.

Sárarany, =  aurum fulvum. «Sár
arany, pro: sárga arany». Geleji Ka
tona: Magyar grammatikácska. 1643. 
P. II. c. 12. — Úgy szintén Benkö: 
Minerologia, 149. 1.: sárga arany, meg
különböztetve a platinától, mely nála: 
fehér arany. Sárarany, forgó arany

pénz értelemben, Cserei M. históriájá
ban, 162. 1.

Sárga olvasó. Mindeddig teljesen 
ismeretlen szó. Kecskeméti müvéből 
határozottan megállapítható, hogy a. 
m. fluor flavus, néni. gelber Fluszspath, 
magy. sárga follyó-kovacs, Benkö: 
Magy. min. 18. Kecskeméti ugyanis az 
illumináláshoz egyik helyt vasport, 
összetört zománczot, «jó lágyan flusz- 
szal avvagy afféle sá rg a  o lva só va l» ; 
másik helyt vasport, apróra tört fekete 
.zománczot és «sá rg a  f iú s a t egy ortot» 
használ. Ebből kivehető, hogy a flusz 
a. m. fluor mineralis általában ; a sárga 
flusz v. sárga olvasó pedig a. m. fluor 
flavus, különösen. V. ö. Flusz.

Sárga rezet aranyaznyi. Ennek 
technikáját Kecskeméti müve legutolsó 
czikkében írja le. A XV—XVII. szá
zadban. midőn még a poklozás is el 
volt tiltva, a sárga réz megaranyozását, 
igen természetesen, ide haza és külföl
dön egyaránt szigorúan tilalmazták. 
M áraz 1529-diki pesti ötvös czéhsza- 
bály elrendeli, hogy nem szabad meg
aranyozni «cuprum vulgo Sárgha voca
tum». Külföldön ugyanezen korból 
például szolgálhat a nürnbergi ötvösök 
emez intézkedése: «Arbeiten aus Mes
sing oder Rubeum, Kleinode, Becher, 
Schalen, Ringe, Ketten, Kreuze, dür
fen weder vergoldet noch versilbert 
werden». Vieneijahrschrift für Volks- 
wirthschaft, etc. Bd. LXX. Th. II. 
S. 99.

Sárkányvér, =  sanguis draconis. 
Anonymus Bernensis. (Quellenschr. 
für Kunstg. VII. 385.) Sötét- vagy ki
rályvörös színű gyanta, mely az Ázsia- 
s Afrikában termő sárkányfa, Dracx-na 
Draco héjából szivárog. V. ö. Keesz. 
I. 261. Drachenblut. — Heracliusnál: 
De coloribus, cap. 52: «Sanguis dra- 
chonis aut sandis, id est, garancia;



3 7 1

ejus autem purus succus, aut creta ru
bea, viridi quoque, et croceo, alii sua; 
qualitatis permiscentur».— Cennini: 
Pittura, cap. 43. így ír róla: «Van egy 
vörös szín, melyet sárkányvérnek (san- 
gue di drago) hívnak. Ezzel a színnel 
néha papirosra festenek, t. i. miniatu- 
rákat. Soh’se bántsd, ne törődj sokat 
véle, nem arra való, hogy becsületet 
szerezzen számodra!» E czélra a kö
zépkori miniatorok is használták, de 
szintén panaszkodnak állhatatlan, ha
mar megfogyatkozó színe miatt. Ld. 
Tabula de vocab. synonimis etc. colo
rum. Merrifieldnél : Original treatises, 
p. 25. — Cellini: Orificeria, cap. 6. a 
kő-foglalásban vitt szerepéről ír, ekkép : 
«Vannak bizonyos, lehető leggyengébb 
színű indiai rubinok. Megértem, hogy 
egy afféle kőnek alsó részét, valami ha
misító, sárkányvérrel mázolta be, vagyis 
oly masszával, mely bizonyos, hevítés 
által megolvadó gyantából készül; Ró
mában és Firenzében minden patiká- 
riusnál kapható. A sárkányvérrel meg
festett kő oly szépnek látszott, hogy 
örömest adhattak volna érte száz scu- 
dot, holott e tinctura nélkül, magában 
véve, tizet sem ért volna». — Kecske
méti a kipattogzott vörös-zománcz pót
lására használta. — P. Páriz: Pax cor
poris, 152., 167., 314.: « A b e lV. sá rk á n y  
vér» , «Abel (sárkány) vér», «Abel vére 
(Sangvis Draconis». Sándor Istvánnál: 
Toldalék, 1. 1., mint patikai szer, 
ugyanígy. V. ö. Fialowski megjegyzé
sével, Ny. ő. VIII. 440., mely szerint 
«már Lonicerus (1574.), tudja, hogy ez 
fanedo, bár igazi sárkányvérről is be
szél». Egészen más az Ábel füve, mely 
Kassai: Magy. deák szók. I. 119. sze
rint a székelyeknél a. m. Hypericum 
Androsaemum, vagyis csengő linka, s 
nevét vérehulló sajátságáról vette volna. 
Bugát szerint ellenben, a. m. Hibiscus

Abelmoschus, mely nevét az arab áb el 
mosk-ból (a. m. a pézsma atyja) vette.

Saskő, =  aétites, P. Páriznál: Pa- 
ralip. — Kecskeméti, Plinius: Hist. nat. 
Lib. X. cap. 3. után, előadja, miért 
hívják saskőnek, és hogy, ha rázzák, 
«meghallyák, hogy zörög». Benkőnél e 
tulajdonságáról (Magyar minerologia, 
Kolosvár, 1786. 129. 1.) nevezve, a m. 
«zörgőkö, P. aetiticum, Adlerstein».

saválló fövénye , Köszörűkű — , 
köszörükő sárja. Vetélkedés 79. V . — P. 
Páriznál: Pax corporis, p. 300: kö
szörű sár. — A Székelyföldön ma is 
azt mondják a kőről, hogy hám- 
lik, maliik, so v d llö d ik , Nyelvőr. I.
151-

Senczolnyi =  schweisscn. Ld. Sva- 
czolnyi.

Sengellenyi, m egsengerelnyi, =
i. seigern, saigern; 2. sengen, ver
sengen. A Lugossy-codexben: geger- 
len i, a. na. a néni. seigeren : secernere 
metalla. Agricolánál: De re metallica, 
1557. index. Kecskemétinél még: sen- 
gelles, p isklocg-sengellés, p isk locgo t sen
g e l le n y i;  ld. ez utóbbit.

Seres, =  sérülés; laesio, dolor, Sz. 
Moln. Már a Nádor-codexben 490, 
491.: 5olgal);onc yent apaiin 3350111120, 
bog 9 erdemenec miatta fog fereftpl, 
fo fereftol,. . . .  megyabadulonc». A 
moldvai csángóknál sérik ma is a. m. 
sebzik, fáj. Ny. ő. III. 4.

sikállanyi, Meg—, megsikárolnyi 
=  megtisztítani, kifényesíteni kész 
arany-ezüst müvet. 1551: «Miképen a 
carbunculus fénlic az igen iő aranyba, 
az s iM r lo t a ranyba  foglalt Smaragdus». 
A Jesvs Sirah kónyue. 217. 1.

Síkos, =  i . aranyfüsttel futtatott, Sz. 
Molnárnál: «sikoss, picturatus, inau
rata aluta exornatus». A lódingcsinálók 
limitatiójában, 1706: «Síkos tarsoly és 
lóding». Tört. tár, XVIII. 270.— 2. a.
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m. slógos, islógos, arany v. ezüst leme
zes. 1678: vagyon egy ezüst síkos elő
kötő. Tört. tár. 1882. 779.

Sín, =  Schiene. 1618: sínyvasak. 
Radvánszky. III. 30. — P. Páriznál: 
«sin vagy singvas : canthus» ; Szenczi 
Molnár csak a latin-magyar szótárban 
említi, s ott canthus: pánt keréktalpi 
vas. — Sing-vas, pánt-vas: pertica;. 
Benkő: Transsilvania. I. 89. Kecske
méti sín alatt a késhüvelyhez való vas
pántokat érti.

Skófiom, scholium, iszkófiom, =
arany v. ezüst szál, szállá vont vagy 
hímző arany v. ezüst. Egészen más a 
szkó fia , mely a. m. mitra, infula. Szar
vas Gábor, nem ismerve magát a tár
gyat s annak történetét, Miklosich nyo
mán, s félrevezetve Sz. Molnár által, 
kinél szkófia és szkófiom egyaránt 
mitra, cidaris, illetőleg mitra, infula, — 
így ír a szkófiumról, Ny. ő. V. 208: 
«Skófium, más alakja szkófia: mitra, 
infula (Moln.). Az első =  francz. escof- 
fion, a második =  ol. scuffia, új gör. 
σκούφια, szerb skovija (1. Miki. Fremdw. 
126. 1.)». Szerintem a szerb, az új gö
rög, az olasz, a franczia és mink, egy
aránt a töröktől vettük a dolgot úgy, 
mint nevezetét. A szkófium-himzés ős 
hazája Perzsia és Kis-Azsia, smaig gya
korolják a török birodalomban, Perzsiá
ban és Észak-Afrikában. Nálunk II. Rá
kóczi Ferencz Munkácson és Bártfán 
állított szkófium-húzó műhelyeket, me
lyekbe egyenesen Konstantinápolyból 
hozatott műveseket. Ld. Thaly Kálmán 
becses értekezéseit: Arch. Ért. XIII. 
345 — 347. és Tört. tár, 1882. 571. 
A XVII. században, midőn nálunk hem
zseg a sok ötvös, a szkófiumot mégis 
Törökországból hozták. I. Rákóczi 
György számára ügynökei egy papiros 
sárga szkófiumot vagy szkófium ara
nyat rendesen 300 oszporán, egy pa

piros fejér szkófiumot vagy szkófium 
ezüstöt 290 oszporán vettek Konstan
tinápolyban. Levelek és okiratok I. R. 
Gy. kel. összekött. tört. 350., J20.,
521., 550., 623. Sőt részben Konstan
tinápolyban dolgozták fel öreg Rákó
czi korában úgy (I. h. 321.), mint 
az előtt és az után. 1618-ban Bethlen 
Gabor K onstan tinápo lybó l hozatja a szkó
fium aranyat. Érd. tört. ad. II. 41. 1. 
1626 : «szkófium aranynyal gazdagon 
megvarrva, melyeket K onst ancginápoly- 
bau varrottak vala». Kemény János 
Önéletírása. Kiadta Szalay. 85. 1. A 
«török, görög és zsidó kereskedőktől 
behozandó marhák limatatiójában, 1627: 
«az szkófium aranynak egész papiros- 
sát, ki negyedfél lót, adgyák négy fo
rinton huszonöt pénzen». Tört. tár. 
XVIII. 214. 1. 1626: 1651-ben II. Rá
kóczi György is K onstan tinápolyból ho
zat szkófiumos müvet. Okmánytár 
II. R. Gy. dipl. összekött. 46. 1. 1672 : 
«czaprag. . .  vastag tötésü iskofiummal 
varrott portai varrás». B. Radvánszky. 
II. 348. 1. 1683—88: «merő skóffium- 
mal tüdzött portai czafrag», «skófiu- 
mos tö rök-süvegn , stb. «czaffragh egre
gium, T u rc ic i laboris prodigialiter scof- 
fio consutum. Thököly naplói. Kiadta 
Thaly K. 144., 146., 148., 171., 2i8.,
233., 331., 332 » — Ily nyomok arra 
vezetnek, hogy a szkófium nevét is a 
törökben vagy annak háza tájékán ke
ressük. Szkófia törökül a. m. üszkiuf 
(«uskiouf: bonnet trés-haut que por- 
taient les janissaires et les balthadjis; 
syrmalu uskiouf: bonnet de janissaire 
avec une bordűré en or» Bianchi: 
Diet, turc-francais. 2-de éd. p. 92.), 
melyet a janicsárok arany fonalból ké
szített paszománttal hordtak. Ezért 
mondja Zrínyi: Szigeti veszedelem, 
XIII. én. 54. v. :
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Áll v a k  E m brulah  aranyas fegyverben, 
Szkófiunim al varrott kápa van fejében, 
Czifrált jancsárpuska m ind az két kezében.

Továbbá, 1685: "Egy jancsárforma, 
fejér skállát-magas süveg, a karimája 
sárga skóffiummal tüdzött». Thököly 
naplói. Kiadta Thaly, 239. 1. Efféle, 
aranynyal varrott jancsár-süveggel bi
zonyára inkább hozható kapcsolatba a 
szkófium szó eredete s annak aranyszál 
jelentése, mint a pusztán csak föve- 
get jelentő franczia escoffionnal. Any- 
nyival is inkább, mert Erdélyben a ieje- 
delmek korában szintén ilyen arany- 
ezüst-paszomántos csákós süveget hord
tak. Apor: Metamorphosis Transylva
nia:. 348., 464.

A szkófium fajtái: sá rg a -, máskép 
s fn a r a n y  v. iisg ta , a ra n yo zo tt e f i s t  v. 
ara n ya s  és f e jé r  v. e f is t- sg k ó fiu m  ; vert 
v. lapos és götnböly íí-szhó fium ; sgkófiiun-· 
v irág . Papiros-számra árulták s pa p iro s  
v. levél-sgkófittm  mindegy. Készítőjük : 
sgkófiitm -húgo  v. csináló, kivel a s fk ó -  
fiu m o t vo n a ttá k  v. m eg vo n a ttá k ; a ki 
feldolgozta: s fm f iu m m a l  tű d  fő tt ,  v a r 
rott vagy m erőn varrott. V. ö. Arch, 
ért. XIII. 345. Történeti lapok. I. 
611. Thököly naplói. Kiadta Thaly.
144., 170., 202., 203., 217., 239. Tört. 
tár. 1882. 733., 761., 762.

Slajfolnyi, =  schleifen, fr. doucir, 
adoucir ; Kecskemétinél kőfoglalást 
slajfolnyi.

Slejt víz =  ó, állott, összepállott 
rossz víz. «Slejt» a legkülönbözőbb 
összetételekben a német schlecht-nek 
megfelelőleg, a. m. rossz, hitvány, így 
pl. Heltai krónikájában «slejt és hitván 
ház», Telegdi cvang:: «nem akármi 
slejt pogácha» stb. A Nyelvőrben a 
slejt és slecht közti kapcsolatot nagy 
kedvteléssel bizonyítgatják: VI. 102. 
VII. 357. XI. 338. stb.

Smaria, v. S. Maria, =  Balneum

Marite, Mercurial-Wasser, mely fon- 
csoroláshoz «ein gar schönes Wasser». 
Ennek készítésmódját, a hozzá való 
Silber-Wasserével együtt (mely a tulaj- 
donképeni Smaria) leírja a Kunst- u. 
Werck-Schul. 1696. 276., 277. Kecs
keméti a réz ezüstözésére használta; 
S. mariának írja, mely alkalmasint 
Sancta Mariának olvasandó.

Sodrás, ld. drótmü. «semmi mun
kára ne legyen szabad sodrást egyébre 
csinálni, hanem csak az gyögyös 
(gyöngyös?) formán való tőrre». Rima- 
szombati ez. jk. dd. 1665.

Somajdékítanyi (aranyat, ezüstöt), 
=  (ge) schmeidig machen, lágyítani v. 
inkább, nyújthatóvá tenni. Ez eljárást 
így adja a Künílbúchlin, f. XX.: «Gold 
vnd Silber geschmeidig machen. Nymm 
eyn thail ól vnd honig ein tail | lesche 
darinn ab ginen d gold oder Silber J drey 
oder vier mal». «coagulirn, i. e. schrney- 
dig machen». U. o. f. I. Kecskemétinél 
említve m ég: m egsom ajdékod ik  és m eg- 
sonta jdékúl. V. ö. Ercker: Ertzt vnd 
Bergkwercks arten, 1580. f. 85— 87. 
Kunst- u. W. Sch., 1696. I. 23—28.

Sonkolyos, =  salakos. Szikszai Fa- 
briciusnál, p. 5.: «Scoria auris vel ar
genti: «Arannak vagy ezúftnek kon
kolya». p. 139: «helcylma: ezúftnek 
lonkolia». De már Medgyesinél: Ötödik 
jaj, 1638. 29. 1.: «ezüste salyaJws».

sorvad, El —, a tűz; lassanként, 
magától kialszik.

Spikinard-olaj. Spikinard a. m. nar
dus, spicinardus, lavendula major. Régi 
magyar írók a XV. századtól fogva, jó 
illatát dicsérve, gyakran emlegetik. «Ez 
két virág, az fp ik a n a r d , es leuendula». 
Peechi Lukach : Az Keresztyen Szvzek- 
nec Tisztesegeskoszoroia, 1391. 123.1. 
Sz. Fabriciusnál, p. 17.: Lauendula 
m aior: Sp icanard . Beythe : Fives Kó- 
nűw, 1393. p. 2: Spikinardnak Nevety (!)



3 7 4

Diákul. Spica nardi, nardus indica. 
Magyarul Spikanard, liytn Lauendula. 
Geleji Katonánál: Váltság-titka, 1647. 
II. 641 : «drága kenet, jó illatu spiki- 
nárd#; «miképpen a Mária igaz és 
egyelítés nélkül való sp ik in á rd -o la jt, a 
minémü szokott a napkeleti lenni, drá
gább sokval a mi felénk valónál, a 
Christus fejére önté». Kis-Ázsiában va
don terem; 1697: «ezen hegynek az 
délfelöl való oldala egészlen inkább 
v a d  sp ik in a rd a l van benőve, betöltött 
az gyönyörű szaga, hogy sokáig hever
tem rajta, alig hagyhatván el». Komá
romi Janos naplója. Kiadta Nagy Iván. 
32. 1.

Sróf =  Schraube. P. Páriznál, Para- 
lip. 275.: soróf, cochlea, cochlea tor
cularia, értelemben.

Srófos fogó, =  Schraubzange, ld. 
Kösü.

Stincz, =  Stanze v. Stampfe, ír. 
estampe, étamp, ang. stamp, die. Ld. 
Karmarsch. 382.1. 1662: « ió n  stincz». 
Somorja város régi jegyzőkönyvében, 
a csallóköz-somorjai levéltárban.

Svaczolnyi v. senczolnyi, aranyat, 
=  schweissen, fr. souder; vagyis, 
Schletter budapesti aranyművestől nyert 
értesülésem szerint: a kész művön 
munka közben esett repedéseket, sza
kadásokat összeforrasztani s kijavítani.

Szabású =  formájú. Baróti Kisd. 
szót. 78. — Adáminál: «szabású: schier, 
gleichsam, fast, gleich». Kecskemétinél: 
hom ályos-, g o rd o n ·, h ideg-, fe jé r -sg a -  
ká sú  stb. Hz utóbbi, Sz. Molnárnál: 
albidus, subalbidus.

Szalamiak == Sal ammoniacum, a 
Kunílbúchlin, 1585. s a Kunst-Büch- 
lein 1687. mindig Salarmoniac v. Sál 
Armoniacumnak írja. Ennek egyik faj
tája a «termés forrasztó só, Ammonia
cum nativum, gediegenes Salmiak, a 
meleg földön és kősziklákon Perzsiában

és a kálmukoknál, sg a la m ia  magyarul». 
Benkő : Mineral. 98. Mint szó : « sza 
lá m in  formatum est ex Salmiak, aut ex 
lat. sal ammoniacus». Leschka : Elench. 
p. 211. Innen sg a la m ia -e z n s t, mely 
néha csak sga la m ia . így pl. 1685 : «re
zes, sg a la m iá s  portai fékagy», Thököly 
naplóiban. Kiadta Thaly, 183. 1. szala- 
miás a. na. szalamia-ezüstös.

szállítanyi, Meg —, ezüstöt, =  
reducere, reductem. Ld. Aranyat szál
lítanyi.

Szappansó,«h a m n m -só ,ln g só n a k , sőt 
h a m m u g sírn a k  is neveztetik; számos 
mesterségekben szükséges, mint szap
panfőzésre, festésre, üvegkészítésre». 
Gergelyffi: Technológia. 1809. 88.1. 
Ez idézett sorok egyszersmind azt is 
megmagyarázzák, miért nevezi Kecs
keméti hol szappansónak, hol üvegsó- 
nak ; készítésmódját, szappansó-csiná- 
lás czím alatt pontosan leírja.

Szapullott hamm, =  lugzott hamu 
Szentpéterynél; ausgelaugter Holz
asche. Ezek azonosságát a test-csiná- 
lásnál való alkalmazásából következ
tetem. Szapulni, Baranyában különben 
is a. m. lúgozni, ld. Tájszótár, 341. 1.

Szarukő, =  «Hornstein, Eelskiesel, 
Bergkiesel, kősziklák ova, szarukova, 
petrosilex, silex corneus». Mich. Ko- 
váts : Lex. mineral, p. 118.

Szarvas-ülő=incus cornuta, Theo
philus. Lib. III. cap. 5. 1586: «zar- 
was wleo», 1688: «szarvas ülő és fúvó 
a kovács házban». B. Radvánszky. II. 
66. 395. Majláthfalván a kovácsok ma 
is szarvas-ülőnek hívják a szarvas tőkét. 
Ny. ő. Vili. 479. V. ö. Vetélkedés 103.:

Ö reg  tőke-ülők,
A sok szarvas-ülők.

«Szederjes, az az, szederj színű». 
Geleji Katona: Magyar grammatikácska. 
II. c. 42. A XVI. századtól fogva régi 
magyar iratokban, kivált szövetek szi-
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néről, igen gyakran. Thylesiusnál: De 
col. libell. in L. Bayfii annotat. Basi- 
leae, 1537. p. 316: «A Phoenicibus color 
pliceniceus, puniceus quoque dictus, 
flagrat, velut viola flammea: atque a 
multis olim purpura vocata fuit viola
cea, hodie pene nomen servat: nam 
paonacius, quasi puniceus dicitur, etsi 
aliqui vocem hanc vernaculam a pavo- 
nis colore factam volunt». Ilyen volt az 
1552-ben a nagykállai egyház tulajdo
nában létezett: «indumentum purpu
reum punicei seu phoenicei coloris». 
Egyházművészeti lap. II. 19. Cennini- 
nél: Pittura, cap. 76 : «violette vagy 
tulajdonkép fekete, pagonazzo». Ilyen 
volt a nagy-kállai «indumentum purpu
reum nigri coloris». Egyházm. lap. i. h. 
E két különböző árnyalatú szín össze
zavarva Pesthinél: Nomencl. I. c. 18.: 
«zederies: violaceus, pauonazzo, violet, 
brunatny, braun». Szikszai Fabricius- 
nál, pag. 90., 91: «Szederies fin : 
hyacinthinus. Szederies ß in : purpu
reus. Szederies barfon ßin : Ostri
nus». Sz. Molnárnál: «szederjes szín: 
hyacinthinus, purpureus». Werner- 
Benkőnél, 76 .1.: indigókék v. szederjes. 
Czobor Béla meghatározása szerint «a 
szederjes szín a kék és vörös bizonyos 
vegyülete, s így a bíbornak egyik 
neme». Egyházmüvészeti lap. I. 195. 
II. 19., 107. Ilyen volt, Ecseden, 
1615-ben: «egy szederjes bársony dal- 
matika». Majláth Béla közleménye, u. 
ο. II. 107. Kecskemétinél ez: s~edtrjes  
bár son ys^iníi.

Szén, mindenkor fa-szén értendő 
alatta. Kecskemétinél: éledetlen s%cn; 
eleven s íé n , Verantiusnál: Diet. Qyin- 
gve Nob. Evrop. Lingv., 1595. p. 84: 
«Eleven ízen: lat. Pruna, germ. Glut»; 
holt s^en , Verantiusnál, i. h. p. 16: 
«Hoth fzén : Carbo, Ein Kolen»; Páz
mánynál: Pred. 676. 1.: «A nyers fa

meg nem gyújtya a hóit szenet» és az 
Érs. cod.:«feketheebek az a lw th  zennel»; 
la ssú  s íé n  ; sebes s íé n , vagyis parázs.

Szent-Antal-tüze, =  orbáncz, ery
sipelas, gutta rosacea. Szikszai Fabri- 
ciusnál, p. 135.: «Sz. Antal tüze : sacer 
ignis, ignis Persicus». BarótiSzabónál: 
kiütötte az orbáncz v. Szent-Antal tüze. 
Ma úgy, mint a XVII. században, fel
váltva használják hol ezt, hol amazt. 
Bethlen Miklós Önéletírásában is mind
két néven előfordul.

Szerdék, =  lac coagulatum. Sz. Mol
nár. A Tájszótár szerint: szérdeka. m. 
vert téj, tej leves, szedett gyim-gyom 
eledel, becsinált neme. Kecskeméti a 
föleresztett gipsz-masszáról mondja, 
hogy: ollyan leszen mint az szerdék.

Szín-adás, színadva, =  színezés, 
színt adva. Kresznericsnél: «szín-adás: 
colorum perita distributio». Kecske
métinél: «megczendellödik, á leszen a 
szín adása». «Az müvet már szépen 
színadva elkészítvén».

Szíp-adott m ű , =  színchagyott. 
Kecskemétinél: az színadott műnek, ha 
megveressült, elviszi az verességét.

Színarany, =  reines gold, Id. Sár
arany. Faludynál : «szín-gyémánt». 
Udvari ember. II. 173. továbbá «szín- 
rubint», Nemes asszony. 115. 1.; «szín
bársony». Nemes úrfi. 89. 1., mint a 
fajtájokban legbecsesebb holmik ernlít- 
tetnek; ő e szót kétségkívül a szín-arany, 
vagyis legbecsesebb arany mintájára 
csinálta.

Színek. Kecskemétinél: t A ch a m a rin  
s í i n ü  zománcz. Mikor mi efféle megrú- 
túlt türkest láttunk, azt mongyuk hogy 
m egaggott, maga nem írnak ennek meg- 
aggása felöl. A Ih a ta tla n  s i ín i í ,  fé n y ű  
kövek; soha úgy tetszik meg nem áll 
az színe az indicus gyémántnak. Á lta l  
látó  avvagy világos. A ra n y s iy m i szik
rákkal világoskodik az sah!; aranyszínű
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cseppekkel szikrázik a cianeus; szikrázik 
arany szikrákkal, a lazulkő. — B ársony-  
s z in ti a rubint. B iyo n ta la u  színt mutat.
— D arabos sy inc  van a csinált kőnek.
— E ngedelm es sy ine  van a rubininak. 
E z iis t s ^ in ti a mágnes. — Fejér zo- 
máncz, kő ; megfejérícs, fejéríteni, meg- 
fejéredik: tiszta fejér, m in t a hó o llyan  
fe jé r  a jaspis; a vak smaragd nem tiszta 
fejér, némelyben valami fe jé r  köd  s z a 
bású  fekszik. Fekete zománcz, feke
tével luminálnyi; h a lv á n s z in ü  fe ke te  
a vérkő, mintha halvány fekete volna 
a gagát. Mintha csak fü s tö s  volna. — 
Galambszín: az carcedonius ollyan 
mint az g a la m b n a k  ag n ya ká n  ag toll.
— H alhéas színnel világoskodík a kar- 
bunkulus. E la lvá n  kő. H am nsgeny , h a 
m u sz in ti saskő. H aragos  tündöklése a 
rubintnak. H egyes sg ín  a karbunkulusé. 
A vak-smaragd ollyan mint az h ijucgnak  
a y  syenie. A kornyol megmosatott h ú s
hoz hasonló gyöngy. — Amethistus 
ivolya s z in ti drágakő, ld. violaszínű. — 
K ék  láng, füst, zománcz; szépen kékícs 
meg. K ékes színt mutat a gyémánt; kék 
színre változik a fejér safil. E g sg in ti kék 
a safil; az lazulkő égszínü kék, de nem 
világos, hanem setét, és az képírók az 
festékbe égszínü kéket festnek vele. 
Mintha az lazulkövet tejjel megöntöt- 
ted volna ollyan fe jérkék  kő a türkes; 
fejér kék színből kévéssé zöld színre 
hajol az aquamarina. Az gyémánt 
k r is tá ly  sz in ti. K ü lö  m b külö  m b s z in ti  
azaz külömböző színű. — L á n g  s z in ti  
kő. L a z u lk ő  s z in t i ;  lazul festék. Rút 
In g sy in ti a gyöngy. — Ollyan mint az 
m acská n a k  a z  szem e  a vak smaragd. 
M ész  s f in t i  kő, mintha reá öntötték 
volna, a sardonix. — P árhagyn ia  levele 
színű. P á g sit sy ln ti zö ld  festék, héven 
járó, készítés módját leírja. Pavonazzo, 
pagonazzo : olyan mint az p á v á n a k  ay  
to lla  avvagy az galambnak az nyakán

az toll, a chalcedon. Piros, fűcs meg 
szép pirossan; a sardonix p iro s -sz in ti kő, 
világos és szép piros kő, mikor az kör
mödet szép piros vérbe mártanád és azt 
néznéd. —· R ogsasg in ti ethites. Veres 
roysasyin ti jaspis. — S a fil sz in ti törkes. 
Mintha csak valami hitvány sá frá n y -  
nyá l festették volna m eg; a jácczint: 
mintha az iveget sáfránnyal festették 
volna meg. S á rg a , az ki sokféle színt 
mutat a békakü; megsárgúl a gyöngy; 
a topasius igen szép sá rg a sz in ti világos 
kő. A ra n y s z ín ű  sá rga  kő az jácczint; 
aranyszínű erek vannak az agátban. 
F ejérsz ín ű  sá rg a  a jaspis. Tem érdek  
sy ln ii sá rg a  mint az jácczint. Vékony 
sá rg a  az aquamarina. Verhenyos syln ii 
sá rg a  és zordon  sz ín ű  sá rg a  a jácczint. 
S á rg a ré z  sz in ti a vak-smaragd, a mág
nes ; sárga réz színre hajlandó a cipricus 
gyémánt. Sö té tszínű  k ő ; sötét kő és te
mérdek a türkes. S ű rű  avvagy temérdek 
sz ín ű  a vak-smaragd. Ollyan mint a 
sza ru  az annikhel. Szederjes zománcz; 
szederjesen vasat virágokkal írnyi; sze
derjes sginti kő az ametist, szederjes 
színre hajol a jaspis. Szederjes bársony- 
s z ín ű  az ametist. Szép szederjes kék mint 
az ivolya, a jácczint. Szelíd· az színe a ru
bintnak. Rút sgennyes sz in ti a karbunku- 
lus. Szép  sz ín . Mintha s z ik rá zn é k  a chal
cedon. T a rk a ;  tarkán való aranyazás. T e
m érdek s z ín ű  a vak-smaragd. T e n g e r sz ín : 
mint az csendes tengernek az vize olyan 
szép világos kő a berillus. T ú dösg in  
zománcz. T ü n d ö k lő  fényessége van a 
rubintnak. T iirkés színű zománcz. Ttig- 
sz ín ti az annikhel; mint a sebes ttig- 
szem , úgy világoskodík és ragyog a 
karbunkulus. — V asrozsda  sginti, fekete 
avvagy vassg ín ti a vérkő; olyan színű 
a mágnes, mint az vas. Veres ; veres- 
sednyi; megveressül a színadott arany 
mű. T isg ta  veres a karneol. A sardonix 
szép veres kő, szintén ollyan színű,



3 7 7

mint mikor az körmödre szép piros 
vért csöppentenél. B á rso n ysg ín ű  veres
nek látszik a chalcedon ; veres bársony- 
színű drágakő. Fekete s z itu i veres a jas- 
pis. H a jn a lsg ín ű  veres mágnes, fecske- 
kő. H a lv á n y  szabású  veres a karneol. 
Mint a veres kova  o llyan  szabású . Ve
res sk a r lá t színnel tündöklő chalcedon. 
Az balagius v íg - avagy kris tá ly sg ín ií 
veres. V erhenyö sg ínű  mint az orosz
lánnak az bőre, az agát. V ersp inn  a 
vérkő. Mint a vese ollyan sz ín it ajaspis. 
Világos k ő ; hatható, derekas világos
ság ; elveszi az ő maga világosságát az 
erisopras. V io lasg in íí kék sá rg a  a jác- 
czint. V íg sg ín ű  safil; víg sg in ű  sgabású  
a topáz. A sardius vörös sg ín ű  (máskor 
m indig: veres) kő. — Z ö d , göld  zo- 
rnáncz; megződül, rútúl megződül a 
tiirkes. K éksg ím i gold  a smaragd. Z ö l
den kékellő  gyöngy a tiirkes; az zöld 
jaspis, mintha kék színre hajlandóbb; 
zöld és kék színből aranyszínű sárgára 
hajol a berill. Mint a göld p á rh a g y m á -  
n a k  ag levele, az erisopras. Sárg a sg ín ű  
göld  a chrisolit. T isg ta  göld  smaragd. 
Világos göld  kő. A cencron ollyan, 
mintha g sír ra l megkented volna.

Drága kövekben a szín f e k s g i k : né
melyben valami fejér köd szabású fek
szik ; az rubiniba benne vagyon  tellyes- 
ségesen az veresség; némelyben bár
sony színű erek vannak, rendel á lta l 
benne, avvagy környü le  fekszik benne, 
mint az szivárvány; az fejérség fe lly ű l  
fekszik rajta és nem kögbe fe k sg ik .

színelnyi, Meg —, =  färben, illumi
nieren. Kecskeméti zománezra mondja.

Színt adnyi, =  hellen. Kecskemé
tinél: poklos festékben kell felereszte- 
nyi vagy színt adnyi. V. ö. Pokloznyi.

szőlyőfőpohár, Úrvacsorához való 
—, =  szőllőfürt alakú urvacsorai serleg. 
1680: «szőlő girizdes aranyas ezüst 
pohári). Tört. tár. 1882. 410. Rad-

vánszky az effélékről így ír: «A na
gyon kedvelt szőlőforma pohár egész 
a szőlőfürthöz hasonlított; fedelét a 
fürt vastagabb végének egy része képezte, 
melynek fogantyúja a gerezd lemetszett 
vége volt». Pulszky K .: Archeológiái 
Értesítő. 1883. Uj folyam, III. 77.

Szűk =  paucus, rarus. Sz. Molnár. 
Kecskemétinél: sg íik a ka rb iinku liis  =  
ritka; hol sg íik f a  vagyon =  hol kevés 
a fa, hol fa-szükiben vannak.

Szomolló, =  Einguss, Giessloch. 
Szentpétery kéziratában: «Eingusz vagy 
Ingusz=  öntő váló» ; «Gussrohr: öntő 
cső». Debreczeninél: Commentarius 
super auri praxim, Lib. II. cap. 21 : 
«canalicula, feu striatum ferrum ad fun
dendas uirgas aureas». Azon nézetem
ben, hogy a szomolló a. m. Einguss, meg
erősít szerzőnk több helyének egybe
vetése ezzel a leírással: «Eingusz, eine 
länglich viereckichte, eiserne, mit einem 
hölzernen Handgriff versehene Form, 
welche vorher m it  T a lg  ansgeschm iert 
luorden». Laprecht: Technologie. Halle, 
1787. S. 357. A Vetélkedés 107. ver
sében: «három-négy szomolló-vas». 
A Lugossy Codexben: «ßomorlo» és 
«ßomorlo vas». Innen, Báró Rad- 
vánszkynál, II. 95. 1595: «Egy zo- 
morlas darab arany ky niom hetwen 
égj Aranyath»; «más darab Z o m o rla s  
a ra n j» . Itt a zomorlas arany a. m. 
egybeöntött, vagyis a szomorlón átment 
arany-pogácsa vagy golyóbis. Igen szép 
ábráját ld. Erckernél: Ertzt v. Bergk- 
wercks arten, f. 88.

Tábla (kő), == Tafelstein vagyis alul 
felül simára köszörült vékony drágakő 
(innen Dünnstein). Carton’s Englischer 
Juwelier. 1818. 16. Nagy Aladár: A 
drágakövek mint ékszerek. 1875. 10., 
i i . 1.:  «táblakö: Tafelstein».

Tábla gránát, gyémánt, stb., =  
síma, lapos gránát vagy gyémánt; ennek

Arch. Értesítő. 2 5
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ellentéte a szeges vagy szegre m etsze tt 
gránát, gyémánt. Bocskay István kin
csei közt előfordul: Tábla rubint, tábla 
smaragd; tábla és szeges (zeghes, azaz 
szögletes) gyémánt, tábla gyémánt és 
sok szegre mecczett gyémánt. Törté
nelmi tár. 1878. 148. «Szeges» helyett 
némelykor hegyes á ll; így 1551-ben: 
«egy hegyes gemant egy tabla rwbynt». 
Századok. 1876. 748.

Tégely, tégyely, — Tiegel; Debre- 
czeni L .: Comment. Lib. II. cap. 21. 
a tigilhimok számos fajtáját ismerteti.

Tégla, =  tegula, Ziegel. A régi öt
vösök a koh rakásához mikép hasz
nálták, leírja Kecskeméti a pisklocz- 
égetésnél. A Vetélk. 121. v. :

A tégla darabok,
M inthogy kohnak valók,
Házánál nem  tesznek kárt.

Téglapor, =  Ziegelmehl. Kecske
méti főkép a czement-porhoz használta; 
ma is ahhoz használják.

Tengernek bokra =  korall, kláris. 
Comenius-Szilágyi, Janua, p. 15.: «Co
rallia sunt arbusculae marinae ramusculi. 
A koráll kövek (kalárisok korsókák) a 
tengeri csem etéknek á g a c sk á i». A kövek 
növekedéséről szóló magicus babonákat 
e virágállatok (anthozoa) növekvésére 
alapították. Ld. Alb. Magnus: De mi
neralibus. 1519. Lib. I. cap. 7. — Erre 
nézve XVIII. századi példákat is hoz 
fel Kriesch János, Természettudományi 
közlöny. 1873. 170., 171. Azonban 
nem említi a legérdekesebbet. P. Sár- 
tori így í r : Magyar filosófia, 1772. 156. 
1.: «a kalárisról írja Theofrastus, hogy 
a tengernek fenekén valami zöld cseme
tének szép fejér lágy, és gömbölyű 
gyümölcse volna, melly mihelest a víz
ből szárazra hozattatik, szép veress 
színű kővé változik: némelly mostani 
filosofusok pedig nem Lilik azt tengeri 
gyümölcsnek lenni, és más gyümölcsek

gyanánt nevekedni, hanem csak öszve 
forradni, mint a föld alatt lévő mély 
barlangokban a stalactites, az az, csepp
kő, lassan lecsepegö nedvességből jég
csap ; de nagyobb része a mostani böl
cseknek igaz tengeri, és kővé váló 
gyümölcsnek tarttya a kalárist; a mint 
is annak magvárói, és leveleiről némely- 
ivek szemeknek látásából is tesznek 
bizonyságot; ez okáért mi is mondgyuk 
a kalárist iga% tengeri csemetének, mely
nek szára keményebb, vastagabb, ágacs
kái gyengébbek, és gyümölcse a vízben 
valamennyire lágyabb; de mihént a 
szárazra kihozatik, legottan megszárad, 
megkeményedik, és néminémü kővé 
válik.

Terpentina, =  Terpentin, terebin
thus. 1688: «egy fazék terpentina». 
B. Radvánszky. II. 397. Tseh Márton
nál 29. 1. : terpentina olaj.

Test — néni. Test, fr. test v. tét, 
coupelle, ang. test, cupel. Értelmezi 
Karmarsch, S. 73. de részletesebben 
Szentpétery ekkép; «Test, magyarul 
mondatik Tést: az a massza a mellyen 
az ezüst és arany capellirozodik, a 
melly készül lugzott hamuból és ége
tett csontporból, nedvesen egy arra 
készített cserép edénybe verettetve». 
Kecskeméti ugyanígy készítette. A Ve
télkedés 107. versében :

Vas karikák ism ét,
K ikben vernek téstet.

Kecskemétinél említve még : testcsiná- 
lá s  ----- Test machen; testecske; lest 
szá ja . Apafi ötvöse, 1675: «egy gira 
ezüst teszte lésétő l kapott den. 50». Arch, 
ért. XIII. 78. U. 0. «mikoron ezüstöt 
tesg té tiink» .

timporálnyi, Egybe —, öszve-tim- 
porál, öszvetemperál, — temperare 
(ferrum, unguentum, herbas, acetum 
melle.) Lugossy-codex: timporald eózve, 
ózue timporalnj. Francovifh, f. 16.,
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20., 29·: <Άζ Serapivm kényét timpo- 
raltassék; temperákat; timperallyad az 
töb zerzamokkal őzzé». Geleji: Vakság 
titka. III. 193. és Tseh Márton, 11: 
öszvetimporál. Komáromi naplója, 104 : 
összetemporált ital. Tsúzy: Zenge- 
dező sípszó, 425 : az apatikák foganatos 
gyökerekkel, s jó illatú virágokkal s 
füszerszámokkal bővelkednek, illatoz
nak, mellyekből hasznos orvosságok- 
timporáltatnak öszve.

Török rubint, =  balagius. Ld. Ru
bint pallós.

Töröly konst, =  törő mesterség, 
Kunst; más néven zúzda. Felsőbányán 
Czelder úr tudósítása szerint, ma is 
úgy hívják. Kecskemétinél egészen más, 
t. i. Drillkunst értelemben.

Trébellés, =  Treiben, opus ductile,
* Theophilusnál III. c. 73. Az ötvösök 

ősidők óta űzik; ld. Brinckmann : Gold
schmiedekunst, etc. S. 183. — Eör- 
vendi Molnár Ferencznél: Lelki tár
ház, 1692. 16. és 52. 1.: «A két cheru- 
binokat aranyból kiveré» ; «gyertyatar
tóknak aranyból kiveretése». A Vetél
kedésben, 144. V.: trébellés. - Szentpé- 
tery a Tud. Gyűjt. 1832. VII. 56. lap
ján verd  m u n k á n a k  nevezi, vagyis le
fordítja eme bádogos mesterszót: Ham
merarbeit, geschlagene Arbeit, ouvrage 
martelé, ang. hammered work, raised 
work. Pulszky Károly terebelés néven 
használja.

Trébelléses mű, == getriebene Ar
beit. Ipolyi Arnold : Magyar mütörté- 
nelmi tanulmányok, 324. 1.: uveri m ii
nek (opus propulsatum, argent repousse, 
getriebene Arbeit)», Pulszky F. terebelt 
munkának nevezi. Arch. ért. Uj fo
lyam. I. 132.

Trébellő-verő,= «Treibhammer, a 
ponczol munkához való kalapács», 
Szentpétery kéziratában. Két félgömbö- 
lyü domború lappal, vagy egy félgöm

bölyű s egy nagyobb, de kevésbbé dom
ború lappal ellátott kalapács. Prechtl- 
nél, II. 291.: Punzenhammer V. Treib- 
hammer. Ábráját is közli Sprengel, 
III. 135. E kalapácsokat fából és pedig 
leginkább nyírfából készítik; Olasz
országban somfából vagy szaruból is. 
Bucher i n .

Trébellő viasz, — Treibwachs.
Trippely, =  Tripel, terra Tripoli

tana, fr. és ang. tripoli. Gergelyffinél: 
Technológia, 132. 1.: tripol; Frecskay- 
n á l: Találni, könyve, I. 84.: szivag. 
Ezen agyagot olajjal elegyítve, bőrre 
V . nemezre kenve, az arany és ezüst fé- 
nyesítéséhez. (Karmarsch. I. 441., 442.) 
vagy a csiszolt drágakövek simításához. 
(Nagy Aladár: Drágakövek. 6. 1.) hasz
nálják. — «nymm trippel da die Bar
biere jre becken mit reyben». Künít- 
búchlin. f. XIII.

Tündöklő pléh, ld. Késhüvely.
Türkes, turchois. A XVII. század

ban a turquoise nevét sokfélekép tor
zították. Csupán Thököly naplóiban, 
kiadta Thaly, ily különböző neveken 
fordúl e lő : törkés, türkés, törkís, tirkís 
türkes, törkes. Werner-Benkőnél, 78. 
1.: kék törökkő.

Tűz. Ötvösöknek, mint átalában 
véve minden tüzmüvesnek, nagy gon
dot kell fordítaniok a tűzre. Debreczeni, 
Lib. V. cap. i. így ír: «De regimine 
ignis. Ignis ergo nostri modus semper 
talis esto, nimius ne sit, neue remissus, 
candeat tota fornax cum ollis in rubo
rem ignis», etc. «Proinde, — így szól 
a kővetkező fejezetben, — magnus ille 
uir Joannes Turzo, quo nullus ingeni- 
osor uel prudentior in montibus cum 
utilitate summa effodiendis extitisse 
fertur in media cemmentarie domus 
testudine supra quam ipse cubaiet, 
fenestram fieri iusserat, vnde cunctan
tes atque somniantes ministros media
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sqpe nocte nunc minis nunc promissis 
ad ignis custodiam incitaret. Sciebat 
enim uir in artibus que igne fiunt exer
citatissimus, quantum dampni tum sibi, 
tum cementario ignis neglecto regi
mine proueniret». Ilyenfele kárról 
emlékezik Debreczeni, Lib. IV. cap. 
12. a következőkben : «Vidi ego Joan- 
nem hwzar non vltimum artis huiusce 
magistrum ollas imponentem, quarum 
nonnulle crustis cum strepitu' non 
paruo disiectis rumpebantur, & aurea 
grana cum puluere simul non sine 
dampnospargebantur in cinere». Kecs
keméti nagy ügyelettel volt a tűzre, s 
erre vonatkozólag ilyféle pontos utasí
tásokat ad: g yn jcs  m eg, hadd fe lé le d n y i  
magában, (feléledve: eleven t í íg ;  1686: 
testére eleven tüzet töttek, úgy kínzot- 
ták». Századok. 1876. 584.), fú j j a d ,  
fú d o g d lly a d ,  hadd e lso rvadny i rajta, ú j-  
jíc s  rajta, lángas tüzet üszögből csi
nál}’ ; említve még nála : lá n g a s lüg , 
azaz lánggal lobogó; csendess v. lassú  
t ilg ;  sebes tilg.

Tűzhely, — Feuerstätte, focus.
Tűz-szem , =  parázs-darab. Sebes 

tüg -sgem , a. m. egy szem erősen szított, 
friss v. hamvatlan parázs.

Tyúkmony, =  tyúktojás. Kecske
métinél; tyú km o n y-fe jére , köragasztás- 
hoz és a kipattogzott zománcz kijavítá
sához; ty ú k  m ony bej, enyves víz tartó
jául.

Ülő, =  Amboss, fr. enclume, ang. 
anvil; Pesthinél: Nomencl. L. I. c, 22 : 
kouachylew, Sz. Molnárnál ülő,P. Páriz- 
nálülö-vas: incus,Gyöngyösinél: Márs- 
sal társalkodó, 66. 1.: labdaként jádtza- 
nak az ülő vasakkal. Fajtái: fe n é k - i i lö ; 
p a p -illő ; sg a rva s-iilö  ;  töke- v. öreg tőke- 
ülő. Ld. Vetélk. 103., 104. v.

Üszög =  üszők, izzó tűzzel égő 
test. Kecskemétinél: lángas tüzet üszög
ből csinály. Fekete Imrénél: égő üzek.

Régi magy. költ. tára: II. 340. Páz
mánynál: Pred. 1050: egyik üszög ne
veli tüzet más üszögnek.

Vad arany, =  ungeschmeidiges 
Gold, kásás, nem nyújtható arany.

Vadság az ezüstben. Idegen, nem 
hozzátartozó, különösen ónas részek a 
megolvasztott ezüstben. Olyan mint a 
«vadhús» a testben. Medgyesi Pálnál: 
Serva Domine, 1637. 5. 1.: «mint az 
ezüstöt sebess tűzben vét, ott olvaszt, 
éget, kohol, valamíg rút nyakasságunk- 
nak s magunk hűségének va d sá g á t, 
sa la k já t, ki nem veszi belőlünk.

Vágó, «vágó-kés, =  culter inciso- 
rius». P. Páriz : Paralip. 277.

Vakarás vagy müarany, =  Krätze 
Gekrätz, Goldkrätze betűhíven lefor
dítva; fr. lavure, cendres d’or, ang. 
dross, sweepings. Az arany feldolgozása 
közben elhullott arany-részecskék, me
lyeket az ötvösök, újabb felhasználás 
végett összegyűjtenek. Ld. Krécz.

Vakaró kés, =  Schaber, fr. grattoir, 
ang. scraper. Aczél-penge, melylyel a 
megreszelt művön támadt barázdákat el
egyengeti az ötvös, hogy aztán a csi
szoló simításhoz láthasson. Szentpétery 
kéziratában, a magyar ezüstmüvesség- 
ben használt szó gyanánt: «Schaber a. 
m. vakaró; innen dreyeckigter Scha
ber : háromélü vakaró ; flacher Schaber: 
lapos vakaró; runder Schaber: göm
bölyű vakaró». A Vetélk. 112. v .:

Vagyon vakaró kés,
Görbe és egyenes.

Vak smaragd, =  smaragdus cascus. 
Kecskeméti «a fejér köd szabású» sma
ragdot vak-smaragdnak bizonyára Pli
nius, XXXVII. után nevezi így, ki «de 
smaragdi generibus» szólva, említi, 
hogy «sunt aliqui obscuri, quos vocant 
ctecos».

Választott arany, =  geschiedenes 
Gold, Scheidegold, Karmarsch. 78. —



1644: megvetesd az aranyat és m eg
vá la sz ta tv á n , az finum aranynyal küldd 
ki, de az ezüst ott benn maradjon. A 
két Rákóezy családi lev., kiadta Szilá
gyi S. 239. 1.

Választott ezüst, — geschiedenes 
Silber, Scheidesilber, Cramers Probier
kunst. 323— 364.

Válaztó- víz, =  Scheide-Wasser, 
aqua tortis. Kecskeméti a zománcz ki
mosására használta.

Vápos vagy vermes. Szenczi Mol
nárnál vápás — convexus; vermes =  
lacunosus.

Varga ténta, — atramentum suto
rium. Agricola: De re metallica. Lib. 
VII. i j 6r .  p. 184. Kup fler wasser. 
Agricola: Bergkwerck. S. cxcij. — Apá- 
tzai Tserénél is, Encycl. 247., 248. I.: 
«ha a savanvó levek bányászati részecs
kékkel forrallak egybe, gáliczkő lészen, 
mely másképpen varga téntának hivat- 
tatik» ; e szerint a. m. vitriol. Come- 
nius-Szilágyi: Index vocabulorum : 
«dial canthum : gáliczkő, fekete varga 
festék». TsehMártonnál, 1676. szintén 
«varga festék». Ben kőnél: Magy. min. 
90.: «tentakő, lapis atramentarius, A tra
mentstein».

Vásári mű, =  készletben lévő, vá
sárokra szánt munka. Ellentéte a váltó  
m ű , mely a. m. felvállalt, megrende
lésre dolgozott munka. Úgy látszik, 
a vásári mü már Kecskeméti korában is 
csupán szemre való, egyébként vékony 
pénzű munka volt; ő ugyanis így ír.: 
verd vékonyon, mint az vásári műhöz 
való pléliet.

Vas-drót, 1. =  Eisendraht, filum 
ferreum; 2. =  «Rührdraht: kavaró 
drót». Szentpétery kéziratában. Kecske
métinél mindkét jelentésben.

Vas kalán, 1. plancs-öntésnél. A 
Vetélk. 107. versében: pláncs-öntő 
kalán. 2. a megolvasztott ércz-tömeg

színén úszó salakos tajték leszedésére 
szolgáló kanál. Debreczeninél: Com
ment. sup. auri praxim. Lib. II. cap. 21: 
«cocleari ferreo deycimus auri fcoria 
ii ue purgamenta tempore liquefactionis».

Vas karika =  «Zarge v. Zargel 
egy vékony pléhből való keskeny vagy 
széles karika vagy abroncs». Szentpé
tery kéziratában. Vetélk. 107. v . :

Vas karikák ism ét,
Kikben vernek testet.

Vas palaczk, =  Eisenkasten. Kecs
keméti a fövénybe öntésnél használta. 
A Vetélk. is 107. v. így említi:

Vannak vas-palaczkok 
Kik fövenyhez valók.

Velenczei póris, — «guter venedi- 
scher Borax, warhafftig venetianischer 
Borax» készítésmódja, Kunst-u.Werck- 
schul. I. 25. és 36. A. m. jóféle póris.

Velenczei üveg, =  «Venedisch 
Glasz» (Kunst- u. Werck-Sch. I. 36.), 
Venetianer Perle. Apró gyöngy-sze
mekre vagdalt színes üveg-csövecskék. 
Karmarsch, 1563. Faludynál is,Nemes 
asszony, 114. 1. így: «velenczei üve
gekkel kínálna, mikor szín-rubint s 
gyémántot vesztek».

Vénia festék, =  veneda. Theophi- 
lus, Lib. I. cap. 6 .: «Decolore veneda, 
in oculis ponenda» ; «commisce nigrum 
cum modico albo, qui color vocatur 
veneda». Ugyanerről szól Lib. I. cap.
13., 15., 16.

Veres arany festék. Egy neme az 
u. n. poklos festéknek. Készítésmódját 
szerzőnk majdnem egészen úgy adja, 
mint Theophilus, Lib. III. cap. 40. 
«De colorando auro» czím alatt.

Vérkő, =  Blutstein, haematites, fr. 
sanguine, pierre sanguine, ang. blood
stone. Nevét vagy színéről vagy onnan 
vette, mert állítólag a vért csillapítja. 
«Sangwinem specialiter restringunt: 
emanthithesz», etc. Győri t. és r. fűz.
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I. 88. Ötvösök a drágakövek csiszolá
sára használták; ígyHeraclius is, kinél, 
Lib. III. cap. 12: lapis qui dicitur emantes. 
Ellenben Theophilus, kinél, Lib. I. cap. 
3 i : lapis sanguineus ; Cennini, kinél, 
cap. 135: lapis amatita, mindketten a 
kész arany mü csiszolására használták. 
— 1608— 21 : vérkő golyóbis verfélyes 
ft. i. würfelig), vorfelyes vérkö , vérkő- 
gomb, in d ia i  vérkö. Ipolyi közi. Tört. 
tár. 1878. 159., 160., 162.

Verő =  kalapács, pöröly; Kecske
métinél mindig csak verő. Pesthi: Nő
mének I. c. 22. «malleus, pewrewl, der 
hamer». Sz. Molnárnál már «verő: mal
leus, marculus». Gyöngyösinél: Márs- 
sal társalkodó, 67. 1.: « A  verő  p ö rö ly 
h ö z  k é s z ít némelly kezet». Barátinál is, 
Kisd. szót. 94. «verő: pöröly». Fajtái: 
c sá k á n y -v e rő ; cyayó-verö , Vetélkedés 
104. V.; fa - v e r ő ;  fe je z ő -v e r ő ; fo g la ló -  

verő  ; b o m o ritó -v .; láb -v. ;  p la n c s -v .; v. 
p la n c z-v . ;  s i k - v . ; sya ru -v . (t. i. szarv
ból készült); trébellő-verő. — Szent- 
pétery kézirata szerint, a magyar ezüst- 
mívességben használatban vannak: 
«Hammer: kalapács; innen Fussham- 
m er: lábverő; Streckhammer: nyújtó 
kalapács; Zeinhammer: nagy kalapács, 
a melylyel a rúdba öntött ezüstöt szo
kás eleimén verni; Scherfenhammer: 
ollyan kalapács, a mellyel a pártázat
nak (Scherte) keskeny lapos részecskéje 
verődik; Spannhammer: laposra, egye
nesre és simára verő kalapács; Tief- 
hammer: méllyre verő kalapács; Treib- 
hammer: a ponezol munkához való 
kalapács». A verő részei, u. o . : «Bahne: 
a kalapácsnak la p ja ;  die Finne: a kala
pács c sá ká n y a ». Kecskemétinél: verő
nek az ta lpa , verő talpa.

Veszédő asszonyi állat =  va
júdó.

veszekedik, El —, =  sokáig, a 
lassú szén az aranynyal; vagyis sokáig

küszködik vele, míg erőt tud venni 
rajta, azaz a míg olvadásba hozza.

Virágokkal jár az ezüst =  Blumen 
gibt das Silber. Berwardus: Interpres 
phraseologia; metallurgical 1684 p. 48.

Víz. Kecskemétinél: enyves-, etető-, 
fo lyó -, h i t - ,  ó , sle jt-, Sya inos-, t i s f a · ,  
választó-víz.

Viza-hójag. Kecskeméti megfőzte a 
vizahólyagot, s a zománcz felrakásánál 
ragasztó-szerül használta. E szerint nála 
viza-hólyag, tulajdonkép a. m. Hau- 
senblasenleim, mely Theophilusnál a. 
m. gummi liquor. Heracliusnál: De 
col. Lib. I. cap. 9:
Qu;ere tibi piscem  qui dicitur usa liquentem  
Vesicam tam en serva cum flum ine coctam 
Inde locum  petulam  (t. i. auri) cui vis

com ponere signa
Sic ebori facile poteris ipsam consolidare.

Víz-színü safil, Wasser-Saphir, pe- 
lion saphir d’eau. Fladung: Kennzei
chen der Edelsteine. Pesth, 1819. 100.

Vonnyi v. felvonnyi a próbakőre 
=streichenaufdemProbirsteine; «goldt- 
streichen: aurum coticula experiri.» 
Agricola : Auszlegung d. Bergkwórtern; 
1557. — Matkó Istvánnál: Fövényen 
épített ház romlása, 1666. 24. 1.: «Mi
kor régi aranyat akarnak megpróbálni 
. . .  próbakőre vonszák.» U. o. 30. 1.: 
«régi jó próbakőre . . .  vonszod.»

Zománcz =  Schmeltz. Eredeti je
lentése a. m. áttetsző máz (v. ö. fogak 
fehér zománcza) agyag-edényen és ércz- 
müvön. Mivel e mázat, s a zománezot 
Theophilustól Kecskemétiig mindenkor 
tojás sárgájával rakták fel: a szláv nyel
vekben tojás sárgája és zománcz egy 
ugyanazon szóval jelöltetik. Ezománcz- 
technika tájékoztathatja a legújabb ma
gyar nyelvészeket affelől, a mit mind
eddig nem tudtak megérteni, hogy t. i. 
a szláv nyelvek mi okból zavarják össze 
(!) a zománezot a tojás sárgájával. Czu- 
czor-Fogarasi: Magy. nyelv szótára, VI.
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i 2 i 8 ,  így ír: «A Dankovszky felhozta
szláv zamazanetz és zámázka Miklosich- 
nál és Jancsovicsnál nem fordulnak 
elé;» melyhez Simonyi, Ny. ő. X. 98. 
e megjegyzést fűzi: «ezek a szavak 
csakugyan nincsenek meg egy szláv 
nyelvben sem s nyilván csak Dan
kovszky faragta őket a szláv m a 4 «máz» 
szóból, hogy így a zománcz-ot meg
fejtse.» Ez nem épen így van; mert 
Dankovszky iS ) ) - b a n  adta ki szótárát 
s már 1799-ben  írja Gyarmatin: Affini
tas, p. 319: «nu iya ty  (oroszúl), salben, 
mázolni; Tytm ayka, Kitt, zamáncz». Mik- 
losich pedig, a magyar nyelvtudósok 
egyhangú tiltakozása ellenére, a Slav. 
Elem., valamint a Fremdw., valamint 
legújabban a Denkschriften der k. k. 
Akad. hasábjain közzétett czikkeiben 
makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy a 
zománczot, a szerb zumanac, zumance- 
böl mi vettük át s nem a szlávok tőlünk, 
mint a hogy pl. legújabban Munkácsi 
állítja, Nyelvt. közi. XVII. 108. Úgy 
gondolom, a magyar nyelvészek fökép 
azért nem fogadják el a szlávból köl
csönzést, mert ez ellen az u. n. hangtör
vény tiltakoznék, mely szerint sz-et igen 
(mint Sack =  zsák), de zs-t nem vesz 
át a magyar z-nek. Eltekintve attól, 
hory a régi írásmód incorrectsége mily 
legyőzhetlen akadály a zs hang kikuta
tásánál, mert hiszen s-nek, z-nek, vagy 
ό-cseh s lengyel helyesírással sz-nek is 
írták: van egy XVI. századi adatunk, 
mely világosan zsománcznak írja a zo
mánczot. Verandus, kinél x= zs (pl. 
xufa=zsufa, hanxar—hanzsár) így ír, 
Diet. 1595. p. 114: «Vitellus, it. Roílb- 
d’-ouo, germ. Der eyr-tatter, dalm. 
X om alcye, vng. X o m a n c33» vagyis zo- 
rnalce és zsománcz. Általában, e két
ségkívül nemzetközi szó, tág teret nyit 
az etymologiai játékoknak; bármely 
hypothesist be lehet vele bizonyítani,

mert igen gyakran fordul elő a legkü
lönbözőbb alakokban és jelentésekben. 
Legtöbbször : Rom ánc3;. A Lugossy-co- 
dexben : fiomancz, somanch, fomancz, 
zomancz. 1582:4om álc4. B. Radvánszky. 
II. 57. 1. 1600: (háromszor!) 4om álc3; 
nélkül való arany szem. Történeti 
lapok. I. 53. 1633 : egy nagy öreg arany 
pohár ^am ánc^os és fedeles. Orsz. 
levélt. Act. N.-Reg. fasc. 795. nro. 22. 
Sz. Molnárnál és P. Páriznál: s^om ánc^  
és z o m á n c ^ : crusta, gypsum, encaustum. 
Adáminál: s ^ o m á n c s : Gips, Malter; 
Z p m á n cs: Gips od. Malter zum bestrei
chen. stb. — Megemlítem még, hogy 
e szó, Simonyi szerint, Ny. ő. X. 98: 
«nemcsak jelentésére, hanem hangtes
tére, eredetére nézve is szőröstül bőrös
tül azonos a franczia em a il szóval». 
A német Schmeltz, Schmalzczal való 
atyafiságára azonban, azt hiszem neve
zetes példa, melyet fölhozok alább: 
Zománcz-ezüstnél, és zománezoló ke- 
menczénél, ld. ezeket. Kecskemétinél 
említve: achamarin, fejér, fekete, gró, 
kék, sárga, szederjes, színes, tüdőszín, 
türkés, és veres-zománcz; zománczot 
kipattogtatnyi, a zománcz kipattog, a 
Lugossy-codexben: az zomanch ky

e .. 1zókyk.
E tárgy irodalma. A magyarországi 

sodrony zománczról írt Bock: Jahr
buch der k. k. Centr. Comm. zur Erf. 
u. Erh. der Baudenkmale. 1859. III. 
107— 146. Nálunk a magyar zománcz- 
technikát tudtommal legelőször Ipolyi 
Arnold méltatta figyelemre a magyar 
ereklyékről szóló értekezésében, Arch, 
közi. 1863. III. 67— 125. Jobbára 
ugyanez közölve: Magyar mütört. ta
núim. 1873.249—404. középkori magy. 
ötvös-müvek ez. alatt. Ipolyi egyéb 
müvei e tárgyban: A magyar és érd. 
zománczról. Budap. szemle. 1874. V 
232—239. A magyar mű- és tört. em
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lékek kiállítása. Századok, 1876. 541 — 
561; mai napig főkép e czikk körül 
forog a zománcz-vita. A magy. iparélet 
tört. fejlődése. Önállóan és a Száz. 1877. 
okt. füzetében. Ipolyi jelentése a magy. 
szentkoronáról. Egyházmüv. lap. 1880. 
I. 211—218. 1. — Henszlmann Imré
től a Gazette des Beaux-Arts, 1867. 
okt. fűz. és «a bécsi világtárlat magy. 
rég. osztálya», Magy. orsz. rég. eml.
1874. II. k. II. r. bev. és 220— 224. 1- 
•— Römer Flóristól: Exposition univ. 
de 1867 ά Paris. Catal. spéc. du roy. de 
Hongrie. p. 11. és «majcz és zománcz». 
Egyházmüv. lap. 1881. II. 29. — Pulszky 
Ferencztől: Adalékok a magyarországi 
műtörténelemhez. Budap. szemle. 1874.
IV. 233., 234. — Czobor Bélától: A 
középkori egyh. müv. kézikönyve,
1875. 144. 1. A zománcz-kérdéshez; 
és «a kehely». Egyházmüv. lap. 1880. 
I. 107— 118., 307—316. Szikinczey 
B.-töl: Régészeti irodalom (I. A. érte
kezéséről). Arch. ért. 1876.X. 223—232. 
— Pulszky Károlytól: Acta nova mu
sei nat. Hung. 1878. II. 7. Iparművészeti 
jegyzetek. Arcli. ért. 1879. XIII. 
259— 274. Magyarhoni sodrony-zo- 
mánczos kelyhek. U. o. 1881. XIV. 
i i — 28., 100. A zománcz kérdéshez. 
U. o. 369— 374; ez értekezés, kemény 
czáfolata Deák Farkas ugyanily czímü

czikkének, mely az Egyetértés 1880"
279., 280., 283. sz. és Száz. 1880. 
655—678. 1. jelent meg.

Zománcz-ezüst =  geschmeltztes 
Silber, vagyis eresztett ezüst. 1584: iiij 
kerekded pogacza zománcz ezwst, a. m. 
geschmeltztes u. in rundlichen Plantsch 
gegossenes Silber. Századok. 1877. 559.

Zománczolnyi, megzománczolnyi, 
=  emailliren; üvegmázzal, zománcz- 
czal bevonni. Sz. Molnárnál: crustare, 
gypsare! Ugyanily bevonás értelemben 
Pázmánynál: Préd. 16: «az ő rút sebek 
helye az ártatlan bárány vérével meg
mosatott és zománczoztatott».

Zománczoló kemencze=Schmeltz- 
Ofen. A Lugossy-codexben: az szo- 
manczozo kemenczen had llődóryefe- 
sen fel egny.

Zománczra írnyí, Kecskemétinél 
a. m. mézzel elegy aranynyal festeni a 
zománczra.

Zúz =  zúza. Francovith : Haznos Es 
Fölötte Szikseges Könyv. 1588, f. 33 : 
«Az fekete kakasnak az zuzzan auagy 
gyomrán a ki hartya vagyon». Ugyan
így Sz. Molnárnál: «zúz: iecur anseri
num, et aliarum avium». Miskolczi: 
Vad-kert. 1702: «a madaraknak az ő 
begyek és zúzzok». Kecskemétinél: a 
fecske fiúnak az zúzza avvagy hasa.

Ballagi Aladár.
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