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I. 

Az Iparművészeti Múzeum kerámia osztályának 
fajanszai között található egy évszámmal, felirattal 
és címerrel ellátott nagyméretű habán tál, melynek 
jelentése ezideig tisztázatlan volt. Csak katalógus
adatok adtak számot róla, önállóan nem dolgozták 
fel, de mint a leírókarton tanúsítja, felirata már a 
tárgyat leltározók figyelmét is felkeltette. A sima 
formájú, meredek peremű táj közepén kékes-zöldes 
koszorúban két címer van, melyek egyikén sárga 
orrszarvú, másikán pedig fiait etető, mangánviola 
színű pelikán látható. A koszorúban foglalt kettős 
címer körül „NEMES ISKHÁZY HORVÁTH MIK
LÓS SÁNDOR SUSANNA: 1678" — szövegő felirat 
és évszám olvasható.1 (1. és 2. kép). 

A feliratot a leltározáskor NEMES ISKHÁZY he
lyett „Nemes Kisházy"-nak olvasták —, mint ezt a 
leírókarton mutatja —, nyilván abból a meggondo
lásból, hogy a tálat készítő habán gerencsér nem tu
dott magyarul s a „Kisházy" betűit összecserélve 
„ISKHÁZY"-t írt. Ez a feltevés imponálóan hatott 
és biztosnak látszott, miután Iskházy előnevű Hor
váth család nem található Nagy Iván: Magyaror
szág családjaiban, Kempelen kiegészítő köteteiben, 
imint ahogy, címerük sem Siebmacher: Wappen
buch-jában és Iskház nevű falu sem a magyaror
szági helyiségnévtárakban és a XVIII—XIX. szá
zadi lexikonokban (Vályi, Korabinszky, Ludovicus 
Nagy, Magda Pál, Fényes Elek munkáiban). Ezzel 
szemben a leírókartonra felvett, a feltételezett 
betűcserével kiolvasott Bihar megyei Kisháza már 
a XVIII. században is létezett. A tálon szereplő Hor-
váth-család kisházai eredeztetése egybehangzónak 
látszott azokkal az ismeretekkel is, melyeket eddig 
a habánokról — telephelyeikről, működésükről — 
tudtunk. Mint az eddigi irodalomból ismeretes, a 
habánoknak nemcsak Nyugat-Magyarországon — a 
Batthyányak birtokain, Sárospatakon a Rákóczi
uradalomban — voltak telepeik, hanem Erdélyben, a 
Bihar megyéhez közeli Alvincen is, ahova Bethlen 
Gábor hozatta őket a felvidéki Csejtéről 1621-ben, 

Az alvinci habánok jelentős tevékenységet fejtettek 
ki a XVII. században. Készítményeik nemcsak az 
erdélyi főurakhoz jutottak el, hanem külföldre, így 
Törökországba is. Látszólag tehát a Kisházy név be
illett abba a kultúrtörténeti képbe, mely eddig az 
irodalom alapján a habánokról kialakult. A köze
lebbi vizsgálódás során azonban kiderült, hogy a 
Bihar megyei Kisházán és környékén nemcsak a 
XVII., de a későbbi századokban sem élt Horváth 
nevű nemesi család, aki magát Kisházynak írhatta 
volna. A XVII. században a Horváth-név gyakori 
volt Erdélyben, de egyiket sem illették Kisházy elő
névvel. 

A tálon látható címerek sem vittek közelebb a 
probléma megfejtéséhez, mert az ágaskodó egy
szarvú igen gyakori címereinkben, akárcsak a fiait 
etető pelikán. Az ágaskodó egyszarvút, a mono-
cérost többek között az Aytoni Zeorger-ek2, a Sza
bók,3 az Ottók,4 Kellessyek,5 Péczyék, Stegnerek, és 
az Einederek,6 címereiben is megtaláljuk. A fiait 
vérével etető pelikán, mint címeralak, szintén szá
mos családi címerben szerepel. így például a Sán
dorokon kívül a Batthyányakéban, Szarnowczyaké-
ban,7 a Babocsayakébah,8 a Godinichekében és a 
Winclerekében is.9 A monocéros és a pelikán, mint 
címeralak, nemcsak a hazai címerékben gyakori^ 
hanem a külföldiekben is. A számtalan példa közül 
csak az eisenbergi Schmidt és az Eisenberg család 
címerét említjük meg. Mindkettőben címeralakként, 
vagy címer díszként szerepel a pelikán.10 

A múzeumi leíró karton szerint a tál 1877-ben ke
rült az Iparművészeti Múzeumba Szalay Ágost gyűj
teményéből.11 Bár a 20-as, 30-as években Layer Ká
roly személyében az Iparművészeti Múzeumnak ki
tűnő keramológusa volt, aki először tipologizálta a 
habán kerámiákat, a tál nem keltette fel érdeklődé
sét.12 A múzeum 1927-es leíró lajstroma — melyet 
szintén Layer készített — sejteti, hogy készítőjének 
kialakult véleménye volt a tálról, mert a leíró lajst
rom „Magyar népies kerámika" с fejezetében azt 
írja, hogy a XVIII—XIX. században nemcsak a 
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1. Horváth Miklós és Sándor Zsuzsanna tálja 1678-ból. 
Bp. Iparművészeti Múzeum. 

1. Schüssel von Miklós Horváth und Zsuzsanna Sándor aus 
1678 (Kunstgewerbemuseum Budapest). 

1. Le plat de Miklós Horvá th et de Zsuzsanna Sándor, 
daté de 1678. Budapest, Musée des Arts Décoratifs. 

1. Блюдо X. Миклоша Хорвата и ЖУЖЭННЫ Шандор из 
1768 г. Будапештский музей прикладного искусства. 

Felvidéken, Gömör, Hont, Sáros, Szepes, Liptó és 
Zólyom megyékben volt virágzó a habánoktól ki
induló fazekasság, hanem a Dunántúlon, Veszprém 
megyében is.13 Ezt a véleményt Layer nem támasztja 
alá, de a múzeum habán gyűjteményét ismerve, ál
láspontját csak a szóbanforgó tál alapján alakít
hatta ki, mert más Veszprém megyeinek tulajdonít
ható darab nincs a múzeum gyűjteményében. 

A tál párjára is találunk világos utalásokat. Az 
Iparművészeti Múzeumban 1926-ban mutatták be 
először Ernst Lajos iparművészeti gyűjteményének 
darabjaként. A kiállítási katalógus 83. tételszáma 
alatt a tál leírását is megtaláljuk, sőt, a VI. képtáb
lán a gyűjtemény egyéb, ma már múzeumokban 
levő, vagy még kallódó tárgyai között fényképe is 
szerepel.14 Ernst Lajos MAGYAR TÖRTÉNELMI 

GYÜJTEMÉNY-ét az Iparművészeti Múzeumon kí
vül 1932-ben a Magyar Nemzeti Múzeum is bemu
tatta, külön kiállításon. Hogy az Ernst kiállításon 
bemutatott tál és a Szalay Ágost gyűjteményéből 
származó darab teljesein hasonló, azt a felirat, az 
évszám és a címer azonosságán túlmenően az 1926-os 
kiállítási katalógus képtáblája is bizonyítja. A ka
talógus összeállítói: Varjú Elemér és Höllrigl József 
már 1932-ben feltételezték, „hogy a tál megrendelői 
veszprémmegyeiek, valószínű tehát, hogy a készí
tés helyét túl a Dunán kell keresni".15 Varjú és 
Höllrigl megállapítása csupán ösztönös megsejté
sen, feltételezésen alapult. Vitathatatlan érdemük 
viszont, hogy az Iskházy előnévben felismerték a 
Veszprém megyei Iszkáz XVII. századi „Iskház"-
alakját. Ahogy azonban a Kisházy—Horváth család 
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2. Részlet a tálról 
2. Detail der Schüssel. 
2. Détail de plat . 
2. Деталь блюда. 

ismeretlen a magyar nemesi családok genealógiájá
ban, úgy az Iskházy—Horváthokat sem találjuk ben
ne. A család Veszprém megyei származása tehát 
mindaddig kétségesnek látszott, míg nem sikerült az 
Iskházy, vagy a Sándor család nyomaira bukkanni 
XVII. századi forrásainkban. 

Szalay Imre: Szalay Ágoston régiség-gyűjtemé
nyének ismertetése с tanulmányában ír ja:16 „ . . . a 
három cseréptál közül végre említésre méltó az, 
melyen tiszta fehér alapon NEMES ISKHÁZY HOR
VÁTH MIKLÓS SÁNDOR SUSANNA: 1768-fölírás 
s az illetők címerei láthatók".17 Az 1768-as év
szám nyilvánvalóan az 1678-as elírása, egyébként a 
szóbanforgó tárgy azonossága iránt nem lehet két
ségünk. Sajnos, Szalay Imre leírásából nem derül 
ki, hogy apja, Szalay Ágoston kitől vásárolhatta a 
tálat. Részint Szalay Imrétől, részint más közlései
ből tudjuk, hogy Szalay Ágoston gyűjteményének 
túlnyomó részét: a bábsütő mintákat, céhkorsókat 
és cserépedényeket egyaránt még soproni tartózko
dásakor (1860—1863) szerezte Sopronban és közvet
len környékén.18 Már önmagában ez a körülmény 
is igen figyelemreméltó, hiszen a tál provenienciá-
jára következtethetünk belőle. Szalay Imre említett 
cikkéből tudjuk, hogy apja gyűjteményében volt 
még összesen 52 darab „történeti becsű" arckép is, 
„melyek rézre metszve Nádasdy mausoleumában is 
láthatók", s a „Sándor grófok rárói kastélyából szár
maznak".19 

A tálon szereplő Sándor Zsuzsanna és az említett 
rárói Sándor-család között — melyet Szalay Ágoston 
a metszetek megszerzése végett felkeresett — első 
pillanatban joggal gondolhatnánk összefüggésekre, 
például arra, hogy a tál esetleg családi kapcsolatok 
révén Sándor Zsuzsanna hozzátartozói útján a Sán
dorok rárói (Győr megyei) kastélyába került. Ezeset-
bera a tál története, útja a készíttetőtől a múzeumig 
viszonylag könnyű szerrel követhető lenne. 

Kérdés, hogy a Rárót birtokló Sándorok és a tálon 
szereplő Horváth Miklósné Sándor Zsuzsanna csa
ládja között kimutatható-e rokoni kapcsolat? Már a 
XIX. századi lexikonból kiderül, hogy a Győr 
megyei Ráró ugyanannak a Sándor Móricnak volt a 
birtoka, mint a Komárom megyei Baj na, Gyermely, 
Szomor, Nagysáp, Sárisáp stb. Ráró a Héderváriaké, 
majd a Viczayaké volt, csak 1773-ban került Viczay 
Jób leányának Viczay Eszternek a tulajdonába, aki 

mint tudjuk, később Sándor Antal felesége lett.20 

Sándor Antal egyetlen gyermekének Vinczének volt 
a fia Móric (1805—1878), aki az ősi családi birtok, 
Bajna és tartozókai mellett a Győr megyei Rárót is 
birtokolta, ahol egyik kastélya állott.21 Ebben he
lyezte el azokat a történelmi arcképeket is, melye
ket később, az 1860-as évek elején Szalay Ágoston 
vásárolt meg. A rárói — ma már romjaiban sem lát
ható — kastély és hozzátartozó uradalom a bajnai 
birtoktól való távolsága miatt nem tartozott a csa
lád kedveltebb birtokai közé, ezért Sándor Móric el
adta báró Sina Jánosnak. Valószínűleg az eladást 
megelőzően került sor a kastély tárgyainak, értékei
nek, köztük az említett festményeknek az eladá
sára is. 

Ahhoz, hogy Sándor Zsuzsanna kilétét felfedhes
sük, tudnunk kell, hogy az Erdélytől Dunántúlig 
gyakran és több felé előforduló azonos nevű csalá
dok melyikéhez, illetve melyik ágához tartozott. Ha 
a családtörténeti szálak a bajnai Sándor családhoz 
vezetnének, a kutatás szempontjából szerencsés 
helyzet állana elő, mert a bajnai birtokos Sándorok 
biai levéltára az országos levéltárban fennmaradt22 s 
így a család összeköttetéseire, kapcsolataira a levél
tári adatok fényt derítenek. 

A bajnai Sándor család a Trencsén megyei Szlav-
niczáról kerül a XVII. században Nyitra és Eszter
gom megyébe. Trencséni, illetve Nyitra megyei sze
replésük feltételezhetné a család habánokkal való 
kapcsolatait, hiszen a XVII. századi Trencsén, il
letve Nyitra megyében számos habán kollektíva mű
ködött, köztük gelencsérek is. Ezesetben azonban a 
tál készítőjét nem a Dunántúlon, hanem a Felvidé-



ken kellene keresnünk. A továbbiakban meg kell 
vizsgálni azt is, hogy a Bajnán birtokos Sándorok
tól került-e a tál Szalay Ágostonhoz, illetve az ő 
közvetítésével az Iparművészeti Múzeumba? 

A bajnai Sándorok ősei már a XVII. század má
sodik felétől birtdkosok Bajnán, és a hozzátartozó 
Sárisápon, Nagysápon, Szomodón stb. Sándor Meny
hért a XVIII. század elején bárói ragra emelkedett. 
Unokája volt az említett Sándor Antal, aki nejével, 
Viczay Eszterrel együtt a bajnai templom előtt 
mindmáig meglevő kőkeresztet emeltette 1778-ban.28 

A festett korpuszú, volutás vörösmárvány kereszt 
talapzatát a család egykori címere díszíti: a koronás, 
zöld halmon ágaskodó szarvas, melynek nyakát nyíl 
fúrja át, szájában pedig ezerjófüvet tart. 

Ezzel szemben a tálon látható címerek egyike sem 
ábrázol szarvast. Sándor Zsuzsa címerében — ha
sonlóan a Batthyányakéhoz — a fiait etető pelikán 
van. Ha feltételeznénk, hogy a tál címereit nem a 
felirat sorrendjében ábrázolták, hanem fordítva, ak
kor sem lehetne azonosítani az ágaskodó egyszarvút 
a bajnai feszület szarvast ábrázoló Sándor-címeré
vel. Tehát Sándor Zsuzsanna nem a Bajnán is bir
tokos Sándor családból származott, hanem más, azo
nos nevű családból. 

Következésképpen nem a rárói, illetve bajnai 
Sándoroktól kerülhetett a tál Szalay Ágoston bir
tokába, hanem a bábsütő mintákkal és a cserép edé
nyekkel azonos helyről —, talán valamelyik soproni 
polgári családtól vásárolhatta. Mint látni fogjuk, a 
későbbiek meg is erősítik ezt a feltevést. 

Sándor Zsuzsanna férjét, Horváth Miklóst is 
hiába keressük a családtörténeti kézikönyvekben a 
megszámlálhatatlan, az ország különböző részein 
felbukkanó Horváthok között. Pusztán az „Iskázy" 
előnévből következtethetünk többé-kevésbé bizton
sággal arra, hogy családja a XVII. században, 
vagy már előbb is Veszprém megyében élt. 

Az előnévben szereplő „Iskház" a mai Somlyóvásárhely 
melletti Középiszkáz nevének egyik, XVT. századi alakjá
hoz hasonlít. Iszkázt a XVI. és XVII. századi adólajtsro-
mok általában „Izkáz"-nak írják.2* Ekkoriban a ma már 
Középiszkáz néven egyesített község még három külön
álló falu: Alsóiszkáz, Középiszkáz, és Felsőiszkáz néven 
szerepel.25 Az Iszkáz helynév az említett változatok kö
zött a XVI. században — kivéve 1592-es előfordulását — 
mindmáig Iszkáz-ként szerepel. Nemcsak az adólajstro
mokban találjuk így, hanem az 1570-es somlyói hegyvám
összeírásban is.26 

A tálon előforduló „Iskház"-hoz leginkább hasonlító 
„Iskáz"-t a vásárhelyi apácák Szent Lampert monosto
rának 1592. évi urbáriuma említi először.2? Kétségtelenül 
megállapítható, hogy Horváth Miklós „Iskházy" előnevé-
ben a Veszprém megyei Iszkáz XVI. századi alakjára is
merhetünk. Eszerint a család ekkor vehette fel az ,,Isk-
házy" előnevet, hogy a bizonyára már ekkor is gyakori 
Horváth nevűektől magát megkülönböztesse. Iszkázon és 
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a környező falvakban a XVI. és XVII. századoan a job
bágycsaládok összeírásában csak elvétve akadunk Hor
váth nevűekre. A környék birtokosai közül a Horváthok 
a vásonykeő-i előnevet használták, így velük szemben 
semmi sem tette szükségessé a megkülönböztető előnév 
viselését. Mindezek arra mutatnak, hogy a Horváthok 
„Iszkházy" előneve nem Iszkázon alakulhatott ki a XVI. 
század második felében, a XVn. század elején, hanem 
idegen környezetben. Ezzel azonban távolról sem állítjuk, 
hogy NEMES ISKHAZY HORVÁTH MIKLÖS-nak az elő-
nevén kívül nem lehetett semmi .kapcsolata sem a Veszp
rém megyei Iszkáz faluval. Nemcsak a XVI—XVII. szá
zadban, hanem a korábbi, sőt a későbbi időben is meg
lehetősen elterjedt volt, hogy a nemesi családok ott kap
ták a címerrel járó birtokaikat, ahonnan kiemelkedtek. 
Ennek a szokásnak tulajdonítható, hogy az előnév nem
csak úgy fogható fel, mint amely más családoktól meg
különböztette őket, hanem úgyis, mint utalás arra a terü
letre, melyen ősi családi birtokaikat kereshetjük. Ezek 
alapján Nemes Iskházy Horváth Miklós kilétének és egy
kori szerepének felfedéséhez a Veszprém megyei Iszkáz 
XVI—XVII. századi történeti adataihoz kell folyamodnunk. 

Iszkáz, ez a már egyesített, de a XVII—XVIII. század
ban még három faluból álló település hányatott történeti 
múltra tekint vissza. Míg Alsóiszkáz a XVI—XVII. század
ban a középnemeseké. Közép- és Felsőiszkáz már a XIII. 
században monostori birtok. Előbb a bencés apácák, majd 
1511-től a Szegedről menekült somlyóvásárhelyi premontrei 
apácák tulajdona,28 akiktől 1601-ben a pozsonyi klarissza 
apácák szerzik meg Vásárhelyt és tartozékait, a bennün
ket elsősorban érdeklő Iszkázzal együtt.29 A tálon levő 
1678-as évszám alapján Nemes Iskházy Horváth Miklós a 
XVII. század második felében élt, amikor már Iszkáz a 
pozsonyi klarisszák birtoka volt, s így érthető, hogy az 
apácák Országos Levéltárban levő levéltárában Horváth 
Miklós is szerepel. 

Már a levéltár elenchusában is felbukkan Nemes Isk
házy Horváth Miklós neve. Van egy 1676-os, tehát a tálon 
levő 1678-al közel azonos évjáratú oklevél melyben Nemes 
Iskházy Horváth Miklós Veszprém megye alispánjaként 
szerepel.30 A különben tárgyunktól idegen és vele össze 
nem függő oklevélnek a tálunkon szereplő és többször 
említett Horváth Miklós csak a kiadója volt. 

A Pfeiffer-féle canonica visitatio-gyűjtemény is említ 
egy Horváth Miklós nevű földesurat31, azonban a jegyző
könyvben nincs olyan utalás, mely arra mutana, hogy ez 
a tálon szereplő Nemes Iskházy Horváth Miklóssal lenne 
azonos. Ez az 1698-as canonica visitatiőban többször is 
említett Horváth Miklós Alsóiszkáz egykori földesura volt, 
és a templom patrónusa,32 így személyére a mondottak 
ellenére is fel kell figyelnünk. Egy 1694-es tanúvallomási 
jegyzőkönyv szerint Horváth Miklós Iszkáz és Csősz egy
kori földesura.33 Riba Mihály középiszkázi lakos vallo
másából az is kiderül, hogy Horváth Miklós halála után 
birtokai Martonfalvi István tulajdonába kerültek.3* Még 
a XIX. század közepén is a Martonfaiak (!) Alsóiszkáz 
földesurai.35 így a Horváthok egykori alsóiszkázi birtokai
nak még a kiterjedése is könnyűszerrel megállapítható. 

Egy másik, 1673. júl. 22-i tanúvallomási jegyzőkönyvben 
Horváth Miklós (Domini Nicolai Horváth) csőszi birtokos, 
mint Veszprém megye alispánja (Uice Comitis Comitatus 
Wesprimiensis) szerepel.^ Ez az említés teszi nyilván
valóvá, hogy az 1698-as canonica visitatiőban említett 
Horváth Miklós azonos azzal, akinek nevét a tálon Nemes 
Iskházy előnévvel olvashatjuk. 

Horváth Miklóst, az 1698-as kánoni látogatási jegyző
könyv alsóiszkázinak írja (incolarum huius loci),3? ezzel 



szemben Шб-ban a devecseri nemesek közt írták össze.38 

Az említett nemesi összeírás Nicolai Horváth de Nemes 
Iszkáz-ként említi, tehát kétségtelenül az 1673-ban iszkázi, 
illetve csőszi birtokosként szereplő Horváth Miklóssal azo
nos. Az említett adatokból — különösen az 1666-os nemesi 
összeírásból — kitűnik, hogy a család csak a 60-as évek 
végén, a 70-es évek elején költözik Alsóiszkázra, ahol a 
szomszédos Csőszön kívül birtokai feküdtek. Az 1648-as 
adóösszeírás szerint Alsóiszkázon, illetve ,,Pok Izkaz"-on39 

nemesek a birtokosok (diuersorum Nobilium), míg Felső-
iszkázon és Csőszön a vásárhelyi apácák. Nagyszőlős eb
ben az időben széplaki Botka Ferenc tulajdona volt.4» 
Csőszhöz hasonlóan Közép- és Felsőiszkáz is a pozsonyi 
klarissza apácák somlyővásárhelyi uradalmának a tarto
zéka, egészen a szerzetesrendek feloszlatásáig. 

Horváth Miklós alsóiszkázi birtokait tehát közvetlenül a 
somlyóvásárhelyi apácák birtokai fogták közre s csak alig 
érintkezett a szomszédos nemesek birtokaival, közöttük 
Botkáékéval. Az apácák birtokait Pozsonyból irányítot
ták. Somlyóvásárhelyen csupán tiszttartójuk volt, aki csak 
a termelés helyszíni irányításával és birtokigazgatással 
foglalkozott.41 Ennek tulajdonítható, hogy az apácák levél
tárában kevés olyan adat található, mely az uradalommal 
szomszédos nemesekre és birtokaikra vonatkozik. Így 
Horváth Miklósra is csak kevés adatot, feljegyzést talál
hatunk itt, azonban már ezekből is kitűnik, hogy utód 
nélkül halt meg 1684-ben, mert birtokait a vele rokonság
ban levő Martonfalviakra örökíti.42 

A szóban forgó és a tálon szereplő Horváth Miklós azo
nossága már az eddigiek alapján is megállapítható, hiszen 
élete és tevékenysége a XVII. század közepe táján, illetve 
második felében évről évre nyomon követhető, s így a tal 
készítésének időszakában is rekonstruálható. 

A tál kétségtelenül habán, vagy újkeresztény gerencsér
munka. Már pusztán ebből is vonhatunk le bizonyos kö
vetkeztetéseket, különösen a megrendelőkre vonatkozóan. 
Bár a XVII. század második felében az újkeresztények 
ellen is fokozódnak a katolikusok támadásai, a mindjob
ban kibontakozó ellenreformáció azonban elsősorban a 
protestánsok ellen intéz meg-megújuló támadásokat. Jel
lemző például, hogy 1619-ben a győri várba minden vallású 
bemehet, még zsidó, rác és anabaptista is, csak a luterá-

nus lelkész lesz nem.43 Pázmány és a jezsuiták azonban az 
anabaptistákat és a más vallásúakat is támadják.44 Ennek 
tulajdonítható, hogy az üldözöttek között a vallásbeli kü
lönbségek ellenére is rokonszenv és együttérzés alakúi ki. 
Ezzel magyarázható, hogy az újkeresztényeket támogató, 
foglalkoztató földesuraink többnyire protestánsok — elte
kintve néhány kivételtől, mint például az Esterházyak 
és Rákócziak. önmagában abból, hogy valaki újkeresztény 
mestereket foglalkoztat, következtetni lehet az illető pro
testáns voltára, vagy a velük való rokonszenvre. így Hor
váth Miklós és Sándor Zsuzsanna közvetlen, vagy közve
tett kapcsolata a habán edénykészítővel is arra utal, hogy 
protestánsok voltak. 

Említettük, hogy Horváth Miklós „Nemes Iszkázy" elő-
neve idegen környezetben alakulhatott ki A pozsonyi 
klarisszák levéltára is őriz olyan adatokat, peres anyago
kat, melyek ha közvetve is, de arra utalnak, hogy Hor
váth Miklós elődei a megye valamelyik végvárából, Veszp
rémből, vagy Pápáról emelkedhettek ki. Mindenesetre az 
a körülmény, hogy Horváth Miklósnak a XVII. század 
második felében Iszkázon birtokai voltak,45 azt mutatja, 
hogy a család a pápai vár hadinépéhez tartozott. Az apá
cák levéltárának egy határ járási okirata szerint a pápai 
vár hadinépének már 1589-ben voltak birtokai a Veszprém 
megyei Iszkáz, Csősz, és Kisszőlős határában. Horváth 

Miklósnak később az 1670-es, 80-as években több pere is 
volt a pápai vár tisztségviselőível, közöttük a vár kato
likus alkapitányával, az 1697-ben elhunyt és a pálosok pá
pai kriptájába temetett Bezerédj Istvánnal.46 Ezekből is, 
de más forrásokból talán még inkább kitűnik, hogy a 
Horváthok a megye számos nemeséhez hasonlóan, évtize
dekig a pápai, illetve a veszprémi várban teljesítettek szol
gálatot, s mint ilyenek emelkedtek a megye számot tevő 
közéleti személyiségei közé. Horváth János Szili Márton
hoz, Sándor Györgyhöz, Botka Ferenchez, Toldy Márton
hoz, Oroszi Ádámhoz és Bogácz Ferenchez hasonlóan a 
protestantizmushoz való hűsége miatt szembekerült a vá
rat birtokló Esterházyakkal, akik a vár vitézeit is kény
szerítették a katolikus vallásra. E miatt a protestáns vité
zek és Esterházy Pál közötti viszály 1662-ben annyira ki
éleződött, hogy a gróf a protestáns vitézeket elbocsátotta 
szolgálatából és helyükre katolikusokat nevezett ki.4? 
Horváth Miklós is 1662-ben kerülhetett el Pápáról, mert az 
1660. márc. 15-i megyei közgyűlésen még földesura, Ester
házy Pál és Ferenc személyében tiltakozott Nagy Péter, 
Fekete Imre és Fekete, másképpen Kalmár Gergely neme
sekké nyilvánítása ellen.48 

Ezek az adatok feltételezésünkkel megegyezően protes
tánsnak mutatják be Horváth Miklóst. Egy másik forrás
ból, az 1698-as canonica visitatióból viszont úgy tűnik, 
mintha Horváth Miklós is engedett volna az ellenreformá
ció kényszerének, mert — mint a jegyzőkönyv tanúsítja 
— ő építette 1673-ban az alsóiszkázi katolikus templomot.M 

A ma már nem látható templom Szent Miklós titulusát 
viselte, kéttornyú volt, boltozatos és zsindellyel fedett 
(scandulis tecta). A canonica visitatio úgy említi Horváth 
Miklóst, mint aki a templomot szorgalmával és költségén" 
(ex industria et sumtibus) emeltette. Tisztázandó, hogy a 
különben protestáns Horváth Miklóst milyen körülmények 
késztethették arra, hogy katolikus templomot építsen? Eb
ben helytörténeti adatok igazítanak el bennünket. 

Az apácák 1592-es urbáriumának Kis Szőlősre vonatkozó 
fejezete előírja, hogy az egyház mellé egy épület — való
színűleg plébániaház — emelése kívántatik, melyet „az 
egyház tartománya" köteles felépíteni.so 1674-ben, egy év
vel az alsóiszkázi templom építése után, „az Nemes Con
vent megh Párancholta a Vásárhely Ispánnak . . ., hogy a 
Vásárhelyiek kívül a Clastromon építsenek az ott való 
Plébánosnak Residentiát Száz forint bírság alatt".5i A vá
sárhelyiek kiváltságaikra hivatkozva a convent parancsát 
megtagadták s a plébániaházat még 1677-ben sem építet
ték fel. Ekkor az apácák a vásárhelyiek ellen úriszékük
höz fordultak, mely a szerzet székhelyén Pozsonyban ült 
össze 1677-ben. Az úriszék az apácák panaszának helyt 
adva, a vásárhelyieket a hosszú évekig elmaradt robot és 
egyéb okozott károk megtérítésére kötelezte és kimondta, 
,,uy törvény levelet ad az Nemes Convent nekiek minden 
nemű robotoknak presentálásukra".52 

Míg a plébániaház építését elrendelő parancs megtaga
dásáért „Kivánnya a Nemes Concent, hogy Száz forintigh 
convincáltassanak az Vásárhelyiek", Horváth Miklósról 
pedig — aki, mint az 1698-as canonica visitatio feljegyzi, 
az alsóiszkázi templomot alapjától (ex fundamento exae-
dificata) felépítette —53 úgy nyilatkoznak ugyanezen év
ben az apácák, mint aki a conventnek „esztendőktül 
fogva igazán szolgált", jószágukat „oltalmazta", jövedel
müket „öregbítette".54 Az apácák mindezekért Horváth 
Miklósnak és feleségének 1677-ben elengedik annak az 5 
hold szőlőnek a dézsmáját és hegyvámját, mely Somlyó
vásárhely határában feküdt. Az oklevélből nem derül ki, 
hogy az apácákat mi indította erre a „kegyes ado-
mány"-ra. Megemlítik ugyan, hogy sokszor tapasztalták 
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„az eö Klme io akaratyat es Szolgalatyat" — azonban ar
ról már nem szól az oklevél, hogy ez a jóakarat és szol
gálat miben állt? Csak az 1684. évi oklevélből derül ki, 
hogy az apácák többek között azt kívánták Horváth Mik
lóstól, hogy a kisszőlősiek és a nagyszőlősiek között folyó 
határpert javukra vigye véghez. Az 1677-ben kötött meg
állapodást azért függesztették fel, mert az apácák állítása 
szerint Horváth Miklós a megállapodásban szereplő bir
tokpert „negligálta" s „függőben hagyta" az apácák ká
rára. A két okirat világosan bizonyítja, hogy az apácák 
Horváth Miklóstól az említett konkrét eseten túlmenően 
más, írásban nem rögzíthető szolgálatot is kértek.55 Ha 
figyelembe vesszük, hogy Nagyszőlős ezekben az évtize
dekben Széplaki Botka Ferenc tulajdona volt, s ha tekin
tetbe vesszük Horváth Miklós és családja származását és 
korábbi közéleti tevékenységét is, akkor érthető, hogy in
kább az apácákkal fordult szembe, mintsem Botka Ferenc
cel és a nagyszőlősiekkel. 

Természetesen Horváth Miklósnak és feleségének a to
vábbiakban is megmaradt a kapcsolata az általuk épített 
alsóiszkázi templommal és a felsőiszkázi plébániával. Ez 
a viszony azonban nem vallási indítékokból táplálkozott 
— hiszen a templom építtetője protestáns volt —, hanem 
inkább a mecénások sajátos ragaszkodásából. Ennek tu
lajdonítható, hogy mint patrónus haláláig a templom támo-

3. A Sándor-család 1622-es nemesi címere. Országos Levél
tá r Thaly. 

3. Adelswappen der Familie Sándor aus 1622. Staatsarchiv-
Thaly. 

3. Les armoiries de la famille Sándor, de 1622. Archives 
Nationales — Thaly. 

3. Герб семьи Шандор из 1622 г. Государственный архив, — 
Тали. 

gatója maradt. Ez kiderül a már említett canonica visita-
tióDOl is, mely szerint a felsőiszkázi templomhoz hason
lóan, az alsóiszkázi is gazdag felszereléssel rendelkezett, 
aranyozott ezüst pohárral, albával, superlattal, három tu
nikával, vörös antipendiummal, vörös márvány kandel-
láberrel, két körmeneti zászlóval stb. . . .56 A zászlók is 
tanúsítják, hogy a felszerelés egy része Nemes Iszkázy 
Horváth Miklós adománya volt. Már a templom védszent-
jének, Szent Miklósnak választása is utal arra, hogy az 
építtető így a saját nevét akarta megörökíteni a kő és a 
tégla maradandóságával. A zászlók hasonlóan, a liturgiái 
célokon túlmenően maga és felesége emlékének megörö
kítését is szolgálták. A két zászlót 1732-ben említik elő-
ször,57 amiből kitűnik, hogy használata azzal a Boldog
asszony-kultusszal függ össze, mely Somlyó környékén 
már a XVII. században is megtalálható és 1714-től kezdve 
a somlyóvásárhelyiek fogadalmában is szerepel.58 A zász
lók túloldalán a titulus, Szent Miklós püspök és Szent 
Zsuzsanna — Horváth Miklós feleségének, Sándor Zsuzsan
nának védszentje — látható. 

A tálon Horváth Miklósé mellett Sándor Zsuzsanna neve 
is olvasható. A zászlókon levő védszentek alapján is kö
vetkeztethetünk arra — főleg ha a templom és az épít
tető védszentjének névazonosságából indulunk ki —, hogy 
a forrásokban szereplő Horváth Miklós feleségének is 
ugyanúgy Zsuzsanna volt a keresztneve, mint az a tálon 
olvasható. Mindenekelőtt megvizsgálandó, hogy a forrá
sokban említett Horváth Miklós felesége mennyiben azo
nosítható a tálon szereplő „Sándor Susanna"-val, s melyik 
az a Sándor-ág, melynek címere megegyezik a tálon levő 
pelikános címerrel. 

A Nemzeti Múzeum címeres levelei között számos olyan 
található, mely fiait etető pelikánt ábrázol. Ezek között 
találunk Sándor nevű családot is.59 1622. Jul. 7-én kelt П. 
Ferdinándnak az az adománylevele, mezben a király ne
mességet adományoz Sándor Györgynek, feleségének, Nyi-
kos Annának, gyermekeiknek: Gergelynek, Annának és 
Sándor György fivérének, Istvánnak (3. és 4. kép). A tá
lon és a címeres levélen levő címer-azonosságából, kétség
telen hitelességgel megállapítható, hogy Sándor Zsuzsanna, 
Horváth Miklósné az 1622-ben nemesi címert nyert Sándor 
György és Nyikos Anna családjából való. A családi genea
lógiákból az is kitűnik, hogy Sándor György és felesége 
Nyikos Anna, a Vas megyei Izsákfalvi Sándor-család meg
alapítója.60 Mivel a falunévben szereplő Izsák név a Ság
hegy révi neve, Izsákfalvát ma már Ságfának nevezik. 
Ezért a Sándor-családnak ezt az ágát az „Izsákfalvi" mel
lett „Ságfai"-nak is említik. A családnak számos kimagasló 
tagja volt a XVIII—XIX. században, akik közül néhányan 
országos, sőt, világhírnévre tettek szert, mint például a 
kitűnő magyar regényíró: Jókai Mór. Anyai ágon ugyan
csak ebből a családból származik a múlt század roman
tikus történetírója, a Rákóczi-szabadságharc romantikájá
nak tolmácsolója, Thaly Kálmán is. Közvetlenül a család
alapító unokái voltak a kuruc—labanc szabadságharcból 
ismeretes Sándor István, Sándor Ferenc és köztük a leg-
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4. A Sándor-család pelikános sisakdísze. 
4. Helmzier der Familie Sándor mit Pelikan. 
4. Le décor á pélican de la casque de la famille Sándor. 
4. Орнамент шлема с пеликаном семьи Шандор. 

kiválóbb Sándor László is, aki Károlyi Sándor 1704-es had
járatakor a dél-dunántúli felszabadító kuruc seregek ez
redes főkapitánya volt. Sándor István pedig rokonságban 
volt a Rákóczi-kor legendáshírű hadvezérével, Béri Balogh 
Ádámmal. 

Nemes Iszkázy Horváth Miklós feleségével, Sándor Zsu
zsannával már a pozsonyi klarisszák levéltárában is talál
koztunk, sőt az alsóiszkázi templom körmeneti zászlóin 
is rajta volt „Szent Zsuzsanna" a patrónus, Horváth Mik
lós feleségének védszentje. Az azonban további bizonyí
tásra szorul, hogy az említett pelikán-címeres Sándor
család tagjai között élt-e a XVII. század második felében 
Zsuzsanna nevű asszony, s azonosítható-e a tálon nevezett 
személlyel? 

Az említett, kiterjedt rokonság között a kései kutató
nak nem könnyű eligazodnia. A család népeségére jel
lemző, hogy 1674-ben, a családalapitó Sándor Györgyné, 
Nyikos Anna temetésekor — mint ez a fennmaradt gyász
beszédből ismeretes —, megemlítik, hogy az elhalt gyer
mekeinek, unokáinak és dédunokáinak száma mintegy 38, 
s közülük 43-an élnek.ßl Ez megnehezíti, bonyolulttá teszi 
a kutatást, hiszen a családtagokra, illetve a család birto
kában levő tárgyakra vonatkozó kutatáshoz szükséges 
dokumentumok sokfelé szóródtak szét. Ugyanakkor hozzá
vetőleges áttekintésük sem nélkülözheti az egymást követő 
generációk nyomonkövetését. 

A Sándor-család a XVIII. század második felében leány
ágra szakadt, ennek következtében nemcsak az ősi birto
kok cseréltek gazdát, hanem levéltári anyaguk is, mely
nek egyrésze Sándor Eszter Thaly Istvánnal kötött házas
sága révén a Thaly-családra öröklődött. Emellett jelentős, 
a családra vonatkozó anyagot tartalmaznak más, a velük 
rokoni, vagy vagyoni kapcsolatban álló családok levél
tárai is, így például a Gersei Pethő-levéltárban levő Jezer-
nitzky, Pecsovitz és a Családok és intézmények levéltárai
ban található Vizeki-Tallián család eötvösi ágának levél
tára is, s hasonlóan a tótvázsonyi közbirtokosok családi-
és a Gyűjtemények-levéltárában őrzött aktái. Thaly Kál
mán a Századok 1871. évfolyamában — és korábban is — 
közzétett cikkeiben még a kortársak közvetlen levelei és 
geneológiája alapján sem tudta a család bonyolult szár
mazási rendjét pontosan elkészíteni, nyilván azért sem, 
mert a bonyolult származási rend a rendelkezésére álló 
törzslevéltárból nem állapítható meg pontosan. Azonban 
már az eddigi genealógiákból is kitűnik, hogy a Zsuzsanna 
név többször is előfordul a családban, sőt a Sándor veze
téknévvel két esetben párosul. Közülük a fiatalabbik Sán
dor György és Nyikos Anna dédunokája volt és a XVIII. 
század első felében élt. Az okiratok Nádassy Sárközi Já
nos feleségeként említik. Életrajzi adatait részlete
sen nem ismerjük, annyi azonban bizonyos, hogy a 
források 1760-ban már ,,néhai"-ként említik. A pápai re
formátus egyházkerület levéltárában van egy hímzett te
rítő, melyet a felirat szerint Sándor Zsuzsanna ,,N. T. Sár-
közy J. úr özvegye" készíttetett a ,,P(ápai) R(eformata) 
SZ(ent) E(cclesianak) Anno 1740 die 29-a Martii".62 ügy 
gondoljuk, ez a két adat is elegendő ahhoí,, hogy az em
lített Sárközynét kizárjuk a további vizsgálódásból, hiszen 
majdnem egy évszázaddal később élt, a tál készítési idejé
nél. A másik Sándor Zsuzsanna, aki családtagként szere-
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pel a forrásokban, nemcsak 1678-ból s a közvetlenül ezt 
megelőző és követő évtizedekből ismeretes, hanem úgy
szólván életének minden fontosabb mozzanatáról tudunk. 
Ezek szerint Sándor Zsuzsa a családalapító Sándor György 
és Nyikos Anna utolsóelőtti gyermeke volt. Bár születésé
nek éve pontosan nem ismeretes, az 1622-es nemesi ok
levélből kiderült, hogy ekkor még nem élt, mert a nemesi 
levél Sándor György nemességet nyert gyermekeiként csu
pán a két idősebbet: Gergelyt és Annát említi meg.63 A 
XVII. század és a Sándor-család szokásainak megfelelően 
a kiházasuló gyermekeket a szülők gazdagon megajándé
kozták, hozománnyal látták el, melyek között nemcsak 
emléktárgyak, ruhaneműk szerepelnek, hanem gyakran 
jelentős pénzösszeg is.°4 Ez többnyire ingatlanok vásár
lására szolgált, hogy házakkal, földekkel, különböző bir
tokterületekkel gyarapítsák a családi vagyont. A kölcsön-
levelek és a birtokmegváltási igazolások szerint 1650-ben 
már Sándor Zsuzsa mint Nemes Iszkázy Horváth Miklós 
felesége szerepel.65 Ugyancsak 1654-ben vette húgát, Erzsé
betet nőül a több évig csonkatoronyban raboskodó Palotai 
Miklós,66 a Batthyányak veszprémi várában szolgáló 
lovastisztje. Apjuk, Sándor György 1663-ban meghalt, s 
mint az ugyanebben az évben készült végrendelete tanú
sítja, a legfiatalabb fia György kivételével ekkor már 
valamennyi gyermeke nős, illetve férjezett volt.67 Sán
dor György eltérően a Horváthok pályafutásától, mint 
pápai kereskedő, gyakran megfordult a Pápához közel 
levő Veszprém és Győr váraiban, illetve városaiban is. 
Felesége, Nyikos Anna — Nyikos György leánya — is 
Győrben született, 1596-ban, alig a vár visszafoglalása 
után.es 
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A kereskedés a XVII. század első évtizedeiben is jó 
jövedelmet biztosított, mint ez a halála után hátramaradt 
javakból is kiderült. Leányainak — köztük Erzsébet
nek —, a kézfogójára még a gazdag és igen tekintélyes 
főurat Batthyány Ádámot is meghívja,69 ugyanis Palotai 
Miklós ugyanúgy, mint a Horváthok, a veszprémi és a 
pápai várban is a Batthyányakat szolgálta, hasonlóan a 
családhoz tartozó Szili Gergelyhez, Sándor Anna vejé
hez. 70 Egyébként érdemes megemlíteni, hogy Sándor 
Zsuzsa férje, Horváth Miklós 1654-ben szerepel először 
Sándor Gergellyel együtt a vármegyei közgyűlésen.71 Ez 
azt is mutatja, hogy ekkor már Sándor Zsuzsanna házas
társa volt. 1678 tehát semmiképpen sem tekinthető házas
ságkötésük évének, hiszen ekkor már több évtizede há
zastársak voltak. így el kell vetnünk annak a gondolatát, 
hogy a tál Horváth Miklós és Sándor Zsuzsanna esküvő
jére készült volna, amire első pillanatban joggal gondol
hatni. Található ugyan egy adat a Veszprém megyei le
véltár közgyűlési jegyzőkönyveiben, mely a fenti meg
állapításnak látszólag ellentmond. E szerint az 1674. évi 
május 7-i Veszprém megyei közgyűlésen szerepel egy Hor
váth Miklós, akinek Szemenyey Anna a felesége, gyer
mekei pedig: Ádám, György és Ferenc, kiknek a család
dal együtt kihirdetik a nemességet.72 Ami ebben a név
azonosságon túl esik egybe az Iszkázy Horváth Miklósra 
vonatkozó adatokkal, az csupán mindkét család nemesi 
volta, továbbá az, hogy ugj'anezen a közgyűlésen hirdetik 
ki Sándor Katalin és gyermekei, István és György ne
mességét is. Mindenesetre feltűnő, hogy ugyanazon a köz
gyűlésen tűnik fel Horváth Miklós és a Sándor család 
egyik tagjának neve. Bár Sándor György leányai között 
van egy Katalin nevű is, ő azonban soha sem volt Győri, 
másképpen Szabó János felesége, mint a közgyűlésen sze
replő név hordozója, hanem Oroszi Ádámhoz ment nőül, 
még 1663 előtt.™ A jegyzőkönyvben szereplő Sándor Ka
talin nem az Izsákfalvi ághoz tartozott, hanem a komá
romihoz. Szemenyey Anna sem a bennünket érdeklő 
Horváth Miklós felesége volt, mert adatok bizonyítják, 
hogy Iszkázy Horváth Miklós az 1674-es közgyűlés előtt 
jóval, valamint az azt követő évtizedben is Sándor Zsu
zsanna férje volt. Továbbá kizárja személyük azonossá
gát az is, hogy Horváth Miklós és a család más tagjai
nak adataiban sehol sincs utalás arra, hogy gyermekei 
lettek volna. Ha Sándor Zsuzsanna csak 1674 után — eset
leg éppen 1678-ban — ment volna Horváth Miklóshoz fele
ségül, érthetetlen lenne az a mondat, melyet végrendele
tében találunk, hogy ,,a Jó Isten magtalansággal meglát
ván semmi maradékom nincsen".7* Mindebből következik, 
hogy az 1674-es közgyűlésen előforduló azonos nevű ne
mes nem azonos a tálon megnevezett Nemes Iszkázy Hor
váth Miklóssal. 

Tehát, bármennyire is egyenes következtetésnek lát
szana kapcsolatba hozni a tál készítési évét, 1678-at a tá
lon megnevezettek házasságkötésével, az adatok, tények 
ellentmondanak ennek, s arra késztetnek, hogy valami
lyen más eseményben keressük a tál készíttetésének in
dítékait. 

Sándor Zsuzsanna, családja hagyományainak megfele
lően gazdagon megajándékozza házasuló unokaöccseit, 
férjhezmenő unokahúgait. A korabeli forrásokban talá
lunk erre vonatkozó utalásokat. így például Palotai Ist
ván házasságára — aki Erzsébet nevű nővérének volt a 
fia —, 150 forintot ad és egy aranygyűrűt, vagyis 50 fo
rinttal többet, mint Gergely bátyja István nevű fiának, 
hasonló alkalomra adott. Különösen bőkezű volt Erzsébet 
és Kata nővérei családjához, az Orosziakhoz és Palotaiak
hoz. A tál készíttetésével kapcsolatos esemény, alkalom 

keresésekor felmerülhet az a gondolat is, hogy esetleg a 
Horváth házaspár készíttette azt valamelyik testvérük, 
avagy az ő gyermekeik esküvőjére. Ennek azonban több 
dolog ellentmond. Ha a tálat ők készíttették volna aján
dékozási célból, akkor, a kor szokásainak is megfelelően, 
nem saját címerüket és nevüket festették volna rá, ha
nem annak nevét és címerét, akit megajándékozni szán
dékoztak vele. De az előkerült adatok is eltérítenek a 
fenti feltételezéstől. Mint tudjuk, a tál Sopronban, vagy 
környékén bukkan fel a múlt század 60-as éveiben. így 
eredeti gazdáit kutatva, e szempontból azokat a családta
gokat kell szemügyre vennünk, akik akkor, vagy a ké
sőbbiek során Sopronban, vagy környékén gyökeret ver
tek. A Horváth- és a hozzákapcsolódó Martonfay-család 
sem ekkor, sem később nem volt Sopronnal és környéké
vel kapcsolatban. Ezzel szemben a Sándor család nemcsak 
Gergely, hanem a családdal összeszövődött Tallián család, 
valamint a Felsőbüki Nagy-ok és a Bezerédjek révén is 

mutat fel soproni vonatkozásokat. Palotai Miklós és Sándor 
Erzsébet fia, Palotai Sámuel két olyan családdal is kap
csolatba kerül, akik a XIX. század közepén jelentős szere
pet játszanak Sopron megyében. Palotai Sámuel és Mária 
Vinkelmayer házasságából születő Ferenc első felesége a 
sopronmegyei Szerdahelyen (a mai Fertőszentmiklóson) is 
birtokos Bezerédjek sarja, Katalin volt.75 Mint tudjuk, 
a Bezerédijek egyik tagja, id. István 1833-ban megvette 
azt a soproni házat, mely ma Megyesi-Schwartz-ház né
ven ismeretes.7® Palotai Sámuel második felesége, Nagy 
Terézia pedig Felsőbüki Nagy lány volt.77 Ismeretes, hogy 
Felsőbüki Nagy Pál — a kiváló reformkori politikus — 
1848-ban Sopron vármegye országgyűlési követe is volt. 
A legfigyelemreméltóbb azonban, hogy Sándor Zsuzsa 
György nevű öccse vejének, Tallián Sándornak rokonai, 
Tallián Pál és a család más tagjai már 1717-ben Sopron
ban laknak.7» Ugyanakkor a Sándor Zsuzsa „Testamen
tuma iránt való Punctumok"-ból kiderül, hogy Tallián 
Sándorné, Sándor Mária az elhunyt özvegytől nemcsak 
„egy láda ruhát" vitt el, melyben „üst kalánok, üst Cé-
sze, üstös Szügyellő, Selyem Szoknyák, válok, lepedők, 
abroszok, kendők, Aztal keszkenyők, és másfélék, pap
lanok, Szünyegek" voltak, hanem „Tálok, Tányérak, Szé
kek, s Asztalok" is.79 így tehát valószínű, hogy Sándor 
Zsuzsa halála után a tál Tallián Sándorné birtokába ju
tott, s így kerülhetett Sopronba. Az előkerült adatok 
is kizárják, hogy Sándor Zsuzsanna testvéreinek készült 
volna a tál, ugyanis 1663-ban György kivételével már 
valamennyien nősek, illetve férjezettek voltak.80 16'66-
ban, tehát jóval a tál készítése előtt, azonban ő is meg
házasodik. Kereshetnénk Sándor Zsuzsanna nagyszámú 
unokaöccsei és unokahúgai közt is azt, akinek házassága 
esetleg a tál készítésének időpontjában történhetett, azon
ban — azontúl, hogy néhányukat az eddigi előkerült le
véltári adatok is kizárják vizsgálatunk köréből —, egyéb, 
lényegesnek látszó összefüggések arra indítanak bennün
ket, hogy más eseményekben, illetve alkalomban keres
sük a tál készíttetésének indítékait. 

A habán edényeken levő monogrammokat, neveket, cí
mereket korábban a készítővel hozták összefüggésbe. Ma 
már tudjuk, hogy ezeknek semmi közük sincs az edények 
készítőjéhez, viszont szabályos tulaj don jegyek. Ezért ezek 
feloldása elsősorban a tárgyak tulajdonosaira vet fényt. 
Valószínűleg a tulaj don jeggyel kapcsolatos, hogy a ne
vek, monogrammok, címerek az ugyancsak birtoklást 
igazoló pecsétgyűrűk ábráival mutatnak mindenekelőtt 
egyezést. Ezért a gyakran más családok emblémáiban is 
szereplő állat-, ember-, vagy tárgy ábrázolások mellett a 
család pecsétgyűrűjén levő monogramm, vagy felirat is 
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megtalálható. A tálunkon levő ábrázolások interpretálá
sánál a történelmi körülmények mellett elsősorban a szó
banforgó családtagok pecsétgyűrűjének rajzát tekintjük 
legfontosabb kiinduló pontnak. 

A címereken és feliraton túl a források is arra mutat
nak, hogy a tál Horváth Miklósnak és Sándor Zsuzsanná
nak készült 1678-ban. A levéltári adatok arra engednek 
következtetni, hogy az időpont 30 éves házassági évfordu
lójukkal esik egybe. Az alkalom jellegének megfelelően 
az esküvőre, vagy esküvői jubileumra készített tálakat 
általában két példányban készítették. Az a körülmény, 
hogy tudunk a tál párdarabjáról is, megerősíti a készít
tetésükre indítékot adó alkalomra vonatkozó feltevést. 

így nem kétséges, hogy családi rekvizitum volt, melyet 
a családtagok életük során mindvégig megőriztek. Sándor 
Zsuzsanna 1688-ban írt végrendelete előkerült. Ebből pon
tosan tudjuk, hogy ingatlanait unokaöccseire, Sándor 
Gergely fiaira, Istvánra, Ferencre és Lászlóra, nővérére, 
Erzsébet Palotai István és Sámuel nevű fiaira, Kata nő
vére vejére, Oroszi Pálra és Sándor Anna vejére, Pe-
csovitz Ferencre hagyja, ingóságait pedig „akar mi Ne
vel neveztessenek mindazok", unokahúgaira. Bennünket 
az érdekel elsősorban, hogy a végrendeletben találunk-e 
a szóbanforgó tálra vonatkozó említést, vagy utalást. Mi
után a végrendeletben az ingatlanokat pontosan felso
rolja, megjelöli, kire mit hagy, így ezek szétosztása a 
végrehajtás során nem okozott különösebb nehézséget. 
Az unokahúgaira maradt ingóságokat viszont nem rész
letezi, mert, mint írja, azok „Szaporodhatnak is, fogy
hatnak is, Istennek az ö. Sz. Teczése és Akarattya Sze
rint", másrészt ezek „Szabad és utolsóbb" diszpozíciója 
„Szerint legyenek és osztassanak" szét, ahogy azt a leendő 
örökösök további magatartásukkal kiérdemlik. 

Sándor Zsuzsanna, férjét több, mint 20 évvel túlélve, 
1707-ben halt meg, mint ez Csúzi Cseh József leveléből 
kiderül.si Halála után a végrendelet végrehajtásakor ko
moly ellentétek támadnak az örökösök között amiatt, 
hogy a végrendeletben summásan említett, de részletesen 
fel nem sorolt ingóságokat az egyes családtagok már a 
szétosztást megelőzően széthordták s ezzel lehetetlenné 
tették abból a végrendelkezésnek megfelelő egyenlő ré
szesedést. Továbbá fokozta a nehézségeket, hogy az öz
vegy férje halála után rövidebb-hosszabb ideig a család 
különböző tagjainál lakott. Így például évekig tartózko
dott Szalonakon és Felsőőrsön Palotaiaknál, illetve Sze-
remleyéknél. Értékeinek egy részét, főleg relikviáit magá
val vitte, a többit pedig állandó tartózkodási helyén, pá
pai házában hagyta. Halála után nemcsak a házába be
hatoló rokonok, köztük egyik unokahúgának férje, Tal-
lián Sándor, és ugyancsak egyik unokahúgának férje, 
Pecsovitz Ferenc sajátították el illetéktelenül az értékek 
egy részét, hanem Palotaiak is maguknál tartották azo
kat az ingóságokkal teli ládákat, melyek szintén Sándor 
Zsuzsáéi voltak. A hátrahagyott értékekre jellemző, hogy 
Palotaiék „Kezeinél Szalonakon" hagyott „ládákban" a 
klenodiumokon, arany-, ezüst és egyéb tárgyakon kívül 
1200 arany is volt s emellett még számtalan mennyiségű 
tallér és 200 forint. A Pecsovitz által a temetéskor elvitt 
tárgyak között volt két „gömbölyű és egy négyszögletű" 
ezüstóra, 4 teljes lószerszám, számtalan párna, „vánkos" 
és felsorolnak közöttük „ón, tálak(at) és tányérokat" is. 
Bus Imre, Sándor Kata unokájának második férje pedig 
a Sándor Zsuzsa majorjában levő értékeket sajátította el. 
Az arany, ezüst, textil és egyéb tárgyakon kívül elvitt 
még „tizenkét egymásban járó cápa poharat".S2 

A XVII. században kimutathatóan, különös tiszteletben 
részesítették a kimagasló alkalmakra küldött, vagy kiváló 

személyiségektől származó ajándékokat még akkor is, ha 
azok tényleges értéke nem érte el az ezüst vagy arany 
tárgyakét. Hogy ennek ellenére a tál mégsem bukkan fel 
Sándor Zsuzsa hagyatékában, annak az a legelfogadha
tóbb magyarázata, hogy az örökösök mohósága miatt 
nem kerülhetett sor értékeinek leltárszerű, pontos szám
bavételére. A pénzösszegeket feltüntető listát, melyet 
Sándor Zsuzsa „maga kezeivel jedzet föl, mivel a töb 
levelek közöt ezek nincsenek, és úgy hallaták, hogy" Pe
csovitz Ferenc és felesége, Festetics Magdolna „ketten 
szagaták el" — olvashatjuk az özvegy testamentumához 
írott, egyik 1700 után kelt feljegyzésében. Annyi azonban 
már a végrendeletből és a haláleset utáni levelekből, fel
jegyzésekből is kiderül, hogy Sándor Zsuzsanna legna
gyobb értékeit tartalmazó ládái Palotaiaknál, Szalonakon 
és az özvegy pápai házában lehettek, melyeket viszont Si
mon János, Pecsovitz Ferenc és Tallián Sándor tulajdo
nítottak el, mielőtt az ott levő értékek pontos számba
vétele megtörténhetett volna. 

Sándor Zsuzsanna a rokonok közül Erzsébet nevű test
vérének családjával, a Palotai családdal tartott fenn leg
intenzívebb és legbensőségesebb kapcsolatot. Ezt bizo
nyítja az is, hogy férje halála után náluk tartózkodik 
legtöbbet és értékeinek egy jelentős részét is náluk he
lyezi el. Kapcsolatukba belejátszott az is, hogy Erzsébet 
férje, Palotai Miklós is ugyanúgy a Batthyányak Veszp
rém, illetve Pápa várbeli tisztje volt, mint Sándor Zsuzsa 
férjének, Horváth Miklósnak elődei. Palotai Miklós 1648-ban 
török fogságba esik, ahonnan csak a Batthyányak segítsé
gével szabadul ki 1652-ben. Ettől kezdve haláláig a 
Batthyányak prefektusaként működik, előbb Rohoncon, 
majd 1654-től az attól délnyugatra eső Felsőőrön, illetve 
Szalonakon. A rabságból való kiszabadulás után, 1654-ben 
veszi feleségül Sándor György és Nyikos Anna leányát, 
Erzsébetet. A kézfogót, melyre Batthyány Ádámot is meg
hívják, „iámbor feö ember szolgaival eggyüt", ugyanezen 
év febr. 4-én tartották Pápán, Sándor Györgynél. 1654 
végén Rohoncról Felsőőrre költözködik, majd ugyanezen 
évben Szalonakon vesz házat. Azonban ez a ház rossz ál
lapotban van, födémcserére szorul, ezért csak 1658 után 
tud a család beköltözni. Az újraépítést apósán kívül 

Batthyány Ádám is támogatja. A Palotaiak birtokai Vas és 
Veszprém megyében feküdtek, ezek egy részéhez azonban 
csak Sándor György segítségével jutottak. Az ő támoga
tásával szerzik meg a szalonaki uradalomhoz tartozó 
Drumoly faluban levő birtokot is. Később Sándor Zsuzsa 
néhány Veszprém megyei birtokhoz, elsősorban szőlőterü
lethez is hozzájuttatja a családot. Palotai Miklósnak nem
csak fiai részesednek Sándor Zsuzsa javaiból, hanem 
egyetlen leánya, Júlia is, aki ekkor már Szeremley Mik
lós felesége volt. A Szeremleyek a Vas megyei Felsőőrön 
laktak, mint 1659-ig a Palotaiak. Szeremley János, Sze
remley Miklós apja, felsőőri prédikátor volt, s bizonyára 
vagyonos ember lehetett, mert Hőgyészi András 1651. évi 
levele szerint Csajtay Kata, Csajtay Gergely leánya, ek
kor néhai Orbán Gergely özvegye, 43 magyar forinttal 
tartozik neki.83 Sándor Zsuzsanna végrendeletében vilá
gosan kifejezésre jut a Palotaiak iránti vonzalma a kora
beli levelekből pedig kitűnik, hogy Palotai Miklós fiai, 
István és Sámuel is megkülönböztetett tisztelettel visel
kedtek iránta. Nemcsak Sámuelt, hanem Istvánt is jelen
tős készpénzzel és ingóságokkal ajándékozta meg házas
ságkötésükkor, 1688 után. Hosszú özvegysége alatt évei
nek egy részét is Szalonakon tölti. A két Palotai fiú, 
István és Sámuel is a Batthyányak szolgálatában maradt. 
A fentiek alapján úgy véljük, hogy közel járunk az igaz
sághoz, amikor azt állítjuk, hogy a szőbanforgó tálak a 
Palotaiak közvetítésével készültek Horváth Miklósnak és 
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5. Iszkázi Horváth Miklós pecsétgyűrűjének lenyomata. 
(tusrajz az eredetiről.) 

5. Abdruck des Siegelringes von Miklós Iszkázi Horváth 
(Tuschzeichnung nach dem Original). 

5. L'empreinte de la chevalière de Miklós Iszkázi Horváth 
(dessin á l'encre de Chine d'après l'original). 

5. Отпечаток кольцевой печати Миклоша Искази Хорвата 
(Тушевой рисунок по оригиналу). 

Sándor Zsuzsannának 1678-ban. Ezt a feltevést a tálon 
levő címerek ábrázolási sajátosságai is alátámasztják. 

A címereken a monocéros és a pelikán kétségtelenül a 
Horváth és a Sándor családok címertartozékai. Egy 1658-as 
oklevél megőrizte Iszkázy Horváth Miklós pecsétgyűrűjé
nek lenyomatát.84 Sajnos azonban a gyűrű nyomata nem 
a pecsétviaszon, hanem a visszahajtott papíron maradt 
fenn s emiatt csak rajzban tudjuk bemutatni. (5. kép.) 
A tálon és a pecséten levő címer azonossága vitathatat
lan, hiszen mindkét címer kétségtelenül monocérost áb
rázol, tehát a Horváth család címerállatját. A tál címere 
azonban nemcsak kompozícióban tér el a család címeré
től, hanem az állatok ábrázolásában is. Míg a tálon hal
mon álló, egészalakos monocéros van (mint pl. a 6. képen 
bemutatott gyűrűspecséten is), a lenyomaton az állatalak 
csak derékig látható és nem halmon áll, hanem egy há-

7. Sándor László gyűrűspecsétje a család címerével 
7. Siegelring von László Sándor mit Wappen der Familie. 
7. Le chachet de bague à la chevalière de László Sándor, 

avec les armes de la famille. 
7. Кольцевая печать Ласло Шандора с гербом семьи. 
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6. Vajda Miklós 1685-ös gyűrűspecsétje az ágaskodó egy
szarvúval 

6. Siegelring von Miklós Vajda mit dem steigenden Einhorn 
aus dem J . 1685. 

6. Bague à cachet de Miklós Vajdádé 1685. avec la licorne 
se calsant. 

6. Кольцевая печать Миклоша Вайды из 1685 г с дыбящимся 
единорогом. 



romágú koronából nő ki. A pecsét két oldalán a tálhoz 
hasonlóan Horváth Miklós teljes neve olvasható. Ez a 

névvel kombinált cimermegoldás XVII. századi gyűrűs
pecsétjeinknek jellegzetes sajátossága, melyből, valamint 
az apró ábrázolási hiányosságokból arra következtethe
tünk, hogy a tál készítőjének a címerek festésekor nem 
az eredeti armális, vagy annak másolata állhatott ren
delkezésére, hanem csupán a gyűrűspecsétek. 

Még feltűnőbb a tálon látható Sándor-címer ábrázolása. 
A címerállat pelikán volta itt is kétségtelen, azonban a 
pelikán ábrázolásai a családtagok gyűrüspecsétjein, az 
eredeti címereslevélhez hasonlítva, kisebb-nagyobb elté
réseket mutatnak s így nem egyezik meg a tálon ábrázolt 
pelikán-alakkal. Az eltéréseket a festő munkájára is visz-
szavezethetnénk, azonban a tál pelikán ábrázolása és az 
eredeti közötti eltérés inkább azzal magyarázható, hogy itt 
sem — ugyanúgy, mint a Hcrváth-címer esetében — az 
eredeti címereslevél, vagy ennek másolata állott a gelen
csér rendelkezésére, hanem valamelyik családtag gyűrűs-
pecsétje. Tehát nem érdektelen a tál készítése szempont
jából a család egyes, számbajöhető tagjai gyűrűspecsét
jeinek vizsgálata sem. Első pillanatra feltűnik, hogy a 
tálon levő Sándor-címer pelikánja eltér Sándor Zsuzsa 

jólismert gyűrüspecsétjének pelikánjától, de eltér a csa
lád többi tagjai gyűrűspecsétjeinek pelikánjaitól is 
(7. kép). Sajnos Palotai Miklósné, Sándor Erzsébet pecsét
gyűrűjének nyomata nem maradt fenn s így nem hason
lítható össze a tálon levő pelikánnal, de talán a fennma
radt családi gyűrűspecsétektől való eltérés alapján arra 
következtethetünk, hogy Sándor Erzsébet mindmáig lap
pangó gyűrűspecsétjére hasonlít leginkább a tál pelikán
alakja. Érdekes, hogy míg a pecsétgyűrűk címerdíszei 
alig térnek el az armális eredetijétől, a címerpajzs állat
alakja szinte minden testvérnél módosul bizonyos fokig. 
Ezek alapján úgy véljük, hogy a tál Sándor-címere Sán
dor Erzsébet Palotai Miklósné gyűrüspecsétjéről készül
hetett. Ezt az is megerősíti, hogy Sándor Zsuzsanna és a 
Palotai család között mindvégig fennálló rokoni kapcso
lat volt s a családtagok között csak a Palotaiak laktak 
anabaptistáktól is lakott területen. A nyugat-magyaror
szági új keresztényekről fennmaradt írásos emlékeken kí
vül a tálon megfigyelhető máztechnológiai sajátságok is 
ezt a feltételezést bizonyítják. 

II. 

A habán keramikák között számos olyan található, 
amelyen magyar felirat, vagy családnév van. Ennek 
alapján sokáig azt tartották, hogy e magyar fel
iratú, magyar névvel ellátott és magyaros ornamen
tikával díszített XVII—XVIII. századi fajanszok 
magyar gerencsérek, illetve keramikusok készítmé
nyei. Az Iparművészeti Múzeum régi leírókartonjain 
az ilyen edények még magyar mesterek alkotásai
ként szerepelnek. Csak később alakul ki az a felfo
gás, hogy ezek még sem tekinthetők magyar mun
kának, bár egyrészük feltehetően Magyarországon 
készült, hanem a hazánkban is megforduló, a vallá
suk miatt üldözött újkeresztények, vagy más néven 
anabaptisták alkotásai, akik előbb Morvaországban 
majd pedig a Felvidéken telepednek le, ahol már 
korán virágzó fajanszművességet folytatnak. Ké

sőbb nemcsak a Felvidékein —, Gömör, Hont, Sáros,, 
Szepes, Liptó és Zólyom megyékben —, tételezik fel 
virágzó habán fazekasság létezését, hanem a Dunán
túlon, Veszprém megyében is. Természetesen itt el
sősorban az eredeti habán stílustól már messze el
kanyarodó, inkább helyi ízlést tükröző, ún. habán 
típusú edényekről, elsősorban céhkorsókról van szó. 
Csak a levéltári kutatások 'kibontakozásával vált is
mertté, hogy e habán, vagy újkeresztény népcso
portok Morvaországon és a Felvidéken kívül Ma
gyarországon is megfordultak, sőt egyes helyeken le 
is telepedtek. Családi levéltárainkban igen gyakran 
találkozhatunk a habán készítményeken kívül egyes 
újkeresztény, vagy anabaptista mesterekkel is. A 
XVI. század 50-es, 60-as éveiben különösen a Ná-
dasdyak nyugat-magyarországi birtokain, Lékán, 
Keresztúron, Sopronhorpácson és Sárváron bukkan
nak fel az itt is, ott is előforduló anabaptista mes
terektől nem is beszélve.85 Egy évszázaddal később, 
a XVII. század 20-as, 30-as éveiben már szinte alig 
van olyan magyar főnemes, akinek kastélyában ne 
lenne egy-két habán díszedény, kályha. Megfigyel
hető, hogy a habán ok ott foglalkoznak fajanszmű-
vességgel, ahol már előttük a középkorban is fejlett 
agyagipari tevékenység folyt. Ez csak azzal magya
rázható, hogy a fajansz készítés az alapanyagul 
szolgáló agyagon kívül más anyagok, így elsősorban 
a mázhoz szükséges fémoxidok jelenlétét, vagy kö
zelségét is feltételezi. 

Nem tudunk arról, hogy Veszprém megye mai 
területén a XVII—XVIII. században lettek volna 
virágzó habán fazekasközpontok. Figyelemre méltó-
azonban, hogy a mai, vagy a közelmúlt agyagipari 
központjaihoz közel, így elsősorban a Herend mel
letti Szentgálon, már a XVII. században 1660-ban 
találhatók agyagedényeket, illetve kályhákat előál
lító gerencsérek. A megye másik agyagipari köz-» 
pontja a XIX. században Pápa volt. Az itt működő 
kőcserépgyár tevékenységéhez szükséges anyagot 
Városlődről nyerték. Érdekes, és bizonyára nem te
kinthető véletlennek, hogy a Pápához, illetve Város-
lődhöz közeleső Somlyóvásárhelyen is vannak faze
kasok a XVII. század második felében.86 A megye 
agyagipari emlékeinek feltárása tehát a XIX. szá
zadban létesült manufaktúrák, illetve üzemek elő
történetére vet fényt s az agyagművesség évszáza
dos kontinuitásáról tanúskodik. Érthető, hogy a ku
tatók figyelmét e kontinuitás évek óta foglalkoz
tatja. 

Ha mutatható is ki a megye régi és a XIX. szá
zadi agyagipari központjai között, főleg írásos for
rásokkal bizonyítható folytonosság, teljesen bizo
nyíthatatlan, hogy ennek az évszázadokig fennma
radó népi fazekasságnak volt-e kapcsolata a habán 
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fajanszművességgel. Ha a népi fazekasság edény
készítési és mázelőállítási gyakorlatát vizsgáljuk, el 
kell vetnünk e kapcsolatnak minden lehetőségét. A 
megye területén található agyagféleségek igen je
lentős földpátot tartalmaznak, míg a habánok által 
használt agyagféleségek jelentős mésztartalmukkal 
hívták magukra a figyelmet. Elsősorban ennek tu
lajdonítható, hogy a habán edények anyaga a fehér 
színű agyag. Ugyancsak jelentős különbségeik mu
tathatók ki a népi fazekasoknál és a habánoknál al
kalmazott mázak minőségében is, s úgyszintén az 
edények égetési technológiájában. Részletes magya
rázat nélkül is meggyőződhetünk erről, ha a habá
nok edényeit összevetjük a népi fazekasok készítmé
nyeivel. A XVII. századi fajanszművességre vonat
kozó írásos emlékeink is kizárják, hogy a megye 
népi fazekasművességét, vagy az ebből kialakuló 
manufakturális kerámia^művességet a habánokkal 
hozzuk összefüggésbe. 

Magyarországon a XVII. században a Batthyá-
nyak Vas megyei falvainak kivételével sehol sem 
sikerült a fazekassággal foglalkozó habánokra buk
kannunk, sőt hosszú ideig a Nyugat-Magyarországon 
letelepedett újkeresztényekről sem találtunk kó
dexeinkben említést. Ebből joggal következtethetünk 
arra, hogy fokozott üldöztetésük miatt szándékosan 
kerülik azokat a vonatkozásokat, melyekből kide
rülne, hogy mely földesurakkal áltak kapcsolatban. 
Mint a családi levéltárak adatai mutatják, Nyugat-
Magyarországon, korábban a Nádasdyaknái, majd 
pedig a Batthyányaknál, évtizedekig élnek és ihű-
ködnek közösségeik. Míg a korai, XVI. századi ada
tokból nem derül ki, hogy gerencsérséggel is fog
lalkoznak, a XVII. században a Batthyány birtokon 
letelepedett új keresztények között már gerencsérek 
is találhatók a földesúr újkeresztény alkalmazottai, 
illetve mesterei között. Mint ez egyik krónikájuk 
adataiból kiderül, Morvából menekültek a Batthyá
nyak Vas megyei birtokaira. 1619 és 1622 között 
ugyanis Ferdinánd parancsára Dittrichstein érsek 
megkezdi a birtokain élő új keresztények üldözését. 
Ennek következtében közösségeik egyrésze elpusz
tult, lakóik szétfutottak, akik pedig az üldöztetések 
ellenére is régi helyükön maradtak, a súlyos ter
mény- és pénzadózás miatt teljesen elszegényednek. 
Űgylátszik, követjeik útján már 1619-ben kapcso
latba kerülnek a Batthyányákkal, sőt, a levéltári 
adatok szerint néhányan közülük már ekkor letele
pedtek Vas megyéiben.87 Nagyobb csoportjuk azon
ban csak 1622 nyarán érkezik ide, Michel Kocher, 
Thoman Wilhelm és Albrecht Grob vezetésével. A 
morvaországi Maskovitzáról és Alexowitzáról ér
kező csoport egy része Erdélyben, a már Alvincen 
levő kollektívához csatlakozik.88 Ezt az adatot meg

erősíti az a Bethlen levéltárában levő feljegyzés, 
mely szerint Bethlen Gábor 1622. júl. 4-én újabb 
habánokat telepít le Alvincen.89 Az alvinci habán 
kollektíva tehát az 1621-ben Csejtéről jött újkeresz-
tényeken kívül 1622 nyarán is bővül egy újabb 

csoporttal, 1638-ban pedig ismét újabb megállapo
dásra kerül sor, ami arra mutat, hogy újabb csopor
tok társulnak az alvinci habán kollektívához.90 

A Bethlen levéltárban levő 1622-es adat arra mu
tat, hogy a Morvából jövő és Erdélybe igyekvő cso
port júliusban ért Alvincra. Bár, mint említettük, 
már 1622 előtt is találhattunk új keresztényeket a 
Batthyányak birtokain, tömeges szereplésük azon
ban csak 1622 július 18-án kezdődik. Ettől kezdve 
Stern Kelemen már rendszeresen tájékoztatja 
Batthyány Ferencet arról, hogy a letelepített újke-
resztényeket hogyan és mivel foglalkoztatja. Nem 
véletlen, hogy Stern Kelemen első, új keresztényeket 
említő levelében építkezéseikről intézkedik. „Az Wy 
kereztenyek az David hazánál való zugahoz 30 em
bert . . . rendelteönk. . ." — írja.91 Ügy látszik, hogy 
a már 1622-ben a Batthyányak birtokain letelepedő 
új keresztények között gerencsérek is vannak, mert 
ugyanezen év októberében már a földesúr, 
Batthyány Ferenc arra utasítja Marusich Mátyás 
németújvári várnagyot, a tartomány intézőjét, hogy 
írassa össze „ . . . az újvári tartományban menny Ge-
renczer uagion . . ." , és utasítja őket, hogy mindegyi
kük „két-két kemencére való kályhákat csinálja
nak". A földesúr utasításából és Marusich Mátyás 
Batthyányhoz írt válaszleveléből kitűnik, hogy a 
tartomány gerencsérjei az újkeresztényektől eltérően 
nem fehér, hanem vörös és fekete kályhákat készí
tenek, tehát nyilvánvaló, hogy a díszesebb kivitelű 
kályhákra maga a földesúr tart igényt.92 Már Iványi 
Béla feltételezte, hogy a Batthyányak birtokain nem 
egy, hanem több kollektíva is élt, tehát a dávid
háziakon kívül még más csoportok is, közösségek 
is éltek az egyes uradalmakban. Annyi bizonyos, 
hogy a Nyugat-Magyarországon 1622 júliusában le
telepített újkeresztyének ugyanúgy a morvaországi 
Maskowitzáról és Alexowitzáról származnak, mint 
azok a anabaptisták, akik ugyancsak 1622-ben Er
délyben, Alvincen telepedtek le. Ebből következik, 
hogy kerámiaművességük formai és díszítésbeli sa
játosságai aligha térhettek el az alvinciakétól, akik
kel minden valószínűség szerint továbbra is fenn
tarthatták kapcsolataikat. Tehát az Erdélyben és a 
Nyugat-Magyarországon készült habán kerámia 

anyag elhatárolásakor formai és díszítésbeli eltéré
seket aligha találunk. E megállapítás ellentétben 
áll azzal a feltevéssel, mely szerint az alvinci habán 
majolikaművességre a kék, illetve a kobaltmáz 
használata jellemző, szemben a nyugat-magyaror-
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szági fajanszművességgel, ahol a kobaltmáz hasz
nálata soha sem vált általánossá. A hazai Iparművé
szeti Múzeum, a prágai Iparművészeti Múzeum és 
a brünni Néprajzi Múzeum nagyszámú habán kerá
miája tanúsítja, hogy a habán kerámiaművesség 
mázkultúrájában a kobalt kisebb-nagyobb arány
ban mindig jelen van. Ebből is következik, hogy egy 
általános, mindenütt megtalálható 'máztechnológiai 
sajátosság alapján nem lehet a magyarországi új -
keresztények művességi emlékeit a készítési hely 
szerint differenciálni, szétválasztani. A magyaror
szági Batthyány-birtok leltáraiban legalább olyan 
gyakori a „kék maazu" edény, mint az erdélyi várak 
leltáraiban, sőt, az Iparművészeti Múzeumban is lát
ható „kek, Zöld es feier" mázú edények is gyakran 
előfordulnak.93 

Ha az Iparművészeti Múzeum nagyszámú habán 
kerámikái között akarunk differenciálni a készítési 
hely szerint, a stíluskritikai megállapításokon kívül 
máztechnológiai sajátosságokra is fel kell figyel
nünk, legalábbis ami a XVII. századi anyagot illeti. 
Később a XVIII. században, már a formai és ábrá
zolási megoldásokban is találhatunk eltéréseket, ál
lapíthatunk meg csoportokat. így, külön csoportot 
alkotnak azok a kék mázzal díszített, 1710 és 1720 
között készült fehér tálak, melyeken a virágdíszek 
rajzai, az évszámok kaligrafiái kisebb rajzi bizton

ságról tanúskodnak, mint a többi hasonló évszámú 
edényeik. Folytathatnánk az egyes, viszonylag el
határolható csoportok felsorolását, azonban e helyütt 
bennünket inkább a mázakban kimutatható eltéré
sek, különbségek érdekelnek. Így például az edénye
ken levő, főleg díszítésként használt sárgamázaikban 
is kimutathatók bizonyos sajátosságok, színbeli va
riációk. Az akkeressárgától a citromsárgáig, illetve 
annak különböző árnyalatáig, találhatunk más-más 
színezéseket. Sajnos, az edények lokalizálása mind
máig nem törtónt meg, ezért nem tudjuk a mázban 
jelentkező sajátosságokat a területi, helyi meghatá
rozókra visszavezetni. 

Ha a tálat gondosan megvizsgáljuk, megállapít
hatjuk, hogy az említett máztechnológiai sajátossá
gok itt is megtalálhatók. A címer-foglalatot körül
vevő felirat mangánlilája a Sándor-család címeré
ben levő pelikánnal mutat egyezést. A pelikán pan
danját, a monocérost sárgával festette a tálat ké
szítő gerencsér. Nem szorul külösebb bizonyításra, 
hogy a címeralákok ábrázolásában meglehetős ön
kényesség tapasztalható. Ez nemcsak a színezésben 
jelentkezik, hanem a címeralákok kompozíciós el
rendezésében is. Ismeretes, hogy címeralakjainkat 
nemcsak a XVI., hanem a XVII. században is túl
nyomórészt baloldali nézetben ábrázolták, különösen 
az állat- és emberalakokat. Ez alól természetesen 

találunk kivételeket is. A Horváth-család címer
alakja ugyanúgy balra nézett, mint a Sándor-csa
ládé, a korabeli tipikus megoldásnak megfelelően. 
Ezzel szemben, már az első pillanatban szembetűnik, 
hogy a tálon a mester a két címeralakot egymással 
szembefordítva helyezte el, úgy, hogy a Sándor
címer pelikánját eredeti elhelyezésben meghagyta, 
a Horváth-címer monocérosát viszont az eredetihez 
képest ellenkező nézetből ábrázolta. Ezt tehette 
úgy is, hogy a címeralak pozitív rajzát a papír hát
oldalára rajzolta s így ellentétes állásba másolta a 
tál felületére. Ezt a megoldást kompozíciós okokból 
kellett választania, — ugyanígy kompozíciós problé
mák miatt kellett a címeralákok eredeti, vagy ahhoz 
közeleső színeit megváltoztatni. Így viszont a Sán
dor-család címeralakján végzett lényeges színbeli 
módosítást. Tudjuk, hogy a cimeralakok színhűségé
ről törvény rendelkezett. A XVII. században azon
ban a színhűség, mint kötelező kritérium, mind
inkább háttérbe szorul, sőt, még a címeralakon is 
hajtanak végre önkényes változtatásokat. A Sándor
család címeralakját az eredeti armális ezüst színnel 
ábrázolja. Ennek megfelelően a pelikán színének 
leginkább a fehér felelt volna -meg. Ezzel szemben 
a tálat készítő gerencsér a pelikánt nem az armáli-
son látható ezüst színhez közel álló fehérrel, hanem 
mangánnal festette. Itt nyilván az alakok és az egész 
kompozíció kontrasztjára törekedett, s ezért tért el 
a címeralakoknál előírt színhűsógtől. 

A címereket pajzs helyett egymást átszelő zöld 
levélkoszorú fogja közre. Érdekes, hogy a gerencsér 
a címerek és tartozékaik ábrázolásánál a kobalt 
használatától eltekintett, ezzel szemben a koszorú 
zöldje eltér a habán edényeken általánosan használt 
nedvzöld színtől és inkább türkizkékbe hajlik. A ha
bán kerámiákon más esetben is megfigyelhető ennek 
a türkiz-zöldes máznak a használata. Első pillanat
ban arra gondolhatnánk, hogy ez a türkiz-zöldes 
szín a tál készítésének olyan területére utal, ahol 
a máz alapanyagául szolgáló rézoxid rézszulfátot is 
tartalmazott, mely a türkizes elszíneződést előidézte. 
A Kőszeg—Rohonci hegység vonulataiban már a 
XVI. században, Batthyány Boldizsár idejében folyt 
jelentős vas- és rézbányászat. Erről Saller Farkas
nak Batthyány Boldizsárhoz, valamint Batthyány 
Boldizsárnak feleségéhez Zrínyi Doricahoz intézett 
levelei94 tanúsíkodnak. Batthyány Boldizsár nemcsak 
birtokain, Nyugat-Magyarországon tartott fenn érc
bányákat, hanem 1580. márc. 17-én Pozsonyban kötött 
szerződés értelmében báró Herbesthayn Felicián ud
vari tanácsossal együtt a Trencsén megyei Gupel 
hegyben levő ezüst- és ólombányákat is bérbe vette 
Kazza-i Petthrewczy Miklóstól és Istvántól.95 Erre 
az adott okot, hogy a Rohonc és Szalonak környéki 
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hegységekben a réz és a vas is csak nehezen volt 
bányászható a lelőhelyek szétszórtsága, egyenetlen
sége miatt. Ezenkívül feldolgozásukat megnehezí
tette, hogy a vas és a réz egyaránt csak magas száza
lékú kénnel fordul elő. Bár az egykori lelőhelyek ma 
már nem ismeretesek, azonban a hegység modern 
kőzettani vizsgálataiból tudjuk, hogy az egykor és a 
még ma is működő bányákban az érc nemcsak a 
réz, hanem a vas és az antimon is, szulfát vegyület
ben fordul elő. Egyébként nemcsak az újkeresztény, 
hanem a helyi gerencsérek által használt piros és 
fekete mázak előállításához szükséges alapanyagok 
is megtalálhatók a környék hegyeiben. Bizonyos pél
dául, hogy a fekete mázt az antimont kísérő grafitos 
tartalmú mészkövekből nyerték, míg a piros mázt 
a cinóber és a kalkopirit alkotta, melyet Bandát 
Horszt Barátmajor környékén piroluzit alakjában 
még 1928-ban is konstatált.96 

A habánok mázhoz használatos alapanyagai közül 
nemcsak a rezet és az antimont találhatjuk meg a 
környékbeli hegyekben, hanem a mangánércet is, 
melynek oxidját a mangánlila előállításához hasz
nálták. Érdekes, hogy a leltárban is gyakori kék-
mázú edények előállításához nélkülözhetetlen ko
balt a mázhoz szükséges összes oxidok közül a leg
kisebb százalékban van jelen a környék érceiben. 
Ezért úgy látszik, hogy távolabbról — talán Auszt
riából — exportálhatták a kókmázzal foglalatoskodó 
újkeresztény gerencséréknek. A tál szempontjából 
bennünket leginkább érdeklő zöldmázat az adatok 
tanúsága szerint Pinkafőről szerezték be, tehát így 
érthető, hogy tulajdonságaiban megegyezik a kör
nyék hegyeiben mindmáig kimutatható, szulfátokkal 
előforduló, tehát szennyezett rézoxiddal. 

A zöldmáznak ez a türkizkékes elszíneződése 
azonban nem utal feltétlenül arra, hogy a máz alap
anyagát a rézoxid helyett rézszulfát alkotta. Ezt az 
elszíneződést számos tényező, köztük a rézszulfát is 
előidézhette, a máztechnológiai vizsgálatok azonban 
arra mutatnak — legalábbis a habánok által is hasz
nált ónmázak esetében —, hogy a rézvegyületek 
(rézoxid, rézszulfát, rézkarbonát stb.) megfelelő hő
fokon a rezet alkotó vegyülettől függetlenül mindig 
nedvzöld színt eredményeznek. A nedvzöld azonban 
csak megfelelő hőfokon történő hevítés után áll elő, 
melynek bekövetkeztéig a máz türkizkék színt vesz 
fel. Tehát a türkizkék, mint a rézvegyületek szín
sajátossága az esetek többségében97 alacsony hőfo
kon történő égetés eredménye. Ha a tálon levő tür
kizkék mázképződményt rézszulfátnak tulajdonít
juk, és nem a kellő hőfokon való égetésnek, a máz
technológiai megfigyelések akkor is azt bizonyítják, 
hogy a nagy múltú habán kerámiaművesség a tál 
készítésekor már nem rendelkezett azokkal a máz

választhattak aközött, hogy maradnak, avagy elköl
töznek a Batthyányak birtokáról.99 A számadásköny
vek szerint még 1660 után is tevékenykednek néhá
nyan a Batthyány uradalmakban, csak 1662-től 
kezdve nem fordulnak elő az uradalom alkalmazot
tai között. Tudjuk, hogy az 1622-ben történő letele
pedésükkor a földesúr kifejezett feltételei között 
szerepel, hogy az újkeresztény mestereknek keresz
tény inast is kell tartaniuk, hogy mesterségük 
szekta-monopólium jellege (megszűnjék. A számadás
könyvekben többször is olvashatunk újkeresztények-
nél levő gerencsér-inasokról. Bár ezek részben az 
új keresztények gyermekeiből kerültek ki, volt köz
tük jobbágy-gyerek is. Keresztúr 1633—42-es urbá
riumában a Svarcz Fülöp egészhelyes jobbágy neve 
előtt álló bejegyzésből tudjuk, hogy „Fia, Az Ui Ke-
reszthyen Gerenczernél vagyon", vagyis az új ke
resztényeknél tanulja a gerencsérséget.100 Az a kö
rülmény, hogy 1662 után már nincsenek újkereszté-
nyek az uradalom alkalmazottai között, nem jelenti, 
hogy nem készülhettek Nyugat-Magyarországon ha
bán ízlésű és technológiájú díszedények, hiszen az 
anabaptisták fejlett fazekasművességét a helyi ge
rencsérek folytatták. Ezek azonban már nem állanak 
az uradalom szolgálatában, mint a Batthyány Fe
renc által 1622-ben letelepített és 1662-ig alkalmazott 
újkeresztények, hanem a polgári gerencsérekhez ha
sonlóan, jobbágykötelékben folytatják az anabap
tistáktól tanult mesterségüket. Szolgálataik alapve
tően eltérnek az anabaptistákétól. Míg az újkeresz
tények szolgálatát szerződések — tehát kapitalisz-
tikus formák — biztosítják, a jobbágyként szolgáló 
gerencsérek feudális kötöttségben, az urbáriumok 
előírásainak megfelelően dolgoznak a földesúrnak, 
adottságokkal, vagy azzal a technológiával, mellyel 
a tárgyak korábbi színvonalas előállítását biztosí
totta volna. Bizonyos fokig ezekből a megfigyelések
ből is következik, hogy a tál készítésekor a habán 
fazekasmesterséget már a provincializálódás, illetve 
a lokalizálódás jellemezte. 

Az elmondottakon kívül a tál semmiben sem tér 
el a habán fazekasok által jól ismert készítmények
től, edényektől, ezért ugyanúgy a habánok készítmé
nyének tekintették, mint a múzeumok, gyűjtemé
nyek hasonló ízlésben, felfogásban készült darabjait. 
Ezzel szemben, mint ezt a Batthyány-levéltár szám
adáskönyvei és missilis-levelei is mutatják, a tál 
készítésekor, 1678-ban már a Batthyányak birtokain 
sehol sem találunk a számadáskönyvekben újkeresz-
tényeket.98 Kollektíváik kereken 40 évig éltek a 
Batthyányak birtokain, de Batthyány Ádám katoli-
zálása következtében még Vas megyéből is távoz
niuk kell. Erről két, évszám nélküli okirat is tanús
kodik. A feljegyzések bizonysága szerint azonban 
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A jobbágymesterek és az egykori anabaptisták szol
gálata abban is eltért, hogy míg az anabaptisták 
elsősorban a földesúr igényeit, szükségleteit elégí
tették ki, s másod-harmadsorban a lakosságét, addig 
a jobbágymesterek a földesúrnak járó minimális 
szolgáltatási kötelezettségük mellett elsősorban külső 
megrendelőik igényeit elégítették ki. Az anabaptis
ták kollektív életmódjukból adódóan a lakosságtól, 
a jobbágy gerencsérektől elszigetelten dolgoztak. En
nek tulajdonítható, hogy mesterségük céhtitkai nem 
jutottak a jobbágy-gerencsérek tudomására, s így 
azok az anabaptisták hagyományos ízlésétől és tech
nikájától nagyrészt függetlenül, sajátos ízlésben és 
technikai eljárásokkal dolgoztak. A Batthyány bir
tokon élő jobbágy-gerencsérek alkotásai mindvégig 
különböztek a habánok készítményeitől. Nemcsak a 
színezésben használtak a habánokétól eltérő máz
féleségeket, hanem edényeik anyaga is más volt. 
Nemes Iszkázy Horváth Miklós és Sándor Zsuzsanna 
mindmáig fennmaradt tálja technológiailag is sajá
tos helyet foglal el a Nyugat-Magyarországon — de 
egyáltalán Magyarországon — készült edényeink kö
zött. A tál első pillanatra azonosnak látszik a habá

nok tál-típusaival. Nemcsak szélpereme és gömbölyí
tett formája, hanem a fehér máz, az arra helyezett 
címerdíszek és a felirat is erre utal. A máztechnika 

habánok által alkalmazott módja azonban eltérést 
mutat ettől. Megfigyeléseink és az előkerült levéltári 
adatok egyértelműen új keresztényeknél tanult, de 
már ezek magas hőfokon történő mázégetési tech
nológiáját sajátosan alkalmazó gerencsérben sejte
tik a tál alkotóját. A mondottak alapján valószínű
nek látszik, hogy a tálat Svarcz Fülöp keresztúri 
jobbágy új keresztényeknél tanult fia készítette, aki 
az 1660-as években Morvába visszaköltöző újkeresz-
tények munkáját folytatta tovább.101 

Hazánkban a XVII—XVIII. században tevékeny
kedő újkeresztények emlékeinek vizsgálata minden 
bizonnyal még számos meglepetést tartogat a ku
tatóknak. Fontos feladat, hogy a fennmaradt tár
gyakat a rajtuk levő monogramok, feliratok, címer
díszek, évszámok és díszítmények segítségével lo
kalizálni tudjuk, mert enélkül nem lehet fényt de
ríteni a hazánkban folyó XVII—XVIII. századi fa-
janszművességre. 

Katona Imre 
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so OL. Kam. lt. Acta eccl. o rd . et Mon. Fase . 174/5. 1592: 
V r b a r i u m Monas te ry S. Lamper t i , de Vásárhe ly . 

51 OL. Kam. lt. 174/27. 
52 Uo. 
53 Pfeiffer id. m . 128. 1. 
54 OL. K a m . lt. Ac ta eccl. ord . et Mon. 174/26. 
55 Uo. 
56 Pfeiffer id. m . 129. 1. 
57 Uo. 

58 OL. Acta eccl. ord . et Mon. 174/47. 
59 Dr. Aldásy A n t a l : A Magya r Nemzet i Múzeum Könyv

t á r á n a k cz ímer jegyzéke . П. Czímereslevelek. Bp. , 1904. 
122. 1. 

60 századok . 1871. 176. 1. — OL. Tha ly It. Genealógiák. 
9. sz. 

61 OL. Tha ly lt. 1674. 
62 Liszkay id. m. 213. 1. 
63 Aldásy id. m. 122. 1. 
64 OL. Sándor György és Nyikos A n n a végrendele te . 

1663. — OL. Tha ly lt . 1663. — T h a l y K á l m á n : Ada l ékok 
a Ságfai Sándor -csa lád n e m z e d é k r e n d é h e z . Századok. 
1871. 140—150. 1. — OL. Tha ly CS. lt. XVII. sz. 

65 OL. Tha ly es. lt. 1650. Derecské i Győrfi Bál in t és Tó th 
(ali ter Juhász) Pá l azt a házhe lyné l n a g y o b b pusztá t , 
me lye t Győrfi Fe renc tő l ha szná l t ak zálogban, mos t 
Nemzetes Horvá th Miklósnak, feleaégének és successo-
r a i n a k zálogosít ják el Sándor Zsuzsanna násza jándék
k é n t kapo t t t h é m a i b i r toka megszerzéséér t folyó i ra t 
vá l tás m á r 1648-ban megkezdődöt t . Az u g y a n c s a k nász
a j ándéku l kapot t , Angya l Györgytő l megve t t b a d a 
csonyi szőlő m e g v á s á r l á s á n a k előkészületeivel m á r 
1648-ban t a l á lkozunk . A Sándor -csa lád leveles ládá já
b a n levő ok i ra t regesztá ja szer int (OL. Tha ly lt. 1750.) 
1648. márc . 29-én Köveskú ton kötö t t szerződést Sándor 
György Angya l Györggye l . 

66 OL. B a t t h y á n y cs. lt. Missil isek. Pa lo ta i Miklós 
B a t t h y á n y Á d á m h o z in téze t t levele. 35. 684.—35. 721. 

67 v . ö. a 64. sz. jegyzet te l . 
68 OL. Tha ly lt. 1674. 
69 OL. B a t t h y á n y lt. Pa lo ta i Miklós levele B a t t h y á n y 

Ádámhoz . P á p a , 1654. j a n . 30. Miss. 35. 699. 
70 OL. Gersi P e t h ő es. lt . Acta Peczaviczana . 1655. — 

Uo. 1659. 
71 Ali. lt. Veszprém, Közgy. jkv . 147. .1 
72 Uo. Közgy. j kv . 242. 1. A H o r v á t h Miklósra és felesé

gé re vona tkozó bejegyzés eredet i o lvasa ta : „Nicolao 
Horvá th et pe r e u m A n n a Szemenye i Corsor t i A d a m o 
filio nec non Georgio, et F ranc i sco Simil i ter Horvá th 
f ra t r ibus ca rna l i bus" . A S á n d o r o k k a l r o k o n Tal l ián 

család l evé l t á rában is t a l á lha tó egy levél (OL. Tal l ián 
cs. lt . 1700. V. 4.), m e l y n e k t a n ú s á g a szer int a Vas 

megye i Felsőszi lvágyon is l ako t t egy Horvá th Miklós 
nevű n e m e s , ak i megha l t n a p a Balogh I lona szülei
n e k eladja 600 for in tér t szelestyei szőlőjét. Horvá th 
Miklós felesége Odor I lona volt , ami eleve kizár ja , 
hogy I szkázy Horvá th Miklóssal azonosí t suk . Egyéb
k é n t I szkázy Horvá th Miklós 1684-ben meghal t , míg 
az emlí te t t felsőszilvágyi Horvá th Miklóst a szóban 
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for rások. 
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75 OL. Izsákfa i S á n d o r G y ö r g y és Ny ikos A n n a l e s z á r m a -

zóinak, a tó tvázsonyi k ö z b i r t o k o s o k n a k genealógiája . 
Lad. RRR. 28. 
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78 OL. Vizeki Tal l ián cs. lt . 1717. 
70 OL. Tha ly cs. lt. Néha i Nemzetes Sándor Susána Asz-
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B a t t h y á n y F e r e n c Marus ich Mátyáshoz í r t levele is. 
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giai v iszonyai . Fö ld tan i Szemle, 1928. (1. köte t 5. füz.) 
97 D u m a György szíves közlése . 
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1—201-ig ter jedő kö teg 192. és 193. da rab ja . 

127 



Beziehungen einer Habanenschüssel zum Komitat Veszprém 

Die Feststellung des Herstellungsortes der Haba-
nengefäße mit ungarischen Inschriften und mit un
garischem Wappen ist ein seit langem ungelöstes 
Problem der Geschichte der ungarischen Keramik. 
Es gibt kein einziges Habenengefäß, dessen Hers
tellungsort man bis heute unzweifelhaft hätte 
bestimmen können. Auf Grund von Habenenchroni-
ken und — kódexen wurde der Herstellungsort 
zuerst in Mähren, bwz. im damaligen Oberungarn 
(heute Slowakei) gesucht. Durch die Fortschritte der 
Forschungen in den Archiven ist es aber heute schon 
allgemein bekannt, daß neochristliche Töpfer außer 
Oberungarn und Siebenbürgen auch in Westungarn, 
auf den Besitztümern der Nádasdy's und Batthyány's 
gelebt haben. 

Die im Museum der Gewerbekunst befindliche 
und hier besprochene Schüssel hat sich unzweifel
haft als aus Westungarn stammend erwiesen. Laut 
ihrer Inschriften und Wappen waren ihre Besitzer 
Adelige vöm Komitat Veszprém. Miklós Horváth 
war von 1660 bis 1684 Vizegespan des Komitates 
Veszprém; seine Gemahlin, Zsuzsanna Sándor, war 
die Tochter eines Kaufmannes aus Pápa. 

Die einstigen Besitzer dieser Schüssel, besonders 
die Mitglieder der Familie von Zsuzsanna Sándor 
haben in der ungarischen Geschichte eine bedeu
tende Rolle gespielt. Unter den Abkömmlingen der 
weiblichen Linie der Familie Sándor findet man 
Kálmán Thaly, Geschichtsschreiber der Zeit Rá-
kóczi's und den ausgezeichneten Romandichter Mór 
Jókai. 

Die Untersuchungen haben erwiesen, daß Insch
rift, Wappen, bzw. Monogramm dieser Habenen-
schüssel — wie im Allgemeinen auf Habenenge-
fäßen — Eigentumszeichen der Besitzer waren. Ihre 
Klärung ist also mit Hilfe der Siegelringe zu 
ermitteln, die gleichfalls auf Eigentum hindeuten. 
Nach den Daten der Urkunden waren in der zweiten 
Hälfte des 17. Jhs außer den westungarischen Be
sitztümern der Batthyany's nirgends Habenentöpfer 
zu finden. Es scheint recht wahrscheinlich, daß der 
Herstellungsort hier zu suchen ist. Mittelpunkte der 
Habenentöpfer waren im Komitat Vas Németújvár 
und Szalónak. Der Gatte der Schwester Zsuzsanna 
Sándor, Miklós Palotai, fungierte als Präfekt d°r 
Batthyány's zuerst in Felsőőr, später in Szalónak, 
im Mittelpunkt der Habenentöpfer. Somit ist seine 

unmittelbare Beteiligung an der Bestellung der 
Schüssel offenkundig. Das Gegenstück dieser 
Schüssel befand sich in der Ernst-Sammlung. 
Daraus folgt, daß sie auf eine solche Gelegenheit 
verfertigt wurde, die die doppelte Beschenkung 
motivierte. Aus den Urkunden geht hervor, daß das 
Ehepaar Hováth die 30. Jahreswende seiner 
Eheschließung im J. 1678, also im Jahre der Ver
fertigung der Schüssel, gefeiert hatte. Die Palotai's 
haben also die Schüsseln wahrscheinlich auf diese 
Gelegenheit verfertigen lassen. 

In den erhaltenen Rechnungsbüchern der 
Batthyány's werden Neochristen auf den west
ungarischen Besitztümern nur bis 1662 erwähnt. 
Ferenc Batthyány II hat in dem mit den Habanen 
im J. 1622 geschlossenen Vertrag vorgeschrieben: 
Die neochristlichen Meister werden verpflichtet, 
auch christliche Gesellen aufzunehmen, damit die 
Geheimnisse ihres Handwerkes nicht innerhalb 
ihrer Sekte bleiben. Unter den Töpfergesellen hat 
Verfasser auch einen Christen gefunden: Jakab 
Svartz, Sohn eines Fronbauers aus Keresztúr. Nach 
Vertreibung der Neochristen hat dieser das geleinte 
Handwerk, die Verfertigung der Gefäße auf ha-
banische Art, fortgesetzt. Nach 1662 wurde aber 
auch Svartz, dieser bei den Anabaptisten geschulte 
Meister in den Fronbauernstand degradiert, wie jene 
„bürgerlichen" Töpfer, die auch zwischen 1622 und 
1662 nicht vermochten — den Neochristen ähnlich — 
auf Grund von Verträgen sich unter die Meiste! 
emporzuschwingen. 

Der Töpfer konnte 1678 den in den westunga
rischen Gebirgen nicht auffindbaren, jedoch bei der 
Färbung der Habanengefäße wichtigen Kobalt nicht 
beziehen. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß 
die Kobaltglasur — Merkmal der echten Habanen
gefäße — nach 1662 (Vertreibung der Habanen aus 
Westungarn) fehlt. Die frühere Auffassung, daß die 
blauglasierten Gefäße charakteristische Schöpfungen 
von Alvinc seien, besteht nur teilweise. Vor 1662 hat 
nämlich der Gutsherr für seine Habanen topf er den 
fehlenden Kobalt verschafft. Auch die türkisfarbige 
Glasur statt der grünen Glasur deutet auf die 
mangelhaft übernommene Technologie der Haba-
nenkunst hin. 

Imre Katona 
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Un plat haban et ses rapports avec le comitat de Veszprém 

Un problème depuis longtemps irrésolu de l'his
toire de la céramique hongroise est de déterminer 
le lieu où furent exécutés les objets de faïence 

habans qui portent des iscriptions et armes hong
roises. On ne connaît jusqu' à présent aucun objet 
haban dont le lieu de la confection aurait été 
établi avec une sûreté absolue. On l'a recherché, 
d'après les chroniques et les manuscrits, d'abord 
en Moravie et dans la Haute Hongrie. Les recher-
sches dans les archives s'étant intensifiées, il est 
aujourd'hui déjà généralement connu qu'en dehors 
de la Haute Hongrie et de la Transylvanie il existait 

•des potiers anabaptistes dans l'ouest de la Hongrie 
également, notamment dans les domaines des Ná-
dasdy et des Batthyányi. 

Le plat conservé au Musée des Arts Décoratifs de 
Budapest, que l'auteur analyse en détails, s'est 

avéré, de façon à ne laisser subsister aucun doute, 
un objet confectionné dans l'ouest de la Hongrie. 
D'après les inscriptions et les armes qu'il porte ses 
propriétaires d'autrefois étaient des nobles du co
mitat de Veszrpém. Miklós Horváth a été de 1660 
jusqu'à sa mort survenue en 1684 le sous-comte du 
comitat de Veszprém , et sa femme Zsuzsanna Sán
dor était la fille d'un coimimerçant de Pápa. 

Les propriétaires d'autrefois du plat, et parti
culièrement la famille Sándor, ont joué un rôle 
important dans l'histoire de la Hongrie. C'est parmi 
les descendants en ligne féminie de la famille Sán
dor qu'on retrouve Kálmán Thaly, l'historiographe 
illustré de l'époque de Rákóczi et Mór Jókai, le 

grand romancier hongrois. 
En étudiant le plat, il ressort que l'inscription, 

les armes et les initales doivent être interprétées — 
comme en général sur tous les objets habans — 
comme des miarqu.es de propriétaires, c'est pourquoi 
c'est avec l'aide des représentations figurant sur 
les empreintes des anneaux sigillaires, signifiant 
aussi la possession, que l'on peut les développer. 
Selon les données des archives, dans la seconde 
moitié du XVIle siècle, il n'existait dans le pays, en 

dehors des domaines Batthyány situés dans 
l'ouest de la Hongrie, aucun potier haban. C'est 
donc dans cette région qu'on doit rechercher l'en
droit où le plat fut confectionné. Le centre des 
potiers habans dans l'ouest de la Hongrie étaient Né
metújvár et Szalonak dans le comitat de Vas. Le mari 
de la soeur de Zsuzsanna Sándor, Miklós Palotai, 

était actif comme intendant des Batthyány, d'abord 
à Felsőőr, puis à Szalonak, l'un des sièges 
des potiers habans. Ainsi son rôle immédiat 

dans la commande du plat semble évident. Le 
pendant du plat a figuré dans la collection Ernst, 
ce qui permet de conclure qu'il a dû être fait pour 
une occasion qui justifiait ce double cadeau. Il 
ressort indirectement des sources documentaires 
que le couple Horváth avait célébré en 1678, donc 
dans l'année de la confection du plat, le 30e anni
versaire de leur mariage. C'est donc pour cette 
occasion que les Palotai ont dû commender la plat. 

Selon le livre des comptes des Batthyányi les 
anabaptistes ne fuguraient dans les domaines de 
la Hongrie occidentale que jusqu'en 1662. Ferenc II 
Batthyányi, dans le contrat qu'il conclut avec les 
Habans en 1622, avait prescrit aux maîtres ana
baptistes d'engager un apprenti chrétien pour que 
les serets de leur métier ne restent pas entre les 
mains des membres de leur secte. Nous avons 
réussi à découvrir parmi les apprentis potiers un 
chrétien, en la personne du fils de Jakab Svartz, 
serf de Keresztúr qui, les néochrétiens chassés, 
apprit leur métier et continua de fabriquer les 
poteries dans le style haban. Or, après 1662 cet 
artisan formé par les anabaptistes s'est dégradé en 
maître-serf, tout comme les potiers „bourgeois", 
qui ne furent capables, même entre 1622 et 1662, 
d'arriver au rang des maîtres travaillant, en vertu 
d'un contrat, comme les anabaptistes. 

En 1678 les potiers ne purent se procurer le co
balt, inexistant dans les montagnes de la Hongrie 
Occidentale et fort important dans le coloriage des 
poteries habanes. C'est à cela que l'on doit attribuer 
le fait qu'après 1662, l'année de l'expulsion des 
Habans, l'émail cobalt, l'un de leurs indices 
caractéristiques, manque sur les poteries d'un style 
haban. Donc la supposition antérieure selon laquelle 
les poteries à émail bleu soient des créations 
typiquement d'Alvinc, ne tient debout qu'en partie, 
car avant 1622 le seigneur foncier avait procuré le 
cobalt pour les potiers habans qu'il occupait. C'est 
encore la connaissance défectueuse de la techno
logie appliquée par les Habans qu'indique 
l'émail turquois, employé à la place de l'émail vert. 

• ' • 
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ОТНО К КОМИТАТУ ВЕСПРЕМ ХАБАНСКОГО БЛЮДА 

Уже давно неразрешенным вопросом истории вен
герской керамики является установления места из
готовления хабанских посуд с венгерской надписьюи 
с гербом Венгрии. До сих пор нам не была известна ни 

одна хабанская посуда, место изготовления которой мы 
могли бы установить без сомнения и надежно. На 
основе хабанских хроники рукописей место изготов
ления керамик искали впервые в Моравии, затем 
в северной части исторической Венгрии. Но в связи 
с развертыванием исследований в архивах сегодня 
уже широко известно, что кроме северной части исто
рической Венгрии и Трансильвании, и в западной 
Венгрии, на поместях семей Надашди и Баттьяньи, 
жили новохристианские гончары. 

Находящееся в Музее прикладного искусства и 
в данном очерке подробно проанализированное блю
до оказалось без сомнения происходящим из запад
ной Венгрии. На основе его надписей и гербов его быв
шие владельцы были дворяне из комитата Веспрем. 
Миклош Хорват с 1660 г. до своей смерти, до 1684 
года был вицегубернатором комитата Веспрем, его 
жена, Жужанна Шандор, была дочка веспремского 
купца. 

Бывшие владельцы блюда, в первую очередь 
семья Жужанны Шандор сыграли значительную роль 
в истории Венгрии. В числе потомков по женской 
линии семьи Шандор мы находим Калмана Тали, 
историка эпохи Ракоци, и Мора Йокаи, выдающегося 
венгерского романиста. 

В порядке исследования блюда выяснилось что 
надпись, герб и монограмма — как вообще на ха
банских посудах — могут быть рассмотрены как зна
ки владельцев, и, таким образом, их можно объяснять 
при помощи кольцевых печатей, которые, в свою 
очередь, таким же образом указывают на владельцев. 
На основе наших архивных данных во второй поло
вине 17-го века за исключением поместий семьи 
Баттьяньи в западной Венгрии в нашей стране не 
были хабанских гончаров. Таким образом является 
вероятным, что место изготовления блюда следует 
искать здесь. Центрами хабанских гончаров в запад
ной Венгрии были села Неметуйвар и Салонак в ко
митате Ваш. Муж сестры Жужанны Шандор, Миклош 
Палотаи, в качестве префекта семьи Баттьяньи, 
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сперва в с. Фельшёёр, затем в одном из центров ха
банских гончаров, в с. Салонак действовал. Таким 
образом, его непосредственное содействие в заказе 
на блюдо становится очевидным. Пандан данного 
блюда фигурировал в собрании Эрнста. И отсюда 
следует, что они были изготовлены на такой случай, 
когда двойное дарение было обосновано. Из архив
ных материалов косвенным путем выясняется, что 
супруги Хорват праздновали тридцатилетие своего 
бракосочетания в 1678 г., то-есть, в году изготовления 
блюда. Следовательно, Палотаи и его супруга зака
зали блюдо на этот случай. 

Согласно сохранившимся реестрам семьи Баттьяньи 
на поместях в западной Венгрии семьи новохристи-
ане фигурируют только до 1662 года. Ференц Второй 
Баттьяньи в заключенном им с хабанцами договоре 
в 1622 г. предписал, что новохристианские гончары 
должны принять обязательно и христианского учени
ка, чтобы их тайны не осталсь в пределах их секты. 
Из числа учеников гончаров нам удалось найти и 
одного христианина, Якаба Шварца, сына холопа из 
с. Керестур, который, после изгнания из страны 
новохристиан, усвоив их искусство, продолжал из
готовлять посуды в манере хабанцев. Но после 1662 г. 
и этот мастер, который учился у хабанцев, стал вновь 
мастером-холопом, как и те „гражданские" гончары,, 
которые с 1622 до 1662 года не сумели до биться в член
ство гильдии мастеров, работающих на основе осо
бого договора, по аналогии хабанцев анабаптистов. 

В 1678 г. гончар не был в состоянии приобрести 
кобальтовую синь, которая не находится в горах 
западной Венгрии, но которая играет значительную 
роль в окраске хабанских посуд. Этим объясняется, 
что начиная с 1662 года, с изгнания хабанцев из 
Венгрии, на посудах хабанского вкуса из западной 
Венгрии отсутствует кобальтовая глазурь, которая 
является впрочем их характерным признаком. Следо
вательно, прежнее положение, в смысле которого и 
посуды с синей глазурью представляют собой харак
терные продукты из Альвинца, только частью обос
новано, так как до 1662 года помещик приобретал 
кобальтовую глазурь для гончаров, которые работа
ли для него. Таким же образом на неполное усвоение 
технологии хабанцев указывает применение бирюзо
вой глазури вместо зеленой. 

ИМРЕ КАТОНА 


