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Az állati bőrrel való foglalatosságnak egészen az ős-
korig visszanyúló története van. Az elejtett vad min-
den részét feldolgozták eleink vagy élelmiszerként, 
vagy valamilyen használati tárgy készítéséhez. Eb-
ből kifolyólag a bőr sok ezer éve a ruhakészítés egyik 
legfontosabb alapanyagának számít. A bőrfeldolgo-
zás folyamata ugyan a technika és a technológia 
területén fejlődött, de alapjai ugyanazok maradtak. 
Az idők során a nyersbőr kikészítésén túl több mes-
terségbeli ág alakult ki. A leölt állat bőrével rendsze-
rint a mészáros találkozott először, aki azt további 
feldolgozásra a tímároknak adta el, akiknek legfőbb 
munkájuk a nyersbőr megtisztítása és előkészítése 
volt. Más esetekben a vadászatokon elejtett állatok 
bőre volt az alapanyag, amellyel szintén a tímárok 
foglalkoztak. Nem volt ez másként Óbudán sem.
A településen a kora középkortól intenzív kereske-
delem zajlott, amelyet földrajzi elhelyezkedésének, 
illetve az egyházi és világi életben betöltött szere-
pének köszönhetett. Az óbudai rév és piac komoly 
forgalmat bonyolított, ahol jelentős mennyiségű 
bőráru is vevőre talált. Ezeknek egy része helyben 
készült, óbudai mesterek műhelyéből került ki. Az 
oszmán török veszély elmúlásával, Óbuda népes-
ségének folyamatos növekedésével párhuzamosan 
nőtt az iparosok, a mesterségek száma. Ezek közül 
kiemelkedtek a bőrrel foglalkozó mesterek műhe-
lyei. Az óbudai uradalom 1775. évi összeírása sze-
rint a helységben 66 mester – céhes és céhen kívüli 
– foglalkozott a bőrfeldolgozás és -megmunkálás 
valamely ágazatával. Érdekes tény, hogy az össze-
írás szerint ebben az időben tímárok nem dolgoztak 
Óbudán, ám ez később megváltozott. Jól nyomon 
követhető, hogy milyen fontos szerepet játszottak 
a település életében a bőrösök, akik termelékeny-
ségükkel sokáig megelőzték a szomszédos Pest és 
Buda műhelyeit. A kis műhelyekből céhek, manu-
faktúrák, majd kisebb gyárak születtek, amelyek 
egészen a II. világháború végéig üzemeltek. Való-
ságos kis bőripari centrum alakult ki Óbudán, a 
Tímár-Kiskorona-Viador-Lajos utca körzetében.
A legismertebb és legjelentősebb óbudai bőrgyár a 
Lenz család tulajdonában működött a régi Lajos ut-
cában. Lenz Ferenc és fiai az 1860-as évek második 
felétől foglalkoztak a nyersbőr kikészítésével és fel-
dolgozásával a folyamatosan fejlesztett üzemükben. 
A bőrgyár a II. világháború után már nem működött.

A kikészített bőr csak egy nyersanyag, amellyel olyan 
iparosok dolgoztak utána, mint a szíjgyártók, kesz-
tyűkészítők, szűcsök, cipészek, bőröndösök. Ezen 
mesterségek szintén jelen voltak Óbudán, ám a bőr-
felhasználás legfőbb helyi szereplői a szíjasok voltak, 
amely a nagyszámú fuvaros lónak és az itt állomáso-
zó katonaságnak volt betudható. Ez a mesterség nagy 
megbecsülést kapott már a honfoglaló magyarság 
idején is, hiszen ők készítették a lovagláshoz szüksé-
ges eszközök, felszerelések jelentős részét. A hagyo-
mány mit sem csorbult az évszázadok alatt, a magas-
fokú szakmai tudás apáról fiúra szállt a nemzedékek 
alatt. Óbudán szintén ez volt a szokás a mesterek kö-
zött. Közülük is kiemelkedett Prádl János szíjgyártó- 
és nyergesmester, akinek hagyatéka jelentős része az 
Óbudai Múzeum gyűjteményéhez tartozik.
A híres mester Zsámbékon látta meg a napvilágot 
1879-ben. Egészen fiatalon ismerkedett meg a nyer-
ges és szíjgyártó szakmával, amit magas szinten sa-
játított el. A kor szokásához híven külföldön töltötte 
vándoréveit, hogy még jobban csiszolja tudását. Bécs-
ben és Sankt Pöltenben figyelte és gyakorolta a kül-
honi mesterek műhelyében a szakmát, de az I. világ-
háború közbeszólt. Bevonulva az Osztrák-Magyar 
Monarchia hadseregébe, a tüzérekhez vezényelték, 
ahol saját szakmáját gyakorolhatta. A kiképzést 
követően Prádl János szakaszát Délvidékre, a szerb 
frontra küldték, ám a fejetlenség és a rossz irányí-
tás miatt, ahogy kinyitották a csapatszállító vagon 
ajtaját, rögtön hadifogságba kerültek. Ezzel kezdetét 
vette a hosszú és kegyetlen börtönélet. A magyar 
hadifoglyokat – köztük Prádlt is – gyalogmenet-
ben hajtották Montenegrón és Albánián át Vlora 
kikötőjébe, ahol hajókra zsúfolták az elgyötört em-
bereket. A szicíliai Messina érintésével a Szardínia 
észak-nyugati csücskénél fekvő Asinara szigetén 
épült börtönkomplexumba, hadifogolytáborba szál-
lították a foglyokat, szigorú francia őrizet alatt. Prádl 
ezen a kegyetlen helyen élte túl a háború borzalma-
it, fogságban. Az amúgy páratlan szépségű Asinara 
másik neve Szamár-sziget, ahol mintegy 25 ezer – fő-
leg magyar – hadifogoly sínylődött a borzalmas kö-
rülmények és a szadista őrök brutalitásának kiszol-
gáltatva, közülük csupán hatezren térhettek a haza. 
Prádl János is a szerencsés túlélők között volt, és vé-
gül 1920-ban érkezett vissza szeretteihez. A hosszú 
fogság alatt néhányszor volt csak alkalma az otthon 
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A sokáig falusias jellegű, majd peremvárosi Óbuda települése jó néhány mesterembernek adott otthont és munkalehetősé-
get. Hajdani műhelyeik és emlékezetük a városrész drasztikus átépítésével együtt tűnt el. Szaktudásukra és minőségi mun-
kájukra napjainkban is lenne igény, de felgyorsult világunkban már csak egy-egy mester történetével vigasztalódhatunk.

a bajszos mester, Prádl János áll a Bécsi úti műhely előtt két legényével.  Fotók: óbudai múzeum
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aggódó családjának lapot küldeni, melyeket a fran-
cia őrség rendszeresen cenzúrázott.
Prádl a fővárosba költözött, és Óbudán, a forgalmas 
Bécsi út 74. számú épületben nyitott üzletet. Az 
egyre növekvő igények miatt 1930-ban kibővítette 
üzletét, megvásárolva a közeli Bokor utca 3. szá-
mú házat, amelynek nagy belső udvara volt, ahol 
sokkal több lovaskocsi fért el. A műhelyben spe-
ciális szíjgyártó és nyerges (Óbudán Sattlernek is 
nevezték őket) szerszámokkal dolgoztak, amelyek 
jelentős részét maguk készítették el. Varrógépek, 
szíjgyártószékek (küsü), kártológép mellett fali 
szerszámtartó, szabászdeszkák, satuk, munkaasz-
talok alkották a műhely berendezését. Ezek mellett 
még a komót stocknak nevezett eszközt is használ-
ták, amelyen az ovális alakú lóhámokat formázták. 
A bőr és a fémtárgyak megmunkálásához különbö-
ző méretű és rendeltetésű tolókéseket, árakat, bőr-
gyalut, erős tűket, bőrvágó késeket használtak.
Prádl János műhelyében a rengeteg munka ellené-
re kevesen dolgoztak. Természetes módon a mes-
ter mellett dolgozott fia, Prádl György, valamint 
Illés Ferenc és két békásmegyeri sváb legény, Krabl 

Márton és Czurmühl Konrád. A Bécsi úti műhely-
ben nemcsak az óbudai fuvarosok lószerszámait ké-
szítették, javították, hanem a környező pilisi térség-
ből is sokan dolgoztattak itt. Óbudán erős, komoly 
fizikai munkára alkalmas, testes muraközi lovak 
számára készítettek megfelelő méretű lószerszámo-
kat. Ezeket kumet szerszámoknak nevezték a szak-
mában, amely a nagyméretű, favázas, ovális alakú 
hámnak volt az eredeti megnevezése, és főleg a fu-
varos lovak igázására használták. A lószerszámok, 
különböző szíjak, felszerelések alapanyagait Prádl 
igyekezett Óbuda környékéről beszerezni. Pilisi tó-
tok szállították az ostornyelekhez a kötegelt somfát, 
a szitált kőport a réztárgyak pucolásához és a kőris-
fát, amelyből a komót (hám) vázát készítették. Szin-
tén a Bécsi úton működő, szomszédos Valkovits-féle 
rézöntő műhelyből vásárolta Prádl a legkülönbözőbb 
rézvereteket. Ezek felhasználása nemcsak a prak-
tikumot szolgálta, hanem finom – szinte művészi 
– kidolgozottságuk miatt a kocsik, lovak és lószer-
számok díszei is voltak. Formaviláguk a díszes lófe-
jektől, patkóktól egészen a kis csengőkig, címerekig, 
díszgombokig terjedt. Az óbudai Filatorigátnál volt a 

Weisz-féle kovácsműhely, ahol a vasáruk készültek. 
Talán meglepő, de a bőrt nem óbudai műhelyektől 
vásárolta Prádl mester, hanem a Rákóczi úton műkö-
dő Kutser Vilmos bőrkereskedő boltjából, illetve az 
Újpesten lévő Mautner és Wolfner Bőrgyárból. A Bé-
csi úton volt Spielmann Simon ostorkészítő műhelye, 
ahonnan az ostorszíjakat szerezték be. Voltak olyan 
egyedi gyártású, specifikus eszközök, amelyekhez 
Bécsben lehetett hozzájutni.
A műhelyben dolgoztató fuvarosok általában va-
sárnaponként fizették ki számláikat Prádl mester-
nek. Nemcsak a lovaskocsikat használó szállítókból 
állt a vásárlókör, hanem olyan üzemek, gyárak is 
innen vásároltak, ahol még gépszíjakkal hajtott gé-
peken dolgoztak. Óbudán ilyen volt a Leipziger-féle 
Ecetgyár és a Jéggyár (Szentendrei út-Búvár utca). 
Fontos vásárló volt az óbudai Lókórház, amely a 
MÁV-állomás mellett praktizált. A két világháború 
közötti Óbudán igazi hírnévre tett szert Prádl János 
és műhelye, ahol mindig pontosan és kiváló mi-
nőségben dolgoztak, nagy figyelmet fordítva a ló-
szerszámok egyedi, szép kivitelezésére. A műhely 
valóságos kis családként működött, hiszen Prádl 
János lánya az ott dolgozó Illés Ferenc felesége lett. 
Ebből a házasságból született Prádl János unokája 
(szintén Illés Ferencnek hívták), akinek visszaemlé-
kezései nagy segítséget nyújtottak a dolgozat meg-
írásában, a múzeumi gyűjtemény feldolgozásában.
Prádl János 1943-ban hunyt el, fia vezette tovább az 
üzletet és a műhelyt. A II. világháború idején akna-
találat érte a műhely épületét, és sok szerszám meg-
semmisült. A műhely dolgozói közül Illés Ferencet 
rendszeresen elvitték az orosz katonák munkára, 

lószerszámokat kellett javítania, de mindig hazaen-
gedték. Krabl Mártont és Czurmühl Konrádot sváb 
származásuk miatt 1946-ban kitelepítették Békásme-
gyerről. A Bécsi úti műhely próbált újra indulni, de 
komoly nehézségekbe ütköztek. Ennek egyik oka a 
teherautók elterjedése volt, ami egyre jobban háttér-
be szorította a lovaskocsikkal történő fuvarozást. Itt 
kell megjegyezni, hogy az óbudai szanálások idején 
még nagy számban vették igénybe szolgálataikat, 
aztán végképp eltűntek az utakról. A másik ok a 
pártállami rendszer kiépülése volt, amely a magán-
vállalkozások megsemmisítését is célként tűzte ki, 
és az államosítások útján valósította meg. 1948-tól 
állami tulajdonba vették a lovakat, istállókat és a ko-
csikat is. A fuvarosokat nagyobb állami vállalatok-
ba, szövetkezetekbe kényszerítették, mint például 
a Fővárosi Szekérfuvarozó Nemzeti Vállalat vagy a 
Szíjgyártó Szövetkezet a Bécsi úton. A Prádl család 
megélhetése veszélybe került, hiszen ezek okán egy-
re kevesebb munkalehetőségük volt.
1952-ben az egykori híres óbudai szíjgyártó és nyer-
ges műhely örökre bezárt. A műhely tagjai, így Illés 
Ferenc is másholt keresett szakmai és anyagi boldo-
gulást. A Bécsi úton álló házat korábban megígért 
védettsége ellenére Újlak revitalizációja során le-
bontották. A szíjgyártó és nyerges szakma egyike 
volt azoknak az egykor a település képét, életét 
meghatározó kis műhelyeknek, mesterségeknek, 
amelyek a régi hangulatát elveszítő Óbudán a fele-
dés szürke ködébe vesztek.

Horváth Péter
(történész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)
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