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A XIX. század elején elakadt a magyar 
művészi élet. Az arisztokrácia és a jobbmódu 
nemesség Bécsbe vágyódott és a birodalmi fővá
ros kápráztató ragyogása elfelejtette velük a 
hazát. Azok pedig akik itthon maradtak, akiket 
nem engedett el a szegénység, azok otthon ültek 
a birtokukon, távol az uj világtól, hogy Pató 
Pálként elutasítsanak maguktól mindent, ami ki
zökkenthetné őket nyugalmukból. Ennek a "nagy 
magyar parlag"-nak nem kellett művészet.

Az irodalomra hárult a feladat,hogy 
ebből a halálraítélt népből nemzetet formáljon, 
mely joggal kérhet helyet az európai nemzetek 
sorában. Az írott szó rázta fel dermedtségéből 
az országot; a szó csodatevő ereje hozta forron
gásba az alvó világot, hogy egy szent gondolat, 
egy nagy akarat zászlója mögé felsorakoztasson 
mindenkit, aki magyarnak érzi magát. Papok, tudó
sok, művészek, diákok és a hon azebblelkü leányai 
vállvetve szolgálták ezt az eszmét.

A művészet jó ideig nem tudta beérni 
az irodalmat. A képzőművészet sokkal megkötöttebb 
nehézkesebb, nem tisztán szellemi munka. Gyakor
latot, technikai tudást, sok tanulást, kitartást 
kíván. Abban az időben pedig itthon, az ország
ban hiányzott minden tényező, ami egy tehetséges 
kezdőből művészt kovácsolt volna.
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A magyar képzőművészetet támogatni 
hivatott "Müegylet"-et állandóan támadták a 
magyar művészet rendszeres mellőzése miatt, de 
a helyzet csak nem javult. Perlaszka Domokos fel
kínálta az egyik műlap acélba metszését a "Műegy- 
let"-nek, sőt azt ígérte, ha nem felel meg, nem 
is kell kifizetni, mégis Münchenbe küldték a 
munkátí Amíg a hazai réz-, és acélmetszők megbí
zás híján nyomorogtak, addig előfordult, hogy 
a drága külföldi mester olyan silányan dolgozott, 
hogy a metszetet újból vissza kellett küldeni**  *** 

1850-ban mondja Markó Károlyt**  
hogy nem hajlandó próféta lenni a hazájában. 
Aki tehetséget érzett magában, külföldnek veszi 
útját. Bécs, Róma, München, Páris látták vendé
gül a tanulni, látni vágyókat, hogy sokszor vég
leg elszakítsák őket a hazától. Akik itthon ma
radtak, szerényebb vágyakkal, lefokozott igények
kel, azoknak művészetük is szerényebb lett.

De a magyar művészet mégsem azoknak 
köszönhette megszületését, akik a határokon kí
vül lettek nagyok, hanem azoknak a kis mesterek
nek, akik itthon küzdöttek a közönnyel, szegény
séggel, kiemelkedtek az iparosok közül és szin
te minden anyagi és erkölcsi buzdítás híján meg
rekedtek valahol az ipar és művészet határán, 
hogy lelkes igyekezettel a magyar közművelődés 
önfeláldozó katonáivá váljanak.

* Művészet, XIII.379*
** Ez a bécsi Geiger tanár mülapjával történt. 

Pesti Divatlap, 33. k. 1057.old.
*** "Életképek" II. köt. 423. /1844./
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A műtörténész feladata nemcsak az, 
hogy kora esztétikai mérlegére tegye a múlt 
művészetét és a szigorú bíráló hangján ítéle
tet mondjon felette, hanem az is, hogy megpró
bálja a kutató szemével nézni azokat a művésze
ti megnyilvánulásokat, melyek a maguk szegény
ségében és igénytelenségükben is küldetést 
teljesítettek és egy ragyogó művészeti korszak 
alapjait vetették meg.

- o -

1910-ben jelent meg Fabó Bertalan 
kiváló esztétikusunk tollából néhány oldalas 
kis írás Tyroler Józsefről, a múlt század 
negyvenes éveinek rövid életű, népszerű mű
vészéről.*  Az a kevés, amit életéről tudtak, 
a hősi, legendás kor, amelyben élt, hozzájá
rulnak ahhoz, hogy Tyroler alakja kezdett mind
inkább eltűnni a valóság világából és vált 
lassanként szinte mesebeli hőssé. Fabó jófor
mán minden hiteles adatot nélkülöző cikke, 
amelyet természetesen nem a szakemberek, hanem 
a nagyközönség számára irt, szolgált forrás
munkául csaknem valamennyi későbbi műtörténész
nek és lexikon szerkesztőnek, aki Tyroler 
Józsefről irt.

Feladatomul tűztem ki, hogy a Tyroler 
Józsefre vonatkozó és meg felkutatható adatokat 
összegyűjtsem, hogy levéltári okmányokon, régi 
hírlapi cikkeken keresztül rekonstruálni pró
báljam, nem a hősnek, hanem Tyroler Józsefnek 
az embernek küzdelmes életét és művészi pálya
futását.
* IMIT évkönyve 1910.



- 4 -

I.

Tyroler József saját bevallása szerint 
1823-ban Bobrón, Árva megyében született*  ** Ez az 
adat megegyezik a rákoskeresztúri temetőben lévő 
sírkövének adatával, mely szerint 1854-ben októ
ber 26-án halt meg harminckétéves korában. A szü
lők /apja Tyroler Jakab, anyja Borger Éva / a 
család egyes tagjai szerint kékfestő üzemükből 
éltek. Fabó szerint Tyroler József apja tanító volt.

Tyroler Jakab könyvforgató, tudós híré
ben álló ember volt. Szórakozottságán sokat neve
tett a család: a sűrűn érkező gyerekeknek a nevét 
is sokszor összetévesztette.

Tizenkét Tyroler testvérről tudunk több
kevesebbet. Arnold, a legidősebb, Turócszentmár- 
tohban halt meg kilencven éven felüli korban. Me
gyei tisztiorvos volt; Vilmos tanító volt Lúgo
son; Móritz, aki Alsó-Kubinban /Árva megye/ szü
letett, 1852-ben harminchárom éves korában Pesten 
"Modellstecher"-nek jelenti be magát*}  Gábor szál
lodás lett Alsó-Kubinban; Anna /férj. Fischer Mi- 
hályné/; Emma /férj. Müller/; a kilencven éven 
felüli korban Pesten meghalt Salamon az elsők kö
zé tartozott akik Magyarországon daguerrotypiát 
készítettek; József; Benjámin Esztergomban volt 
fényképész; Emánuel; Izsák vándorlás közben el
tűnt; Mari /férj. Goldstein/; Sámuel tizenkilenc 
éves korában meghalt, Tyroler József tanítványa 
volt.

Tyrolerék jó szülők voltak. Valamennyi 
gyermekükre gondot fordítottak; csaknem mindegyik 
tanult ember lett, pedig a XIX. század első fe
lében Árva megye még nagyon távol esett a világtól. 

*Pesti tanácsi 15809/1853 Székesfővárosi levéltár.
**Bejelentő cédulája Lestyán Sándor iró birtokában.
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Alsó-Kubinban, a megyeszékhelyen sem járt posta 
és az apró falvakat még a térképen sem lehetett 
megtalálni.

Tyroler József már gyermekkorában fel
tűnik ügyes rajzaival. 1837-ben, tizenöt éves ko
rában, a család már Alsó-Kubinban lakik, amikor 
nekivág az árvamegyei gyolcsos tótokkal az akko
ri időkben bizony elég kalandos útnak, Alsó-Kubin- 
ból Pestre*

Akkor már több Tyroler testvér élt a 
fővárosban és Tyroler József abban reménykedett, 
hogy majd sikerül elhelyezkednie boltos inasnak.

A kis felvidéki fiúnak csodálatos élmény 
lehetett a nagyváros. Ahogy barangol az utcákon, 
a Váczi utcában az egyik bolt kirakatában, az utca 
elején a Kristóf patikával szemben rajzokat lát 
meg. Ceruzát, papirt vesz elő és az utcán át raj
zolni kezdi a kirakatba kitett képet. Otthon ki
dolgozza a rajzot és másnap újra elmegy a Váczi 
utcába, bemegy a boltba és megmutatja müvét. 
A rajz tetszik és alkalmazzák őt. így kerül Ty
roler József Tomola Ferdinánd műkereskedőhöz, aki 
arról volt nevezetes, hogy 1833-ban csupán magyar 
nyelven íratta ki boltjának ajtaja felett cimtáb- 
lájára a cége nevét. Ez akkoriban vakmerő újítás 
volt, később sokan követték.

Fabó Bertalan cikkén kívül, sehol a 
Tyrolerre vonatkozó iratok között nem történik 
utalás Tyroler József életének erre az időszakára. 
Nem tudjuk nyomon követni, meddig lehetett Tomola 
alkalmazottja, milyen minőségben volt nála, sőt 
azt sem, hogy ott volt-e valójában. Annyit tudunk, 

*IMIT Évkönyve, 1910, 162. 1
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hogy 1840-ben, 18 éves korában már önálló réz
metszett! mülapja jelent meg a "Dér Ungar" mellék
leteként: Liszt Ferenc arcképe, Kriehuber csoport
képéből kiemelve. Tehát nyilván alkalma volt raj
zolni tanulni, vagy ha nem is tanult, de legalább 
rajzolhatott és megismerhette a rajz és szakmai 
tudást megkívánó grafikai eljárásokat. 1847-ben 
már azt írja róla a Klein Hermann szerkesztésében 
megjelent "Dér Ungar" - a 40-es évek népszerű 
németnyelvű szépirodalmi és társadalmi napilapja, 
hogy valamennyi mellékletüket Tyroler József ké
szítette, aki "Magyarország első rézmetszője." 
Említi a lap, hogy röviddel azelőtt a Tudós Tár
saságtól "Palatínus főherceg" arcképének metszé
séért 40 dukátot kapott. Tyroler József most sze
rezte meg a nyomdaengedélyt és a lap hivatkozik 
arra, hogy már mint a meghalt Perlaszka segédje, 
évekkel ezelőtt mellékleteik és^divatrajzaik ké
szítésével megbízták.*

Tyroler József tehát Perlaszka Domokos 
segédje és tanítványa volt.**  Perlaszka Bécsben 
született, olasz szülők gyermeke. 1828-ban te
lepedett le Pesten, ahol Vidéky és Fuchsthaler 
mellett egyik legfoglalkoztatottabb réz-, és a- 
célmetsző mester lett. 1841-ben hatósági engedélyt 
kapott, hogy nyilvános rajziskolát nyithasson.*** 
Metszetei a fővárosi lapok mellékleteként nagy 
számmal jelentek meg, igy elfoglaltsága mellett 
szüksége lehetett egy ügyes, tanulnivágyó, tehet
séges fiatalemberre, Tyroler Józsefnek pedig al
kalma nyílhatott látni és tanulni.

^"Der Ungar" 1847. 17.szám.
+*  Thieme-Becher. Eredetileg Perlasca, később 

azonban Perlaszkának írja magát.
++*  Művészet, VIII. 335/155^1.
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1843-től kezd rendszeresen önállóan dolgozni, 
mint rajzoló és metsző. 184$. május 8-i lap
számban a "Dér Ungar" szerkesztője bejelenti 
olvasótáborának, hogy a külföldről hozatott 
divatképek helyett ezentúl magyar művész, 
Tyroler József munkáját fogja a lapokhoz mel
lékelni.

Ettől az időtől kezdve Tyroler met
szette és részben rajzolta is a "Dér Ungar" 
valamennyi képmellékletét. Neve egyre ismer
tebbé lett. Működési köre mind kiterjedtebb. 
1846-ban már a Magyar Tudós Társaság bízza 
meg Barabás rajza után József nádor arcképének 
metszésével. Ezért a munkájáért 40 aranyat 
kapott, ami az akkori viszonyokhoz képest is 
átlagon felüli megbecsülést jelent.

1846-ban, május 30-án halt meg 
Perlaszka Domokost özvegye, valószínűleg 
Tyroler segítségével, fenntartja továbbra is 
az üzemet. 1846-ban írja az "Életképek": 
"Meghalt rézmetszőnk Perlasca özvegye ezután 
is folytatni fogja férjének mesterségét: 
ajánljuk őt a közönség részvétébe.

Ugyanebben az évben Tyroler József, 
akinek neve már széles körben ismert és be
csült, miután úgy látszik, betöltötte az elő
irt 24 esztendőt, azzal a kéréssel fordul 
Pest város Tanácsához, hogy réznyomó intézet 
felállítására kapjon engedélyt. Kérését az 
illetékes hatóságok nemzeti fontosságúnak 
tartják és maga Árva megye is melegen pártolja 
messzire szakadt fia ügyét.

+ Thieme-Becker.
*+ Életképek, 1846. 29.1. l.sz.
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"Fenséges sat.
Megyénkben Tirolén József legnagyobb 

sikerrel folyvást Pest városában működő rézmet
sző a művészet e szép nemében fáradhatlan szor
galma által szerzett nevezetes tudományának 
folytathatása tekintetében Pest városa kebelé
ben kitűzött célja elérésére leginkább vezető 
egy különös sajtót felállítani forróan óhajtván 
hozzánk az ennek kivitelére megkivántató enge- 
delem kieszközlése végett folyamodni nem késett. 
Minthogy pedig a folyamodó minden alkalmat kikép
zésére használva, az itt mellékelt hiteles bizo
nyítványok tanúsítása szerint e szép művészet 
közönségesnél sokkal nagyobb tökéletesűlésre 
való emelésének élénk jeleit adá és miután ily 
ritka ügyességű művésznek méltányos kívánságaik 
teljesitése nemcsak óhajtott szerencséjüket ne
velné és további működésük lelkes ösztönéül szol
gálna - de majdan az egész emberiségre is neveze
tes hasznot árasztana - édes hazánx pedig remény 
dús jövőjének biztos kifejlődése is illy ipar
kodó honfiakat közoltalom és pártfogás alá vétet
ni parancsolna-, annál fogva nem késünk a folya
modó könyörgő levelét ide .//. alatt felter
jesztve a cs. kir. főhercegségedhez s a m.m.kir. 
httó. tanácshoz alázatos kérésünkkel örömmel 
járulni; miszerint a folyamodó hathatós pártfo
gása alá venni közhasznú nemes célzatát elő
mozdítani, méltányos kívánaténak teljesítését 
kieszközölni és a hazai ipar és művészet közö
sen óhajtott felvirágoztatását ez által is 
gyámolitani kegyesen méltóztassék.
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Egyéb iránt kegyelmébe és kegyességükbe 
s jószívűségekbe ajánlottak alázatos s teljes 
tisztelettel maradunk

cs. kir. föhercegségednek 
alázatos kész köteles szolgái 

Árva megye közönsége."

A kérelmet a következő pártfogó sorok
kal továbbítják:

"Tekintetes Tanács!
A nagyméltóságu királyi Helytartó 

Tanács folyó évi Jakab hó 28-dikán 28857 szám 
alatt kelt k.k. intézvényével Tiroler Józsefnek 
Árva megye utján bemutatott folyamodványát, 
melynél fogva e város kebelében egy rézmetszői 
sajtó felállítását magának megengedtetni kéri, 
a' tettes Tanácsnak a*  végett méltóztatott át
küldeni: hogy a*  mennyiben polgári üzletre nye
rendő felvilágosítás is forogna kérdésben, e' 
tekintetben értesítését az iratok visszaküldése 
mellett mielébb mutassák be. E*  kk. intézvény 
folyó évi aug. 28-dikán 14161 szám alatt kelt 
tanácshatározattal vizsgálat és jelentéstétel 
végett hozzám utasitatván; hivatalosan jelentem: 
hogy folyamodó a*  ttes Árva vármegye közönségének 
fennidézett k.k. helytartótanácsi intézvényhez 
csatolt ajánló, s illetőleg megkérő levele 
szerint legnagyobb sikerrel folyvást Pest vá
rosában működő rézmetsző, a művészet e' szép 
nemében fáradhatlan szorgalma által szerzett 
nevezetes tudományának folytathatása tekinteté
ből Pest városa kebelében a*  kitűzött czélja 
elérésére leginkább vezető egy különös sajtót
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felállítani forróan óhajtván, tisztelt Várme
gyéhez az ennek kivitelére megkivántató enge- 
delem kieszközlése végett folyamodott. Mint
hogy pedig a folyamodó minden alkalmat kikép
zésére használva, folyamodványához mellékelt 
bizonyítványok tanúsítása szerint e művészet 
közönségesnél sokkal nagyobb tökéletesülésre 
való emelésének élénk jeleit adta, és miután 
illy ritka ügyességű művészek méltányos kíván
ságaik teljesítése nem csak óhajtott szeren
cséjüket nevelné és további működésük lelkes 
ösztönzéséül szolgálna - de majdan az emberi- 

. ségre is nevezetes hasznot árasztana, hazánk 
pedig reménydus jövendőjének biztos kifejlő
dése is illy iparkodó honfiakat közoltalom és 
pártfogás alá vétetni parancsolna: annál fog
va a fennczimezett vármegye közönsége a folya
modó könyörgő levelét a nmélt. k. Helytartó 
Tanácsnak felküldve az iránt esedezett a*  n.m. 
kormányszékhez, miszerint a folyamodót hadhatós 
pártfogása alá venni, közhasznú czélzatát elő
mozdítani, méltányos kívánaténak teljesítését 
kieszközleni és a hazai ipar és művészet közösen 
óhajtott virágoztatását ez által is gyámolitani 
kegyesen méltóztatnék. Folyamodó pedig nem csak 
hiteles okmányokkal, hanem ön mükészitményével 
ügyességét kimutatván, és egyéb személyes tulaj
donságai a fennidézett vármegyei ajánló levelével 
elegendőképen lévén kimutatva, végre folyamadónak 
Pest vámosába átköltözésével e*  városra az ipar*  
művészet előmozdítása texintetéből tagadhatlan 
haszon fogván háramlani a' nélkül, hogy valami 
kiváltságos czéh jogai sértetnének meg; a ttes 
Tanács határozata alá bocsátom, váljon kérelme 
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teljesítését bármi akadályoztathatja e vagy és 
inkább az pártolólag mutatassék e*  fel a nmélt. 
kir. Helytartó Tanácsnak.

Pesten, 1846 évi Sept. 15.-dikén.
Vojdisek József 

tanácsnok.

Külzet.
Jelzett körülmények, melyekből folyamo

dó ügyessége teljesen kitűnik, ugyancsak ajánla
tával a nm. m. kir. httó Tanácsnak alázattal 
felterjeszteni rendeltetik. Vég: Pesten September 
19.-én.
846. t.v. Tanács által

ugyanott.

Fenséges Ur!
Árva megye közönségének .//. alá min

den csatolmányaival ide mellékelt feliratát, 
mellyel Tiroler József kebelbeli származású, de 
huzamosabb idő óta Pesten foglalkozó réznyomónak 
egy helyben felállítandó réznyomó intézetre enge
dőimet szorgalmazó kérelmét pártolólag terjessze 
fel. Fenséges cs. kir. Föhercegséged és a n.m. 
M. kir. httó Tanácsnak folyó évi szentjakab hó 
28.-án 28,857 szám alatt kelt hh. intézvénye kí
séretében oly meghagyással méltóztatott e városi 
Tanácsnak átküldeni, hogy a mennyiben polgári 
üzletre nyerendő feljogosítás is forogna kérdés
ben, e tekintetben az iratok visszaküldése mellett 
mielőbb kimerítő értesítést terjesszünk fel.

E hh. meghagyás teljesítéséül kiküldött 
illető tanácsnok társunk .//. alá mellékelt hiva
talos tudósítása nyomán van szerencsénk alázatosan 
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jelenteni: miszerint folyamodó elömutatott ok
mányai szerint nemcsak e művészet közönséges
nél sokkal nagyobb tökélyre emelésének élénk 
jeleit adá, hanem minden e szép művészet üzé- 
sére megkivántató személyes tulajdonokkal is 
fel van ruházva - miután pedig ily ritka ügyes
ségű művészet pártolása által nem csak önszeren
cséjük neveltetik, hanem további, lelkes mű
ködésre ösztönzés által a közönség haszna is 
előmozditatik, folyamodó kérelmét annál is in
kább bátorkodunk Fenséges Cs. Kir. Föherceg- 
séged pártoló figyelmébe ajánlani, mivel azon 
felül, hogy kérelmének teljesítése által semmi 
kiváltságos czéh jogai nem sértetnek, ugyanaz m 
müvészetbeni ügyességét s jártasságát mind 
elégséges hitelű bizonyítványokkal, mind önké- 
szitette mükészitményei elömutatásával is tö
kéletesen kimutatta.

Kik egyébiránt magas kegyelmébe, hat
hatós pártfogásukba ajánlottuk, mély tiszte
lettel vagyunk

Költ, Pesten az 1846. évi septemb. 
19.-dikén tartott Tanácsülésünkből.

Fenséges stb. 
legalázatosabb polgári 

Aláírások.*

Sajnos, a kérvények egy részé, 
köztük Tyroler József kérvénye és a kérvé
nyekhez csatolt eredeti mellékletek, amik 
számunkra különösen érdekesek lennének, 
*Pest város levéltára, Intimata növi 28857.
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eddig még nem kerültek elő.
Árva megye közönségének kérvényén a 

külzeten áll:
Egy rézmetsző sajtó felállithatásá- 

ra a*  kért szabadalom a folyamodónak, de egye
dül saját személyére, és Pest városára szorít
va, olly feltétel alatt adatik meg, hogy az a 
fennálló szabály rendeleteket, és szokott 
óvásokat szorosan megtartani tartozzék.

Budán a' m.k. httó Tanács 
847 böjtelő hó 3-án tartott üléséből.

Demeczky Lajos m.k. sk.

Tehát Tyroler József megkapta a nym- 
daengedélyt, amit királyi szabadalomlevele is 
tanúsít.

18464 1846
864

Mi Első Ferdinánd Isten kedvező ke
gyelméből Ausztriai Császár, Magyar és Cseh
ország e néven Ötödik, Dalmát, Horvát, Tót, 
Halics, és Ladomér országok apostoli, úgy: 
Lombárdia, Velence, Illyria sat. királya, 
Ausztria főhercege, Lotharingia, Salzburg, 
Steyer, Karinthia és Krajna, fel-, és al- Szi
lézia hercege, Erdély nagyfejedelme, morvái őr
gróf, Habsburg és Tirol grófja stb. emlékeze
tül adjuk ezennel jelentvén mindennek, kit il
let, hogy Mi mind Tyroler József rézmetsző 
hívünknek avégett Felségünkhöz intézett alá
zatos esedezésére, mind pedig azért is, mert 
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hív alattvalóink hasznát és javát atyailag s 
kegyelmesen előmozdítani kívánjuk, királyi 
legfelsőbb hatalmunkból egyszersmind különös 
kegyelmünkből megengedendőnek tartottuk:mi- 
szerint azon Tyroler József mint jó erkölcsé
ről és ügyességéről ajánlott és elegendő va
gyonnal is ellátott egyén hív alattvalónk 
hasznára s közhasználatára, szabad királyi 
Pest városunkban réznyomdát állíthasson és 
a határozott nemű réznyomdai müvekre kiadott 
más különösebb kiváltságu sérelme nélkül bár
minemű réznyomdai müveket készíthessen s 
eladhasson, de azon világos feltétel és 
pedig jelen kegyelmünk s királyi kegyelmes 
engedélyünk elvesztése alatt, hogy mindazt, 
mit réznyomás által nyilvánítani, a közrebo- 
csájtani szándékozik, eleve az ország igaz
gató kormányszéke vagy is magyar királyi 
helytartó tanácsunk által rendelt vizsgálat 
alá terjeszteni, azon vizsgalat tahát a fel
sőbb hatóság hivatalos jóváhagyása nélkül 
semmit ki nem nyomatni s ki nem adni, a 
nyomdájában készült valamennyi réznyomatból 
minden félév lefolytéval öt példányt melyek
ből egy az országos karok és rendek alázatos 
felhívására 1836. év szentgyörgy hó 26-án 
5440 sz. alatt kelt királyi elhatározásunk 
értelmében a magyar tudós társaságot illeti, 
említett magyar királyi helytartótanácsunknak 
benyújtani és bár azon egyének tetteiért, kik
kel működni fog különben is minden esetre 
felelős, ezek neveit és rendeltetését és pedig 
még alkalmaztatásuk előtt, miként azt, ha 
embereit réznyomdai munkával, műhelyén kivül 
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foglalkozni gyanítaná, valamint azoknak elbo
csátását, vagy önként! elmenetelét is indokai
val s körülményeivel együtt az illető városi 
tanácsnak bejelenteni és tudtára juttatni tar
tozzék, köteleztessék.

Miért is nektek híveink, bármi rendű 
rangú, állapotú, hivatalu s méltóságú alattva
lóink, kiknek e levelünk bármikép tudomástokra 
jut, különösen pedig szabad királyi Pest váro
sunk birájának, Pogármesterének, esküdt polgá
rainak, s egész közönségének, ezennel szigorúan 
meghagyván parancsoljuk, miszerint a fennevezett 
Tyroler Józsefet réznyomtatói mesterségének ez 
itt leirt módon engedett üzésében se nyilván, se 
alattomban háborgatni, akadályozni, korlátolni 
ne merészeljétek, hanem őt, a neki ezen levelünk 
által csupán és egyedül saját személyére enge
dett királyi kegyelmünk és kegyelmességünk sza
bad, biztos, sértetlen és háborítatlan élveze
tében hagyni, s az illetők által hagyatni ok
vetlen tartozzatok, köteleztessetek, máskép 
ne tegyetek; Apostoli m. kir. titkos pecsétünk
kel függőleg megerősített jelen levelünket 
pedig az előmutatónak olvasás után visszaadjá
tok.

Kelt a mi őszintén kedvelt hívünk 
Tekintetes és Nagyságos Nagyapponyi gróf 
Apponyi György aranykulcsosunk, valóságos 
belső titkos tanácsosunk Magyarországunkon ki
rályi,udvari másodkancellárunk kezéből, biro
dalmi fővárosunkban, Pécsben, Ausztriában, 
karácsony hó 3-ik napján, az Ur 1846-ik eszten
dejében, magyar, cseh, stöbbi országi uralko
dásunk 12-ik évében.

Ferdinand gróf Apponyi György
Jászay Pál.
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Réznyomdai kiváltság levél Tyroler József 
számára.
Beiktattatott az elsőrendű királyi könyvbe. 
Bizonyítja: Krutten József

irat és levéltári segéd.*

Tyroler megbízatásai szaporodnak, 
munkássága egyre szélesebb körben terjed ki. 
Segédekkel dolgozik. Testvérei közül Móric 
bátyja és Sámuel öccse is segít üzemében. 
Közben szülei is Pestre költöznek és úgy lát
szik, az eltartás gondja főleg az ő vállaira 
nehezedik. De Tyroler József fiatal és munka
bíró. Országos hirü rajzoló, acél-, és réz
metsző, ismeri, becsüli őt a 48-as idők vala
mennyi szereplője, sokszor találkozik Petőfi
vel, Jókaival és a többiekkel, ismer minden
kit, aki a lapoknak dolgozik és ha rajzolóra 
van szükség, az ő nevét említik. Rajzolja és 
metszik az összes szereplő politikus arcké
pét, őt bízzák meg a honvédek 48-ban megje
lent oktatókönyve rajzainak metszésével is. 
Ekkor bízzák meg, egyes források szerint, a 
bankjegyek készítésével. Kétségtelen, hogy 
1851-ig Tyroler József a főváros egyik leg
foglalkoztatottabb rajzolója és metszője. 
A megszűnt "Dér Ungar" helyébe más lapok lép
nek és alig van olyan szépirodalmi és művésze
ti újság, melynek mellékleteit ne ő készí
tené. A "Dér Spiegel", a "Pest-Ofner 
Localblatt","Morgenröthe", "Délibáb",
A Tyroler család birtokában.
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"Pester Fost", "Hölgyfutár", "Életképek", 
"Honderű", Tyroler metszeteivel ajándékozza 
meg előfizetőit. Önálló mülapokat is kiad és 
állandóan dolgozik a könyvkiadóknak.

1851-ben váratlanul derékba törik 
pályája. 1851 júliusában Tyroler József ki 
akarta állítani a helybeli mütárlaton az 
"Andenken an Reiches Palatini" cimü acél
metszetet. Ez a metszet már 1848-ban megje
lent és az akkori lapok hosszasan megemlékez
nek róla. Weber Henrik rajza után készült nagy 
folio alakban, amin József és István nádor 
képe körül a király és királyné, a királyi 
család néhány tagja és a 48-as magyar minisz
terek szerepelnek. Minthogy tehát az akkori 
forradalmi kormány tagjait és több, a forra
dalomban résztvett vezető férfi képmását is 
tartalmazta, a mülapot a rendőrség lefoglalta. 
Ugyanekkor házkutatást is tartottak Tyroler 
műtermében és ott forradalmi férfiak képmá
sait találták, amit zár alá vettek. Újabb 
feljelentésre 1851. augusztus 28-án ismét ház
kutatást tartottak Tyrolernél és most megta
lálták a 48-as vezérek elrejtett képmásait, 
többek között Kossuth, Batthyány, Bem, Klapka, 
Guyon, Dembinsky képeit. Most már szigorúbb 
büntetés következett. Forradalmi képek eltit
kolása miatt a "Neugebáude"-ba zárták. Néhány 
hét után kiengedték ugyan, de üzemengedélyét 
megvonták és a réznyomó intézetet hatóságilag 
bezárták.

Keserves évek következnek. Tyroler 
családja az ő tanácsára Kossuth-bankókba fek
tette vagyonát és igy anyagilag teljesen tönk
rement. A gyenge testalkatú Tyroler Józsefet 
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lelkileg, testileg megtörte a fogság. Szülei már 
nem éltek. Anyja 1848. szeptember 28-án, apja 
1849- november 19-én halt meg.*  Ellátatlan gyer
mekeket hagytak maguk után és megnövekedett 
kötelességeket az amúgy is kétségbeejtő hely
zetben lévő fiatalemberre. Tyroler József fá
radhatatlanul küzdött azon, hogy munkalehetősé
gét visszaszerezze. De ellenfele könyörtelen. Ki 
kell költöznie a lezárt műterem helyiségből is. 
Hosszú ideig gépeihez sem fér hozzá, amelyek a 
lezárt helyiségben maradtak. Az egymásra halmo
zódó kérvényeken keresztül kétségbeejtő remény
telenségben bontakozik ki egy kettétört élet.

Az irathalmazból elsőnek kerül kézbe 
Tyroler József elbocsájtó levele:

Certificat.
Nachdem Joseph Tyroler, Kupferstecher 

und Druckereiinhaber zu Pest, welcher zu Folge 
kriegsgerichtlichen Erkenntnissen vöm 29-ten 
vorigen Monats wegen Verheimlichung revolutionarer 
Bilder zu dreimonatlichen Profosenarrest verur- 
theilt wurde, diese ihm zuerkannte Strafe voll- 
streckt hat, so ist derselbe vöm heutigen Tagé 
dér Haft entlassen worden.

Diese zu seiner Legitimation. 
Vöm K.K. Kriegsgerichte 
Pest, am 19-ten September 1851- 
Imchalovsky s.k.

1851. október 12-éről kelt Emich 
Gusztáv könyvkiadó és könyvkereskedő kérvénye 
a Városi Tanácshoz, amelyben Tyroler József 
* Az adatok a rákoskeresztúri sir feliratáról 

valók.
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zár alatt lévő műhelyéből 7 acéllemeznek, 
melyek Tyroler József munkái, de a kiadó tu
lajdonát képezik, kiadatását kéri. Egy darab 
ebből Beöthy-verses kötethez tartozik, 5 da
rabra pedig sürgősen szükség van, mert sajtó 
alatt lévő imakönyvhöz készültek, a hetedik 
lemez pedig Schmidt ifjúsági könyvének illusz
trációja.*

Miután Tyroler József igazolja, hogy 
a lemezek Emich Gusztáv tulajdonát képezik, 
nyugta ellenében a lemezeket kiadják. Sajnos, 
a kérvényhez mellékelt nyomatok nincsenek 
meg.

1851*  december 12-én kelt folyamod
ványban a lezárt üzlet háztulajdonosa kéri az 
üzlet kiürítését.

"Löblicher Magistrat!
In dem dér Göttergasse no. 16. gele- 

genen Hause des Gefertigten wurde vor lángerer 
Zeit das an den Kupferstecher Herrn Joseph Tyro
ler vermiethete Gewölbe in Folge hohen Auftrages 
durch den Lobi. Magistrat gesperrt. Herr Tyroler 
hat diese Localitat gekündiget, die Aufkündi- 
gung wurde angenommen, dér Gefertigte kann áber 
diese Ráumlichkeit nicht weiter vermiethen so 
lángé selbe nicht geöffnet wird und stellet daher 
das ergebene Ansuchen die Eröffnung dieser Loca- 
litát gütig veranlassen zu wollen um die ander- 
wertige Vermiethung zu ermöglichen.

Eures Löblichen Magistrates
Ergebener

Jós. L. Boscovits* **

pr^Tö 3646/51 Székesfővárosi levéltár.

**Székesfővárosi levéltár, Tanácsi 8014-52.
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1852. január 6-án felszólították Tyro- 
lert, hogy az üzletet ürítse ki, a következő in
dokolással:

"Miután a feloldatni kért zár nem a 
kérdéses boltot, hanem az abban foglalt s Ty
roler József tulajdonát képező nyomdai eszközök
re tétetett és noha fensőbb rendelet következté
ben Tyroler József nyomdászat! üzletének gyako
roltatásától eltiltatott, az ezen üzlethez tar
tozó szerek az ő tulajdonát képezik, a kérdéses 
boltban létező nyomdászat! eszközök kellő elhe
lyezésükre szolgáló boltot vagy raktárt ismétel
ve nevezett Tyroler József saját költségeire 
felfogadni tartozván, meghagyatik jelentő tanács
nok urnák: hogy Tyroler József egy alkalmas helyi
ség félfogadására felszólítván a kérdéses bolt 
kiürítését eszközölve, azt folyamodó háztulajdo
nos szabad rendelkezésére bocsájtsa.
Vég. Pesten 851-ik évi december 31."

Tyroler József kiváltságlevele nem 
könyvnyomdászatra vonatkozik, úgy látszik erre 
külön kapott engedélyt, vagy pedig bátyja, aki
vel együtt dolgozott.*  Ez derül ki Tyroler József 
kérvényeiből is, amelyekben megírja, hogy a 
forradalom alatt társult testvérével és kőnyomdát 
állítottak fel. Mikor feljelentés következtében 
házkutatást tartottak náluk, az üzemben talált 
forradalmi férfiak arcképeit lefoglalták és mind
kettőjüket letartóztatták. Bár a haditörvényszék 
az ítéletben nem emlékezik meg a nyomdáról, a 
nyomdát is lefoglalták. /Minden valószínűség sze
rint Móric bátyjával társult./ Tyroler József itt 

+ No. 16241/1855 8.11.856.
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itt három hónapi porkolábfogságot említ. Ennyi
ről ir a fogház elbocsájtólevele is, mig több 
irat csak három hétről tesz említést.

"Miután rendes tanulmányom a rézmet
szés, mi a könyvnyomdánál nem ugyanazonos, de 
különben is még a szigorú büntetőtörvénykönyv 
szabályai szerint is kenyérkeresetemtől megfosz
tani nem lehet, figyelembe véve, hogy én üzle
tem által egyszersmind gyámoltalan árva testvé
reimet tartani kénytelen vagyok, még másrészről 
nyomdám lefoglalása oly szerencsétlen állapotba 
hozott, miképen, ha üzletem által a szükséges 
élelmiszerekről és önfentartásomról nem gondos
kodhattam, nem csak neveletlen testvéreimet fenn 
nem tarthatom, de magam is a legnagyobb nyomo
rúságnak nézek elibe."

Az iratokat eljárás végett, mint a 
rézmetszők biztosához Alkér Antalhoz továbbí
tották. De bár Alkér, mint az iratokból kitűnik, 
mindenütt pártolta ügyét, politikailag még sem 
tartották elég megbízhatónak és így egyelőre 
nem sikerült visszaszerezni a nyomdaengedélyt. 
De Tyroler József nem nyugodhatott bele az 
ítéletbe, kérvények kérvényre halmozódtak, 
amelyekben egyre kéri, hogy ne fosszák meg exisz- 
tenciájától, engedjék újra megnyitni üzemét. 
Egyre kétségbeesettebben Írja, hogy nincs más 
életlehetősége, a boltbért állandóan fizetnie 
kell. Teljesen tönkrement már anyagilag is és 
10 hónapja zárva van az üzem. / ^52 Június 5-én/ 
"Mi legyen belőlem? Miből éljek?" - teszi fel 
kétségbeesetten a kérdést.
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Jókai Mór, Rózsavölgyi Gyula aláírá
sával ellátott bizonyítvány tanúsítja, hogy 
szorgalmas, becsületes, erkölcsös embernek is
merte őt mindenki, akinek valamilyen kapcsola
ta volt vele. /Kelt 1853*  okt. 27./ Ugyanezt 
tanúsítják aláírásukkal a ház lakói ugyanazon 
év szept. 8-ról kelt írásukkal. /Hochstrasse 
No. 8./*  Minden kérés hiábavaló. A k.k. városi 
Tanács a következőképen számol be az eseményekről:

"Joseph Tyroler bittet in dem Gesuche 
um die Bewilligung die Kupferstecherkunst auch 
ferner ausüben zu dürfen. Die bezüglich dieser 
Bitté einvernommene k.k. Polizei Direktion 
áussert sich in ihrer mitfolgenden Zuschrift 
dahin: dass Joseph Tyroler im Monate Juli 1851 
eingeschritten ist, eine Kupferplatte dérén 
Abdruck das im Jahre 848 erschienene Bild: 
"Andenken an Reiches Palatini" darstellte in 
die hiesige Kunstausstellung zu gébén.

Da aber auf diesem Bilde die Portraits 
dér Mitglieder dér damaligen ungarischen Ministe- 
riums und dér nachherigen Revolutionsmánner 
sich befanden, wurde míttels Prásidial-Erlasses 
dér K.K. Statthalterei für Ungarn vöm 25- August 
851 Z. 2049 angeordnet, dass die fragliche 
Kupferplatte unter polizeilicher Überwachung 
abgezogen werde.

Gleichzeitig wurde die Confiscation dér 
bei Joseph Tyroler vorgefundenen 64 Exemplare des 
erwáhnten Bildes und 60 andere Piecen mit Portrai- 
ten von Revolutionsmannern und revolutionáren 
* Országos Levéltár 10344. ***Í^ ?^ 53.
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Darstellungen mit dem Beisatze ausgesprochen, 
dass gégén den Besitzer aus diesem Anlasse kel
ne weitere Aushandlung einzuleiten ist.

Bald hierauf wurde bei dér in dem Ate- 
lier des Joseph Tyroler vorgenommene Durchsu- 
chung eine bedeutende Anzahl von Portraits des 
Kossuth, Battyhiány, Bem, Klapka, Guyon, Dem- 
binscky u.d.gl. vorgefunden, in Folge dessen 
Joseph Tyroler dér Kriegsgerichtlichen Behand- 
lung unterzogen und mit Kriegsgerichtlichen Br- 
kenntnisse vöm 28. August 1851. wegen Verheimli- 
chung dér revolutionáren Abbildungen zu drei- 
wöchentlichen Profosenarreste verurtheilt wurde.

Übrigens wurde dem Joseph Tyroler laut 
Prásidial-Erlasses dér k.k. Statthalterei fúr 
Ungarn vöm 31. August 851. L. 2181. dér Betrieb 
seines Geschaftes als Kupferstecher fúr die 
Zeit des Belagerungszustand.es eingestellt."

Külzet:
"Obwohl zu Folge des Umstandes, dass 

Joseph Tyroler nach dér ersten Confiscation wie- 
derholt revolutionáre Bilder verheimlicht hat, 
derselbe als bedenklich erscheint; da jedoch 
laut Aeusserung dér k.k. Polizei-Direktion seit 
dér ausgestandenen Kriegsgerichtlichen Strafe 
gégén Tyroler weder in moralischer noch politi- 
scher Beziehung etwas Nachtheiliges bekannt ge- 
worden, anderseits aber nicht zu verkennen ist, 
dass derselbe durch die Einstellung seines Ge- 
scháftes empfindlich bestraft, sich eines Besse- 
ren besonnen habén dürfte, so erlaubt mán sich 

Belagerungszustand.es
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die fragliche Gesuchsangelegenheit, welche den 
V/irkungskreis dieser Statthalterei Abtheilung 
zu Folge des Ausnahmezustandes überschreitet 
mit den in früherer Zeit vorgekommenen Verhand- 
lungsakten einem hőben k.k. Militar und Civil 
Gouvernement zűr hochgefálligen Entscheidung 
ehrfurchtsvoll zu unterbreiten."*

1853*  július 6-án kelt Pesten a követ
kező irat:

"Über das Ansuchen des hiesigen Kupfer- 
druckers Joseph Tyroler um Wiedergestattung dér 
Ausübung seiner Kunst, beehrt mán sich dem k.k. 
hohen Militar und Civil Gouvernement bei Vorlage 

11525dér mit dér h. Verordnung vöm 4.d.U. herab-
gelangten Beilagen gehorsamst zu berichten, dass 
Bittsteller, welcher am 23. Juni und 31. Juli 
851 gewarnt wurde, sich des Handels mit Portraits 
revolutionairen Individuen zu enthalten, dennoch 
nach Verlauf einiger Zeit ungeachtet seines fort- 
wahrenden kecken Laugnens, gelegenheitlich einer 
Revision seines Hauses im Besitzes einer grossen 
Anzahl derselben betroffen und hinwegen dér 
Kriegsamtlichen Untersuchung unterzogen worden 
ist. Die durch Verheimlichung dér gedachten 
Portraits von Seite des Joseph Tyroler an den Tag 
gelegte schlechte politische Gesinnung hatte zu 
Folge dass ihm nebst dem dreiwöchentlichen Profo- 
senarrest für die Zeit des Belagerungs-Zustandes 
dér Betrieb seines Geschaftes eingestellt werde.

Wenn auch über das moralische und poli
tische Verhalten des Bittstellers in gegenwárti- 
+ 0. L. 10344 53 
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ger Zeit nicht Nachtheiliges berichtet werde, so 
findet mán doch keine genügende Garantie über 
dessen verbesserte Sinnesánderung und erachtet 
die Bewilligung zűr Ausübung des Kupferstecher- 
geschafts fúr Joseph Tyroler um so weniger an 
dér Zeit, als bei dér Fortdauer des Ausnahme- 
zustandes die schon bestehenden dériéi Anstal- 
ten welche für den hiesigen Platz hinreichend 
genügen, nicht genug überwacht werden können, 
daher eine Vermehrung durch unverlássliche In- 
dividuen ganz unstatthaft ware."*

Két év telt el az üzem bezárása óta. 
Tyroler József nevét már jól ismerik a szerkesz
tők és ismeri az olvasóközönség. Megfosztva at
tól a lehetőségtől, hogy önállóan dolgozhasson, 
még szorgalmasabban keresi a munkaalkalmat. Sze
retik és becsülik mindenütt, mint azt a korábbi 
közlemények is igazolják. Továbbra is dolgozik 
a lapoknak, kiállít a Müegyletben.

1853*ban,  31 éves korában megházasodik. 
Feleségül veszi Denhof Máriát, aki az iratok sze
rint 1829. jun. 19-én született O-Budán. így most 
terhei, kötelezettségei még jobban megnőnek: fe
leségét is el kell tartania.*̂

Végre 1854. jan. 27-én kelt határozat 
alapján megkapja az engedélyt, hogy három éve 
szünetelő üzemét újra megnyithassa. De uj munka
lehetőségét már nem tudta kihasználni. Az amúgy 
is gyenge testalkatú fiatalembert idő előtt 
rokkanté tették a meghurcoltatások és a
+ Országos Levéltár, Gouvernment 1853- 12452.
Székesfővárosi Levéltár. Pesti tanácsi 1580'
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Neugebáude-ban eltöltött hetek. Őt is sírba 
vitte beteg tüdeje, mint a család több tag
ját. Sírkövének tanúsága szerint 1854. októ
ber 26-án, alig 32 éves korában fejezte be 
rövid, küzdelmes életét. Szülei mellé temet
ték el a régi Váczi úti temtöben, ahonnan 
exhumálás után átkerült Rákoskeresztúrra.

Halála után felesége még fenntar
totta az üzemet és a Tyroler testvérek,Tyro
ler József bátyja: Móric*  és öccse: Sámuel, 
akik eddig is ott dolgoztak mellette, vezet
ték tovább.

1854. nov. 5-én a "Pester Post"-ban 
jelenik meg ez a hirdetés, melyben az elhunyt 
Tyroler József üzemét továbbra is a nagyközön
ség figyelmébe ajánlják:

"Marié Tyroler,
Witwe des Hr. Joseph Tyroler, Kupfer- 

stecher und k.k. Kupferdrucker setzt hiermit die 
resp. Gönner, Geschaftsfreunde und Kunden ihres 
s. Mannes in Kenntniss, dass sie die Kunstan- 
stalt in bisheriger Weise fortführen und allé 
Bestellungen und Auftráge womit sie beehrt wird, 
aufs Beste, prompt und schnell zu effectuiren 
bemühet sein werde, dem zufolge sie um Vertrauen 
háufige Auftráge bittet. Pest, dem 1. November 
1854.

J. Tyroler's Kunstanstalt 
Leopoldstadt, Göttergasse Nr. 15," **
* Székesfővárosi Levéltár 16241/1855

** "Pester Pest" 1854. november 5- 235*  hirdetés.
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Az üzem azonban Tyroler József ha
lála után már nem működik sokáig. Sámuel egé
szen fiatalon meghalt, szintén tüdőbajban, 
Móric pedig sokat betegeskedik. 1855-ben Tyro
ler József fiatalon özvegyen maradt felesége 
újra férjhezmegy Lustig Mór debreceni kereske
dőhöz. Az iratok szerint az üzemet egészen 
1856. junius végéig fenntartotta.

Az utolsó rá vonatkozó hivatalos 
írás az üzem adótartozásával kapcsolatban igy 
szól:

"Da die Witwe des Tyroler nach ihrem 
Gatten das Geschaft bis Ende Juni 1856. fortge- 
führt hat und somit zűr Zahlung dér hier ange- 
sprochenen 32 f 55 jedenfalls zuverpflichtigt 
ist: so wird um die nötigenfalls zwangsweise." 

"Dér in dér Leopoldstadt No. 172. 
konskribirt gewesenen Kupferdrucker Joseph Ti
rolén ist in Dezember 1855- gestorben und es hat 
dessen Gattin das Geschaft bis Ende Juny 1856. 
fortgeführt, welche sich dann verehelichte, und 
nach Debrezin über siedelt ist."

Az adatok egyrésze kimutathatóan hamis, 
mert Tyroler József 55-ben már rég halott volt, 
felesége pedig az iratok szerint 1855 óta Debre
cenben élt, mint Lustig Mór felesége.*

Tyroler József özvegye már mint Lusztig 
Mór felesége kiegyenlíti később az üzem adótarto
zását és ezzel Tyroler József szivéhez annyira 
hozzánőtt és olyan nehezen visszaszerzett üzem 
végleg megszűnik.
* Székesfővárosi Levéltár, Pesti III. 1679/1857
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1855-ben jelenik meg utóljára Tyroler 
József neve egy eddig nem közölt metszet alatt, 
amikor a 48-as évek egykor ünnepelt rajzolója 
annyi keservesen végigkinlódott esztendő után 
már régen sírban pihent, összesen 15 éven keresz
tül rajzolt és metszett, de ebből alig pár esz
tendő, amikor teljes energiával dolgozhatott. 
Nem lehet csodálkozni, hogy már a közvetlen 
utókor is elfelejtette és az 1883-ban megjelent 
Wurzbach-lexikon /Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Oesterreich. Von dr. Constant v. 
Wien 1883-/, mely Tyroler munkásságát igen nagy
ra értékeli, már életéről semmi adatot sem tud.

Sírkövén, alig kitapogathatóan, bú
csúznak tőle felesége és testvérei, akikért 
élete végéig küzdött és dolgozott.*

"Die Génién dér Kunst, Freundschaft 
und Liebe schweben trauernd über seinem Grabe 
und vermischen ihre Thránen mit den Schmerzen 
die aus dem Herzen seiner Gattin und Geschwi- 
stern auf dieses Grab fiiessen.

Friede seiner Asche."

* Rákoskeresztúr 29- szakasz, 5.sor, 68.'sir.
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II.

Tyroler József életével kapcsolatos a 
legnagyobb kérdés, résztvett-e a Kossuth bankók 
készítésében és amennyiben résztvett, mi volt a 
bankjegyek körüli szerepe? Egyetlen korabeli 
forrás sem emlékezik meg a bankókkal kapcsolat
ban nevéről; ami azokban a viharos napokban, a- 
mikor az események egymásra halmozódtak, nem 
volt a leglényegesebb felemlíteni való. Hiszen 
nemcsak az ő szerepéről nem írnak, hanem a ban- 
kókészitéssel kapcsolatban sem a bankjegyeket 
kibocsájtó Kereskedelmi Bank akkori jegyzőköny
vei, sem a napilapok nem említenek egyetlen ne
vet sem. A szabadságharc bukása után pedig ma- 
tától értetődik, hogy erre nem hivatkoztak és 
mint a 48-as évek sokkal erősebben kompromit
tált személyei közül is nem egy, akinek sike
rült megúsznia a dolgot, nem emlegette múlt
jának ezt az epizódját, ami igen sokáig csak 
veszedelmet jelenthetett számára. Tyroler 
József is, akinek a hatóságokkal amúgy is meg
gyűlt a baja, nem hozta fel maga ellen ezt a 
súlyosbító körülményt, ha ugyan valóban volt 
szerepe a bankókészités körül. Ha sorra vesszük 
azokat, akik róla megemlékeztek, nehéz egységes 
képet, sőt nehéz egyáltalában kiinduló pontot 
is kapnunk. Az u.n. Kossuth-bankókat, amik ré
szint bankjegyek, részint államjegyek voltak, 
különböző időban bocsájtották ki.

1848. augusztus 6-án kezdték nyomni 
és 14-én bocsájtották ki 60,000 db. 2 forintos 
bankjegyet, szeptemberben 5, 10 és 100 forintos 
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bankjegyek kerültek forgalomba. Az 1000 forintos 
bankjegynek nyoma sem maradt.*

Az első magyar államjegy kibocsájtása 
a borvát betörés hírére olyan sürgősen történt, 
hogy miután a nyomda nem volt reá elkészülve, 
a már kibocsájtani szándékolt egy forintos bank
jegyek kliséit használták fel az öt forintosok 
nyomásának céljára is, míg az egy forintos bank
jegyek kibocsájtását ennek következtében később
re halasztották. A 100 forintos államjegyek kli
séin észre lehet venni, hogy nagy sietségben ké
szültek. Az 5 és 2 forintosokkal szemben szegé
nyes, egyszínű nyomás, ami a rajz hiányossága 
mellett üresnek hat. Valószínűleg piros alapra 
tervezték és csak idő hiány miatt maradt ilyen 
egyszerű.+*

A bankjegy nyomda vezetője Landerer 
Lajos volt, a litográfiái osztálynak pedig 
Grimm Vince, a kiváló kőrajzoló, aki igy részt- 
vett a Kossuth-bankók készítésében. A bankók ki
vitele szakértők szerint elsőrangú. A Temesváron 
megjelent "Történelmi és Régészeti Értesítő" 
1888-ban, mikor az eredeti metszeteket egy temes
vári nyomda ócska kliséi között véletlenül meg
találták, ezt irta róluk: "Dacára a nagymérvű 
használatnak, kitűnő karban vannak, tiszták, sza
bályosak, a többszörösek egymáshoz igen hivek.. 
.......egészben igen sikerült kompozíciók s 
kitünően vannak metszve."

Helfert József Sándor báró, a bécsi 
"Numismatische Zeitschrift" 1876. évi VI. VII. 
* Halász Gábor: A magyar szabadságharc állami 

papírpénzei. Külön lenyomat a Numizmatikai Köz
löny 5. évf.-ból. Hornyánszky V. kiadása. 1906. 
*+ Faragó: "A Kossuth bankók kora."
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köteteiben megjelent "Oesterreichische Mün- 
zen und Geldzeichen aus den Jahren 1848 und 
1849." - című értekezésében idézi Montenuovo 
herceg nyilatkozatát, akit Haynau a forradal
mi pénzjegyek átvételével és elhamvasztásával 
megbízott: "Grosse, schön gearbeitete, bunt- 
farbige Noten."

Fabó Bertalan, Tyroler József élet
rajzírója, a Kossuth bankók rajzolójának mond
ja őt. Fabó Bertalan azt írja, hogy Tyroler 
József hat heti rabsag után Haynau barátnőjének 
közbenjárására szabadult ki a Neugebáude-ből. 
Ha elképzelhető is az, hogy Tyroler József 48-as 
szerepléséről a hatóságok alig néhány esztendő 
múlva már nem is tudtak, nem valószínű, hogy 
hat heti Neugebáude rabság ne lenne nyilván
tartva. Valószínűbb, hogy Fabó Tyroler későbbi 
fogságával keveri össze. Hiszen az erre vonat
kozó okmányok sem mutatnak tiszta képet, hol 
néhány heti, hol néhány hónapi fogságról szól
va. Viszont Fabó feljárt a családhoz, beszélt 
Tyroler József rokonaival, akik egyöntetűen 
vallják, hogy kiváló rokonuk a Kossuth bankók 
rajzolója volt. így tudta dr. Tyroler Oszkár 
debreceni ügyvéd, aki Tyroler Gábor unokája; 
így tudja Tyroler Salamon leánya és Bárdos 
Lipót, akinek édesanyja Tyroler Anna, Tyroler 
József nővére volt és ugyanezt hallotta apjá
tól dr. Tyroler Simon rozsnyói ügyvéd is. Te
hát valamennyi Tyroler testvér úgy tudta és igy 
adta tovább gyermekeinek is. Kétségtelen, hogy 
az a testvér, aki el sem került a Felvidékről 
és az, aki végig Pesten élt, nem tudhatta ezt 
ugyanabból a forrásból.
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A Wurzbach-lexikon /Biographisches 
Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Wien 1883. 
nem emliti, hogy Tyroler József dolgozott vol
na a Kossuth bankón, viszont semmilyen adatot 
sem tud életéről. Még születésének helyét és 
idejét sem ismeri.

Faragó Miksa: "A Kossuth-bankók kora" 
cimü munkájában így ir: "A rajzok és minták ké
szítése egy európai hirességü magyar művészre, 
Tyroler Józsefre bízatott."* ** Majd később: 
"1848. október 15-én Kossuth a Ház egyhangú ha
tározatával felhatalmazást nyert a nagyobb pénz
jegyek kibocsájtására is. Az 1000 forintosokból 
még csak klisé sem került soha elő, s igy bizony
talan, hogy vájjon készitett-e ezekből Tyroler 
a szabadságharc híres rézmetszője rajzokat és 
terveket."***

A győztes császári hadvezetőség nyom
ban a fegyverletétel után hozzálátott bosszújá
nak kitöltéséhez. Lefogatta s rögtönitéletileg 
kivégeztette a szabadságharc főbb vezetőit s 
bötönbe ültette mindazokat, akikről feltételez
te, hogy némi szerepe lehetett az ellenállás 
kifejtésében. Bezáratta az Újépületbe még a 
Kossuth-bankók rajzolóját és rézmetszőjét, Ty
roler Józsefet is és bizonyára súlyos börtönre, 
sok évre elítélik, ha véletlenül, szerencse 
folytán nem akad olyan védnökre, ki hat heti 
fogság után Haynautól kieszközölte szabadonbo- 
csájtását."

Faragó mellőzi könyvében, hogy Tyroler 
Józsefre vonatkozó sorainál megemlítse adatai
nak forrását. Könnyen lehet, hogy Fabó Bertalan 
cikkének adatait vette át.
'*184.1.
**Faragó Miksa: "A Kossuth-bankók kora." Nyugat 

kiadás. 115.1.
** Ugyanaz. 176.1.
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Az Éber-Gombosi Művészeti Lexikon 
szintén forrásmunka megnevezése nélkül azt ír
ja róla, hogy a papírpénzek lemezét készítette, 
mint az államnyomda alkalmazottja.

"Tanulmányok Budapest múltjából" 
kiadványsorozatban, 1943-ban Rexa Dezső: "A 
Gránátos-utca és épületei" című cikkében igy 
ir:"Fontosabb és maradandóbb terméke volt a 
kaszárnya épületből kikerült Kossuth-bankó. 
Tyroler József neves rézmetsző itt az épület 
II. emeletének északnyugati sarokszobájában 
dolgozott sajtóján s itt készült a szabadság
harc papírpénze." Rexa szintén nem említ for
rásmunkát.

A Thieme-Becker Künstler-lexikon is 
úgy emlékezik meg Tyrolerről, mint a Kossuth- 
bankók készítőjéről, de forrást nem említ.*  

1900-ban jelent meg Firtinger Károly 
könyve: "Ötven esztendő a magyarországi könyv
nyomtatás közelmúltjából." Firtinger még mint 
élő szemtanú beszél a 48-as események nyomdá
szat! részéről és igy beszámol a Kossuth-bankók 
történetéről. Viszont Firtinger természetesen, 
mikor ötven év történetét akarja előadni, nem 
támaszkodik csak a saját tudására, hanem maga is 
forrásmunkát keres, szemtanukkal beszél. Viszont 
ő is belátja, hogy a szemtanuk, ha a legjobb hi- 
szemüek is, nem százszázalékosan szavahihetők. 
Hiszen maga Firtinger írja, hogy például a 
"Talpra magyar" kiszedésének és nyomtatásának 
történetét öt szemtanú ötféleképen mesélte el.
XXXIII. kötet, 515. 1
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Firtinger, mint a bankjegynyomdában 
működő vésnököket, megemlíti Wachtler Fülöpöt 
és Classohnt. Wachtlerről elmondja, hogy mikor 
az 50-es években a bécsi bankjegynyomdába hív
ták, azzal az önérzetes indokolással utasítot
ta vissza a meghívást, hogy az ő keze a híres 
Kossuth-bankók készítője, osztrák bankókon nem 
dolgozhat. Amiből nyilvánvaló, hogy szó sincs 
arról, hogy valamennyit, akinek valami szerepe 
volt a bankókészitésben, évekre bezárták volna. 
Mikor Görgey letette a fegyvert, a bankjegy
nyomda személyzete két részre osztva menekült. 
Az egyik Facset irányába, a hegyekben keresett 
menedéket és ott rablók karmaiba került akik 
kifosztották őket, a másik rész visszafordult 
Aradnak. A lemezeket, gépalkatrészeket elsü- 
lyesztették a Marosba, a munkásokat pedig ka
tonai őrizet alatt szállították Budapestre, ahol 
mint Firtinger írja: "külcönböző zaklatásoknak 
és faggatásoknak voltak kitéve a katonai bíró
ság részéről, mely vallatásoknál némelyiket 
többé-kevésbé hosszú időre szóló, egy-kettőt 
egész évre kiterjedő fogságra ítélték." Ugyan
ott írja, hogy egy nyomdászt, aki a tilalom 
ellenére kardot rejtegetett, még abban az esz
tendőben ki is végeztek.

Tehát, ha Firtinger könyvében meg 
is említ két nevet, mint a nyomda vésnökeit, 
korántsem zárja ki azt a lehetőséget, hogy más 
ne működött volna közre a Kossuth-bankók elő
állításánál. Tyroler József akkor ismert nevű 
rajzoló és metsző volt, aki már munkája révén 
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is összeköttetésben állott a 48-as idők vezető 
férfiéival. Valószínűleg erre isutalnak az 
iparmegvonással kapcsolatban a hatóságok, mikor 
múltjára tekintve, nem látnak személyében elég 
biztosítékot arra, hogy a nyomda engedélyt új
ra megadják.

Közelfekvő gondolat, hogy amkor munka
erőre van szükség, őt is igénybevegyék. Ilyen hi
vatalos helyről nyert megbízatás volt a honvédek 
oktatókönyvének illusztrálása. Ami a büntetése
ket illeti, úgy látszik, korántsem voltak olyan 
szigorúak, hogy ne lehetne elképzelni, hogy Tyro
ler József, aki a nyomdát nem kisérte el vándor
út jára, simán megúszta itthon a dolgot és köny- 
nyen lehetséges, hogyha tudott is róla környeze
te és hivatalos helyen nyilván is volt tartva, 
neve mégsem került fekete listára. Az Országos 
Levéltárban hiányzik a bankjegyekre vonatkozó 
minden irat, nyilván eltüntették valamennyit, 
így a leghitelesebb forrásból nem tudjuk ellen
őrizni a tényeket. A pénzügyminisztérium elnöki 
jegyzőkönyvében*  a bankjegyekkel kapcsolatban 
több olyan név szerepel, akikről Firtinger nem 
tesz említést, mint például Róth Párisból és 
Kovács Illés neve, de miután az iratok hiányoz
nak, bővebbet nem lehet tudni.

A legvalószínűbb, hogy Tyroler József
nek volt szerepe a bankók körül, de hogy mi volt, 
azt pontosabban nem tudjuk megállapítani. A bank
jegynyomdát útjára nem kísérte el és talán ennek 
köszönhető, hogy sikerült elkerülnie a büntetést. 
Bebörtönözése kétségkívül nem evvel kapcsolatban 
történt, hanem forradalmi férfiak arcképének 
rejtegetése miatt.
* Pénzügyminisztériumi elnöki jegyzőkönyv. 1848. 
535,785,861,886. ikt. szám alatt. Orsz. Levéltár.
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III.

A múlt század közepén a legkiválóbb 
művészek, köztük Barabás is, vállalták divatké
pek készítését. A mintákat a szabók és szabónők 
rendszerint külföldről, Párisból hozták vagy kap
ták és a rajzoló feladata volt azokat szépen 
megrajzolt hölgyekre, férfiakra ráadni, elegáns 
szalonba vagy szabadba kecses mozdulattal elhe
lyezni, rézbe vagy acélba metszeni. A rajzokat 
rendszerint kézzel színezték, esetleg sablón se
gítségével s úgy tudjuk, hogy a "Dér Ungar"-nál 
is a szerkesztő családja színezte a divatrajzokat.

1845- május 8-án jelenti a "Dér Ungar", 
hogy külföldiek helyett ezentúl a fiatal Tyro
ler József munkáit hozza.

"Dér treffliche Stahlstich unseres 
heutigen Modenbildes wird unseren schönen Le- 
serinnen wohl sogleich aufgefallen sein. Wir 
habén einen jungen vaterlandischen Künstler, 
Herrn J. Tyroler gewonnen, dessen Stahlstiche 
den französischen Modenbildern in keiner Bezie- 
huhg nachstehen sollen. Unsere p.t. Pránumeran- 
ten wollen zugleich daraus ersehen, dass wir 
nichts unversucht lassen, unseren Modejournal 
die grösstmögliche Vervolkommnung zu gébén.*  

1844. szeptember 27-én alapítják az 
Országos Védegyletet, Batthyány Kázmér elnökle
tével, mely elhatározza, hogy ezentúl "csak ma
gyar termesztvényeket fog fogyasztani, s magyar 
iparcikkeket vásárolni."**  A magyar divat megte
remtése a honi művészekre várt. Párisi kelméből, 
magyar kelméből, a divatképek már nemcsak a pá
* "Dér Ungar" 1845. május 8. 10?.szám, 432.1.
**Frankenburg Adolf: "Emlékiratok", Emich Gusztáv 
kiadása 1868.III.kötet 30.1.
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risi divatot utánozzák, hanem feltűnik a csizmás, 
magyaros viselet, a prémes mente, a férfiaknál, 
a párta, a magyaros testhezálló, fűzött derék, 
a nőknél. A divatrajzoló most már nem másolja a 
"Moniteur des modes" színes képeit, hanem maga 
is tervezi őket, hogy tollával, vésőjével maga 
is irányítsa kora ízlését. Uj divatot teremtet
tek, elődök nem voltak és elődök nélkül, minta
kép nélkül a rajzolóra várt a feladat, hogy ele
get tegyen a várakozásnak. A Védegylet indiványa 
és maga a Védegylet olyan nagy hullámokat vet 
Pesten és vidéken, hogy a kormánynak komoly gon
dokat okozott. A cenzúra a Védegylet szó kinyom
tatását is megtiltotta.

1840-ben Tyroler József 18 éves, amikor 
a "Dér Ungar" mellékleteként acélba metszi Krie- 
huber képéből kiemelve Liszt Ferenc alakját. Ma
gyaros viseletben, zsinóros attilában, aranyroj- 
tos nyakkendővel. Ettől kezdve Tyroler József 
rajzolója lett a 40-es évek népszerű németnyelvű 
lapjának, a Klein Hermann által szerkesztett "Dér 
Ungar"-nak. A divatrajzolóra egyre nagyobb fela
datok várnak. Frankenburg Adolf, Kossuth Lajos 
"Pesti Hirlap"-jának munkatársa, majd később a 
bécsi kancellária titkára "Emlékiratai"-ban írja: 

"Pest megye akkori közgyűlésén /1844/ 
már honi kelmékben jelentek meg a hölgyek a 
Nemzeti Színház akkori előadásán. A mozgalom az 
egész országra kiterjedt. Pesten /1845.I.15/ a 
védegyleti bálon s számos vidéki városokban a 
nők és férfiak honi kelmékből készült, magyarsza- 
básu öltönyökben, az asszonyok tarajos és búbos 
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fejkötőkben, aranyrojtokkal, leánykáik ékes 
pártákban jelentek meg, melyek többnyire az 
"Életképek"-ben mellékelt magyar divatképek 
után készültek.Szóval örvendetes fordulat 
állt be mindenütt, a nemzet életében:"kivet- 
kőztünk elkülföldiesedett álláspontunkból 
s visszatértünk magunkhoz, híven ragaszkod
ván ismét nyelvünkhöz, szokásainkhoz és vi
seletűnkhöz, melyet idegen befolyás alatt 
egy ideig megtagadni kényszerültünk?*

Barabás mellett a fiatal tehetsé
ges Tyroler József lett a legkedveltebb di
vatrajzoló, kinek hétről-hétre megjelenő 
rajzai után készítették ruháikat az előkelő 
urak, Pesten és vidéken. Most a többi lap 
sem maradhatott el ettől és külföldiek helyett 
hazai művészeket foglalkoztatott. Franken- 
burg írja, hogy a "Honderű" is buzgó pártoló
ja lett az általa eleintén ócsárolt egyesület- 
és párisi divatképeit honiakkal cserélte fel.**

Tyroler Józsefet elhalmozták munká
val. A "Dér Ungar" után, a "Délibáb", a "Pester 
Post", a "Hölgyfutár", "Életképek" divatképeit 
is ő készítette. Divatképek rajzolása eleinte 
csak az életfenntartáshoz szükséges, kényszerű 
munka volt számára; most egyszerre fontos, ko
moly feladaté vált. Külföldi minták másolása 
helyett meg kellett teremtenie a magyar divatot.

*Frankehburg Barabást említi meg egy helyen az 
"Életképek" rajzolójának, ami csak részben áll 
igy, mert Tyroler József is dolgozott ugyanakkor 
a lapnak. /Frankenburg: Emlékiratok, III. k.30.1.
**Bmlékiratok, 35*1.
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ív.

Tyroler sokat foglalkoztatott mes
ter volt, mikor Barabás tollrajza nyomán Pető
fi képmását metszette, Petőfi összegyűjtött köl
teményei elé. 1846 óta Petőfi költeményeinek va
lamennyi kiadásában megjelent ez a később átraj
zolt kép és ennek tudható be, hogy Kertbeny leí
rása szerint csinosnak épen nem mondható, halo- 
vány, pörsenéses arcú, égő tekintetű, nyurga 
fiatalember képe erősen idealizálva vésődött a 
köztudatba. Ágai Adolf is kifogásolja Petőfinek 
ezt a képét és "Por és hamu" című könyvében azt 
írja róla: "Én is láttam egyszer gyermekkoromban 
a Váczi utcán, nyakában egy roppant széles és 

* roppant vörös selyemszalaggal, melyről egy ret
tentően széles és bizonyára jól kifent kard lógott 
alá. Épen levette volt a kucsmáját, s a tüske 
haját fésülgette az öt ujjával. Barabás édeskés 
rajza Tyroler metszésében még lágyabbá változ
tatta ezt az arcot, pedig Magyarország nagy Sán
dorénak kemény vonásai voltak. Az orrát sem tudom 
miért pingálják-faragják most is olyan finoman 
modellált görög orrnak, mikor az inkább megla
pult a ritkás bajusz fölöttí-Hogy a rajz és a 
később történt változtatás rajta kétségtelenül 
Petőfi kívánságára történt, azt igazolja Petőfi 
tréfás hangú, rossz németséggel irt levele:

Ágai Adolf: "Por és hamu." Athenaeum kiadása. 
<io7-L.



- 40 -

"Pesth, 24. Nov. 1847-
Lieber Herr von Tyroler!
Es ist mir Leid, dasz ich in eigener 

Person kann nicht Sie besuchen; ich bin krank, 
wie dér Teufel. Wenn mein Brief nicht zu spát 
kommt, so habén Sie die Güte, den Bárt nur so 
machen, wie ich. habé gezeichnet hier auf die
se Bild manu propria weil ich so hab lassen 
vaxen den Bárt in die neueste Zeit. Aber sonst 
machen Sie nichts nach von diesem Bild, und 
am wenigsten die Nasen. Und ich bitté Sie, ma
chen Sie nicht zu dick und dunkel das Bárt, 
weil ist mein Bárt nicht dick. Wenn ich werde 
Gesund, werde ich Sie besuchen.

Leben Sie wohl!
Ihr verehrer

A. Petőfi."

A levelet először a Szerdahelyi 
Kálmán szerkesztésében megjelenő "Színházi 
Látcső" című színházi újság közli 1863. ok
tóber 20-án a Toldy István birtokában lévő 
eredetiről. A "Koszorú" 1863. október 25-én 
a következő bevezetéssel hozza le újból: "A 
Sz. L. Petőfinek egy sajátkezüleg irt német 
levelét közli, melyet az Tyroler acélmetsző
nek küldött volt, midőn arcképét késziteték. 
A levélből kitűnik, hogy Petőfi sem tudott 
oly jól németül, mint verset írni." Cim: Réz 
és acélmetsző Tyroler urnák, Pesten, Váczi-ut, 
kifelé menet balra 77. szám. A pecséten P.S. 
betűk olvashatók. A levél talán Petőfi saját
kezüleg, tükörből készült arcképét tartalmazta.
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Lehet azonban, hogy az összes Költemények 
I. kiadása elé illesztett s Barabás által 
rajzolt arcképe vonatkoznak Petőfi sorai, 
melyet megkorrigalva küldött Tyrolerhez, 
hogy az összes költeményekhez rendelt met
szetet aszerint készítse. Ha összehasonli- 
juk a két arcképet, látni fogjuk, hogy Ty
roler csakugyan követte is Petőfi utasítá
sait. Az átrajzolt arcképen a ritkás szakái 
nagyobb, mig az Összes Költemények-belin 
franciásan csak az áll végén van; kisebb 
lett az orr is, amely az Összes Költemények- 
belin egyesek szerint aránytalanul nagy és 
elhibázott. Egyébként Gyulaival együtt Havas 
Adolfnak, Petőfi első, végleges teljes kia
dásának sajtó alá rendezőjének az a vélemé
nye a levél rossz németségéről és helyesírá
sáról, hogy az csak tréfa volt, mert Petőfi 
elég jól irt és beszélt németül.

Kertbeny ir egy Petőfi karikatúrá
ról is, amelynek nyoma veszett és igy már 
azt sem tudjuk megállapítani, volt-e ebben 
valami szerepe Tyrolernek. Az is könnyen lehet
séges, hogy miután Kertbeny nem épen szavahi
hető krónikás, az említett karikatúra nem is 
létezett, hiszen könnyen elképzelhető, hogy 
Petőfiről nem is mertek torzképet készíteni.

Családi legenda vagy valóság Petőfi 
és Tyroler József közötti barátság, ezt most 
már biztosan megállapítani nehezen lehet, Kéry 
Gyula, a Petőfi-Társaság egykori titkára és a 
Petöfi-ház őre szerkesztésében megjelent
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"A Petőfi-ház története és katalógusa" című 
munkában a következőket írja:

"Tyroler József tintatartója.
Tyroler Salamon budapesti lakos, 85 éves ag
gastyán, öccse néhai Tyroler József rézmetsző
nek, aki Petőfi lakótársa volt. A költő a negy
venes években hosszabb ideig lakott a Tyroler 
családnál és Salamon, aki abban az időben már 
19 éves ifjú volt, sok érdekes adatot őrzött 
meg emlékezetében Petőfiről. A Tyroler-család 
Pesten a Fő utón /ma Arany János utca/ lakott. 
Ott egy kis udvari szobában húzódott meg a 
költő, a szegény, de nemesszivü család körében. 
A Tyroler-család kegyelettel megőrizte azt a 
tintatartót, mely a költő tulajdona volt, s 
amelyet, mikor tőlük megvált, nekik emlékül 
hagyott. Tyroler Salamon adománya. Kéry Gyula 
gyűjtése."*

Bizonyos, nogy Tyroler és Petőfi 
többször találkoztak, ha másutt nem, kiadóknál 
és lapoknál. Személyes ismeretségükről tanús
kodik a fent idézett levél is. Barátságukra a- 
zonban sehonnan sem tudunk következtetni.

+ "A Petőfi-ház története és katalógusa." Szerk. 
Kéry Gyula a Petőfi Társaság titkára és a Petőfi- 
ház őre. Budapest, 1911. Kunossy, Szilágyi és 
Társa kiad. /Petőfi-könyvtár XXVI. füzet./
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V.

A jámbor, békés, pest-budai pol
gár életébe világítanak be a hetilapok leg
kedveltebb ajándékai, a torzképek. Tyroler 
biztos kézzel, néha kegyetlen gúnnyal, de 
mindig találóan hozza felszínre a polgári 
élet félszegségeit, hogy a torzító tükörben 
mulatságos grimasszá váljon minden mozdulat. 
Nekünk talán túlságosan görbének látszik a 
tükör, hogy a nagyitó alatt mozgó, tülekedő, 
lihegő kis embereket már nemcsak mulatságos
aknak, hanem sokszor szánalmasan nevetségesek
nek is látjuk. De maga a kép, a pocakos óbudai 
német, amint lihegve illegeti magát vasárnapi 
táncosnője mellett, a vidékről felkerült, el 
szegényedett dzsentri-fiu, aki komikus iparko
dással leplezi szegénységét és a többi, a fej
lődő, növő főváros jellegzetes alakjai, akikre 
rátárja az ajtót a rajzoló, hogy egy pillanat
ra meghökkenve gondoljunk a múlt század város
lakó ősünkre, aki tudott élni a nyárspolgár 
szűkre szabott életruhájában és tudott meghalni, 
mint romantikus hős a csatamezőn.

Közismert metszete: "Zwei Löwen in 
ihrer Behausung." Két fiatalember, akik szemmel- 
láthatólag készülnek valahová és minden igyeke
zetükkel azon iparkodnak, hogy ruházatuk erős 
hiányosságait valahogy leplezzék. "Aussen hűi, 
innen pfui" - a "Dér Ungar" és a magyarázó szöveg 
gúnyosan ir a világfájdalomtól eltelt ficsurokról, 
akik egy hazug életbe akarnak hazugsággal bele
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illeszkedni, szégyelik a valóságot, a szegény
ségüket és komikus kirakat eleganciájukkal, a- 
mely alig-alig leplezi meztelenségüket, oda a- 
karnak tartozni azok közé, akiknél csak a ruha 
számit. Gúnyosan meséli a rajzoló nevetséges 
küzdelmüket a valósággal. De a rajz,az üres te
kintetű, bábjátékszerü alakok, akik mereven, 
bábszerüen mozognak, dróton rángatott figurák
hoz hasonlítanak. Egyike a legkevésbé sikerült 
rajzoknak.

1847-ben jelent meg a "Dér Ungar" mel
lékleteként két legismertebb karikatúrája a két 
Liszt-ről. List Frigyes az akkor öngyilkos lett 
fiatal közgazdász holtan fekszik a földön, mel
lette pisztoly, üres erszény, kenyérdarab, kés, 
vaskos könyvek, az egyiken olvasható, hogy List 
Frigyes munkája. A kép másik felében hosszuhaju 
ifjú zongorázik, Liszt Ferenc, a nagy zenész, 
feléje szárnyas, süveges alak repül, kezében pén
zeszsákkal, míg másik, üres kezével a fekvő alak
ra mutat. Nem valószínű, hogy a névrokonságon 
kívül egyéb kapocs is lett volna a két Liszt kö
zött, ami Tyroler Józsefet a kegyetlen karikatú
ra rajzára ösztönözte volna. Valami belső érzés 
tiltakozhatott ellene, hogy napirendre térjen 
afelett, hogy amíg az egyik dúskál az aranyban, 
addig a másik, tele tudással és szorgalommal, 
mégis nyomorogni legyen kénytelen. A rajzon ke
resztül próbálja meg felrázni az embereket kö
zönyükből, próbálja értésükre hozni, hogy valami 
nincs rendjén, meghalt valaki, akinek joga lett 
volna élni.
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Szinte szenvedélyes haraggal rajzol, 
úgy, hogy az egyébként nem valami jól sikerült 
rajz mégis megdöbbent, magával ragad bennünket. 

A fenti két rajznál sokkal sikerül
tebbek azok a munkák, ahol egy-egy tollvonással, 
nem aprólékos műgonddal, hanem üdítő frissesség
gel kis jeleneteket örökít meg. A "Dér Ungar" 
mellékleteként egyes lapokon több kisebb jele
net kitűnő megfigyeléssel, rajztudással, biz
tos kézzel, egy-egy félszeg mozdulatot, torz 
helyzetet, mulatságos helyzetkomikumot visz 
papírra. Meglepően jó a rajzkészség, éles meg
figyelés.

Tanulmányok a részeg emberekről. Dü
löngélő alakok a részegség különböző stádiumá
ban. Kis rajzok a keringő táncolókról, amint 
össze nem illő párok komikus iparkodással ke
ringenek egymással. Mulatságos különbség van a 
bécsi és berlini táncolók között. Táncol az 
óbudai kis pór is. Nehézkes parasztok táncolnak 
az egyik kis rajzon, látszik, már sokat ittak 
azután akik nem tanultak, de azért iparkodnak 
és a kövérek, akiknél szinte hallja az ember, 
hogy lihegnek táncközben és a többi táncos pá
rocska. A zenekar minden egyes tagja külön egyé
niség, kitűnő kis rajz. Vagy más témakör, báli 
jelenet vagy hangversenyen ülő pár, ami alá a 
szerkesztő tréfás kis szöveget is ir, de ami 
minden szöveg nélkül, csak a rajzoló erejéből 
többet beszél, mint amit oldalnyi szöveg el
mondhatna. Mintha hosszú távcsövei körülnézne 
a világban Gulliver módjára tenyerébe venné az 
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apró kis emberkéket és egy furcsa fintorral 
odatartaná elénk. Aki meg akarja ismerni a 
4O-es évek fővárosát, aki a régi Pestre ki
váncsi, annak mindennél jobban megmutatja 
a rajzoló.
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VI.

Tyroler a legtöbbet foglalkoztatott 
arcképrajzolók egyike volt. Több mint ötven arc
képe jelent meg könyvekben, különnyomatokban, a 
különböző lapok mellékleteként, vagy mint gyűrű
be, nyakláncba való apró kis képek. Békés pol
gári világot tárnak elénk. Minden, ami bántaná 
a szemet, ami csúnya, érdes, elmarad. Harmoni
kusán kecsesé, nőiesen lágyá finomítja a fér
fiak kemény vonásait is. A portrékon nem érezni 
az életközelségét, de Barabásról is tudjuk, hogy 
csak a fejet festette természet után, az alakot 
emlékezetből, esetleg festőbábra húzott ruháról. 
Nem az igazságot keresik, az emberi hiúságot a- 
karják szolgálni, amikor az államférfiak, tudósok, 
vezérek arcképeiről csupa dalásan szép, hős, ma
gas homloku, nyílt tekintetű, Jókai mesevilágának 
alakjai tekintenek felénk.

Ebbe a hamis világképbe tartoznak az 
idealizált női fejek rajzai és metszetei, ame
lyeken a technikai rutin és gondos munka sem tud
ja semmiképen feledtetni a sokszor émelygősen é- 
deskés rajzok ürességét. Ezekből a képekből egy 
másik világ szól hozzánk. A biztos kézzel dolgo
zó Tyrolernél is észrevesszük néha a sietős 
munka érdességét, mégis, hányszor megragadnak 
minket is, finom, végtelen türelemmel, gonddal 
készített, néha valóságos kis remekművei. Halk, 
egymásba mosódó árnyékok, finoman domborodó for
mák, porcellánszerü arcok. De az ember érzi, hogy 
nem őszinte a tükör, mindig túlságosan udvarias, 
nem meri vállalni az igazságot, életet.

* Szentiványi: Barabás
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VII.

Nem lehet a XIX. század derekán 
működő Tyroler Józsefet az újabb művészet 
és ízlés itélőszéke elé állítanunk, anélkül, 
hogy igazságtalanok ne lennénk vele szemben, 
aki tökéletesen tudta adni azt, amit kora 
megkívánt tőle. Amikor Tyroler József érté
kével mégis tisztában akarunk lenni, hogy 
megillető helyét a művészettörténetben ki
jelöljük, fel kell kutatnunk a régi bírá
latokat és megállapítani, milyen volt kora
beli értéke.

Minden bírálatnál többet mond, 
hogy Barabás mellett korának legfoglalkoz
tatottabb rajzolója és metszője volt. A réz-, 
és acélmetszés már technikájánál fogva szi
gorú tolmácsolója a valóságnak. Biztos kezet 
kíván, nem tűr véletlent, esetlegességet. 
Szorgalom, akaraterő és tehetség kellett 
hozzá a fiatal Tyrolernek, hogy elsajátítsa 
mégis csak a maga erejéből, nehéz körülmé
nyek között, itt az országban, a tudást, szak
értelmet kívánó grafikai eljárásokat és ki
fejezésmódokat. 1846-ban már igy ír róla a 
"Dér Ungar":

"Das siebente Heft dér "Jahrbücher 
dér gelehrten Gesellschaft" ist kürzlich er- 
schienen. Es enthalt in Rücksicht des Jubi
leuma das Portrát Sr. k.k. Hoheit des Erz- 
herzoges Palatin, gezeichnet von unserem wa- 
ckern Barabás, in Stahl gestochen von Tiroler. 
Das Bild ist vollkommen ahnlich und in jeder 
Beziehung trefflich ausgeführt. Hr. Tiroler 
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erhielt für seine Arbeit von den Herausge- 
bern 40 Dukaten, ein schönes aber wohlver- 
dientes Honorar. Herr Tirolén ist ein noch 
sehr junger Mann, dér aber seine Kunst aufs 
Beste zu handhaben versteht. Er ist in sei
ner Art tér Erste in unserer Stadt, und wird 
mit Náchsten auch eine Druckerei eröffnen, 
wozu er bereits die hohe Bewilligung besitzt. 
Die gelungenen Beilagen des"Ungar" welche un- 
sere Abonnenten allwöchentlich und extra zum 
neuen Jahre erhalten, sind sámmtlich unter 
seinen gechickt geführten Grabstichel her- 
vorgegangen."^

1847-ben 24 éves, amikor a "Dér 
Ungar" ezeket írja:

"Sammtliche Beilagen sind unter 
dem Grabstichel unseres wackern Kupferste- 
chers Herrn J. Tyroler unbedingt des ersten 
Kupferstechers in Ungarn hervorgegangen, 
desselben dér kürzlich von dér gelehrten Ge- 
sellschaft 40 Dukaten fúr blossen Stich dér 
Portráts Sr. k. Hoheit des Erzherzog Palatin 
erhielt. Herr T. hat eben auch die hohe Bé- 
willigung einer Druckerei erhalten und wir 
habén alles getan, um das Talent des jungen, 
wackeren Künstlers zűr Géltung zu bringen, 
indem wir ihn noch als Gehilfen des ver- 
storbenen H. Perlasca für rnehr Jahre zűr 
Fertigung unserer Beilagen und Modebilder 
aquirirten." * **

1847-ben a "Pesti Divatlap", ahová 
nem is dolgozik, részletesen foglalkozik az 
* "Dér Ungar" 1846. 286.szám, 2385- 1.
++ "Dér Ungar, 1847. 17. szám, 16. hasáb.
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az u. n. "Nádori emlék"-kel és evvel kapcsolat
ban szintén dicsérőleg emlékszik meg Tyroler Jó
zsefről:

"Ma déli 12 órakor állittatik ki a 
József nádori emléklap, a városi nagyobb redout- 
teremben, hol is egész folyó hó utolsó napjáig 
szemlélhető lesz: naponkint reggel 10 - 1-ig, 
délután 3 - 6 óráig. Innen aztán később a Nem
zeti Múzeumba fog szerzője s rendezője által 
tétetni örök időkre..... A főfestményt aczélba
metszi Tyroler, derék fiatal hazánkfia.... "+

Szálé István János festő, a "Nádori 
emlék" festője Írja Eördögh István barátjának: 

"A rézlap ügyében biztosíthatlak ar
ról - becsületemet adván zálogul - hogy minden 
aláíró megkapja, még pedig szeptember eleje kö
rül. Tyroler, egy különben külföldi, de itt Pes
ten lakozó nagyon jó rézmetsző metszi 1200 pengő 
forintból álló díjért, s mondom miként a nyomatok 
meglesznek, az illető példányszámot neked azon
nal megküldöm. 

Tyroler természetesen külföldön soha
sem járt, dé még ez a téves adat is csak munká
jának becsületéről tanúskodik. 

Kubinyi Ágoston a Nemzeti Muzeum igaz
gatója, mintegy elismerésül a muzeum biográfiai 
gyűjteménye számára kéri Tyrolertől önéletrajzát. 
Az itt közölt levél az egyik kérvény melléklete
ként szerepelt. A beküldött önéletrajz az egész 
gyűjteménnyel együtt eltűnt.

"Vöm Direktor des ung. National Museums. 
Geehrter Herr!
Nachdem das ungarische National-Museum 

so glücklich ist, im Besitze mehrerer Ihrer ge- 
+pesti Divatlap 1847. 25.sz. 802. 1. 
+*Századok  1874. 201. 1.
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schatzten Kunstwerke zu sein, aus welchen er- 
sichtlich ist, dass Sie in Ihrem Fache zu den 
ersten Künstlern unseres Vaterlandes gehören; 
bin ich so frei, Sie gleich anderen heimlichen 
Künstlern geziemend zu ersuchen, durch Einsen- 
dung Ihrer werthen Biographie die im National- 
Museum befindliche Biographiensammlung vater- 
lándischer Künstler gefálligst bereichern zu 
wollen.

Mich Ihrem ferneren Wohlwollen empfeh- 
lend bleibe ich

Ihr 
ergebener Diener

dér Direktor des ung. National-Museum 
August v. Kubinyi

Pesth, am 2-ten Márz 1850.
An den Hochgeehrten Herrn Joseph Tyro

ler Stahlstecher und Inhaber einer k.k. Kupfer- 
druckerei.*

1855-ben, Tyroler József halála után 
jelentek meg még rajzai és metszetei Teleki 
József a "Hunyadiak kora Magyarországon" című 
munkájában. 1855- február 11-én ismerteti a 
"Vasárnapi Újság" a müvet,a negyedik kötet meg
jelenésekor:

".... Az e kötetet diszesitö aczél-
metszetek ketteje, Mátyás király és Beatrix 
királyné dombormű után metszett képei korán 
elhunyt művészünk Tyroler J. vésőjének valódi 
becsületére válnak, s olly sikerültek, hogy a 
legfinomabb ízlés igényeit is teljesen kielé
gítik...."

Még évekkel halála után jelennek meg
* Országos Levéltár 1851/625.
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rajzai metszetei nyomán a lapokban, de nevét 
hamarosan elfelejtik és a Wurzbach-lexikon 
/Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oester- 
reich/ 1883-ban már nagyon keveset tud róla: 

"Tyroler J. /Kupferstecher. Őrt und 
Jahr seiner Geburt unbekannt./ Ein sehr ge- 
schickter Kupfer-, und Stahlstecher, arbeitete 
er in den vierziger Jahren in Pesth. Kein Künst- 
ler-Lexikon gibt von ihm Kunde, auch in den 
sehr reichhaltigen Verzeichnissen dér Maler, 
Kupferstecher, Schriftsteller, welche sich zu 
Ende dér "Geschichte Oesterreichs" von Alexan
der Patuzzi /Wien bei Wenedikt sch 4°/ befinden, 
kommt sein Name nicht vor. Herausgeber dieses 
Lexikons besitzt von diesen Künstler, dér sich 
durch einen zártén und doch kráftigen Stich 
auszeichnet, mehrere Blátter, Bildnisse und an- 
dere Darstellungen, welche eine feste, sichere 
Hand im Stiche und Geschmack in dér Ausführung 
bekunden."

Ezután a lexikon szerkesztője több, 
birtokában lévő metszetet ismertet, pontos 
leírással.

Úgy látszik, Tyroler Józsefről nagyon 
is hamar megfeledkeztek. De ha azt nézzük, hogy 
neve milyen rövid ideig szerepelt a nyilvános
ság előtt, nem lehet csodálkozni rajta. Harminc
két éves egészben, amikor meghal és bár még ti
zennyolc sincs, amikor már önállóan dolgozik, 
munkássága mégis csak egy évtizedre zsugorodik 
össze. És ez az évtized is mennyi zökkenővel, 
mennyi küzdelemmel jár. Az 1846-ban megszerzett 
nyomdaengedélyt 1851-ben már megvonták tőle, 
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tehát összesen 5 esztendeig dolgozhatott zavar
talanul. Igaz, hogy ezalatt a pár év alatt lázas 
iramban, pihenés nélkül munkálkodott. Ismerte őt 
mindenki. Vésőjével megörökítette és népszerűvé 
tette azoknak a képét, akiket történelmünk leg
nagyobbjai közé sorolunk. Irányította a kor íz
lését. Küzdött a nemzet öntudatra ébredéséért a 
leghatásosabb fegyverekkel, a vésővel és a ceru
zával. Magyaros ruhába öltöztette azokat, akik 
eddig csak a külföldit találták elég megfelelő 
mintaképnek és csufolódó karikatúrái nem egyszer 
uj, bátor hangon tiltakoztak az élet igazságtalan
ságai ellen.

Biztos kezű, kitűnő rajzoló volt. A di
vatképek sablonossá vált alakjai mellett és néhány 
gyengébben megfogott rajzán túl meglepően jók e- 
gyes kis munkái. A réz-, és acélmetszés biztos 
kezet kívánó technikája felett korlátlanul ural
kodott. A lapok úgy emlékeznek meg róla, mint aki 
szakmájában a legelső. Rohanó, táncoló, tülekedő 
kis alakok kelnek életre vésője alól. Az olaj
festmények,*  amennyiben valóban tőle valók, ru
tinos festő munkái. A technika a biedermeyer si
mára dolgozott munkája. A rajz és festés nyugodt 
biztonsága gyakorlatról tesz tanúságot.

Tyroler Józsefből az lett, amivé közön
sége formálta őt. Dolgozott szünet nélkül, hogy 
egyre nagyobb kötelezettségeinek eleget tehessen. 
Rövid pályafutása alatt minden megbízásnak eleget 
akart tenni. Rajzok tömege került ki keze alól. 
Tudott önálló lenni és másolt idegen munkákat, 
ha kellett. Biztos kezű mester volt, a véső zök
kenés nélkül követte gondolatait és mint egy ér
*A Tyroler-család birtokában.
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zékeny hangszer adta vissza főleg a lágy, 
sokszor érzelmes plánokat, az egymásbaol- 
vadó fény-árnyékot a portrékon és a divat
rajzok kacér hölgyecskéinek leheletvékony 
rajzait. Első karikaturistánk, hiszen 
Jankó Jánost is jóval megelőzte.

A mi távlatunkból nézve, nem ma- 
gaslik ki a többiek közül, nem vezetett uj, 
járatlan utakra, meredek ösvényekre. Itt 
maradt mindvégig az országban, járta hol bi
zakodóan, hol letörten a rögös magyar utakat, 
küzdött a ceruzával és az életével a minden
napi kenyérért, a megélhetésért és túl azon, 
az emberi jogokért, a szabadságért. A XIX. szá
zadközép magyarországi művészetét jelenti. A 
sokszor lenézett halósipkás kispolgárnak gyár
totta az olcsó, mindenki számára hozzáférhető 
művészetet a szoba falára. Az értéke, hogy 
tudta adni, amit kértek tőle és úgy érezzük, 
többet is tudott volna adni. Az érdeme nem a 
hadvezéré, csak a tüzvonal szürke közkatonája. 
Néki is köszönhetjük, hogy ma van magyar 
művészet.
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Tyroler József müveinek jegyzéke.

Arcképek:
"Albert és Erzsébet fiatalkorukban nyom. Frey 

Tyroler m. Pesten." Teleky József gróf: 
"A Hunyadiak kora Magyarországon" c. 
munkájának melléklete. Acélmetszet.

"Ira Aldridge comme Mungo. Verlag von Rózsavölgyi 
et Comp. in Fest. Dr. v. Frey Pest 1853. 
J. Tyroler gest. in Stahl'J 
17 1/2 x 12 1/2 Acélmetszet.

"Ira Aldridge comme Mungo. Nyom. Lorber Pest 1858. 
/3-dik mümelléklet a Hölgyfutárhoz/ 
1858." 11 x 14 Acélmetszet.

"Allerhöchstes Brautpaar" acélmetszet. Rózsavöl
gyi és Tsa mükereskedés kiadása.

"Gr. Almássy Móricz /facs/ Tyroler metsz, acz. 
Pesten. Barabás rajz" 16 1/2 x 24

"G. Battyány L. Kossuth gedr. bei Tyroler Tyroler 
se. Weber d." 24 1/2 x 29 acélmetszet.

"G. Battyány L. Kossuth se. Weber d. Gedruckt bei 
Tvroler. Beilage z "Ungar" 1844." 
4^ acélmetszet.

"Beatrix királyné Dombormű után J.Tyroler metsz. 
Ny. J. Tyroler Pesten 855*"  17 x 13 
acélmetszet. Teleky József: "A Hunya
diak kora Magyarországon" cimü munká
jának melléklete.

"Bem J. Tyroler m. Pesten Hochstrasse No 166" 
26 x 34 acélmetszet.

"Beöthy Zsigmond /facs/ Tyroler J. Pesten" 
17 x 12 1/2 rézmetszet.

"Deák Fér. Tyroler Pesten" 19 x 26 acélmetszet.
"Dembinszky"
"Első magyar független felelős minisztérium 15. 

március 1848. Wéber H. rajz. Tyroler 
metc." 19 1/2 x 39 rézmetszet.
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"Gr. Paskievicz von Erivan Fürst von Warschau Kais. 
russ. Feldmarschall. J.Tyroler gest. 
in Pesth." Acélmetszet.

"gr. Eszterházy Miklós nádor 1855" 4 r. acélmetsz.
"Gr. Eszterházy Miklós Tyroler J. m. Pest 53. 

Ny. Frey Pesten 1853" 6 x 6 1/2 
acélmetszet.

"Gróf E. Miklós /facs./ Tyroler metszi Pesten Nem
zeti Könyvtár nyom. Frey E. Szül. 1582. 
ápr.8. meg. sept. 11. 1645" 
15 x 22 1/2 acélmetszet.

"He. Eszterházy Pál Külügy Miniszter Tyroler 
Pesten" 18x1/2 acélmetszet.

"Görgei Artúr Tyroler J. metz. Pesten J. Tyroler 
Kunstanstalt Hochstrasse No 200 in 
Pesth" 47 x 40 rézmetszet.

" Frl. Lucile Grahn im Ballet "Die Tochter des 
Banditen" Tyroler gest in Pesth. Bei- 
lage z. "Localblatt" Ausgegeben am 1. 
July 1851" lit. 20 x 28

"Guyon J.Tyroler Hochstrasse No 200 in Pesth" 
35 x 26 acélmetszet.

"Hunyadi János Aczélba metz. Tyroler J. Pesten"
Szalkay Gergely és Németh János: "Ipari cimtár"- 

ához készült fedélrajz. Rézm. Met.Tyro?- 
ler rajz. Clembay.

"István Beilage zu "Ungar" 1847 gedruckt bei Tyroler" acélm. 4°

"István /facs/ Tyroler Pesten Beilage zu "Mor- 
genröte" 1848" 17 x 22 acélm.

"István /facs/ Tyroler Pesten" 22 1/2 x 33 
acélmetszet.

"István Tyroler Pesten" acélmetszet.
"István facs. Tyroler Pesten" 17 1/2 x 23 acélm. 

"Morgenröte" melléklete 1848.



- 57 -

"István fhg. nádor Tyroler Pesten" 30 x 38 acélm. 
"Dér Ungar" melléklete.

"István fhg. nádor" 22 1/2 x 33 acélmetszet.
"József Nádor Ispán /facs/ Barabás Miklós rajz. 

Tyroler J. m. acz. Pesten Kiadta a 
M.Tud.Társaság 1846" acélmetszet 
12 1/2 x 28

Klapka. Az iratok között bűnjelként szerepelt.
"Kossuth Lajos Ny. Tyroler Pesten" 33 x 26 

rézmetszet.
"Kossuth L. Tyroler J. m. Pesten Hochstrasse 

No 166" 25 1/2 x 42 acélmetszet.
"Kossuth Lajos Tyroler" 2 1/2 x 2 acélmetszet.
"Liszt F. Honderűhez Tyroler J. m."
"F. Liszt J.Tyroler se. Beilage zum "Ungar" 1840" 

25 x 17 1/2
"Luka Sándor rézmetszet Tyroler Barabás Miklós 

rajza után"
"Luka Sándor /facs/ Barabás rajz. Tyroler metsz, 

aczélba Pesten" 20 x 14
"Jenny Lind /facs/ Beilage zum Ungar. Gedruckt 

bey A Perlasca in Wien Tyroler gest. 
ín Pesth" 23 x 16 acélm. "Dér Ungar" 
melléklete 1846.

"Mátyás király, dombormű után metszette Tyroler 
Ny. Tyroler Pesten 1854" Teleky József 
gróf: "A Hunyadiak kora Magyarországon" 
V. kötetének melléklete. Acélmetszet^

"Mátyás király Tyroler J. metz. Dombormű után 
Tyroler Pesten 1851" acélmetszet.

"Mészáros /Hadűgy/ Tyroler Pesten" rézmetszet.
"Teresa Milanollo Maria Milanollo Tyroler ges. 

in Pesth /facs/ Beilage zum "Ungar" 
1846" acélmetszet.
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"Nádori emlék" acélmetszet /nagy folio/ Weber N. 
rajza után.

"Lola Montez Verlag des Ungar 1847" 4° acélmetsz.

"Erzherzog Palatin géz. v. Barabás, in Stahl ge- 
stochen von Tyroler" acélmetszet.

"Petőfi Sándor /facs/ Barabás Miklós rajz. Tyro
ler J. acz. m. Pesten" 11 1/2 x 17

"Petőfi Sándor /facs/ Tyroler nyom. Pesten Tyro
ler m. Barabás r." acélmetszet.

Petőfi arcképéről készült kőnyomat.
"Petőfi Sándor Druck v. Tyroler Beilage z. Ungar 

1848 Fuchsthaler üt" kőnyomat.
Petőfi Sándor összes Költeményeihez készült réz

metszet. I. kiadás.
Petőfi Sándor összes Költeményeihez készült réz

metszet. II. kiadás Tyroler 1848.
"Senora Petra Camera J. Tyroler se. Dr. v. Frey 

Pest 1853- Eigenthum & Verleger Pest 
Rózsavölgyi u. Comp." 24 x 19 acélm.

"IX. Pius" "Dér Ungar" melléklete 1847. acélm.
"Papst Pius IX. Beilage zum "Ungar" 1847 Tyroler 

gest. in Pesth Druck von A. Perlasca 
in Wien" acélmetszet.

"Papst Pius II. /Aeneas Sylvius/ bei Tyroler 
metsz, gedruckt in Pesth bei Frey 1853" 4^ acélmetszet.

"Mlle. Rachel Beilage z. Spiegel J. Tyroler Pesth. 
15- Sept. 1851" acélmetszet.

"keguly Antal /facs/ Barabás rajz. Tyroler m.ac. 
Pesten Nyomt. Tyroler J"

Széchenyi István. Térdkép József és István nádo
rok Nádori emlékén.
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Széchenyi István mellképe az 1848-i minisztérium 
tagjainak képei között. Eybl kép után, 
Weber Henrik rajza után acélba metszet
te Tyroler.

"Szilá-yi Mihály Ny. Frey Pest. 1853 Tyroler metsz. 
Pest." 12 1/2 x 17 acélmetszet.

"Michael Szilágyi bei Tyroler metsz. Pesth 1853 
Frey" 4 rézmetszet.

"Albert Eduard Prinz von Wales, Beilage z Ungar 
1848 Gest. u. gedr. b. Tyroler" acélm.

"Gr. Zrínyi Miklós a költő" 4.r. acélmetszet 1856.

Torzképek:
"List und Liszt Verlag des "Ungar" 1847 Tyroler 

se" 15 1/2 x 22 1/2 lit.
"Ironie des Lebens Tyroler se. Alexander c." acél

metszet, "Dér Ungar" melléklete.
"Zwei "Löwen" in ihrer Behausung Tyroler se. 

Beilage zum "Ungar" 1846" lit.
"Satyrischer Bilderkasten" acélmetszet, "Dér 

Ungar" melléklete.
"Apotheose des Walzers Gratisbeilage zum "Ungar" 

1846" acélmetszet.
"Jokoses Bilderkabinett Verlag des "Ungar" 1846 

J. Tyroler se. Verlag des "Ungar" 1846"
"Die Tonleiter des Rausches Gratis Albumblatt 

No.III. Tyroler se. Beilage zum "Ungar"
"Die Gluth einer emanzipirten Jungfrau Gratis 

Album zum Ungar Blatt No. 2. Aus 
dér lit. Kunstanstalt m. Szerelmei 
1845"
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Divatképek:

A "Dér Ungar"-hoz, az "Életképek"-hez, a "Déli- 
báb"-hoz, a "Pester Post"-hoz.

'Különfélék:

"Genrebild. Ungarísche Dorfgerichtsscene." Mücke 
rajza után metszette acélba. "Dér Ungar" 
melléklete.

"Dér Carneval in Rom. Verlag "Dér Ungar" 1847" 4°
"Park und Restaurationsgebáude in Steinbruch, 

náchst dér Eisenbahn. gest.u.gedr. bei 
J. Tyroler. Verlag des"Ungar" 184?" lit.

"Ausstellung dér heil. Ung. Krone u. Kron Insignien 
nach dérén Auffindung bei Orsóvá, in dér 
Kapelle des k. Schlosses in Ofen am 17. 
u. 18 Sept. 1853*  M.Weber géz. J.Tyro
ler gest. Druck v. Frey Pest 1853- 
Eigenthum dér Verleger Pest Rózsavöl
gyi u. Co." Acélmetszet 28 x 29 1/2

"Háromszéki leányok Tyroler acz. metc. Melléklet 
a Délibábhoz. Ny. Frey Pest 1853" 
19 x 27 acélmetszet.

"Székely leány"
"Sarolta" 4° Wurzbach-lexikon említi.

"A múltak keservei" című körmagyar, Breitner-Szé- 
lesi szerzeménye. Pozsony 1848. Tyroler 
rajzai alapján metsz. Boskovitz. Fabó 
Bertalan említi cikkében.

"Maria" 4^ Wurzbach-lexikon említi.

"Sylvester Barabás géz. Druck von Perlasca /Wien/ 
Tyroler gest. in Pesth. Verlag des 
"Ungar" 1847" lit.

"Zongora-jelenet. Barabás rajz. J. Tyroler m. acz. 
Pesten Czakó "Végrendelet" czimü erede
ti drámájából" acélmetszet.
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"Zongora-jelenet Czakó "Végrendelet" czimü ere
deti drámájából Barabás rajz. J. Tyro
ler m. acz. Pesten. Ny. Frey Pest 1853*  
Mümelléklet a "Délibáb"-hoz" 18 1/2 x 27

"Stíllé Scenen? Kottacimlap. "Dér Ungar" mellék
lete 1847. 1. számhoz. Acélmetszet.

"Honvédek Oktatókönyvé"-hez készült 27 rajz és 
acélmetszet 1848.

"Tyroler J. Aczél és Rézmetsző. Tulajdonosa egy 
kir. szab, aczél és réznyomdának. J. 
Tyroler Stahl u. Kupferstecher. Inhaber 
einer Königl. priv. Kupfer u. Stahl- 
druckerei in Pesth" 13 x 12 1/2 Cim- 
kártya. Acélmwtszet.

"Unió Tyroler Pesten" 25 1/2 x 34 acélm.
Beöthy verseihez készült rézmetszetek.
Imakönyvhöz készült öt szentkép rézmetszete.
Schmid: Jugendschriften. Rézmetszet.
Emich Gusztáv kiadásában megjelent könyvek mellék

letei. A kiadó kérvényében szerepelnek 
az iratok között.

Tyroler Sámueltől két metszet maradt fenn:
"Moritz Blass Druck v. Tyroler Pest 1854. Tiro- 

ler Sam." 5 x 7 1/2
"V. László király Nyom. Lorber Pesten Tyroler 

S. metsz. 1855" Melléklet a "Hunyadiak 
kora Magyarországon"-hoz. 14 x 17 1/2 
acélmetszet.


