Stingl Vince családja

Akikben Városlőd és Herend környékén Stingl
elhalványult emléke a múltszázad végén valahogy
még élt, úgy tudták, hogy csehországi német volt
Most napjainkban, a levéltárakban eddig rejtőzött,
poros, régi akták és iratok szórványos adalékai meg
erősítik, megalapozzák e bizonytalan sejtéseket. Bi
zonyítékai kerültek elő ugyanis annak, hogy a
Stingl-család egyik sarja kerek két évszázaddal
ezelőtt valóban cseh földről származott át Magyar
országra.
A magyar talajba olykép eresztett gyökeret, hogy
a történeti Csehország Hätzenren községében élt és
akkorára már el is halálozott Christoph Stingl fia,
Stingl Gáspár rézműves (Gürtler) Sopronban telepe
dett le. Űj hazájában 1745-től követhető nyomon.
Már a második gyermeke is megszületik, amikor
1748. január 19-én végre polgárjogot nyer. Sorsa
ettől kezdve közös a magyar kézművességgel; mun
kája beleépül és hozzásimul, beleolvad a magyar
földi kultúra javak gazdag sorozatába. 1

I.
A Sopronban megtelepedő és ezzel magyar földön
dinasztiát alapító Stingl Gáspárról az első híradás
a polgárjogának megszerzése előtt három évvel ko
rábbról ,1745. július 12-éről szól, amely napon Anna
Mária nevet nyert első gyermekének megkeresztelését a Szentlélekről és Szent Mihályról nevezett
plébánián az anyakönyvbe feljegyzik.
1781 közepén mesterünk azonban már nincs többé
az élők sorában. Amikor a rézműves mesterséget to
vább folytató Lipót fiát 1781. május 28-án Sopron
város polgárai sorába felveszik és beiktatják, Stingl
Gáspárról mint „gewester bürgerlicher Gürtler"-ről,
tehát már mint néhairól emlékeznek meg.
Stingl Gáspárnak az 1745-től 1760 végéig terjedő
másfél évtizedben 7 gyermeke született. Ebből 6
leány és csupán 1 a fiú. Krisztina nevű feleségétől
származott gyermekei a következők:

1. Anna Mária. Keresztelték 1745. július 12-én.
(Meghalt 1791. október 2-án.)
2. Teréz. Keresztelték 1747. szeptember 14-én.
3. Mária Erzsébet. Keresztelték 1750. február 21én.
4. Magdolna. Keresztelték 1752. agusztus 1-én.
5. Lipót. Keresztelték 1755. március ll-én.
6. Zsuzsanna. Keresztelték 1758. július 9-én.
7. Katalin. Keresztelték 1760. november 30-án.
(Meghalt 1819. április 18-án.2

A gyermeksereg ellenére a soproni Stingl-családot
csupán Stingl Gáspárnak az egyetlen, Lipót fia
viszi tovább. Ez a Stingl Lipót mindössze 52 évet
élt. ö a cseh földről áttelepedő apának már a vá
lasztott új hazában született fia. Sopronban jött a
világra, egész életét ott élte le. Apja mesterségét —
valószínűleg a műhelyt is — vitte tovább, mint —
a soproni városplébánia egyes bejegyzései szerint —
aurichalcarius, vagyis aranyszínű rézzel dolgozó „ve
lencei rézműves".
Amikor 1781-ben a polgárok sorába hivatalosan is
belekerült, 3 apja rnár halott. Szülei közül csak a
Krisztina névre keresztelt édesanyja van még élet
ben.
Kerek három évtized múlva apjának a soproni
Würtshaus Gasse 515 számú (a mai Lenin körút 53
alatti) egykori házát említik. Lehetséges, hogy ez az
épület a Stinglék egykori soproni ősi hajléka. Talán
a Csehországból áttelepedett Stingl Gáspár is már
ebben teremtett magyar földön végleges otthont.
Ebben a házban lehetett az a rézműves műhely,
amelyet azután a fiú tovább vitt és fenntartott.
Itt fakadt, Stermenszky Katalin nevű feleségétől
— 1786 és 1806 között — házasságának húsz éve
alatt 11 gyümölcse:
1. Mátyás. Keresztelték 1786. február 14-én.
(Meghalt 1806. március 16-án.)
2. Teréz. Keresztelték 1787. szeptember 26-án.
3. Teréz (újra). Keresztelték 1789. augusztus 31-én.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lipót. Keresztelték 1791. július 20-án.
Aloysia. Keresztelték 1794. január 15-én.
Vince Ferenc. Keresztelték 1796. május 23-án.
Mária Katalin. Keresztelték 1797. november
26-án.
Mária. Keresztelték 1800 szeptember 1-én.
Anna Katalin. Keresztelték 1802. június 17-én.
(A nagy tűzkor 1803. június 8-án meghalt).
Nepomuki János. Keresztelték 1804. április 12-én.
Anna Jozefa. Keresztelték 1806. január 31-én.4

E bő gyermekáldásból négy már zsenge korban
elhalálozott, de — úgylátszik — hét mégis felser
dült.
A 11 gyermek közül 4 a fiú. Joggal táplálhatták
tehát annak a reményét, hogy a századokon át hahogymányos szokássá vált gyakorlat, valamint a
„családi íratlan törvények" szerint a Stinglék rézművességét a nagyapa és az édesapa után az egyik
gyermek viszi tovább. Elsősorban Stingl Lipót első
szülött JVIátyás fia volt hivatva arra, hogy immár
mint harmadik nemzedék, ő álljon a családi műhely
élére.
Ez a legidősebb fiú azonban még apja életében,
1806-ban, húsz éves korában meghalt. Váratlanul
megszakad ilyképp a mesterség remélt továbbadása,
annak a családon belüli továbbvitele. Stinglék nem
tudták tovább fenntartani a régi kézművességnek
azt a nemes és hasznos hagyományát, amelynek be
tartásával a családi dinasztián belül a nemzedékek
szakadatlan során át legalább a családtagok egyike,
folyamatosan mindig tovább vitte a mesterséget. Az
ősi művesség ezer titkával, fortélyaival, fogásaival
— szóval mindazokkal, amelyek ismeretével ipari
kézművességüket művészetté magasították.
Stingl Lipót második fia — aki a keresztségben is
apja nevét kapta — édesatyja elhalálozásakor még
csak 15—16 éves volt. Nem válhatott apja élethiva
tásának, mesterségének és tudásának a továbbvívőjévé, folytatójává, örökösévé. A könnyű vérű, gyenge
karakterű, meggondolatlan gyermeket szülei a kár
tyafestés felé iparkodtak terelni.
A harmadik fiú: Vince Ferenc, apja halálakor
csak 11 éves. ö sem lehetett tehát támasza, irá
nyítója megözvegyült édesanyjának, nagyszámú test
véreinek.
A negyedik fiút: Nepomuk Jánost, 2 éves kora
miatt számításba sem lehetett még venni.
Stingl Lipót soproni rézműves halálával, a 11
gyermeket szült özvegyére 6 gyermek felnevelésének
a terhe szakadt.
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Amikor Stingl Lipót 1807-ben Sopronban meg
halt, húsz évet élt első fia, Mátyás, már egy éve
halott volt. A második 15 év körüli, a harmadik 11,
a negyedik még csak 2 éves volt. Nem volt tehát
kire hagyni az apai mesterséget, nem volt kivel
folytatni a kézműves műhelyt. De nem volt gon
doskodója, gondvívője az özvegynek, az elárvult,
nagyszámú gyermekhadnak sem.
Az özvegy szerencsés ösztönnel érezte, hogy má
sodik fiát céltalan a rézművességre nagyhirtelen be
taníttatni, sőt megsejtette azt is, hogy nem támaszkodhatik rá.
A rézművesség akkori erős korlátozottsága és
emiatt bekövetkezett hanyatlása amúgyis aggályokat
keltett a pálya iránt. Mind az ónművesség, mind a
rézművesek mestersége válságon ment át ebben a
korban. A napóleoni hadakozások miatt jóformán
alig szerezhettek nyersanyagot. Ezenkívül a higiénikusabb angol kőedények és az üvegáruk előretörése,
gyors és óriási népszerűsége, olcsó árai csökkentet
ték az érdeklődést és a keresletet a fémedények
iránt. Stinglné mindezek ellenére iparkodik vala
hogy megkapaszkodni. Már 1803-ban kigyulladt egy
szer a házuk. Egyik kislánykája áldozata is lett a
tűznek. Most is, a férje halálát követő évben, 1808ban újra tűz pusztított soproni otthonukban. A ház
egy része a lángok martalékává válik. Az özvegy a
pusztulásból csak nagy nélkülözéseikkel tudja azt
újra használhatóvá tenni. Csakhamar belátja, hogy
életét teljesen újjá kell rendezni. Ezért annak meg
változott, új alapokra helyezéséről kezd álmodozni.
*
A cseh földről áttelepedett Stingl Gáspár után
tehát az ő Lipót fia emlékezetes és döntő szerepű a
család krónikájában. A Stingl-család magyarországi
ágát már a magvaszakadás fenyegette. Ehelyett —
ezzel ellentétben — Stingl Lipót nagyszámú gyer
mekeivel a család elterebélyesedik, erősen elágazik.
Jelentékeny változatok, sorsfordulatok is következ
nek be, mert a családfő korai halála miatt nem
akad a hagyományos rézműves mesterségnek foly
tatója. Vele együtt kihal a családi szakma, a múlt
minden tanúsága.
Ennek kihatásaként gyermekei kénytelenek meg
élhetést, biztos kenyeret ígérő más új mesterségek
után nézni, sorsdöntő változásokat él át maga az
egész család is.
A régi családi ház lassankint kikerül az özvegy
kezéből, aki végül is — gyermekeivel együtt — el
költözik Sopronból és Pápára telepszik át.
Stingl Lipót elárvult nagyszámú gyermeke közül
a hatodikként született Vince emléke érdemel ki-

eonelkedő tiszteletet és megbecsülést, mert a 11 gyer
mek sorsából б az, aki sanyarú, hányatott, szoron
gatott és tragikumokkal telített sorsa ellenére
mégis életművet: a herendi gyár alapítását hagyta
munkássága eredményekónt hátra. Ezzel olyan ma
radandót alapozott meg, amelyből a magyar ipar
nak még a napjainkban is legnagyobb büszkesé
geinek egyike: a herendi kerámiai gyár sarjadt.
Elfeledett, rejtélyesnek tűnő alakját legendák,
mesék borús köde burkolja. Származásáról is csu
pán a tatai Esterházy uradalom irataiban feljegyzett
olyan röpke szavak mint: „soproni születésű'" tájé
koztattak. A probléma megoldhatatlannak látszott:
Stingl Lipótnak már kilenc gyermekére is sikerült
a soproni Szent Lélekről és Szent Mihályról neve
zett plébánia keresztelési anyakönyveiben reábuk
kanni, csak éppen a magyar gyári kerómiai
művészetben nevezetes szerepűnek vélt Stingl Vin
cét nem lehetett, nem sikerült a Sopronban egykor
élt két Stingl-család egyikéhez sem hozzákapcsolni.
Mindaddig, amíg dr. Pfeiffer János kanonok, neves
történészünk5 helyes érzékkel reá nem jött, hogy a
rejtély megfejtése érdekében a Szent Györgyről ne
vezett soproni káptalani plébánia keresztelési anya
könyveit is át kell kutatni. Szerencsés ötletét siker
jutalmazta. Kitűnt, hogy noha Stingl Lipót 9 gyer
mekét is a városplébánián keresztette, az ötödiknek
és hatodiknak született Aloysia leányát és Vince
gyermekét, mindezek ellenére — érthetetlenül —
mégis a soproni második, vagyis a 'káptalani plé
bánián tartották keresztvíz alá.
Brückner László prelátus, prépost szíves közlései
alapján — íme, itt vannak a káptalani plébánia első
kötetének a 40 és 59 oldalán található, 1794 és 1796beli feljegyzések adatai:
1. A soproni külvárosiban lakó Stingl Lipót rézmű
ves polgár és Stermenszky Katalin római katolikus
vallású házaspár Aloysia leánykája 1794 január 15-én
született és Mikács János káplán ugyanaz nap is
keresztelte. Keresztszülei: Kienelt Mátyás „Lotto
Einnehmer" és ennek Theresia felesége.
2. Ugyanezen szülők Vince Ferenc nevű fiúk 1796
május 23-án született és kereszteltetett meg Night
Ferenc káplán által. Keresztszülei Kienelt Mátyás
Lotto-s és nemes Kovátsy Jozepha „Samliner—
Dreysigst. Beamter" felesége.
Most már tehát a leghitelesebben megállapítható,
hogy Stingl Vince Ferenc mindössze 23 éves még
csak, amikor Tatán 1819^ben a kőedény gyárt ás élére
került; 30 év körüli, amidőn a sok csalódás, keserű
ség és Tatáról való távozásra kényszerítése után He
renden kőedénygyára van.
Az 1830-tól 1840 közepéig terjedő időközben 7
gyermeke születik. Mindegyikük Herenden, ugyan
18

attól a Paur Annától, akivel annak 20 éves kora
körül lkot házasságot:
1. Sándor. Keresztelték 1830. január 11-én.
(Meghalt 1830. július 11-én)
2. Anna. Keresztelték 1831. február 10-én.
3. Nepomuk János. Keresztelték 1832. április 21-én.
4. Aloysia. Keresztelték 1833. szeptember 21-én.
Meghalt 1835. márc. 8-án.
5. Eduárd Károly. Keresztelték 1835. május 19-én.
6. Teréz. Keresztelték 1836. október 2-án.
7. Emília. Keresztelték 1840. július 18-án.
(Meghalt Pápán 1842. január 16-án.)6
.
П.
Stingl Vince életkörülményeinek, vagyoni helyze
nek hézagos és roppant hiányos ismerete miatt
szükséges, hogy az 1807 szeptember 1-én meghalt —
másfél századdal ezelőtt elporladt, a feledés szár
nyán tovatűnt — édesapjának megalapozottsága,
gazdasági viszonyai után is kutassunk. Egykori tár
sadalmi és anyagi helyzetének némi tükre az 1807.
október 22-én tartott hagyatéki-vagyoni tárgyalás
sal kapcsolatban készült összeállítás, illetőleg fel
jegyzés. 7
Ezen irományból értesülünk, hogy Stingl Lipót és
Stermenszky Katalin 11 gyermekéből már csak a 17
éves Lipót, a 13 éves Aloysia, a 10 éves Vince, a 8
éves Katalin, a 6 éves Mária és a 3 éves Nepomuk
van életben. Az elsőnek született Mátyás, majd Te
réz és ennek korai halála miatt a harmadiknak szü
letett és ismét Terézre keresztelt kislánya 1807-ben
már nem élnek. 1803-ban „an Brand gestorben" — a
tűzvészben elpusztult a parányi, még csak 1 éves
Anna Katalin is. Szintén ilyen fiatalon halt meg a
11. gyermeknek 1806-ban született Anna Jozefa. Az
apai hagyatéki tárgyaláson már őt sem említik.
így fogyott le a gyermekek serege a felére.
Stingl Lipót családi háza — amelyben Vince fia
is született — a soproni „Vorstadt"-ban volt. A
belső váröv és a külső fal közé eső külvárosban,
a „Fogadószer utcá"-ban. Az egykori városfal külső
peremén húzódó, régen Várkerületnek nevezett,
most napjainkban a Lenin nevét viselő körútnak,
marhavásárnak használt, az ötvös utcáig terjedő
szakasza volt ez, az akkor Wirtshausgasse-nak ne
vezett utca.
A Stingl-ház az 515-ös számot viselte. A régi
Arany Angyal és az egykori Fehér Ló fogadók kö
zött volt tehát.
Ezt a házat az 1807. évi vagyonkimutatást ké
szítő bizottság 13 140 forint értékben vette leltárba.
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A hozzátartozó kertben lévőségeket ezen kívül
külön 249 forintra becsülték.
A házbeli bérlak közül említik Stróbl szabó, Dittmayer kesztyűs, Jochard kalapos, Augl csizmadia,
Riedl cipész és Stockinger csatkészítő mestereket.
Húsztól ötven forintnyi, összesen 182 forint 20 kraj
cárt kitevő hátralékban vannak.
Az élelmiszerkészlet: 10 véka gabona (á 4 forint),
4 véka búza (á 5 forint), 30 véka zab (á 3 forint), 30
„font" disznózsír, 3 „Laab" sajt (á 5 forint) és 215
„font" só volt, 203 forint 31 krajcár becsértékében.
Darabonként 50 forintot érő 4 ló, 16 forintot érő
anyadisznó és darabonkint 4 forint értékű 4 süldő
ből állott a 232 forintra becsült állatállomány.
Az ezüstneműk és vegyes dolgok sora a következő
volt: 1 ezüst zsebóra (25 forint). Négy 12 latos kanál
és 8 ezüst kávés kanál (á 2 forint) 36 forint. 1 kerek
kalap (3 forint), 1 kékposztó Kaput (15 forint), 1
kékselyem Vestie (ünneplő) (2 forint). 1 „mangin
etene" nadrág (3 forint), 2 pár csizma (10 forint), 8 ón
tál, 12 ón tányér (amelyek 26 „fontot" nyomnak á 51
krajcárjával, tehát) 22 forint 6 krajcár összértékben.
Két kemény ágy (á 7 forint) 14 forint. Hat Tucheten
(takaró) darabonkint 5, tehát 30 forint értékben. Tíz
fejvánkos (á 3 forint) 30 forint, 2 karton huzat (á 1
forint) 2 forint, 1 puha fekhely 1 forint 30 krajcár,
6 len lepedő (á 2 forint) 12 forint, 1 kis tükör 2 fo
rint, 1 kirakott, veret nélküli 3 fiókos szekrény és
egy asztaldísz (Aufsatz) 5 forint, 1 ovális keményfa
asztal (5 forint), 2 keményfa kihúzós szekrény, 3
fiókkal veretek és vasalás nélkül (12 forint), 4 nád
szék (5 forint), 3 nagyobb kép (á 30 krajcár) 1 fo
rint 30 krajcár, 5 kisebb kép (á 20 krajcár) 1 forint
40 krajcár, 1 nagyobb sárgaréz gyertyatartó 30 kraj
cár, 2 vörösréz lábas (á 4 forint) 8 forint, 1 vörösréz
sajkácska és 1 üst 4 forint 30 krajcár, 2 vaslábas 3
forint, 2 vörösréz lábas (5V2 font súlyú) 4 forint 57
krajcár, 1 vörösréz kisebb mosogató üst (5 font ne
héz), á 18 garasával 4 forint 30 krajcár és 1 nehéz
mérleg 60 forint, összesen tehát 232 forint értékben.
A Stingl Lipót-féle hátrahagyott vagyon e becslés
szerint tehát 14 375 forint 14 krajcárt érő volt. Erre
azonban 5876 forint 54 2/s krajcár, igen jelentékeny
teher esett.
A terhekből az 1806/7. évre kivetett 158 forint 20
krajcár katonai adóhátralék emelkedik ki. Temetési
költségekért 150 forintot, a gyógyszerésznek is 150
forintot kell téríteni.
Ezután az évek óta nem fizetett, ide-oda való tö
mérdek adósságokat összegezték:
„Johann Georg Molitor" az 1807. április 1-én kelt
kötelezvény alapján 1000 forintot, kamat fejében 28
forintot 3Vs krajcárt követelt, „Michael Mühl" az
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1803. szeptember 29-i kötelezvény 500 forintját és
kamatként 26 forint 354/s krajcárt, Tschöch lábbeli
készítő (suszter) az 1804. október 7-i kötelezvény
alapján 709 forint ós az 1806. október 22-től járó
IV2 évi kamat után 36 forint 544/e krajcárt, Froische
Mihály az 1806. január 18-i kötelezvény alapján 1000
forintot és az 1807. január 18-tól október 22-ig eső
9 hónapra és 4 napra 5% kamatként 38 forint 3Vs
krajcárt, Edelmoser üveges mester az 1801. ápri
lis 22-én kelt kötelezvény alapján 400 forintos tőkét
és az idei évre eső félévi kamatért 12 forintot, a to
vábbi időre 4 forint 3 krajcárt követel.
Íme, kiviláglik, hogy Stingl Lipótot már 1801-től
kimutathatóan súlyos adósságok terhelték, kamatok
fizetésének gondjai gyötörték. A 4000 forintos főgondokon kívül ott voltak még az „apró" adósságok,
a „kisebb" összegeket feltüntető, „de végösszegük
ben sokra rúgó számlák, költségjegyzékek". Mint
például:
„Herr Ruseck" követelése kötelezvény nélkül 50
forint, Donner alezredesnek („Obrist—Lietenant")
egy „Eissler Conto"-ért 115 forint 52 krajcárt,
Hausenauer Mártonnak az épületfáról szóló 333 fo
rint 22 krajcáros számlája sem voltak kifizetve.
Resner András kerékgyártó-bognár 32 forint 16 kraj
cárt, Manninger Mátyás patkoló-kovács 93 forint 47
krajcárt, Prosswimmer mester nyerges számlája 40
forint 38 krajcárt, Kayser Gottfrid kereskedő 30 fo
rint 29 krajcáros számlát nyújtott be. Mühlhofer
Mihály „Kronenwirth" 70 forint 42 krajcárt köve
telt „für die, denen Pferden in dem Würtshaus
ertheilte Unterkuft und Jourage", Riedl Jakab susz
ter 10 forintot, Stockinger János csatkészítő 6 forint
10 krajcárt, a vásárolt só maradékáért 33 forint 29
krajcáros követelést állítottak be a vagyon-összeírásba.
Ilyképp, ezeknek betudásával
a 14 375 forint 14 krajcáros vagyon
tiszta maradványa 8498 forint 19e/s krajcár.
Minthogy az örökhagyó a házába örökségi vagyont
nem vitt, hagyatékát olyképp osztják meg, hogy az
egyik fele özveggyé vált feleségét, a másik fele a
hat gyermeket egyenlő arányban illeti.
Ezek szerint Stingl Vince 708 forint ll s /e krajcár
értéket örökölt az apjától 1807-ben.
De mindezeken felül özvegy Stingl Lipótné kezei
nél ott volt még Wimmer rézműves özvegyének,
Katalin asszonynak az az ajándékozó-levele, mely
szerint hagyatékából, elhalálozása esetén, az öt
Stingl gyermek együttesen 1000 forintot örököl.
Végezetül is a tárgyalásokat azzal a határozattal
zárták le, hogy a Stingl gyermekekre eső házból,
kertből, valamint a 4249 forint 94/s krajcárra jutó

kamatokból származó jövedelem az özvegyet illeti,
mindaddig, amíg gyermekei kenyérkeresők nem lesz
nek, hogy keresztény nevelésben és gondozásban
részesíthesse őket.

III.
Fél évtized múlva, 1813. január 22-én újabb vagyontárgyalást tartottak Stingl Lipót hagyatéka
ügyében. 8 A gyermekek közül Lipót ekkor már 22,
Aloysia 18, Vince 15, Katalin 13, Mária 11, Nepomuk
8 éves. özvegy édesanyjukat ez alkalommal még
Stinglnénak nevezik, de csakhamar az ő helyzetében
is változások állanak be. 1813. augusztus 29-én
ugyanis, amikor az elhalt férje után az őt illető ház
részét Risinger János nyergesmesternek 5300 forin
tért eladja, már mint „Mayerné Katalin, előbb Stingl
Lipótné" szerepel. Eladott házrésze 2 boltozott szo
bából állott, a hozzá csatlakozó másik szobával,
konyhával és a házrész feletti (közös feljárójú) pad
lással. Kiegészítette ezt még az a 80 négyszögöles
kert, amely a város tulajdonában levő ház faláig
terjedt. 9
Az egykori Stingl özvegy, de most már Mayerné,
életében beállott változások következtében a 11 gyer
meket Sopronban világra hozó asszony Pápára köl
tözött át. Ennek tényleges megtörténtéről a soproni
tanács 1820. október 9-én kelt azon iratából érte
sülünk, amely úgy emlékezik meg róla, mint aki
akkor már „több év óta" Pápán lakik. Ez az irat
azonos azzal a folyamodvánnyal, amelyben Sopron
városa a Helytartó Tanácstól azt kéri, hogy a sok
adóssággal eltűnt soproni születésű Stingl Lipót
kártyafestő legény körözését és annak 1821 decem
ber végéig a városi tanácsnál való jelentkezését ren
delje el.10
Bár a Helytartó Tanács már 1820 november 21-i
ülésén rendelkezett ebben az ügyben és a körözést
elrendelte, a felhívást közreadta, Stingl Lipót soha
többé nem bukkant elő, nem jelentkezett. Hibáját
jóvá nem tette. Végül is édesanyja kényszerült fi
zetni helyette. 11
Stingl Lipót eltűnése és végleges nyomaveszte
miatt az időközben a második házasságával Kling
Fülöp polgári rézműves feleségévé vált Wimimer
Katalin 1799. május 28-i ajándéklevelével az öt
Stingl gyermek részére biztosított 1000 forint ügyé
ben 1822-ben úgy döntöttek, hogy miután a megne
vezett gyermekeik közül Mátyás elhalt, Lipót pedig
eltűnt, az eredetileg öt gyermeknek szánt összeg a
hagyatéki iratában említett Stingl gyermekek közül
a még életben levők — tehát Vince, Katalin és
Aloysia — között kerüljön szétosztásra. 12
18*

Amikor ebben így intézkednek, Stingl Vince m á r
három-négy év óta küszködik a tatai kerámiagyár
ban a kőedénykészítéssel. Fiatalon, 23 éves korában
került az ottani Schlögel-gyár élére. Bár Tatát meg
előző munkálkodásáról mindezideig még semmit
sem tudunk, 13 hihető, hogy merész vállalkozásba
fogott, amikor különösebb tapasztalatok és jártassá
gok nélkül vállalkozott a kőedénykészítés Tatán
való megvalósítására.
Mint tudjuk, tatai próbálkozásaiba és iparkodásaiba minden anyagi javát beleölte s 1824 végén
kényszerű távozásakor koldusszegényen hagyta el
Tatát.
Harminc éves volt már, amikor 1827-ben a he
rendi vállalkozását reménytnyújtó, biztos védelem
nek vélte. Sanyarú sorsa változásában és jobbulásában bízott s egyre gyarapodó gyermekei sokaságában
találta örömét és vigaszát. Első fiacskája, Sándor,
már féléves korában meghalt, de az 1832-ben szüle
tett Nepomuk János és az 1835-ben világra érkezett
Eduard Károlyban vélte munkásságának jövendő
beli haszonélvezőjét, fáradozásai gyümölcsöztetőjét.
Mindez azonban csakhamar csalóka illúziónak bi
zonyult és szertefoszlott. Stingl Vince — családjával
együtt — elhagyni kényszerült Herendet, mert
Fischer Mór 1840-ben mindenéből kiszorította. Mint
hogy felesége 1841-ben már Pápán halt meg és leg
kisebb leánykája 1842^ben szintén Pápán hunyt el,
úgylátszik, Herend után Stingl egyideig Pápán hú
zódott meg. Pápai szereplésének kikutatását nehezíti,
hogy a második világháború során harci cselekmé
nyek következtében Pápa város levéltára majdnem
teljesen megsemmisült.
Stingl — ezután — 1847-ben egy röpke ideig a városlődi kőedény- és porcelángyárban jut még sze
rephez. Rövid idő múlva innen is kiszorul és nyoma
vész.
Élete, munkássága meghamisítódott. Eltűnt, titok
zatos ködbe veszett alakja legendává vált. A csa
ládban élő emlékezés szerint — miként azt Stingl
Miklós összefoglalta14 dédnagyapjárói annyit tud
nák, hogy „a meisseni gyárban dolgozott, majd 183Ö
körül került Ausztriából Városlődre és néhány év
múlva Herendre. Mivel ott porcelánkészítéshez meg
felelő anyagot talált, porcelán-, majolika- és kőedénygyárat alapított. A gyárban úgy a maga, mint
a felesége egész vagyonát befektette. A gyár fellen
dülését azonban már nem élhette meg, mert titok
zatos körülmények között eltűnt. A Jellassich-féle
betörés idején ugyanis, mint „rebellist", feleségével
együtt felelősségre vonták. Stingl elindult Bécsbe,
hogy igazolja magát, mert teljesen bűntelennek
érezte magát, nem politizált, mindene a munka volt.
Azonban Bécsbe nem érkezett meg. Utoljára állító-
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lag Győrrévfaluban látták. Felesége, férje eltűnése
után hamarosan meghalt, a kínzatások és az elszen
vedett igazságtalanságok miatt".

IV.
A családi emlékezés ezt a megszépítő, romantikus
fátylat borította Stingl verejtékes, keservekkel teli
munkásságára.
Stingl élete igen viszontagságos, meg nem érde
melt küzdelmek között zárult le, de úgylátszik — e
regényes eltűnéssel s befejezéssel szemben ellenté
tesen.
Életének maradandó tettét, a herendi gyár alapí
tását is más érdeméül el tulaj doni tokkal és a meghamisítókkal szemben az igazság felderítése érdeké
ben és a méltatlan elféledés ellen fegyverünk és esz
közünk elsősorban a levéltári eredeti okmányokban
és egyéb feljegyzésekben rejlő adatok összegyűjtése
lehet. Ezekben kutatva, különös fontossággal és je
lentőséggel bír a tatai városi katolikus pllébánia esketési anyakönyvének az a bejegyzése, amely arról
szól, hogy a szentgáli származású, Oroszlányon lakó,
30 éves és molnármesterséget űző Stingl Károly 1865.
agugusztus 29-én Tatán házasságot kötött a 25 éves
özvegy Miszreiter Antalné, Paulinyi Anna tóvárosi
lakossal. Ez a férfiú ugyanis Stingl Vincének az
1835-ben Herenden született, de Szentgálon keresz
telt és anyakönyvezett Eduárd Károly fiával azonos.
A bejegyzésben félreérthetetlenül feltűntették azt is,
hogy a nőtlen házasodó Stingl Vincének és Paur An
nának a gyermeke. De a legfontosabb, hogy az anya
könyv hűségesen még azt is megmondja, hogy
Stingl Károly
„f(iltus) Vincentii cauponis defuncti" — vagyis,
hogy Stingl Károlynak az elhunyt édesapja, Stingl
Vince — caupo volt. Minthogy Pariz Pápai Ferenc
Dictlonariuma (Nagyszombat, 1772) világosan meg
jelöli, hogy caupona, cauponaria, cauponula" „kortsomátská"-t, „vendég-fogadó házatská"-t, caupo pe
dig korcsmárost jelent, a tatai egyháznak ebből az
anyakönyvi bejegyzéséből derül fény arra, hogy a
magyar kerámia készítéséből kiszorult, a herendi
gyárat alapító Stingl Vince, élete alkonyán és végső
szakaszában mint korcsmáros tengődött.
Ezzel megrajzolódott, bezárult az a nagy kör,
amelynek felfelé ívelő részében a kezdetben bőrök
kel házaló, majd az Esterházyak korcsmabérlőjévé
vált Fischer Mór beül a Stingl Vince által alapított
és verejtékével működtetett herendi gyárba, porce
lángyárával feltört, világhírességre tesz szert, — a
kör lefelé menő része pedig a tatai kőedényt meg
valósító, majd a herendi gyárat alapító s onnan
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Fischer Mór által kiszorított Stingl Vince életét
fogja össze, aki a herendi gyárból kiszorulva, élete
végén korcsmárosként kénytelen tengetni szomorú
élete lepergő napjait.
Oroszlány ma szénbányászatunk, iparunk egyik
nagy erőssége. De egy századdal ezelőtt különösebb
jelentőség nélkül húzódott meg Tatától délre, Nesz
mély és Mór között, a fehérvári országút mellett.
Egy akkori topographiai leírás szerint 15 másfélezer
lakosa többnyire szén- és mészégetésből, fuvarozás
ból élt. Ezek miatt gazdaságaikat elhanyagolták és
igen rossz lovakat tartottak. A községben hamuzsír
főzőház is volt; „az északi határként húzódó majki
pusztán a néma barátok egykori régi zárdája szaba
dalmas szűr és posztógyárnak használtatik".
Félreeső, magára hagyott, „Isten háta mögötti"
helynek írja 1864. március 31-én Strba István bíró
és Czabik István is, abban adatszolgáltatási ívben,
amelyet a Pesty Frigyes-féle magyar helységnévtár
részére készítettek és küldtek. 16
Szerintük ez, az Esterházyak gesztesi uradalmához
tartozó község 1701-ben keletkezett. Nyitra, Pozsony
és Trencsén megyékből népesítették. A betelepülők
a temérdek erdőségben mint favágók biztos menedé
ket találtak.
Homokos határ, rozs- és búzatermő földek, sava
nyú szénát hozó kaszáló, kis és nagy kenderáztatók,
csekély nádas és nagyobbszabású haltenyészet volt
itt. A szarvas, őz, vaddisznó oly mennyiségben, hogy
a szarvasok 100—150-ig menő csoportokba verődtek
és tetemes károkat okoztak az erdő szélében talál
ható vetésekben.
Ide vetődött a Stingl-családnak az az ága, amely
Stingl Vincének Ede Károly fiával ágazódott to
vább. Ez a gyermeke művének folytatója lehetett
volna, ha 1840-ben Stingl nem lett volna kénytelen
elhagyni legszemélyesebb alkotását. Hosszú hányat
tatás után az időközben korcsmárossá változott és el
is halálozott Stingl Vincének ezt a fiát 1865-ben már
mint oroszlányi lakost és molnárt látjuk viszont.
Házasságát Tatán köti, de Oroszlányba tér vissza,
amit az is igazol, hogy 1866-ban Károly nevű fia
Oroszlányban születik. Stingl Ede Károly 1894-ben
Tatatóvárosban halt meg. Az Oroszlányban született
Károly —, tehát Stingl Vince unokája —, Tóvárosra
telepedett át és így ugyanabban a községben, ahol
nagyapja egykor a kőedénygyártást bevezette és
meghonosította, majd csúful távozásra kényszerült,
— szintén a molnár mesterséget folytatta. Mint Pollák Mária férje, 1927. január 20-án, 61 éves korában
Tatán halt meg.17
Ismeretes még Stingl Sándor magyar államvasúti
főraktáros és Finke Erzsébet nevű felesége, valamint
az 1922-ben (Tata) Tó városban született Sándor Jó-

zsef fia, akik nevüket Somogyvárira változtatták. 18
Az eredeti, ősi ágból származó és továbbra is
Stingleknek maradók közül a jelenleg Tatabányán
élő Stingl Miklóst és ennek Sajószentpéteren élő
unokabátyját ismerjük. Mindegyikük tisztelettel őrzi
dédnagyapja emlékét. A sajószentpéteri üveggyár
nyugalmazott főmérnöke, Stingl Mihály, jelenleg a

Stingl dinasztia legidősebb férfi tagja. Otthonának
falát díszíti az az olajfestmény, amely a herendi k e 
rámiagyár egykori alapítóját és viszontagságos életű
hajdani tulajdonosát, Stingl Vincét ábrázolja.

Mihalik

Sándor

JEGYZETEK

1

A Soproni Állami Levéltár sopronvárosi részlegében
levő X. számú Polgárkönyv 186. lapján a polgárjog el
nyeréséről a következőket jegyezték fel:
„Ist Burger worden Meister Caspar Stingl seines Handwercks ein Gürtler, weilend Christoph Stingl in Hätzenren in Böhmen mit Maria seiner Ehewirthin ehelich
erzeugter Sohn und erlegte In Reeognitionen 15 fl.
Extraord. 15 fl. Das ganze Onus 6 spec. Reichstaler.
Amper und Säbelgeld 7 fl. Burgen: Christoph Heckeiiast, M. Georg Schwartz.
2
A soproni Szentlélekről és Szent Mihályról nevezett
plébánia anyakönyvei szerint.
s A Polgárkönyv 1781. május 28-i bejegyzése szerint
„Catholisch. 1st Leopold Stingl seiner Profession ein
Girtler (!), des Meistern Caspar Stingls, gewester bür
gerlichen Girtlers, allhier mit Christina dessen Ehe
wirtin so noch am Leben, ehelich erzeigten Sohn zum
Burger angenommen worden. Zahlt 4 fl. Burgen: H.
Norbert Neuher, Meister Andreas Russ."
4
A soproni Szentlélekről és Szent Mihályról nevezett
plébánia, valamint a soproni Szent Györgyről címzett
káptalani plébánia keresztelés! anyakönyvei.
5 Érdemes történeti kutatónknak ez úton is köszönetün
ket fejezzük ki mindazon segítségekért és fáradozá
sokért, amelyet munkálkodásunk hathatós elősegítése
érdekében kifejtett.
6
A szentgáli római katholikus plébánia keresztelés!
anyakönyvei.
7 Soproni Állami Levéltár (Sopron városi részleg): Acta
Judiciaria, VIII. köteg, 549/a—a szám.
* Ugyanott: VIII. köteg, 796. szám.

9

Sopron városi levéltár: Acta politica et оесопотМеа.
XIX. köteg, 7764 b.
io ugyanott: V. kötet, 6691. szám.
11
Ugyanott: Protocollum Judiciarium. 1822. I. 107.
12
Ugyanott: és Acta iuridica fasc. IX. no. 319.
13 Tasnádiné Marik Klára: A XIX. századi magyar kerámika néhány problémájáról (Az Iparművészeti Múzeum
III—IV. Évkönyve (Budapest, 1959.) a 188. lapon) szóló
cikkében Csatkai Endrének a vele közölt adatára hi
vatkozva azt írja, hogy Stingl Vince a pályáját mint
1814-ben Pápán letelepedett kártyafestő kezdte. Csatkai
a Soproni Szemle 1957. évfolyamában közreadott „Fel
lehetne használni a Kecskepatak völgyében található
kvarcot ipari célokra?" (309—310. lap) című közlésében
megismétli, hogy a Sopronból előbb Pápára és onnan
Herendre szakadt Stingl Vince egykoron kártyafestő
volt. Az általunk most közölt adalékok viszont arra
mutatnak, hogy nem Stingl Vince, hanem ennek a Li
pót nevű bátyja foglalkozott kártyafestéssel.
14
Stingl Miklósnak (Tatabánya, III. Mérleg utca 259.
(Czermann-ház) 1963. október 1-én dr. Pfeiffer János
kanonokhoz írt levele szerint.
15 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pes
ten, 1851. III. kötet, 169. 1.
16 Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában. 23.
kötet, 534. 1.
1' Tatai plébánia halálozási anyakönyve.
18
A belügyminiszter 10833/1934. számú engedélyével. Ez a
Somogyvári Sándor József 1945. június 21-én Tatabá
nyán Fülöp Máriával kötött házasságot.
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Die Familie von Vince Stingl

Gestalt, Persönlichkeit und Tätigkeit Vince
Stingl's, Begründer der Fabrik von Herend, wurde
bis jetzt in Dunkelheit gehüllt. Die neuesten
Forschungen in Archiven haben aber auf seine
Abstammung, Geburt Licht geworfen. Auch Daten
über seine Tätigkeit wurden in beträchtlicher Zahl
ans Tageslicht gefördert.
Die Vorfahren der Familie Stingl waren Kupferschmiede in Böhmen. Von hier stammte jener Kupferschmied Gaspar Stingl, der Mitte des 18. Jhs als
Gürtler aus Hützen in Böhmen nach Sopron übersiedtlt war. Von seinen 7 Kindern bringt der einzige
Sohn Leopoldus die Familie mit seinen elf Kindern
weiter.
Das siebente Kind Leopold Stingls war jener
Vince Ferenc, der seinen Namen mit der Begründung der Fabrik von Herend in die Geschichte
des ungarischen Kunstgewerbes eintrug. Als sein
Vater in seinem 52. Lebensjahr entschlief, wurde
die traditionelle Kupferschmiedekunst infolge der
Minderjährigkeit der Kinder weiter nicht betrieben.
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Vince Stingl spielt erst seit 1819 eine bedeutendere
Rolle, als er sich, als 23 Jähriger, an die Spitze der
Steingutfabrik in Tata aufschwingt. Ende 1824 ist
er aber, getäuscht in seiner Erwartung, gezwungen
davonzuziehen, und tritt nach 1825 schon in Herend
auf. Hier gründet er eine Steingutfabrik. Nach
15—jähriger, quäl—und elendvoller Arbeit verliert
er um 18Э9—1840 die Fabrik. De zu ihm gesellte
Mór Fischer hat ihn mit seinem Kapital aus der
Fabrik verdrängt.
Gezwungen, Herend zu verlassen, verschwindet
Stingl auf mehrere Jahre. Im J. 1847 tritt er auf
eine kurze Zeit wieder auf und nimmt an der
Steingut- und Porzellanproduktion in Városlőd teil.
Bald verschwindet er aber auch von diesem Terrain.
Aus Heiratsurkunden späterer Jahrzehnte erfahren
wir, daß er seine Tätigkeit auf dem Gebiet der
Steingutproduktion aufgegeben und sein Leben als
Gastwirt beendet hatte.
Sándor

Mihalik

La famille de Vince Stinel céramiste de Herend

La personne et l'activité de Vince Stingl, le
fondateur de la Manufacture de Porcelaine de
Herend, étaient pendant longtemps plongées dans
l'obscurité. Les recherches récentes dans les archives viennent de jeter du jour sur son origine et
sa naissance. Aussi de nombreuses données relatives
à ses activités furent-elles mises au jour.
Selon les données la famille Stingl était une
famille de chaudronniers de Bohème. C'est de cette
famille qu'est issu le chaudronnier
Gaspar
Stingl qui abandonnant son pays natal vint
XVIII e siècle. De ses sept enfants un garçon et les
onze enfants de Lipót Stingl continuent la lignée.
Le septième enfant de ce Lipót Stingl est Vince
Ferenc, qui, par la fondation de la Manufacture de
Porcelaine de Herend, a perpétué son nom dans
l'histoire des arts appliqués hongrois. Le père étant
mort relativement jeune, à l'âge de 52 ans, le méti e r
traditionnel de chaudronnerie n'eut, dans la famille
comprenant que de tout petits enfants, pas de
continuateur. Vince Stingl lui-même joua un rôle

digne d'attention dès 1819, lorsqu'il devint à l'âge
de 23 ans le chef de la grèserie de Tata. Mais, à la
fin de 1824 il se voit obligé d e quitter Tata et après
1825 il apparaît déjà à Herend. Il y fond une
grèserie (Steingut-Fabrik) et après quinze ans de
dur travail et de privations la fabrique lui est
enlevée en 1839—1840, car Mór Fischer jusqu'alors
son associé, avec son pouvoir financier lui prend
la place.
Obligé de quitter aussi Herend, Stingl disparaît
pour de longues années et réapparaît en 1847 pour
un temps court pour participer à la fabrication de
gress e rie et de porcelaine de Városlőd. Mais
bientôt il disparaît aussi de Városlőd. Des docu
ments de mariage qu'il conclut quelques dizaines
d'années plus tart, nous renseignent qu'il a aban
donné ses activités de céramiste et travaillait à la
fin de sa vie comme cabaretier.
Sándor

Mïhalïk
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Фигура, личность и деятельность основателя херендского фарфорового завода, Вцнце Штингля до
сих пор покрыты тайной. Но новейшие архивные ис
следования пролили полный свет на его происхож
дение и рождение. Возникают и многочисленные дан
ные о его деятельности.
Согласно этим данным Штингль происходит из
семьи изЕогемии. Из этой семьи и тот! ашпар Штингль,
по профессии медник, который из богемского села
Хетценрен переселился в Шопрон в сер. 18-го века
в качестве ремешника. Из числа его семи детей только
один является сыном и этот Липот продолжает фа
милию со своими 11 детьми.
Седьмым ребенком Липота Штингля родился тот
Винце Ференщ, который основанием херендского
завода стал навеки известным в истории венгерского
прикладного искусства. Когда отец в сравнительно
молодом возрасте, в 52-ом году своей жизни, умер,
в семьи, ввиду того, что дети еще были совсем молоды,
никто не продолжил традициональное ремесло мед
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ника. Винце Штингль сам сыграл заметную роль
с 1819 года, когда он стал заведующим фаянсовым
заводом в г. Тата, в 23-летнем возрасте. К концу
1824 года он уже вынужден разочарованно уйти из
Таты и после 1825 года он возникает в Херенде. Там
основал он фаянсовый завод, но после 15-летней
тяжелой работы, живши в лишении, в 1839—40 гг.
он потерял завод, так как его бывший компаньон,
Мор Фишер, своей большей финансовой силой вытес
нил его из завода.
Штингль, который был вынужден уйти и из Херенда, на протяжение многих лет исчезает, затем в 1847 г.
он вновь возникает ненадолго и участвует в произ
водстве фаянса и фарфора в с. Варошлёд, но он вскоре
исчез и оттуда. Из документов его брака с более
поздних десятилетий мы знаем, что он отказался
продолжать ремесло фаянсоделия и он занимался
работой трактирщика до своей смерти.
ШАНДОР МИXАЛИК

