A Windschügel család szerepe a magyar kerámiagyártásban

A régi magyar és a korabeli külföldi művészi
kerámiagyártási törekvések megvilágítására, a ha
zai és az európai mesterek és munkaerők vándor
lásainak, a termelés, a gyártás kölcsönhatására, átszármazására, egymáshoz fűződő kapcsolataik és
kötelékeik ezernyi szálának bemutatására, a gyá
rak létesítésére jellemző példa a Windschügel-csa1 adnak az előbb németországi, majd ausztriai, végül
magyarföldi munkálkodása, a kerámiaművészet tör
ténetében több nemzedéken át vitt szerepe.

Andreas Windschügel
(1755-1786)
A három ország kerámiaiművészetében tevékeny
kedett, Magyarországon is kerámiagyártó dinasztiá
vá terebélyesedett Windschügel család első előt
tünk ismeretes őse, Andreas Windschügel, bajor
földön született, a sulzbachi járásban levő Kaltenbrunnban. Három évtizeden át kísérhetjük nyomon.
Először 1755-ben hallunk róla, amikor is a Salzbach közelében levő Phillippsburger-Hammer fajánszgyárat mint porcelángyáros (Porzellanfabrikant) óhajtja bérbevenni. Ekkor „arcanist"-nak is
nevezik. Ezzel fejezték ki és hangsúlyozták, hogy
a gyár bérletére pályázó Andreas Windschügel a
kerámiagyártás tudományában járatos, fontos sze
mély. Olyan, aki a festés vezetője, a színek és ke
verékek alkalmazási titkaiba beavatott, a gyárt
mányok massza-összetételének ismerője: a művé
szi kerámia technika és technológiai dolgainak
mestere és tudója.
Képességeit, tudását, művészetét azonban nem
volt módja bizonyítani, mert már a következő év
elején a gyár leégett. A nagy rátörő mester anyagi
elégtelensége miatt sem tudta a gyárat átvenni.
Ezután 1759-ben kap újra szerepet. Az Ambergben ma jolikagy ár létesítésére engedélyt szerzett
Simon Hetzendorfer polgármester Andreas Wind
schügel „Arbeiter"-t arra vette rá, hogy munkahe
lyét adja fel és álljon szolgálatába. Az előlegezett
bizalom csalódássá változott. A gyárvezetői (Fab-

rikmeister) rangra emelkedett Windschügel nem
tudott fehér mázat előállítani és ezért a remények
nem valósultak meg.
Két év veszett így kárba. 1761-ben mesterünk
még ott dolgozik. Feljegyezték azt is, hogy a gyár
a szükséges föld egy részét Andreas Windschügel
szülőhelyéről : Kaltenbrunnból hozatta és ebben Jo
hann Windschügel odavalósi „Hafner"-nek szerepe
volt. Sikertelen szereplése után — végre, annyi re
ménykedés és várakozás után — 3 évi szerződéssel
a katolikus Andreas Windschügel vezetőként a
Sulzbach melletti Philippsburger-Haimmetr gyár élé
re kerül.
Innen 1770-ben Frankenthalba, a hét legnagyobb
német gyár egyikébe ment és mint „Bossierer' 'kí
vánt működni. De ez sem sikerült és 1774 októbe
rében innen is tovább kellett állnia. 1777-ben a
Rajna közelében, az Ixheim-i gyárban dolgozott,
1778-ban Worms körzetében, Dirmsteinben.
A XVIII. század nyolcvanas évei derekán végre
megcsillant az állandó megtelepedés lehetősége.
1784 augusztus 16-án a saját maga és Carl August
fia nevében hercegi privilégiumot kérelmez „engli
sche Porcelilaine Fabrik", „englische steinerne Porceilain-Fabrique" létesítésére, angol kőedény gyár
tására. Másnap már meg is kapják a privilégiu
mot, azzal, hogy a pfalzi térségben levő Zweiforücken
melletti
Bubenhausen-ben
létesítendő
gyárban
lehetőleg hazai munkásakat alkalmazzanak. Az apa
és a fia számításai azonban nem váltak be. Kétévi
együttműködés után gyárukat a hercegi kezelőségnek átadni kényszerültek.

Carl August Windschügel

(1751-1821)
Az alsópfalzi zweibrückeni hercegségben levő
Bubenhausen-i „angol porcellán" gyár 1786-ban
történt elhagyása után a két Windschügel — az
apa és fia — együttműködése nem folytatódott
tovább. Ütjaik szétváltak. Amikor ugyanis 1790ben, az akkor élete harmincas évei derekán járó
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Carl August Windschügelire Engelhartszellben is
mét rábukkanunk, már a bajor földet, Németország
területét is elhagyta. A Duna ausztriai felső folyá
sánál, Passau közelében, a bajor és osztrák határ
találkozási pontjával szemben, a nagy folyam jobb
partján fekvő Engelhartszellben — Johann Klobszkyval és más társakkal együttesen — birtokosa az
„Engelhartszell in Oesterreich ob der Enns"-ben
levő császári királyi privilegizált „Steingut Geschirr
Fabrique"-nak.
Ezt a gyárat mindezideig csak úgy ismertük, mint
a bécsi porcelángyárnak a passaui kaolint biztosító
XVIII. századvégi fióktelepét. Meglepő tehát, hogy
— íme — 1790-ben már virágzó, bizakodással teli
gyár volt. Alapítása, kiépülése még a nyolcvanas
években történhetett, hiszen 1790-ben már mint jó1
felerősödött üzem remélte felvirágzását.
A hatóságokhoz benyújtott beadványaiban és hir
detményeiben Windschügel maga tesz említést ar
ról, hogy „ganz besonderen Steinarten"-ből, vagyis
egészen különleges kőfajták keverékéből és össze
olvasztásából állítják elő edényeiket és ezek a ké
szítmények már akkoriban, 1790 táján, nagy tet
szést arattak, széles körben ismeretesek, „a magas
uraságok" már osztatlan megelégedéssel használ
ják.
A gyár bécsi lerakatának röplapszerű, nyomta
tott, reánk maradt árjegyzék-hirdetményéből- ér
tesülünk arról, hogy az „Untern Dachlauben"-ben,
a Kék Sündisznónál (Blauer Igl), az 571. szám alatt
gyárának nemcsak az egyszerű angol kőedény-ké
szítményeit árulják, hanem a szokásos ovális és ke
rek levesestálakon és tálakon, harangtálakon, salátás tálakon, tálcás mártás csészéken, leves- és
edénytányérokon, háromlábú sótartókon, mustárés tormatartókon, tojáspoharakon, valamint ovális
és kerek csemegetartón, vajtartókon, fagylaltoscsészéken, üveg- és hűtőedényeken, puncsfazékon. lá
basokon és serpenyőkön, vermuth korsókon, kávésés tejes-, teáskannákon, cukortartón, mosdókészle
ten, tejikiöntő lábasokon, tojásserpenyön, ételtartó
és ételhordó edényeken, pomádétégelyeken, írókész
leten, asztali- és éjjeli lámpákon, ovális, valamint
kerek éjjeli-edényeken kívül márványból és külön
böző kőfajtákból a következő készítményei is van
nak:
Kávés- és tejeskannák, teásfiaskó, kávéspoharak
és csészék, kredenc tálcák, oszlopokkal és puttók
kal (gyermekekkel) ellátott írókészletek, fehér
márvány írókészlet, kis asztallapok, nagyobb és
kisebb botgombok, ovális tübákos szelencék, gyer

mekekkel díszített nagy (27 forintos) vázak, kecs
kefejjel ékített, 13 forint 20 krajcárba kerülő nagy
vázák, szintén nagyméretű (9 forintos) szatirfejes
vázák, 9 forintos római nagy vázák, redőgirlandos
(6 forintos), babérkoszorus (4 forint 30 krajcáros),
virágszálakkal ékített (4 forint 30 krajcár), agát í4
forint 30 krajcár) és gyöngyökkel ékített (4 forint)
vázák.
Az engelhartszelli kőedénygyár piacszerzési ter
jeszkedési tervei között — a bécsi lerakat sikerei
alapján — Windschügel figyelme mind határozot
tabban kezdett a magyarföldi értékesítés felé irá
nyulni. Végre, 1790 közepén, tetté vált a sok terv.
Különleges kőfajták összeolvasztásából készült edé
nyeik Pesten való árusítására és raktározására a
Bécsben már meglevő lerakatuk mintájára Pesten
is lerakat engedélyezését kérelmezik. Folyamodvá
nyukkal egyidejűleg Írét kávéscsészét is küldtek,
hogy ezek alapján a városi tanácsbelieknek készít
ményeikről fogalmuk és elképzelésük legyen. A
mintapéldányok egyike „olvasztott kovából", a má
sik márványból készült. Miként beadványukban ki
fejtették, vörös és kék színben is készítenek ilye
neket.
Pest város tanácsa meglepő gyorsasággal döntött
ügyükben. Rövid úton azzal utasította el őket, hogy
a magyarországi belföldi hazai gyárak a közönség
ilyen irányú igényeit ki tudják elégíteni.'' Nemso
kára, 1790 augusztus 7-én kérelmüket, munkálko
dásaikat, készítményeiket jobban megvilágító be
advánnyal fordulnak a tanácshoz. Mellékelik nyom
tatott árjegyzék-hirdetményüket is és így próbálják
megértetni a tanáccsal, hogy a belföldi gyártmányok
nál nemcsak tetszetősebbek, minőségileg jobbak a
készítményeik, hanem azok igen jelentősek is, mint
hogy nemcsak itt, hanem egész Európában még so
hasem látott találmányokkal készültek ezek az edé
nyek és dísziműtárgyak, nem is átfestettek azok, ha
nem kova és különböző más kövek (márvány, szép
más kőfajták) anyagából összeállítottak és fekete
biszkvit, jáspis, porfir, zafir, lapislazuli hatásúak/
Az árjegyzék-hirdetményben (a Preis-Tabelleben)
felsorolt készítmények és a hirdetmény bevezető ré
szében megjelölt gyártási fajták sokasága nagy
gyár képét tárja elénk. A gyártmány-fajták nevei
világosítanak fel arról, hogy a kova, márvány és
másfajta kövekből készült fekete biszkvit, jáspis,
porfir, zafir, lapislazulik lényegében mindazok,
amelyekkel Josiah Wedgwood ajándékozta meg a
korát, vagy amelyeknek felfejlesztésére az ő mun
kásságának gyümölcse.

Amióta í 768-ban Josiah Wedgwood kikísérletezte
és felfedezte a róla elnevezett kőedényt, az egész
világ keramikusai hódoló tekintettel figyelték az
Anglia középső részében, a stattfoirdi grófságban
tevékenykedő Wedgwoodot. Ámulva látták, hogy a
fazekasok által ősi múltba tűnt idők óta kedvelt
és gyakorolt, többszínű massza egybegyúrásokkal
vagy folyatással előállított
márványnak vagy
achátnak nevezett edények terén is milyen meglepő
újdonságokat, új eredményeket tud elérni s a fe
hér, barna kék színű márványozott áruit milyen
zsenialitással teszi a természetes achat és az antik
klasszikus vázák anyagához hasonlatossá. Ezenkí
vül olyan márványozással is díszít egyes edénye
ket, amelyek a könyvkötők előzékpapírjaira emlé
keztetnek.
Nemsokára, már 1769 táján az ókori közeikeleti
tájak fekete edényeire emlékeztető szénfekete
gyártmányaival lepi meg a világot. Ö saját maga
nevezte el „Black bazaltes", fekete bazaltáruknak
ezeket, de keménységük miatt használta rájuk a
„black porcelaine" elnevezést is. Keramikus kor
társai között lábra kapott a „black Egyptian" meg
jelölés is. A XVIII. század hetvenes évei közepén
kezdte forgalmazni jáspis áruit, melyek nevét szin
tén ő maga adta a „Jasper-Ware" megjelöléssel. En
nek anyagát fémoxidokkal lilásvörösre, kékre, sár
gára, zöldre színesítette. Wedgwood maga a kéket
kedvelte, felületüket pedig reliefes fehér figurák
kal, jelenetekkel, kompozíciókkal díszítette.
Lehetséges, hogy Engelhartszellben Windschügelék nem voltak teljes szolgai követők és így nem
csupán a Wedgwood-masszák alapján gyártottak.
Az is feltehető, hogy amiként Josiah Wedgwood
nemcsak a kőedény korszerű új matériáját (anya
gát) tudta végleg kialakítani, hanem a kifejezés
megjelenítő formavilágát is, éppen úgy, ehhez ha
sonlatosan Windschügeléknek is voltak ilyenfajta
törekvéseik és az engelhartszelli kőedények is csak
részben vették át, csak egyrészük követte az ezüst,
porcelán vagy az üvegedények alakjait, vagy a
Wedgwood által létrehozott formákat. Nincs rá bi
zonyíték, de feltételezhető, hogy Windschügelék
gyártmányainak zöme a saját anyagát kifejező,
olyan termékek voltak, amelyek az új kőedény for
máiban öltöttek testet. Természetes, Wedgwood
nagy tanításának; az anyag, a kifejező forma és a
stílus hármas egységének tökéletes betartásával és
érvényesítésével.
Hisz ez volt a kor kerámiai nagy alaptörvénye.
Nem szigetelődött el a Wedgwood-féle műhelyek

ben. Elterjedt, éppen úgy, miként Wedgwood min
den nagy felfedezése és új eredménye is villám
gyorsan érvényesült nemcsak az angliai, hanem
szerteszét ezerféle, minden egyes, megújhodni, kor
szerűsödni vágyó európai műhelyben.
Ennek következtében igen röpke idő múlva, még
a XVIII. század hatvanas éveiben, tehát majdnem
a legszorosabb egyidejűségben John Turner „Jas
per" és „Bazalt Waren"-jei már csak igen kevéssel
maradnak el Wedgwood készítményei mögött. Eli
jah Mayer is, éppen a közelben, Hanleyben éppen
úgy, mint G. Greenwood Fentonban, korai, hű kö
vetője a fekete bazaltnak.
De áradtak és özönlöttek az eredeti Wedgwood
készítményeken kívül a márványos és bazalt áruk
a Yorkshirei grófságban fekvő Leeds-ből is. A gyár
német, francia, spanyol listái nyújtanak tájékozta
tót arról, hogy mekkora mennyiségben gyártották
ezeket az európai piac számára. Lemérhetően jel
zik, mennyire kedvelték Európában a Leedsben
készített dolgokat.
Ha magát az európai kontinenst tekintjük, szem
beötlik, hogy a XVIII. század végén már Orleansban is gyártanak jáspis, márvány és kőedényeket.
NémeLországban a hetvenes-nyolcvanas években
térnek át a kőedényre és a legelső alapításúnak
vélt Cassel-i kőedénygyárban a Louis XVI. korban
szintén „Agate-Ware, Achat, Porphyr, Jaspis, Ser
pentin, und andere Steinarten nahzubilden" dol
gokat készítenek. A messzi északon, fenn a porosz
országi Königsbergben 1776—1785 között már a
Collin gyár is gyártott fekete bazalt imitációkat. 5
így készültek —• szerteszét — a márványhoz, az
achat és más kövekhez, kőzetekhez hasonlító, egy
re megtévesztőbben hasonló díszvázák, nagy edé
nyek, a XVIII. század második felében egyre gyorsulóbb tempóban. Kobalttal, mangánnal, fémoxi
dokkal színezték és festették a masszákat és ma
gukat a készítményeket.
A kőedénykészítésben a „Färbung der Masse"
még virágkorát éli, amikor Windschügel 1790-ben
felbukkan előttük. Bő tere, alkalma, módja volt
meríteni, példákat venni az angliai és a kontinens
kőedénygyárainak óriási készítménytömegéből.
Windschügel is, mint jó arcanista, mesterségét re
mekül értő szakember, bizonyára saját maga lele
ményessége és ötletessége révén is több újítást, mó
dosítást vezethetett be, új eljárásokkal javíthatott,
gazdagíthatta a kőedénygyártást és készítést. Más
különben nem hirdethette volna 1790-ben engelhart
szelli gyára készítményeit azzal, hogy azok egy ré-
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sze „nemcsak itt, hanem egész Európában még so
hasem látott találmányok."
Amíg Engelhartszelltől nyugatra, Németország
ban s szerte Nyugat-Európában magát a kőedényt s
az ásványokat, köveket utánzó kerámiai készítmé
nyek már sokfelé divatosak és közismertek voltak,
addig az Ausztria nyugati határától kelet felé eső
osztrák és magyar területeken azok még tényleg
„még soha nem látott találmányok", gyártmányok
lehettek, miiként azt a Windschügel-féle bécsi „Kék
Sün" lerakat hirdetménye is mondja.
A „Der Neue Kurier aus Ungarn" egyik hirdet
ménye már 1788-ban agitálja a magyar közönséget
és felhívja a figyelmet Ignaz Reinovich trieszti sza
badalmazott gyára „Danziger Porzellan" készítmé
nyeire. A hazai földön azonban ebben az időtájban
még csak a holicsi gyár az egyetlen, amely kő
edényt készít. Talán 1786-ban lehetne megjelölni
azt az évet, amelytől kezdve — pár évi előző kísér
letezés után — rendszeresen készítenek ott kő
edényt. Egy évvel később, hogy Windsehügel 1790ben megkísérli egy pesti lerakat létesítését, Holicson csupán az a helyzet, hogy kénsárga alapra még
mindig csak fekete színnel festett díszítéseket tud
nak alkalmazni, vagy rézmetszet-levonólappal ope
rálnak.
De ekkor, magyar földön, Holicson kívül már
Budán is lábra kap a kőedény késztése. Ide plán
tálója Germain Gáspár. Nagytudású, kiváló szak
ember. A holicsi gyár nagy hínre növekedett egy
kori mesterének a fia, aki már ekkor Itáliát is meg
járta, s egy ideig igazgatója is volt a faenzai Ferniani gyárnak. Hazatérése után egy ideig a budai
Kuny fajanszgyárában helyezkedett el, majd összekülönbözések miatt szétválva, önálló, anyagi lehe
tőségeihez szabott kőedénygyárat rendez be magá
nak. Méretre szerény üzemében nagy álmokkal és
arnlbicióval küzd tervei megvalósításáért, a szó szo
ros értelmében viaskodva Kuny Domonkossal, aki
egzisztenciájának vesztét érző féktelen dühében eltaposására tör. Kuny és Germain egymás elleni
harcra szállásának az időpontjában, ebben a kiéle
zett helyzetben jelentkezik Windsehügel azzal, hogy
a Budán két egymást ölő keramikus testvérvárosá
ban, Pesten gyártmányai értékesítésére állandó lerakatot szándékszik létesíteni.
E nagy kavarodásnak két áldozata lett:
a) eltipródott a tőkeszegény, anyagiakkal küzdő
Germain Gáspár, a külföldön is hírt, nevet, elis
merést és 'becsületet szerzett magyarföldi mester,
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b) de kárát látta mindennek az egész magyar ke
rámiakultúra, mert a Windsehügel által készített
különleges áruknak az ország szívében való áru
sítása lökőeraként hatott volna. Követni és utánozni
kényszerülték volna a konkurreinciát. A verseny
fejlődésre szorított s a Holicson működő és a Budán
keletkezett Germain^gyár, valamint a Kuny mű
helyben létesített kőedényrészleg, tehát az akkori
hazad gyárainknak még e legcsekélyebb esetben is
legalább a Windschügel-féle készítményeket elérő
termékek nívójára, sokfajtaságára kellett volna fel
emelkedniük.
Az 1790-es pestbudai hármas harc végső fokon
mégis azt eredményezte, hogy noha lehetetlenné
tették a kőedénygyártást Budán meghonosító Ger
main prosperálását, a kőedény készítését mégsem
szüntették be, mert Kuny rákényszerült, hogy a
Germain elleni harcában versenyképessége érdeké
ben fajánszgyárában kőedényt készítő részleget is
létesítsen, maga is kőedényt gyártson. Germain letiprása után ennek fenntartását továbbra is kény
telen volt vállalni, mert a keletkező új k o n k u r e n 
ciákkal mint pl. Cserny Balázsnak a Zöld Fához
címzett budai kőedénygyárával csak így bírta a
küzdelmet, fennmaradását és létét biztosítani.
Kunynak Windsehügel elleni harca is eredménye
zett maradandót; a Kuny-féle márványozott (folya
tott mázas) edények (tálak és tányérok) — ame
lyekre tulajdonképpen végül is az uralkodói szaba
dalmat kapta, — a Windsehügel elleni harcokban
születtek; Kuny budai műhelyéiben. A védekezés
ben, a megmaradásért vívott küzdelmek során.
Amint 1790 szeptember 20-án Pest városi taná
csa ezt a Windschügelékkel lényegében egyetértő
Helytartó Tanácsnak kifejtette, nem is azért uta
sították el a külföldieknek a hazai lerakat létesí
tését szándékozó tervét, mert Budán akkor hasonló
gyár már működött, hanem amiatt is, mert az
ilyesfajta gyárakat, ha már vannak, közérdek vé
deni: a politikai elveknek is az felel meg, hogy
minél több gyárunk legyen. Ez azonban még nem
valósult meg, mert Magyarországon a gyárosok
minden igyekezete, „mint a fű, elnyomatik". Az or
szág tartozik tehát a magyarországi gyárak alapí
tását megkönnyíteni.
Pesti lerakatok létesítéséneik meghiúsulása után
Carl August Windsehügel hosszabb időre eltűnik
szemünk elől. Kerek másfél évtized után az alsó
ausztriai Sankt-Pölten császári királyi kőedénygyá
rában bukkanunk nyomára. Ez a gyár, — amelyet
állítólag" Andreas Leinvather alapított — a ma-

gyár közönségnek az Ofner Zeitung 1798 márcuis
15-i számában mutatkozik be és egyúttal hírül adja,
hogy a József-napi vásáron szándékozik a pesti
közönség elé lépni. Krémszínű és egyéb, angolstílű
edényei a valódi angliai kőedényeik tulajdonságait
bírják és nemcsak minőségükkel, de formáiknál
fogva is kiválóak.
Ez az osztrák gyár magyarországi üzemekkel és
kerámiai dolgozókkal is hamarosan kiépítette kap
csolatait. Egyes munkásai Holicsra, Pápára szegőd
tek át. Magyar földről is több dolgozó. munkálko
dott Alsó-Ausztriának ebben a számontartott kő
edénygyárában.
A mi szempontunkból különös fontosságú és je
lentős, hogy korszerűtlenné vált elavult kemencéi
helyébe éppen Carl August Windschügel épített
újakat. Ezek voltak a prototípusai azoknak a mo
dern kemencéknek, amelyeket azután ez a zseniális
keramikus Magyarországon felépített.
Windschügel 1804 közepéig maradt a Sankt-Pölten-i gyár kötelékében. Ez év májusa végén érte
sítik Bécsből a holicsi gyár vezetőségét, hogy Carl
August Windschügelt azzal a megbízással fogják
Holicsra küldni, hogy az angol kőedénytermékekkel
kapcsolatos eddigi manipulációt vizsgálja felül és
arról jelentést készítsen. Ennek érdekében a gyár
felügyelője (Fabriks-Verwaiter) mutassa meg a
gyár épületét, részlegeivel együtt, szóval röviden
mindazt, ami az angol kőedénykészítéssel kapcso
latos. 7
Ezzel és ettől kezdve Carl August Windschügel
élete, egészen haláláig, 17 további éven át bekap
csolódik és teljesen beleépül a magyar kőedényké
szítés történetébe.
1804 június 18-án „Albrecht Edler von Mayer,
к. к. winkl. Hofrath, geh. Kammer Zahlmeister und
Director der к. к. Familien-Herrschaften" írásos
értesítéssel adja hírül a gyárnak, hogy az új Werk
meister Windschügelt június 20-án családjával és
„seinen Habseligkitein"-iével Bécsen át Holicsra
szállítják „mit dem Geschiirrwagen." Jelzi egyúttal
azt is, hogy a vele érkező Anton Windschügel —
(akit később Sohn des Herrn Windschügelnek ne
veznek) — „als Ereidherr und zugleich als ein dem
Werkmeister in seinem Geschäft unterstützendes
Individium" feladattal és megbízással vesz részt a
gyári munkálkodásokban.
A június 21-i pénztárkimutatás szerint Carl
August Windschügel útiköltségeit 1300 forint ki
utalással rendezik,
a) 1000 forint „Zur Berichtigung seiner Schuldpost

an die k. k. priv. St. PÖltner Steingutfabrik, aus
welcher der selbe ausgetreten und
b) 300 fit zu verschiedenen sonst nöthigen Erfor
dernissen", részletekben való visszafizetés kötele
zettségével.
A közeli hetekben a Sankt-Pöliten-i gyárból a két
Windschügelen kívül többen, így Anton Kaiser
Dreher, Leopold Steigendorfer Glasurer és még
mások is, valóságos kerámiai kis gárda és munkás
kolónia, átköltözik és áttelepszik Holicsra.
Carl August és Anton Windsohügellel egyidejűleg
— 1804 október—decemberében — a holicsi gyár
ban még egy Franz Windschügel is dolgozik.8
Ezeket alig egy évvel megelőzően, 1803 májusá
ban fennállásának és létének nagy válságát, sors
döntő nehézségeit vészelte át a gyár. A napóleoni
hadakozások hatása alatt I. Ferenc a kerámiagyár
tást már végképp meg is akarta szüntetni Holicson
s helyébe posztókészítésre kívánta átállítani a gyá
rat. Szándékát szerencsére megváltoztatta, folytat
ták a gyártást s 1804 őszétől nagy ütemben —
egyre-másra váltakozó eredményességgel — tovább
folynak a próbák. Tichlernek, a gyár régi Werkmeisterének és szakmai oszlopának hat próbája is
sikerül, mindegyikük „gut und schön."
Windschügel nehezebben boldogul: sokfajtával,
sokféleséggel próbálkozik és emiatt is eredményei
sokszor a várakozás alatt maradnak. Könnyebb, ol
csóbb, vékonyabb és tartósabb, tehát versenyképe
sebb edények előállítására alkalmas masszát várnak
tőle. Minthogy ezt kilátásba helyezite, a bizakodó
gyári vezetőség a készítmények eladási árát le is
szállította. Ezzel szemben, már 1905 február 5-én,
arról panaszlkodnak, hogy Windschügel Werkmeis
ter sok baklövése, sikertelensége és szerencsétlen
tette miatt a leszállított áru készítményeiket vesz
teség nélkül nem bírják tovább árusítani. A gyári
dolgozók összetartása is megbomlott. Egyenetlenség
támadt közöttük és „undorodást keltő" rendetlen
ség keletkezett.
A gyűlölködés 1805 május végén odyan mérvű,
hogy Windschügel művezető, valamint a vele érke
zett segítő erők távozását a gyárban már eldöntött
dolognak vélték.
Helyébe a bécsi porcelángyár egyik legnagyobb
hírességének, Joseph Leithner személyének 'a holi
csi gyártásba való bekapcsolását vették tervbe és
hamarosan alkalmat teremtettek arra is, hogy a ki
szemelt utódnak tekintett nagy mester akkor tájé
kozódhatott Holicson, amikor Windschügel még ott
tartózkodott.

73

A holicsi gyárból távozni szándékozó Windschügelnek volna visszatérési lehetősége a Sankt-Pölten-i
gyárba, ahol kitűnő képességeire nemcsak jól em
lékeztek még, hanem a gyár nemrég épített hatal
mas kemencéi állandó fényes bizonyságát adták
Windschügel tudásának. Mehetett volna a Bécsben
működő Hardmuth-féle kőedénygyárba is, amelyet
éppen akkoriban, 1804-ben mint modernizált „к. k.
priv. neuerdings verbesserten Steingut Fabrique"-ot
hirdetnek. Ez azonban igen szerény kenyeret bizto
sítana, hiszen csupán csak kék szegéllyel díszített
fehér típust, egyfajta kőedényt gyárt.
Az ötvenedik életévét ekkoriban elért Windschü
gel nem akar csendes révbe húzódni. Még nagy
erők feszülését érzi magában. Megelégedéssel néz
vissza egykori engelhartszelli gyárára, jólesőleg
melengeti még őt a Sankt-Pölten-i gyár korszerű
sítéséért kapót elismerés és rangot nyert azzal is,
hogy a holicsi császári királyi fajansz- és kőedény
gyárnak egyik vezetőjeként, fontos pozícióban és
nagy feladattal megbízva működhetik. De ez a
holicsi gyár sem a régi már. Mint fajánszgyár, a
legrégibb alapítású és a legrangosabb üzem volt az
egész monarchiában. A XIX. század elején azon
ban a régi művészeti törekvések hátraszorultak és
merkantil célokat szolgáló üzemmé vált, amelyet
nemrégiben még maga a császár is fel óhajtott
hagyni, s kerámiai gyár helyett posztógyárrá kí
vánt változtatni.
A dolgozók egymást kellőleg nem becsülő han
gulatban „viperafészek"-ké vált gyárban már
Windschügel sem érzi jól magát. Űj létesítmény
alapítására, annak fellendítésére vágyik. Élénk fi
gyelemmel hallgatja az 1802-ben Pápán már gyár
alapítással próbálkozott Postbichal és Schneller
holicsi gyári dolgozók információit és amikor még
magáról Pápáról is érintkezésbe lépneik vele, egy
szerre elsöprődnek a külföldre való visszatérés ter
vei és elhatározássá szilárdul meg benne, hogy
Magyarországon marad, itt telepszik le és sorsát
véglegesen a magyar kerámiagyártáshoz köti. Ezért
csakhamar hivatalosan be is jelenti a holicsi gyár
nak azt a szándékát, hogy Pápára megy, mert ott
egy gyár létesítéséhez társulatot kíván szerezni.
A holicsi gyár vezetőségéhez 1805 augusztus 30-án
küldött írásában vállalkozását „Esterházy gróf, Tax
und Taxa gróf, több pápai és pesti kereskedő által
társulási alapon létrehozott gyár"-nak nevezi.B
1805 július havában még öt nagy égetést eszkö
zöl. S bár már állandóan menetkész és máris szí
vesen távozna Holicsról, mégis kénytelen ott ros
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tokolni, az angol kőedénygyártást tovább irányí
tani, mert a gyár vezetősége visszatartja, nem en
gedi távozni. Október 3-án ismételten és újra kéri
elbocsátását, a Pápára való átköltözéséhez szüksé
ges 100 forint útiköltség utalványozásával együtt.
De még ekkor sem bocsátják el a gyár kötelékéből.
Szabadulása érdekében és szabadságáért végül is
felajánlja, hogy az általa ismert, titkát képező
а г с о n a - t, vagyis a készítményeihez szolgáló
anyag receptjét, az Arcanumot a holicsi gyár hasz
nára átadja. Rá is kényszerítették, hogy titkát
Joseph Tuwora gyári Verschleissbeamter (kereske
delmi szakember) előtt fedje fel és mondja tollba.
Ennek mgtörténte után, az október 14-i jelentéséből
értesülünk a gyárból való kilépéséről.
Előzőleg, már július végén Anton nevű fia is ott
hagyta a gyárat és Pápára utazott Anton Kaiser ko
rongossal és Franz Schneller-rel, a holicsi pék fiá
val."1 Rajtuk kívül még Postbichal, Alexander Rit
ter „iuven. Fabricator", Steigersdorfer Lipót máz
készítő, Steigersdorfer József mintázó is Holicsról
Pápára mennek. Egy kis sereg, szervezett gárda
tömörült tehát Holicson Windshügel köré, amely
nek tagjai a pápai gyáralapítási terv realizálására
tényleg programszerűen léptek ki és telepedtek át
Pápára, az ott tervbevett kőedénygyár létesítésére,
a kőedénygyártás gyakorlati megvalósítására.
Amikor Windschügelék Pápán nagyszabású ter
veik gyakorlati megvalósításába fogtak, az általuk
alighogy elhagyott Holicsra rázúdultak a napóleoni
hadakozások csapásai, a lőporfüstös viharnak a ve
szélyt, rombolást, szerencsétlenséget hozó hullámai.
Az akkor már hat évtizede működő, a Monarchia
büszkeségévé nőtt gyárba behatoltak a cári orosz
csapatok. Az 1806 március 1-én felvett jegyzék az
oroszok által okozott kárt 8090 forintban össze
gezte. (Ebből 3879 frt 45 kr a gyárat ért kár.) Más
fél évtized múlva, 1821-ben, annak a Tuwora iroda
tisztnek, akivel Windschügel annakidején az arca
num titkát közölte, — az akkor már nyugállomány
ban levő Paul Horn Werkmeister részletesen el
mondta, hogy a cári orosz sereg 1805-ben, önkényes
beszállásakor az edényekkel telt ládák tömegét
törte fel, az edényekt kidobálták. 11
Windschügel tehát eléggé kellő időben távozott
Pápára. A napóleoni tumultusok ugyan ide is elér
tek, mégis lényegesen nyugodtabb körülmények
között tudta választott új hazájában a pápai kő
edénykészítést segíteni, fejleszteni és fellendíteni.
Annak ellenére, hogy a holicsi gyárban az ő tá
vozása után a Windschügel-féle arcanumot a kő-

edénykészítésnél még sűrűen és sok éven át fel
használták, kapcsolatai Holiccsal mégis megszakad
tak. Windschügel Pápán végleges otthonra lelt.
Vinter Mátyásiban az őt megértő, terveit, törekvé
seit segítő társat talált, jó főnököt, kiváló képes
ségű gyártulajdonost. Windschügel, a maga által
kiválasztott és Sankt-Pölten-ben, Holicson is vele
volt társakból kitűnő együttest tudott alakítani. A
pápai gyárat így csakhamar lábra állították s Wind
schügel megépíthette az ország nevezetességeivé
vált pápai edényégető kemencéiket, amelyekhez
hasonlatosak csupán — az ugyancsak ő általa épí
tett —Sankt-Pölten-iek voltak.
Ilyen miliőben és ilyen légkörben sok vált való
sággá régi álmaiból és régi terveiből is. Már 1790ben a magyar piacra kívánta juttatni „találmányok
kal készített" fekete bazalt, jáspis, porphyr, márványos készítményeit. Alig kétsígfs, hogy a megjelö
lések mögött az angol Wedgwood által feltalált,
fémoxidokkal színezett kőedényféleségekhez hason
latos készítmények rejlettek. Ezeket a holicsi gyár
ban nem sikerült meghonosítania, bevezettetnie,
holott éppen ő volt az ottani — (de csak kénsárga
és krémszínű edényeket készítő) —• kőedényrészleg
vezetője.
Pápán Windschügel végre korlátozás nélküli sza
bad kezet nyert. Maguk a pápai kőedények valla
nak, tanúskodnak erről. Ugyanis ha a magyaror
szági egykori kőedény készítés emlékanyagát átnéz
zük, szemünkbe ötlik, hogy éppen a pápai gyár az,
amelyik az eredeti angol Wedgwood edényeket a
legjobban és a legnagyobb előszeretettel már a leg
korábbi kezdettel vette előképül. 12
Akik erre felfigyeltek, a pápai kőedénykészítők
anglomán érzületeire vezették vissza a jelensége
ket. Most már azonban, Carl August Windschügel
életútja némi ismeretében, a Wedgwood-i igézetben
élt keramikusunk 1790-es próbálkozását, kudarcát
jóvátevő, elfojtott tettvágyának egy késői, Pápán
történt megvalósulását látjuk és véljük ezekben.
Összefüggést, kapcsolatot látunk az 1790-es pró
bálkozás és a Pápán Wedgwood-minták és előké
pek alapján folytatott, virágbaszökikent kőedényké
szítés között. Kontinuitást érzünk ezekben az alko
tásokban, az engelhartszelü álmok nem a holicsi
gyárban, hanem Pápán testesedtek, váltak való
sággá, a magyar kőedénykészítésiben.13
Windschügel további pápai időszakából csak igen
szórványos reá vonatkozó adalékokat sikerült idáig
felderíteni :
1. A pápai római katolikus plébánia anyakönyvé

nek az 1807 január 28-i feljegyzése örökíti meg,
hogy Vindsigel (!) Károly és Dorottya nevű fele
sége fiacskáját az nap keresztelték János névre. 14
2. 1811 szeptember 15-ón Bendt János „iuvenis",
„Fabri sodalis" és Czettl Anna esküvőjén tanú.
És végül az a feljegyzés, amely megörökítette,
hogy
3. 1821 szeptember 19-én, Augustus Windschigl,
viduus (özvegy), „Plebejus", 67 éves korában Pápán
meghalt. 15
Egyszerűen csak így: plebejusnak, közrendbéli,
köznépbelinek nevezik ezt a nagy mestert, aki
messze idegenből hozzánk származott, munkásságá
val, tudásával, alkotásaival a magyar kerámia tör
ténetének egyik legnagyobb előlendítőjévé, egyéni
ségévé nőtte ki magát, aki a régi művességünk
egyik legnagyobb zsenije.
Életéből 37 évet ismerünk. Bajorországból került
Ausztriába, majd onnan Holicsra, végül Papára.
Magyar területen élte le utolsó 17 évét. Amikor
Kunits Mihály nyugalmazott főelemi iskolai igaz
gató a magyarországi topográfiájához adatokat
gyűjtött, 1819 késő őszén hosszasan tartózkodott a
pápai kőedénygyárban és még személyesen beszélt
ая akkor 65 éves öreg Carl August Windschügellel.
Művében elragadtatással számol be az ott tapasz
taltakról: „Holies után az első rangot neki kell adni
Magyarországon működő kerámiai gyárak sorában.
A Monarchia angol kőedény gyárai között pedig a
legkiválóbb és jó gyárak között kell említeni."
Megemlékezése szerint 1810-től következett be a
fellendülés, miután Winter Mátyás a társaitól meg
váltotta és egymaga vette át az egész gyárat. Sza
bad kezet nyerve, új gyárépületet emelteik, az
agyagelőkészítővel, a feldolgozóval, a formázóval és
az égetővel együtt. Windschügel találmánya és sze
mélyes közreműködése alapján öt köralakú új
égetőkemencét is építettek. Ezek az első angol ke
mencék voltak, melyeket Magyarországon használ
tak, s csak Ausztriában voltak még ilyenek a SanktPölten-i híres kemencék, amelyeket ugyancsak
Windschügel épített. 10
Windschügel magyarországi teljesítményei kor
rendben: a holicsi gyár kőedénykészítő részlegének
a Werkmeister rangban történő vezetése, majd a
holicsi kőedények készítésére szolgáló arcanum.
Munkálkodását a pápai kőedénygyárban kifejtett
tevékenységével tetőzte be. Kunicsnak, a szakértő
kortársnak a gyárról adott értékelő leírása tulaj
donképpen a legszebb bizonyítvány az élete végső
szakaszában végzett munkásságáról.
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E gazdag élet látható eredményei a pápai gyár
ban meghonosított Wedgwood-féle termelés nap
jainkig fennmaradt hírmondó pár készítménye.
A magyar kerámia történetében mindezeken felül
jelentősége még abban is van, hogy ő vele, az ő
személyében származott át a bajor eredetű, a Né
metországban és Ausztriában dolgozott család ma
gyar földre: ő a Windschügelék magyarföldi dinasz
tiájának az alapítója.

W i n d s c h ü g e l Antal
(1786-1832)
A bajor, az osztrák és a magyar kőedénygyár
tásban nevezetes szerepet vitt Carl August Wind
schügel legközvetlenebb segítőtársa, tudásának és
tapasztalatainak örököse, munkásságának folyta
tója: Anton nevű fia volt.
Ez az Anton Windschügel 1804-ben bukkan elő,
amikor is együtt érkezik és költözik át apjával a
Sankt-Pölten-i gyárból magyar földre. A holicsi
gyár iratai és számadásai a kőedénykészítő csoport
dolgozói sorában Freidreheirnek, Modellierernek
(mintázónak) említik, holott ennél jelentősebb és
fontosabb szerepe volt máris az akkor még csak
18. életévében járó Windschügel Antalnak. Albrecht
Edler von Mayer, udvari tanácsos, kamarai fizető
mester és a császári királyi uralkodóház jószág
igazgatója 1804 június 13-án értesíti a holicsi gyár
kezelőségét, hogy a Freidreher-ségen (korongossá
gon), mintázáson kívül az üzemvezetői (Werkmeis
ter) tisztet viselő édesapja ügyködését elősegítő In
dividuum is egyúttal.
A következő, 1805 év derekán ,kilép a gyárból és
Holicsot elhagyva, a létesülő pápai gyár szerveze
tébe lép.17 Ott működik tovább és él a pápai gyár
tás művezetői (Werkmeister) feladatát ellátó édes
apja oldalán, szoros összetartásban azzal a gárdá
val, amely előbb a holicsi gyárban gyülkezett öszsze, majd az öreg Windschügel pápai céljai gyakor
lati megvalósítására áttelepült a Dunántúl akkor
létesült nagy kerámiai gyárba.
Ez a sereg jóban-rosszban egyre szorosabbra fű
ződő kötelékekkel összefonódva, mindvégig kitar
tott.
Barátságuknak, egybetartozásuknak fényes igazolói a Pápára való érkezésük után egy évtized
múlva, 1814 január 11-én tartott esküvők, az azo
kon való szerepük:
Még 1805^ben Ritter Sándor együtt jött Holicsról
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Kaiser Antallal Pápára. Az 1814-i esküvőn is együtt
van a két jóbarát. Kaiser ekkor Ritter egyik ta
núja.
Ez az esküvő egyszerre tartott kettős házasságkö
tés volt. A másik férj Windschügel Antal volt.
Ritter Andretzek Erzsébetet, Windschügel Antal
Andretsch Annát vezette akkor az oltárhoz, 18 a két
egykori holicsi jóbarát ezzel a házsaságkÖtéssel te
hát egyúttal egymás sógoraivá is váltak. 1815 körül
a pápai gyárban dolgozik Litz (Lutz) sodalis fabrisantium, aki szintén sógora a sógoroknak, mert
felesége Andreszek Katalin.
Minthogy a Holicsról első ízben Pápára ment
Postbichal és Schneller is sógorok voltak, a pápai
gyárban kedvező és meghitt viszonyok alakultak
ki. Az apja a fiával volt együtt, a barátokból só
gorok lettek, egymás rokonaivá vált munkásság
dolgozott ott; egyetértve, egymás becsülésével. Ez
a szerencsés alakulás kedvezően hatott a gyár mun
kálkodására, működésére és életére.
Windschügel Antal „Fabricator"-nak, — akit a
hivatalos iratokban gyakran elmagyarosítva Vintsigl-nek neveznek, — Andreszek Annával kötött
házasságából Pápán tíz gyermeke született:
1. Eleonóra Erzsébet. Keresztelték: 1814 decem
ber 6-án.
2. Anna Mária. 1816 augusztus 14-én keresztel
ték. Meghalt 1817 július 24-én.
3. Anna. Keresztvíz alá tartották: 1818 augusz
tus 16-án.
4. Antal János. Keresztelték: 1820 június 11.
5. János. 1822 február 3-án keresztelték.
6. Alajos. Keresztelték: 1823 február 25. Meg
halt 1826 október 30.
7. György. Született 1824-ben. Meghalt 1827 de
cember 31-én, 3 éves korában .
8. Mária. Keresztelték: 1826 április 20-án.
9. Ilona. Keresztelték: 1828-ban. 1832 szeptem
ber 12-én, 4 éves korában halt meg.
10. Johanna. Született 1829 október 31-én.
így élt, ilyen bő gyermekáldásban, 10 gyermek
ből 6 megmaradottal Windschügel Antal. A pápai
gyár ekkor van virágkorában. Az öreg Windschügel
Károly István korszerűen, jól gondozza az üzemet,
hűséges sáfára a gyártásnak. Messze területekre
ható, kiválóságává lett az ország kőedénygyártásá
nak.
Amikor 1815-ben Körmöcbányán felmerült egy
kőedénygyár létesítésének a gondolata, az ottani
városi tanács Windschügel Antal szakértelmét és

közreműködését veszi igénybe. Költségvetést, tájé
koztatót készít, gyártási anyagokat kutat fel, sőt
próbagyártmányokat, kísérleti edényeket is készít.
A munkálatok zömét 1815 október havában végzi és
a hivatalos iratok még azt is feljegyezték róla,
hogy „Windschügel Antal még a már több hasonló
gyárat berendzett édesapjánál nyerte kiképzését.
Mint vizsgázott, kipróbált egyén, más gyárak is
keresik. A munka irányítását végző Windschügel
olyannak mutatta magát, mint akinek egyéni elő
nyei vannak, a gyártás titkait is bírja, s képes a
művet igazgatni." 19
Hasznos munkálkodásával, hozzáértésével és ta
pasztalati felhasználásával meg is szervezte, talpra
állította, megvalósította, be is indította a körmörbányai kőedénygyártást. Vezetését azonban tartósan
nem vette át, hanem visszatért Pápára.
Egy évtized múlva Tatán veszik igénybe és hasz
nosítják gyakorlottságát, képzettségét és tudomá
nyát. Az 1824-ben új alapításként indult kőedény
gyár, — amelyet „A Tatai Zsidó Fischer Mózes
Áron, Stingl Vince kőedény fabricasnak segéd
társa" irányított, — elakadt. Fischer panasza sze
rint osztályostársa, Stingl, az edénykészítésben, ége
tésben, valamint az újonnan épített kemencék épí
téséhez elegendő tudománnyal nem bír s emiatt
szörnyű károkat okoz.
Emiatt egy másik, Pápáról jött mestert,. Wind
schügel Antalt szerződtették a gyárhoz, aki a ke
mencék változtatásával tökéletes, jó eredményeket
produkált. Windschügel közreműködése megalapozta
és a későbbi időben megérleltette a várt eredmé
nyeket és a tatai gyár ennek következtéiben fel is
lendült. 20
Maga Windschügel azonban Tatán sem telepedett
le, hanem, feladata elvégzése után, visszatért Pá
pára. Ezt az is igazolja, hogy további négy gyer
meke is Pápán született.
A magyar kőedénykészítésnek ez a kiválóan mű
ködött mestere 1832 szeptember 12-én, 46 éves ko
rában mint pápai polgár hunyt el, 4 éves Ilona kisleánykájávai egy napon.
A magyar kerámia történetében rangos emléket
hagyott hátra.
Felesége, Anteszek (sic) Anna, másfél évtizeddel
élte túl. Az egész tudását munkájába ölő férje sze
génységben hagyta hátra. Életét emiatt nyomorban
tengette s élete alkonyán, 1845 januárjában a pápai
„Szentilonay"-szegényházba kényszerült bevonulni/ 1

Windschügel Ferenc
(1706-1803-1854)
Azokban az időkben, amikor 1804-ben az öreg
Carl August Windschügel az ausztriai Sankt-Pölten-i kőedénygyárából a holicsi kőedénygyártás irá
nyítására Anton nevű fiával a magyar földre át
telepedett, egy Fratz Windschügel nevű mintázó is
Holicsra érkezik. Kívüle még Jozef Windschügel
mintázó-inas is ott tevékenykedik. Nem tudjuk
még, milyen rokonsági kötelékek kötik őket össze,
de alig vitás, hogy ez a Ferenc és József nevű
Windschügel ivadékok is közeli családtagok le
hettek.
Ez a Windschügel Ferenc „Modellierer" szintén
kilép és otthagyja a holicsi gyárat, amikor az öreg
Carl August Windschügel — Anton nevű fiával és
több gyári munkással együtt — 1085-ben holicsi
művezetői állását feladva, Pápára telepszik át.22
Ettől kezdve mit sem hallunk róla. Egy negyed
század múlva újból előbukkan a Windschügel Fe
renc név, akkor, amidőn 1828 június 17-én Vintschigl
Ferenc és Jung Borbála herendi lakosok házasságot
kötnek egymással. Minthogy a szentgáli plébánia
esketési anyakönyvébe pontosan feljegyezték, hogy
az ifjú férj ekkor 23 éves, kétségtelen, hogy az
1804—105-ben Holicson már szereplő és az 1828-ban
házasságra lépő, még csak 23 éves Windschügel Fe
renc nem egyazon, hanem két különböző személy.
Holies, Pápa, Körmöcbánya, Tata után ezek szorint tehát Herendre is elágazódott, ott is gyökeret
vert a Magyarországra áttelepedett Windschügel
család egyik ága.
A szentgáli plébánia keresztelési és halotti anya
könyve szerint a Windschügel Ferenc és Jung Bor
bála házaspárnak hét gyermeke született. Vala
mennyi Herenden:
1—2. István és János (ikrek). Születtek és meg
haltak 1829 október 23-án.
3. Rozália. Született 1830 december 22-én.
4. János. Született 1833 március 8. Valószínűleg
azonos azzal a W. János Józseffel, aki 1856-ban
Keller Erzsébettel házasságot köt.
5. Mihály. Született 1835 szeptember 26-án.
6. Béla. Született 1838 május 20. Meghalt 1840
február 27.
7. Borbála. Született 1839 július 5-én.23
Herenden vásárolt házuk árának kifizetésére
1830-ban 300 váltó forintot vettek kölcsön Winter
Mátyás pápai kőedénygyárostól. Ezt az adósságukat
Veszprém vármegye 1831-ben Windschügelék, ille-
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tőleg ahogy nevüket a régi peres iratok írják: Vintsigel Ferenc és felesége vagyonára rátáblázzák
(„intabuláltatik"). 2 ''
Az eladósodott, könnyelműű Vintschigl, mint ,.ér
téken felüli adós" ellen Winter Mátyás hitelező vagyonzárlatot kért, mert — miként erre vonatkozó
beadványában előadja —, „bizonyos tudomásomra
másoknak is igen sokkal tartoznak" és „könnyen
megtörténhetne az is, hogy Házaikat el adják, a
felvett árat elköltvén, még több lelkű Hitelezőik
meg károsíttathatnának."
A vagyonukat zár alá vevő bizottság Windschügelék „igen tsekély és a folyamodó Winter Mátyás
követelését közel fel sem érő Javait" herendi há
zacskájában összeírta és zár alá vette.
Az elhúzódó hosszas peres ügyre végül is azzal
lettek rá a zárópontot, hogy Stingl Vince herendi
fabríkás a „Harmadik licitára" 124 frt 45 kr váltóba
Vintsigl Ferenc házát 1837 május 1-én megvette.- 5
Sanyarú sorban, négy gyermekes családjával
ilyen elnyomorodottan, végül már elözvegyülve ten
gődik tovább.
ötvennyolc éves korában, 1854 február 16-án halt
meg Herendnek a Szentgállal akkor közös, úgyne
vezett Horchi részében.-''
A német, osztrák és magyar művészi kerámia
gyártásban egykor oly nagy szerepet vitt Windschügel család XIX. század közepi rohamos elnyomorodásának szomorú példája az az ugyanolyan nevű,
másik Windschügel Ferenc is, aki szintén horchi
lakos volt és akit mestersége szerint a régi feljegy
zések „operarius"-nak, „zsöllér"-nek és „téglás"nak neveznek. Huszonhat éves korában — (1854
október 24-én — lépett házasságra Kapl (más né
ven Sipkás) Borbála 18 éves leányzóval.
Nyolc gyermeke közül öt még fiatalon elhalt. A
sűrű halálozások miatt ebből, a gyermekseregből
két fia a János, négy gyermeke pedig a Ferenc ne
vet nyerte:
1. János, Született 1856 július 24-én, meghalt
még abban az évben.
2. János (újra) 1857.
3. Ferenc. Született I860 február 20-án, meghalt
1863 június 5.
4. Ferenc (újra). Született 1865 április 9-én, meg
halt 1869 április 1.
5. György. Született 1868 július 5, meghalt 1885
augusztus 4.
6. Ferenc (újra). Született 1870 szeptember 26-án,
meghalt 1872-ben.
7. Ferenc (újira). Született 1872-ben.
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8. Rozália. Született 1875-ben. 1894 május 28-án
férjhez ment Ekert Mihály 29 éves herendi
porcelángyári munkáshoz, földműves gyermeknez.
Ez a második Windschügel, „Vinsigl" Ferenc,
mint horchi lakos és napszámos, 1894 október 26-án,
68 éves korában halt meg.

Windschügelék elnyomorodása
és a család szétesése
Amikor 1804 és 1805-ben az öreg Carl August
Windschügel fiával Holicson tevékenykedik, még
egy Joseph Windschügel Modellierer, Lehrjunge is
ott dolgozik a gyárban.1'7 ö is a Pápára költözők
csoportjával tarthatott s talán azzal a Vinschidli
Józseffel azonos, aki Majer Borbálával 1815 január
30-án Pápán házasságot kötött.- 8
Windschügel Henrikre is Pápán bukkanunk rá.
1827-től élt ott vadházasságban Litter Katalinnal,
akivel 1832-ben végre házasságkötéssel rendezte
ügyét. A férj ekkor a 39., az „ifjú" asszony a 29.
életévében járt. Első gyermekük, az 1835-ben hét
éves korában meghalt Anna még 1828-ban szület
hetett. Második kislányuk, Erzsébet, az esküvő után
két hónapra már ott ringott a bölcsőben.-"
Ezután nyomuk vesz. Minthogy 1835-ben és 1837ben egy Windschügel Heinrich mint Former műkö
dik a Frain-i Steingut és Wedgwood Geschirrfabrikban, arra lehet következtetni, hogy Pápát el
hagyva, Morvaországban keresték újabb boldogu
lásukat.'10
A szentgáli római katolikus anyakönyvek egyi
kében jegyezték fel, hogy 1853 szeptember hó 20-án
56 éves korában Herenden meghalt a férjével 22
évig együtt élt Vindschögel Borbála.
A XIX. század közepén már Városlődön is talá
lunk Windschügel családot. Váltakozva hol József
nek, hol Jánosnak nevezik azt az ivadékot, aki fel
tehetően azzal a Vinsohigli Jánossal azonos, aki Vinschigl Ferenc és Jung Borbála gyermekeként 1833
március 3-án született Herenden. Mint „sodalis in
huiate fabrica", tehát mint a városlődi kerámia
gyár munkása, a 24 éves Vinschigel János 1856 no
vember 13-án tartott esküvőjén Rettig János és
Jáhny János tanúk jelenlétében, nőül veszi a 20
éves Keller Erzsébetet. (Mindannyiuk városlődi
lakos.)
Vinschigl József (!) „sadalis in fabrica" és Keller
Erzsébet elsőszülött fia József. Városlődön szüle-

tett és még ugyanaz nap halt meg 1857 november
5-én.
Mesterünk, mint a városlődi kőedénygyár mun
kása, fiatalon, 1858 január 29-én távozott az élők
sorából. 31
I1
i
„Posthumus" fia Mihály 1858 szeptember 24-én
született és 1 hónappal rá, Városlődön elhunyt. 32
A ma már Herenddel teljesen egybeépült, de egy
kor a Szentgálhoz tartozott horchi nevű részben is
élit még egy másik Vindschügel János napszámos.
Vinsigl Ferenc ottani lakos és napszámos fiaként
született 1857-ben. 1882 február 6-án Vaisz Máriá
val (Veisz Mária) kötött házasságából öt gyermek
született:
1. József. Meghalt Herenden 1885-ben, 2 éves ko
rában.
2. Katalin. Meghalt negyedéves korában 1888-ban
Herenden.
3. József (újra). Született és meghalt 1890-ben.
4. János. Született és elhunyt 1892-ben.
5. János (újra). Keresztvíz alá tartották 1893 má
jus 16-án.
A reá vonatkozó feljegyzések nagy részében neve
ekkorára már Vincelli Jánosra torzult. 33
Ismeretes még egy Vindschügel Anna, akinek
1845 június 9-én keresztelik meg Pápán Vindschü
gel Jozefa törvénytelen leányát.3'1
A leányanya hihetőleg azonos Windschügel Antal
Fabricator és Anreszek Anna nevű nejének 1818
július 16-án született gyermekével, aki a kereszt
ségben anyja után nyerte az Anna nevet. A Holicsról jött nagy Windschügel mesternek az unokája
tehát ez az 1845-ben gyermeket keresztelő leányzó.
Apja még 1832-ben hunyt el, nyomorgó édesanyját
éppen 1845 elején veszik fel a pápai szegényházba.
A Windschügel ivadékoknak sanyarúságra for
duló sorsuk, szüleik és saját nyomorúságaik — jel
lemző példái a hazai iparban történeti nagy szere
peket vitt és teljesített szakmunkások kiszolgálta
tottságának, elnyomorodásának. A leányanya édes
apja, — mint a holicsi gyár kőedényrészlegét ve
zető nagy Werkmeisternek a fia —• egész életében
sikerrel, áldozatos munkálkodással segítette elő a
magyar művészi kerámiagyártás nagy teljesítmé
nyeket eredményező működését. A hazai gyárak
közül a pápait, körmöcbányait és tatait virágoztatta
fel és 46 éves korában mégis vagyon, „fillér nél
kül" halt meg. Több évtizedes igen értékes és oda
adó tevékenységgel nem bírt magának vagyont, tő
két gyűjteni. Családjáról emiatt nem is tudott gon
doskodni, s ezért felesége, gyermekei, hozzátartozói

fokról-fokra elnyomorodtak, özvegye könyörületből
egy szegényházban lel menhelyet. Anna leánya há
zasságon kívül szül gyermeket.
És ez nem is elszigetelt eset. Egy év múlva Vind
schügel Rozáliának is törvénytelen gyermeke szü
letik. A Bándra kerülő leányanyáról 1856 február
10-én a márkói római katolikus egyház anyaköny
vébe jegyezték fel, hogy Münschüttel József nevű
törvénytelen gyermeke 7 hetes korában meghalt. Az
év végén újra kisfia születik. December 16-án ke
resztelik a szentgáli templomban és ő is a József
nevet nyeri el. 1860 május 17-én ismét törvénytelen
fia (Wünschüttel Ferenc) születik Bándon, a már
kói egyház anyakönyvi bejegyzése szerint Wind
schügel Rozália „ancilla" — vagyis szolgáló leány
nak. A leányanya annak a Vindsigl Ferenc és Jung
Borbálának a leánya, aki a herendi kerémiagyárat
alapító Stingl Vince partnere volt Herenden és aki
nek a feje fölött ellicitált házát éppen Stingl vásá
rolta meg.
A Windschügel családból ismeretes előttünk még
Vinschigl Erzsébet. Mint horchi lakos, 18 éves korá
ban, 1854 február 5-n férjhez megy a 22 éves he
rendi Staub József takácshoz és 55 éves korában,
1883-ban hunyt el. Említik még Vinsigl Annát, aki
20 éves korában az ugyancsak horchi lakos Vagenhoffer Gábor napszámos felesége lett 1883 feb
ruár 1-én.38

A W i n d s c h ü g e l n e m z e d é k e k közös m u n k á j a
A Wiindschügel családnak a magyar gyáriparban
nemzedékeken keresztül való bekapcsolódása is azt
igazolja és példázza, hogy a magyar kerámiaművé
szet folytonosságát, a fajansz és a kőedény fejlő
dését csakis a nemzedékek együttműködése teremt
hette meg.
A Windschügelek közül Andreas, Carl August és
Antal, tehát a család általunk ismert legidősebb há
rom generációjának nagy keramikusai (arkanisták)
emléke maradandó a legjobban. Mert nemcsak kor
szerű nagy fejlesztők voltak, hanem főleg amiatt,
hogy a nagyapa a fiának, az meg a gyermekének,
egyikük a másikának adta tovább a hagyományo
kat és a tapasztalatokat, Az egymás után követ
kező nemzedékéé' egymást istápolták. Nemzedékek
titka, tudása, gyakorlata így hűen folytatódott és
megőrződött, egyúttal mindez termelő erővé növe
kedhetett. A hagyományoknak hatékony és egész
séges továbbképződése csakis az idősebb és a fiata-

labb generáció ilyen példaszerű együttmunkálkodása révén volt lehetséges.
Andreas Windschügel a Carl August fiának adta
át a hagyományokat, beavatta a mesterség titkába.
ö pedig Anton fiát képezte ki és tette alkalmassá
az elődök kerámiai kultúrájának hordozójává. Ter
mészetes, hogy előbb Carl August, majd Anton, a
fiatalság friss szemléletével, felfedező szenvedélyé
vel gazdagította, korszerűsítette, erősítette a hagyo
mányt. Már Carl August a fekete bazaltjával,
fémoxiddal kevert és színezett masszájával átül
tette, kelet felé hozhatta az új elemeket, új motí
vumokat a kerámiaművészet életébe. Bekapcsolták
előbb Engelhartszellt, majd egyes magyar gyárakat
abba a természetes folyamatba, amely az egymást
követő nemzedékek sarjazása közepette a művészet
életét, virágzását biztosította.
Andreas, Carl August és Anton a Windschügelék
felfelé lendülő családjának egymást követő három
szerencsés generációja. Magyarföldön a hatásuk
1804-től kerek egy negyedszázadon át Holies, Pápa,
Körmöcbánya, Tata esetében a magyar kerámiamű
vészeit csúcsait érte el. E gyárak nagyszerű fej
lesztését, korszerű üzemek létesítését eredményezte.
A XIX. század harmincas éveitől a magyar földre
áttelepített Windschügel keramikus dinasztia tagjai
már nem tudnak szerepet játszani és nem bírnak
bekapcsolódni, nem képesek többé biztosítani a ma
gyar kerémiai élet korszerű folyamatosságát. Nincs
perspektivajuk és így elszegényedve, elnyomorodva
lemaradnak és kiesnek a továbbfejlődésből.
Életük folyását és munkálkodásaikat összegezve,
megállapíthatjuk, hogy életük szervesen bekapcso

lódott, belefonódott, összeötvöződött a magyar kő
edénykészítés fellendülő munkásságával és sor
sával.
Életük a magyar kőedénygyártás történelmi
múltjának felfelé lendülő és hanyatló korának egy
része.
A magyar kőedénykészítés sorsa, a munka, tük
röződik az életükben.
És azt is igazolja, hogy a magyar kőedénygyártás
nem elszigetelt kultúrjelenség, vagy tevékenység
volt, hanem a Windschügel-féle kapcsolatokhoz ha
sonlatos ezer szállal szövődött össze a Nyugattal.
Egykor a holicsi gyár egyik kiemelkedő posztján
álltak, majd a pápai gyár életrelendítői lettek. A
Körmöcbányát, Tatái sikerre vezető Anton mester
özvegye mégis — e nagy alkotások után — a sze
gényház irgalmára szorul.
Mennyire jól látta ezeknek a fáradozásoknak há
látlan meg nem jutalmazását Kuny Domokos, a bu
dai kerámiai gyárában már évtizedekkel hamarabb,
amikor az 1793-ban készített memorandumában az
illetékesekhez küldött panaszában így jajdult fel:
„Hogyha nem történik orvoslás, úgy tönkre kell
mennie és a legszorgalmasabb erőfeszítéseiért és
gyümölcsözetlenül odaáldozott vagyonáért jutalmul
koldusbotra juthat."
Ebben a fájdalmas sorsban részesültek és ebben
osztoztak a magyar földre átkerült Windschüge
lék is.
Pedig küldetésnek, missziónak érezték és remél
ték a magyar kerámiaművészetbe való bekapcsoló
dásukat.
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Die Rolle d e r Familie W i n d i s c h ü g e l in d e r u n g a r i s c h e n Keramik

Für die Beleuchtung der Zusammenhange der alten ungarischen und der zeitgenössischen ausländischen kunstkeramischen Produktion ist die Rolle
der Familie Windschügel mehrere Generationen
hindurch zuerst in Deutschland, dann in Österreich
und schliesslich in Ungarn, sehr bezeichnend.
Der erste, uns bekannte, Ahne dieser Keramikerdynastie, Andreas Windschügel, ist in Kaltenbrunn
(Bayern) geboren. Wir hören von ihm zuerst im J.
1755, als er als „Porzellanfabriänt" die Fayencefabrik von Philippsburger-Hammer in Pacht nehmen wollte. ^ Zum letzten Male begegnen wir ihm
in der 80-er Jahren des 18. Jhs, als er samt seinem
Sohn, Carl August, die keramische Fabrik in Bubenhausen bei Zweibrücken zu verlassen gezwungen war. Sie haben sich nämlich in ihren Rechnungen geirrt.
Die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn
hat sich nicht fertgesetzt. Carl August Windschügel
taucht 1790 in Engelhartszell bei Passau auf. Er
besitzt hier eine Fabrik, in der ganz eigentümliche,
aus Marmor und verschiedenen Steinsorten Gefäsise verfertigt werden. Er versuchte seinen Produkten auch in der Stadt Pest einen Markt zu verschaffen und will ein Depot aufrechterhalten. Der
Stadtrat hat aber dieses Gesuch abgelehnt, da: „In
Ungarn alle Bestrebungen der Fabrikaten wie Gras
unterdrückt werden. Das Land soll also die Gründung von ungarischen Fabriken erleichtern."
Er ist nun in seiner Fabrik in Sankt-Pölten tätig.
Im J. 1803 wird er nach Ungarin geschickt, um die
englische Steingutproduktion der Fabrik von Holies zu revidieren.
Damit wird er 17 Jahre hindurch bis zu seinem
Tod von der Geschichte der ungarischen Steingutproduktion untrennbar.
Windschügel konnte sich in Holies schwer durchschlagen. Auch das Zusammenhalten seiner Fabriksarbeiter wurde zerrüttet. Die Gehässigkeit hatte
bereits ein solches Mass erreicht, dass er 1805
seine, als einer der Leiter geführte Stelle in der
k. und k. Fayence- und Steingutfabrik in Holies
verlassen hat.

Er siedelte nach Pápa (Transdanubien) über und
gründete und brachte die dortige Steingutfabrik
zum Aufschwung. Er ist als ein vielverdienter Beförderer der ungarischen Steingutfabrikation in seinem 66. Lebensjahr, 1821 in Pápa gestorben.
Sein nächster Mitarbeiter, Erbe seines Wissens
und seiner Erfahrungen, Nachfolger seiner Tätigkeit war sein Sohn Anton. Dieser hat ihn aus
Sankt-Pölten nach Holies und später nach Pápa
begleitet.
Als man 1815 in Körmöcbánya eine Steingutfabrik zu gründen begann, Hess der Stadtrat die zur
Fabrikation notwendigen Rohstoffe durch ihn auftreiben. Er hat nicht nur das Budget zusammengestellt, sondern auch die Probestücke selbst hergestellt. Nach einem Jahrzent werden seine Fähigkeiten in Tata in Anspruch genommen. Durch
seine Mitwirkung hat er zur Begründung der dortigen Fabrik wesentlich beigetragen.
Dieser hervorragende Meister der ungarischen
Steingutproduktion ist 1832 jung, als 46-jähriger in
Pápa gestorben. Der sein ganzes Wissen is seine
Arbeit legende Meister hinterliess seine Witwe in
grösster Armut. Sie verbrachte ihr Leben in Not
und gegen Ende ihres Lebens war sie gezwungen,
sich in eine Armenanstalt aufnehmen zu lassen.
Nach ihm lassen sich die Windschügel noch
durch zwei Generationen in Herend und in Városlöd finden. Ihre Armut, sowie die ihrer Eltern ist
ein bezeichnendes Beispiel der Ausgeliefertheit
und Verarmung der in der Geschichte des ungarischen Gewerbes hochverdienten Facharbeiters. Von
Stufe zu Stufe verkümmerten sie; teilweise wurden
sie einfache Ziegelstreicher, teilweise — in die Gesindeschicht versunken — fristeten sie unter der
Last von illegitimen Kindern ihr Leben.
In ihrem Leben wiederspiegelt sich das Schicksal der ungarischen Steingutproduktion. In der Zeit
ihrer Einwanderung nach Ungarn standen sie an
der Spitze bedeutender Fabriken. Trotz ihres Fleisses wurden sie eines kärglichen Schicksals teilhaftig, obwohl sie einst ihre Teilnahme an der ungarischen Steingutproduktion als eine Mission aufgefasst und erhofft hatten.
S á n d o r Mi h a l i к

