
A pápai keménycserépgyár története 

A reformkorszak és az azt követő idők társa
dalmi viszonyai és művészete felé fordult érdek
lődés termékenyítőén hatott a magyar ipar
művészet történetének kutatására is. 

Amikor az iparművészettörténet manufaktú
rákban előállított termékeket vizsgál — például 
a kemónycserépgyártás esetében —, nem támasz
kodhat kizárólag a gazdaságtörténészek által már 
közreadott adatokra, mert a gazdaságtörténeti 
tanulmányok adatanyaga sajátos célkitűzéseik
nek megfelelően válogatott, végkövetkeztetésük 
pedig nem elégíti ki az iparművészettörténetet. 

A manufaktúrákban előállított fajansz és ke
ménycseréptárgyak a formaadás és díszítés szem
pontjából művészi produktumok. A termékek leg
nagyobb része a mindennapos használatra készült 
széles vásárlóközönség igényeit kívánta kielégí
teni. Ebből az is következik, hogy ezek a tárgyak 
nem „élnek" túl sokáig, és a múzeumok aránylag 
későn kezdik gyűjteni őket. A pápai keménycserép
gyár ízesen vaskos termékei közül az a százegy
néhány darab, amely megmaradt, múzeumba 
leerült és így ismertté vált, csak elenyésző töredéke 
annak a mennyiségnek, amelyet ez a manufak
túra fennállása alatt előállított és eladott.1 

Nem sokkal jobb a helyzet a levéltári anyag 
szempontjából sem. A hatóságokhoz benyújtott 
folyamodványok, jelentések a legtöbb esetben 
már eltűntek, csupán a tárgymutatók szűkszavú 
tárgyi-tartalmi bejegyzéseire támaszkodhatunk. 

Történeti és ipartörténeti jellegű monográfiák 
sora nélkül a magyar kerámiagyártás történe
tének tanulmányozása teóriák halmaza lehetne 
"csupán. 

A XVIII. század végén és a XIX. század elején 
létesült kerámiágyárak szoros kapcsolatban álla
nak egymással. Munkások és művezetők az egyik 
gyárból a másikba vándorolnak. Veszprém megye 
területén a XIX. század első felében egy dunán
túli kerámiaközpont alakul ki: Pápa, Városlőd, 
Herend és Bakonybél gyárt keménycserepet vagy 
porcelánt. Közelségük, a veszprémi püspökség 

birtokáról ugyanazon alapanyag felhasználása, 
ugyanaz a munkáskéz az egyik majd a másik 
gyárban, sok összekötő szálat alkot ; az összkép 
egyaránt mutat2 egyéni jelleget és közös vonásokat 

I. 

Ha ésszerű tektonikát keresünk az iparművészeti 
termékekben, vizsgálódásunk anyagát természet
szerűleg a mindennapi, széleskörű használatot 
szolgáló tárgycsoport fogja képezni. Ez a terület 
a középkor, majd a reneszánsz óta inkább a fém
művességé, ám a XVIII. század utolsó negyedé
ben egy új anyag nyer tért, a keménycserép,3 

amely leváltja a polgári háztartásban az ónt és 
fajanszot. Első virágzási idejének felfogására 
jellemző, hogy nem a díszítések halmozásával, 
zsúfolásával akar művészi célt érni, legjobb 
idejében tudatosan anyagszerű, sikerrel kísérli 
meg a klasszicizáló formaideál és a korban akkor 
célszerű-konstruktív egyesítését. 

A XVIII. század hetvenes éveitől Európa-szerte 
tőkés vállalkozásokként alakuló kemény cserép-
gyárak sokkal szélesebb körben elégítették ki az 
igényeket, mint a már hanyatlásnak induló fa
jansz és az akkor még csak kevesek által igényelt 
és megfizetni tudott porcelán. A fajanszgyártás
nak alkonya ez az idő, az óntárgyak használatá
nak pedig végórája. A fajanszgyárak esetében 
kézenfekvő a törekvés a versenyképesség meg
tartására, a további fennmaradásra: áttérni a 
kemény cserépkészítésre. Ez az új anyag napról
napra erősödő versenyével azonban, egyrészt 
éppen olcsósága miatt, visszahatott a porcelán
gyártásra is ; ahol eddig csak porcelánt állítottak 
elő, ott több helyen a gyár egy részét kemény
cseréptermelésre rendezik be. Bizonyos időbeli el
tolódással ennek fordítottja is érvényes — a 
keménycserépgyárak gyengébb minőségű porce
lánt gyártanak és ezzel jár a porcelán olcsóbbo
dása, szélesebbkörű használata, de egyes művészi 
céljairól való lemondás is. 
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A keménycserópre vonatkozó vizsgálódás azon
ban további következtetések kialakítására is lehe
tőséget ad : elkülönül a változó, fejlődő társadalom 
igényeit már ki nem elégítő fajansztól, de a por
celántól is — bár ezek formáit esetenként után-
érzi, merít azokból, néha lemásolja —, de alapjá
ban véve tudatosan más lesz készítői kezén, más 
árában és használhatóságában, más megjele
nésében, más az alapanyagnak a formához, for
mának a festett díszítéshez való viszonyában. 
A formát illetőleg annál is inkább, hiszen itt az 
egy művességi ágon belüli elkülönülést tekintjük, 
olyan esetben, amikor a készítés manuális metó
dusai közel egyezőek. (Számos példa szerint: 
porcelán mintázó-formában készült keménycserép, 
azonos formával tehát, de más anyagból, más 
igényeket kielégíteni akaróan). A maga módján 
tükrözi a polgárság helyzetét, kívánalmait is, 
történetében világosan végigkövethetők a kapi
talizálódás folyamatának fázisai a manufakturális 
majd a technológiailag fejlettebb fokot jelentő, 

2. Tányér I. M. ltsz. 21. 433. 
2. Teller I . M. Inv.- Nr. 21. 433 
2. Assiette. Musée des Arts Décoratifs. № d'inv. 21. 433 
2. Тарелка, БМПИ, Инв. № 21. 433. 
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klisével nyomott és annak megfelelő díszítő rajzú 
termékek. Olyan iparművészeti produktum tehát, 
amely, mondhatni, együtt fut a polgárság fejlődésé
vel. 

Hazánkban az ipar területén a XIX. század 
első két évtizede alatt észlelhető haladás, Európa 
más országainak egyazon időbeli haladásához 
hasonlítva, kevésnek látszik. 

Fővárosunk még kialakulásának elején tart, de 
vásárai nagy tömegeket mozgatnak meg ; nagyobb 
vidéki városaink piaci felvevőképessége korlátozott, 
nagyrészt amiatt, hogy az élénkebb kereskedelm, 
lendületet útviszonyaink erősen akadályozták, 
bizonyos évszakokban jóformán lehetetlenné tet
ték. A vásárok egyik fő cikke a fajansz, mint 
gyári- és a cserépedény, mint népi-fazekas produk
tum. A keménycserép átütő erejű megjelenésével 
fajanszgyáraink alól kicsúszott a talaj ; kisebb 
manufaktúrák fennmaradását a szerényebb igényű 
vagy kötöttebb ízlésű vásárlók egy ideig még 
biztosították, a nagyobb gyárak gazdasági alapja 



azonban meginog és a XIX. század elején, ha 
továbbra is versenyképesek akartak lenni, át 
kellett térniök a keménycserépgyártásra. A XIX. 
század első évtizedére addig virágzó fajansz
gyáraink lassan megszűnnek, vagy ahol lehetőség 
kínálkozott, több-kevesebb nehézséggel kemény
cserépgyártásra térnek át. 

Az 1785 — 1790-es években a pesti piacon még 
a fajanszáru szerepel Kuny budai, Pongyelok, 
Holies, Wien, Trieszt gyáraiból. A holicsi gyár 
komolyabb versenyt támasztó jelentkezése 1795-
ben már a keménycseréppel történik, 1798-ra ilyen 
termékekkel zárkóznak fel Sankt-Pölten és Klös-
terle, 1803-ra Kassa és Teinitz is. A gyártás át
állása tehát létkérdés volt, látjuk ezt Kunynál 
és a családi megegyezés miatt Pesten nem szereplő 
Tata esetében. 

Az átállítási, illetve a növekvő kereslet miatt 
sikerrel kecsegtető keménycserépgyár alapítási 
kísérletek nehézségekkel jártak; ennek főoka az, 
hogy a megindítás aránylag jelentős tőkebefek
tetést igényelt, mert már gyakorlott — megelőző
leg rendszerint más helyen dolgozó —, a gyártásban 
járatos személyzetet kellett leszerződtetni, munka
helyiségeket berendezni, égetőkemencóket építeni. 
Fokozza a nehézségeket még a keménycserép nem 
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egyfajta, hanem több agyagfajtából kevert alap
anyaga, amelyet néha távoli vidékekről kellett a 
gyárba szállítani. A XVIII. század második felé
ben működött fajanszgyáraink olyan helyeken 
alakultak, ahol a gazdasági ós materiális problé
mák zöme helyi fazekasiparral, agyaglelőhellyel 
eleve biztosított volt; azonban kereteik és piaci 
lehetőségeik a legtöbb esetben nem tették lehetővé 
olyan tőkeerősség megszerzését, amely hazánkban 
a XVIII. század utolsó és a XIX. század első év
tizedében lezajlott fajansz-kemény cserép kerámi-
kai forradalom sikeres lefolytatását, és végered
ményben a gyár megtartását ós keménycserép
gyártásra való átállítását eredményezhette volna. 
Ez természetszerűleg első sorban a kereslettől és az 
ezt szabályozó vásárlóerőtől függ. A korabeli 
kerámiagyártás vizsgálata is igazolja Mérei meg
állapítását, hogy a tőkés ipari fejlődés következ
tében hazánkban bizonyos kereskedelmi tőke fel
halmozódása a XIX. század elejére vált lehetsé
gessé és teremtődött meg a belső vásárlóerő is, a 
jelentősebb fejlődést erősen akadályozta a gyar
mati függés. A felszámoló, termelésüket csökkentő 
fajanszgyárakból és a külföldön ismert holicsi 
gyár vonzásaként elegendő gyakorlott munkáskéz 
is állt rendelkezésre ahhoz, hogy más kereskedelmi 
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területen tőkét szerzett vállalkozók keménycserép
gyárakat alapíthassanak. 

Kuny Domokos budai gyárának példája azon
ban e kerámikai forradalomnak még egy érdekes 
momentumára hívja fel a figyelmet. Gyára a 
holicsi után hazánkban az első, amelyik a XVIII. 
század utolsó évtizedében a fajanszgyártásról igen 
jóminőségű keménycserép készítésére képes át
térni, úgy, hogy mellette a fajansztermékeket, ha 
csökkentett mennyiségben is, de tovább készítik. 
A napóleoni háború során, 1809 — 1810-re e 
forradalom hatótényezőinek jórésze, a holicsi és 
a lassan piacra szert tevő ausztriai kemény cserép
gyárak termékeinek szállítása leáll, és lehetet
lenné válik a fajansz mázának készítéséhez szük
séges ón beszerzése is. A keménycserép térnyerése 
ekkorra még csak részleges, fajansz iránti keres
let még van, tehát hazánkban ezidőben e forra
dalom átmeneti apálya következik be, a fajansz
nak pedig pár évre terjedő másodvirágzása. Erre 
az időre esik Kuny máz-találmánya, amellyel a 
fajansznál eddig felhasznált ónt a könnyen be-
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szerezhető antimonnal tudja helyettesíteni. Fel
használását meg is kezdi üzemében, de ezzel nem 
éri be és találmányát a bécsi udvarnak meg
vételre felajánlja. A holicsi gyár termelését — 
amely átmenetileg pár évig szünetel — kívánná 
így megindíttatni. Tragédiájának és bukásának 
oka azonban nem a pesti egyetem tanárainak 
helytelen szakértői véleménye és az igazának el
ismertetéséért Bécsben évekig folytatott harc, ha
nem az, hogy amikorra a pesti véleményezés 
igazságtalanságát bebizonyította, a napóleoni há
ború lezajlott, a békekötés után a kereskedelmi 
utak újra szabaddá váltak, a piacon máról-
holnapra nagy tömegben megjelenő keménycserép 
teljes győzelmet arat, a fajansz iránti kereslet 
rövid idő alatt minimálisra esik vissza (bár ennek 
gyártása sem akadályozott, mert az ón is újra 
kapható) : a gazdasági körülmények megválto
zásával szertefoszlik találmánya felhasználásának 
értelme, létfontosságú jelentőségű tényezőből retro
grád elemmé válik ; s szerte az országban Kassán, 
Pápán, Körmöcbányán, Nagymartonban, Iglón, 
Murányban sorra keletkeznek és fejlődnek a kisebb-
nagyobb keménycserépgyártó üzemek, kivétel 
nélkül más területen tőkét szerzett vállalkozók 
egyéni vagy társulásos alapításaként. 
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II . 

Hazánk városainak rendezettsége és fejlettsége 
a XIX. század elején éppen az ipari fejlődés 
területén való lemaradásunk miatt, elszomorító 
képet mutat. Különösen az Alföldön van ez így, 
a dunántúli kereskedelmi gócok aránylag élénkek, 
sokkal városiasabbak. Pápa megyei városban ez-
időtájt tágasak az utcák, jórészt kövezettek is; 
termékeny földjei, erdőségei, szőlői, gyümölcsösei 
jómódú földműves-réteg kifejlődését eredményez
ték ; vidéki városaink között itt a céhélet is viszony
lag fejlettebb. Nagyarányú átmenő kereskedelmi 
forgalmat bonyolít le, országos- és hetivásárai 
elevenek, Sopronból is idejárnak. A veszprém
megyei jó agyaglelőhelyek a fazekasipar virágzását 
is biztosították. Fazekas-céh már a XVIII. század 
legelején működött itt, a 25 magyar artikulusból 
álló céhlevelét 1717-ben erősíti meg gr. Eszterházy 
Ferenc.4 Tagjai nemcsak a paraszti használatra 
szolgáló edények előállításához értenek, a köz
épületek kályháit is helyi mesterek készítik: így 
a Református Kollégiumét 1791-ben és 1794-ben 
Hemper József kályhás-fazekas, ugyancsak a 
Református Kollégium számára dolgozik 1798 és 
1808 között Varga Mihály kályhás-fazekas, 1800 
és 1826 között pedig Fehér Ferenc fazekas
kályhás.5 

Az egyházi anyakönyvek is adnak tájékozta
tást: 1814-ben Tóth Péter inbricarius, 1831-ben 
Nemes István fazekas mesterember, 1840-ben 
Dukits Josef fazekas, 1841-ben Galambos Gábor 
korsós-ról találunk bejegyzést.6 1835-ben Reigner 
Mátyás fazekas hét társával együttes boltbérletét 
újítja meg 3 évre az uradalommal.7 Az alap, a 
helyi gyakorlat, ennyiben tehát adott. 

A céhes fazekasipar keretein túlmenő, gyári 
jellegű kerámia készítésre 1802-ben Franz 
Schneller és Johann Pospichal holicsi munkások 
vállalkoznak először. Aránylag fiatalok — Pos
pichal 25 éves, társa sem idősebb —, eddig mind
ketten Holicson, mintázó munkakörben dolgoztak. 
Schneller egy holicsi pék fia, a majolika üzem
részben volt alkalmazva, 1794 — 1796 között 
kisebbfokú leépítés következtében máshol is meg
fordul, valószínűleg ekkor köthetett barátságot 
Pospichallal, akit ezekben az években ugyancsak 

szabadságolnak. A jelentősebb egyéniség, a jobb 
tehetségű munkás Pospichal — 1788 —1790-ben 
Bécsben is tanul —, Holicson a keménycserép
gyártásban dolgozik. A pápai gyáralapítási kísér
letet ki támogatta anyagilag — az Eszterházy 
uradalom-e, vagy valamelyik helyi kereskedő —, 
nem tudjuk. Nekik tulajdonítható tárgy sem ke
rült eddig elő; akár fajansz, akár keménycserép
gyártással próbálkoztak, néhány sikertelen kísér
let bebizonyíthatta: a továbbjutáshoz jobb fel
készültség, több, szervezettebb erő szükséges. 
Schneller visszatér Holicsra, Pospichal valószínű
leg Pápán marad, megnősül és a később újá-
alakuló gyár munkása lesz, 1814-ben bekövet
kezett haláláig. 

Próbálkozásuk kisszerű, de fontos annyiban, 
hogy felkelti a helyi, tőkével rendelkező keres
kedők figyelmét az iparág iránt, ajánlkozó mun
kásokat vonz, megszerzi az első tapasztalatokat 
a környékbeli anyag felhasználhatóságára. 

1805-ben szélesebb, biztosabb alapokon jön 
létre a tulajdonképpeni pápai keménycserépgyár. 
A szükséges tőkét négytagú társaság adja össze — 
az egyik részes Winter Mátyás helyi kereskedő,, 
a későbbi tulajdonos. Kétes tudású vándorló mun
kások ajánlkozását nem veszik figyelembe, biztos 
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kezet keresnek az üzem vezetésére ós az év júliu
sában Karl August Windschügelt szerződtetik 
„Werkmeister "-ként. 

E nagytehetségű keramikus hazánkban felnövő 
és működő dinasztiának atyja, hatását és műkö
désének fontosságát jogosan értékelhetjük nagyra. 
1804. június 21-е óta Holicson működik, az „angol 
edény "-gyártó üzemrósz vezetője; a Sankt-
Pölten-i kőedénygyárbol jött igen joképességű 
szakember, különösen az égetés területén. Több 
oka volt, hogy Holicsot otthagyja: intrika indult 
ellene, amelyet az ő szerződtetése miatt leváltott 
addigi keménycserépgyártásvezető, Tichler szer
vezett, másrészt, mert a holicsi gyár Sankt-Pölten-i 
tartozásai ós az átköltözés fejében 1300-ft-ot ki
fizetve, megelőző anyagi kötöttségeitől szabaddá 
tette, minden igyekezete odairányult tehát, hogy 
a sokkal előnyösebb pápai ajánlatot elfogadhassa 
(havi 80 ft. fizetés, ingyen lakás, fa- és egyéb 
járandóságok, — amíg Holicson csak évi 400-ft. 
a keresete) és nem utolsósorban a holicsi erős 
alárendeltségi viszonnyal szembeni szabadság. 

A holicsi 1805. augusztus 30-án az udvarhoz 
küldött jelentés szerint Windschügel nyíltan ki
fejezésre juttatta, Pápára kíván menni, hogy ott 
Esterházy gróf, Tax von Taxda gróf, több pesti 
és pápai kereskedő által társulási alapon létesí
tendő gyárban működjön. 

Megkísérlik visszatartani, majd kilépéséhez 1805 
októberében végül is hivatalosan hozzájárulnak, 
Pápára való átköltözésének költségeire még 100 
ft-ot is kap, annak fejében, hogy az általa gya
korolt kemónycserépgyártási eljárásba Tuwora-t, 
a gyár egyik fő tiszt viselő jót gyakorlatilag be
vezeti. (Érthető ez, mert Holicson a kemény
cserépkészítés sikere, gyártási eljárása eredménye
ként, az ő kezében van. Tichler, a másik kemény
cserép szakember égetései hasonló jó anyagból 
távolról sem adnak olyan jó edényt; 1806 áprili
sában az alkalmazottak egyenesen javaslatot tesz
nek, hogy az ún. „Windschügel-Massa-bóli" edény-
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gyártás folyjék tovább, amelyet Tuwora vezet, 
mert az edények így olcsóbbak, jobban eladhatók.) 

Egész csoport, a keménycserépgyártásban már 
gyakorlott, a munkamenetek egyes fázisaiban 
járatos szakmunkás jön vele Pápára: 

fia : Windschügel Anton — mintázó, 
családtagjai: W. Franz — mintázó, 

W. Joseph — mintázó tanuló, 
Schneller Franz — mintázó, 
Kaiser Anton — korongos, aki már Sankt-Pöl-

ten-ben is együtt dolgozott Windschügellel, 
Ritter Alexander — mintázó 
Steigersdorfer Joseph — mintázó, 
Steigersdorfer Leopold — mázkészítő, 
Schneller már másodszor megy Pápára, 1802-

ben, Pospichallal való kudarcuk után újra Holi-
cson találjuk; most a sokkal biztatóbb körülmé
nyek kapcsán ismét felébred vállalkozókedve — 
de óvatos : a gyárvezetőségnek azt jelenti be, hogy 
ideiglenes munka miatt utazik Pápára. Társai jó
részt valószínűleg Sankt-Pölten-ből, Windschügel 
biztatására érkeznek 1804 őszén Holicsra, s onnan 
tovább követik a Werkmeistert. 

A társtulajdonosok a mennyiségi árutermelést 
tartják elsősorban fontosnak, a gyár komolyabb 
kiépítése, felszerelése csak lassan halad. Termé
szetes következménye ez a politikai viszonyoknak : 
Napóleon 1806 novemberében elrendeli a konti
nentális zárlatot, amelyhez a tilsiti békével Porosz
országnak és Oroszországnak, majd Dániának és 
Spanyolországnak, 1808-ban Ausztriának is csat
lakoznia kellett. Répacukorgyárak, kemény cserép
gyárak rohamosan szaporodnak, bár ez elsősorban 
Nyugateurópára érvényes, de hazánkra is kihat 
az, hogy elsősorban igyekeztek az angol gyárt
mányok kiesésével nagymértékben felvevőképe-
sebb keresletet kielégíteni — hiszen az 1810 októ
beri fontainebleau-i dekrétum még a kereske
delemben levő angol keménycserép megsemmisí
tését is előírja —, csak egy idő után fordítanak 
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gondot a minőség emelésére, célszerűbb berendez
kedésre. 

A Pápán harmadik éve fennálló gyár igyekszik 
a konjunkturális körülményeket kihasználni, ható
sugarát is növelni akarja, elsősorban a legnagyobb 
piaci lehetőségeket ígérő Pest felé. Egyre szélesebb 
nyilvánosság előtt akar szerepelni, 1809 február
jában a Vereinigte Ofner und Pesther Zeitung-ban 
hirdetést tesz közzé, bejelenti, hogy a következő' 
pesti józsefnapi vásáron mintaként árusítani fog 
mindenféle asztali, főző- és más edényeket, ame
lyeket a vásárlóközönségen kívül kolostorok és-
vendéglősök is előnyösen használhatnak. ígéri,, 
hogy az áru ízléses díszítésű, finom és szép mázú. 
Megjegyzése szerint tűzállóságuk jó, kritikát csak 
annyiban lehet támasztani, hogy színezésükben 
kissé eltérőek és hajszálrepedésesek, de a használat
ban épp oly tartósak, mint bármely más ilyen a 
legjobbak közül, áruk pedig a minőségnek meg
felelő. Jelzi azt is, hogy hat és tizenkét személye» 
asztali készleteket is bemutat majd, a lerakat 
Andreas Macher et Comp.-nál lesz. 

A közállapotok nem a legkedvezőbbek — hazánk 
tevékeny részese a napóleoni háborúnak. 1809. 
június 11-én a franciák elől hátráló János főherceg-
seregei vonulnak Pápán keresztül, majd a franciák 
foglalják el, a szabadrablás, az ellenség elszállásolá
sa, élelmezése sok szenvedést okoz itt. Ezután 
„Eugen Olaszországi vice király ármádiájának 
fő tábori ispotályát" helyezték a városba, a 
„ragadó, rothasztó hideglelés" nemcsak itt, hanem 
az egész környéken nagy pusztítást tett — de a 
fabrikában mindent elkövetnek, hogy a gyártás, 
folyamatát fenntartsák és a termékek elszállítását 
biztosítsák. 

A társulásban valószínűleg jelentős összeggel 
résztvevő Winter Mátyás kereskedő egyedül akarja 
kézbevenni az üzemet. Pénzáldozatoktól eddig 
sem riadt vissza, hiszen 1806-ban a gyáralapítás
kor, tőkéje gyarapítására Somogyi Jánostól 1000 
ft.,8 Timár Ádámtól pedig 2000 ft.9 kölcsönt vet t 
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fel. A részesek nem akarnak a további berendezés
hez pénzáldozatokat hozni, közrejátszik a háborút 
követő 25%-os pénzromlás is, amelyet Winter 
igyekszik a maga javára fordítani. Hogy társait 
kifizethesse, 1810-ben a Pesten levő, még eladatlan 
kb 6000 ft. értékű árut Johann Adam Fischer 
bizományosnak adja át és ládákba csomagoltan, 
egészében kínálja megvételre, a régi alacsony 
árakon, de készpénzfizetés mellett. 

Szabadkezet kapva,hozzáfog a gyár további ki
építéséhez, de a konkurrenciától védeni igyekszik 
magát — 1811. június 3-án a keménycserépgyártás
ra privilégiumot kér a Helytartó Tanácstól,10 az 
június 11-én leiratot intéz Veszprém Vármegye 
Tanácsához, adatokat kér az üzem állapotáról. 
A július 26-i kisgyűlés Szabadhegyi János pápai 
főbírót bízza meg a gyár megvizsgálásával.11 

A fabrika fejlesztése erőteljes ütemben halad: a 
régebbi négy kisebb égetőkemencéhez 1811-ig 
három nagyot is építettek — de nem négyszögletűt 
mint az eddig általánosan használt, hanem Wind-
schügel Sankt-Pölten-i tapasztalatai alapján ke
rekre formáltat, ebben erősebb a huzat, jobb a hő-
elosztás, kevesebb fa fogy. Két újabb nagy kemen
ce készítése is folyamatban van, a munkahelyeket 
is bővítik. A dolgozók számát tekintve akkorra már 
elérték azt a keretet, amely a kisebb változásoktól 
eltekintve később is a teljes üzemet jelentette. Ez 
1811-ben 54 személy, az alábbi munkakörökben 
elosztva: 

számadó 1 
edény csinálás mestere 1 
edényt csináló legény 12 
edényt csináló inas 2 
kép író 2 
edény égető 5 
masszakészítő 2 
fazekas 1 
forma csináló 1 
hibákat igazító 8 
üvegmosó 3 
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kocsis 2 
napszámos 10 
a fabrikához tartozó malomban 4 
Az 1810 —1811-es évben a különböző apróbb 

edényeken kívül 554 darab 12 személyes asztali 
készletet gyártottak és 138592 váltó ft-ot forgal
mazva majdnem egész készletüket sikerült elad
niuk. 

Veszprém vármegye Tanácsa Szabadhegyi János 
pápai főbíró és Osvald Dániel esküdt jelentését 
augusztus 26-án terjeszti fel a Helytartó Tanács
hoz.12 A döntés kedvező, 1811. szeptember 3-i 
helytartó tanácsi rendelettel megadják Winter 
Mátyás részére a „K. u. K. Landespriviligisierte 
Fabrik" elnevezés használatának jogát, s ezt az 
1812. január 22. kisgyűlésen iktatják be Veszprém 
vármegye jegyzőkönyvébe.13 

A privilégiumnak jelentős értelme van. Mentesí
ti a gyár épületeit a katonai beszállásolástól ; meg
óv mindenféle céhszervezeti kötöttséghez való 
tartozástól, lehetőséget ad ugyanis, hogy a privi
legizált gyár a gyártással kapcsolatos mindenféle 
mesterségek űzóséhez szükséges tanuló inasokat 
felszabadíthasson és módot nyújt arra, hogy a 
készítményeket nagyban is eladhassa. Privilégiu
mot csak fejlett, komoly összeget forgalmazó gyár 
kaphatott, még meg nem lévő üzemre, előzetes 
privilégiumot semmilyen esetben sem adnak. 
Mazoviczky Ádám, amikor 1802-ben Pesten manu
faktúrát akar létesíteni, előzetes privilégiumot kér, 
hogy a szükséges tőkét könnyebben megszerez
hesse. Kérését elutasítják, de ez éppen nem példája 
a kétségkívül erősen érvényesülő osztrák elnyomó 
politikának — ilyen jogot, igen helyesen, csak 
virágzásban levő üzemek kaphattak. A Helytartó 
Tanács iparügyi iratanyagának kerámiagyárakra 
vonatkozó részét áttekintve, ezenkívül előzetes 
engedélykérést nem is találunk, hanem csak már 
termelő üzemek privilégiumkéróseit, amelyeket a 
megyék által lefolytatott kedvező hivatalos jelentés 
után teljesítenek is. 

Winter Mátyás nemcsak a gyár további fejlesz-
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tésére gondol, tevékeny kereskedő. Nem éri be a 
pesti bizományosokkal, hanem 1812-ben a „Kem-
nitzer Házban" (a hídnál a Fő-utcában) lerakatot 
létesít; árjegyzéket ingyen ad; viszonteladók ré
szére 5% engedményt biztosít. 

A folyamatosan haladó beruházások, pesti 
raktárbórlet, szállítási költségek, tetemes összege
ket emésztenek fel. 1813. január 1-én gróf Ester
házy Miklós pápai uradalma segíti 3650 váltófo
rint kölcsönnel a fabrikot, biztosítékként Winter 
Mátyás és felesége Köntzöl Klára Pápa belső 
városi házukat és a Devetseri utcában levő Csere
pes Part nevű majorjukat kötik le.14 

József nádor, 1816. táján Pápán járva, megláto
gatta az üzemet és teljes elismerését fejezte ki a 
gyártás módja és az elkészült termékeket illető
leg. 1818-ra már nemcsak Pesten, hanem Győrben 
is van raktára, ezekben gyári áron árusít. Ez év 
júliusában árleszállításról értesíti a közönséget, 
ígérve, hogy készítményeinek tetszetős formája és 
jósága nem fog ezzel változni. Áruinak keresettsége 
nagy, 1818. évi mérlege igen jó: 56.000 vft. értékű 
edényt állított elő és 50.000 vft. értékűt sikerült 
eladnia. Kereskedelmi tevékenységének területét 
még tovább szélesíti, minőségi tekintetben Holies 
után a hazai gyárak egyik legjobbja, áruját egész 
Magyarországon, Horvátországban, Szlavóniában, 
a Bánátban és kisebb mennyiségben Ausztriában 
is ismerik. Növeli a választékot, mind a forma, 
mind a festés tekintetében ; gyárt étkészleteket, ká
véskészleteket, puncsos edényeket, korsókat, vázá
kat, fazekakat, kisebb-nagyobb tálakat és tá
nyérokat, sokféleképp festett díszítéssel. Bevezeti 
a zománcfestést is (a felületből plasztikusan kie
melkedő, vastagon felrakott festékanyaggal), ame
lyet még csak néhány osztrák gyár használt eddig. 

Anyagi alapja az 1816 — 1818-as évekre már meg
szilárdult, adósságait kifizeti, köztük a Timár 
Idámtól 1806-ban kölcsönzött 2000 ft-ot is.15 

1819-re az építkezések is befejeződtek, s a fabrika 
beosztása a következő: 
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munkaterem, festőterem, mázazó, csomagoló, 
öt nagy és négy kis égetőkemence, iszapoló, zúzó, 
több kózimalom, szárítószoba, laboratórium-szoba, 
két nagy raktár és több kisebb tároló helyiség, 
irodaszoba, Winterék lakóháza. 

Ez évben kezd egy lóhajtású malom építéséhez, 
a zúzót és törőt fogja ez működtetni és kilenc em
ber munkáját akarja így megtakarítani. 

Az 1819-es munkáslétszám 51 fő: 
üzemvezető (Werkmeister) 1 
intéző 1 
ellenőr 1 
könyvelő 1 
elárusító 1 
massza előkészítő 1 
edénykészítő 10 
kék-festő 2 
zománc-festő 1 
égető 3 
hibajavító asszonyok 5 
üvegcserép mosó asszonyok 2 
iszapoló 1 
segédmunkások a kézimalomban és 

egyéb munkához 20 
ács, a ládák és rekeszek készítésére 1 
Kilenc év telt el, amióta Winter Mátyás kézbe

vette a gyárat, kilenc munkás és küzdelmes esz
tendő, s ezidő alatt alapjában véve kialakította a 
gyár következő időszakára jellemző arculatát. 
Termékeivel a lehetőségek adta határokon belül 
egyéni hangot ütött meg : vaskosabbak, ízesebbek, 
nem annyira a külföldi, vagy hazánkban pl. a kas
sai gyártmányok franciásan kecses megjelenésű 
formáit követik, áttörések, kosárfonat-dísz hal
mozását. Kunits Mihály, hazánk topográfiai leírásá
hoz adatokat gyűjtve, 1819 késő őszén felkeresi a 
gyárat és 1824-ben megjelent művében számol be 
a látottakról. Párhuzamot von a Monarchia más 
keménycserépgyárai — amelyek közül több koráb
ban és kedvezőbb viszonyok között kezdhette meg 
és folytathatta működését —és a pápai között, mér
legelésében pedig arra az eredményre jutott, hogy 
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tevékenysége azokéval reálisan összemérhető. 
Véleményét érzékletesen, eléggé mélyre tekintve 
foglalja össze, hozzátenni nem is igen tudnánk: 
„Ha egy magyarországi gyár oly időszakban, ami
kor hazai iparunknak előrehaladására annyi ked
vezőtlen körülmény hat, mégis jelentős virágzásra 
jutott és magát így megtartja : úgy ez bizonyosság 
arra, hogy kevesebb gátló körülmény és több 
bíztatás esetén mit lehetne teljesíteni a magyar 
gyár és manufaktúra-életben. — Hogy Winter 
Mátyás e vállalkozás tökéletesítésében, vagyoni 
erejének célravezető felhasználásával, amellyel ezt 
effektív virágzásba hozta, majd jelentős üzleti 
forgalmával, a hazai ipar előmozdítása terén milyen 
érdemeket szerzett, világosak és könnyen érthe
tők." 

III . 

1818-ban kerül kihirdetésre a császári rendelet,16 

amely engedélyezi, hogy a nagyobb kiváltsággal 
rendelkező üzemek nagyban és kicsinyben is 
árusíthatják termékeiket a Monarchia egész terü
letén; a Landes-Privilegium-mal felruházott gyá
rak, ahol nekik tetszik, lerakatokat létesíthetnek; 
a kiváltsággal nem bírók pedig a gyártási helyeken 
boltot nyithatnak. Elvileg tehát semmi különbség 
nincs az osztrák tartományok és a többi provincia 
gyárai között. A magyar kereskedő testületek 
mihamar megnyilatkozó tiltakozása azonban rá
világít, hogy e viszonosság, az osztrák üzemek 
mennyiségi és minőségi fölénye miatt, nem egyéb 
üres formalitásnál. Ez volt a kereskedő testületek 
sérelmének egyik oldala, ezirányú hasztalan tilta
kozásuk tehát az osztrák iparcikkek beáramlásá
nak megkönnyítése ellen irányul. A rendelet azon
ban a gyártóknak a közvetítő kereskedelem ki
kapcsolására is lehetőséget ad, tehát alapjában 
támadja meg a kereskedelmi szervezetek eddigi 
jogát. 

A gyártók szempontjából korántsem értékelhető 
negatívan ez az intézkedés. Csak a kerámiaterme
lés területén vizsgálva a rendelkezés hatását: 

23 . Tányér I . M. ltsz. 6608. 
23. Teller I . M. Inv.-Nr. 6608 
23. Assiette. Musée des Arts Décoratifs. № d'inv. 6608 
23. Тарелка, БМПИ, Инв. № 6608. 

i 
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jobb, versenyképesebb áru készítésére ösztönöz és a 
közvetlen üzleti hatásterület tágulását eredménye
zi. Holies, mint udvari kezelésben levő gyár — 
piaclehetőségekkel túlnyomóan Magyarország felé 
— bizonyos mértékig csökkenti az osztrák kemény
cserépgyártmányok beáramlását, nem fokozódnak 
azok erős ütemben. 

A pápai Winter Mátyás rövid mérlegelés után 
él a rendeletadta kedvezményekkel. 1819. március 
1-én Grössenbrunner Mártontól 14.000 vft. összegű 
kölcsönt vesz fel17 és lerakatok egész sorát létesíti. 

Sopronban 
Pozsonyban 
Győrben 
Esztergomban 
Veszprémben 

Székesf eh ér váró t t 
Pécsett 

Nagyváradon 

Temesvárott 
értékesíti áruját, termékeit 

Fr. Ney, 
Fr. Weinstabl, 
Johann Weiner, 
Johann Harrer, 
Frau Rielberger és 

Adam Drexler, 
CarlBüttl, 
Anton Blauhorn és 
Gyurkovics fia August, 
Stephan Iby és Gabriel 

Fauer von Tövis, 
Joseph Klein 

24. Hengeres testű kannácska. V. M. ltsz. 55. 22. 1. 
24. Milchkännchen V. M. Inv.-Nr. 55. 22. 1. 
24. Petit pot cylindrique. Musée de Veszprém. № d'inv. 

55. 22. 1 
24. Цилиндрический бидончик, BM, Инв. № 55. 22. 1. 

1821-ben ezt újsághirdetésben is közzéteszi, ér
tesítve a közönséget, hogy a hazai kőedény minő
ségét, amelyet privilegizált gyárában készít — nem 
sajnálva a költséget az alapanyagnak távoli vidék
ről való beszerzéséért — oda emelte, hogy ez minő
ségileg, tisztaságát illetőleg és a legjobb formák és 
díszítések kiválasztásával, nem szorul háttérbe a 
legjobb ilyen külföldi áru mögött sem. A pesti 
Kemnitzer Házban levő jól ellátott raktárát továb-
ra is fenntartja, ahol az árusítást a tulajdonos veje, 
Johann Drachsitz végzi, „aki mindent elkövet, 
hogy pontosságával és előzékeny kiszolgálásával 
kielégítse a vevőket". 

Árai „az időhöz és más gyárakhoz viszonyítva 
igen olcsóak", s kereskedőknek nagybani vásárlás
nál az 5% engedményt továbbra is biztosítja. 

A fabrika jelentős forgalmat bonyolít le, gyárt
mányai jóságával és eredetiségével méltán dicse
kedhet. Az élvonalbeli helyet kiharcolni és huza
mos ideig meg is tartani folytonos szorgalmat kíván, 
a termékek formáinak a legújabb ízléshez kell 
igazodniok, árainak a piachoz való azonnali alkal
mazását sem mulaszthatja el. Winter lendülete nem 
lankad, 1823. június 1-én készítményéinek árát, 
különösen a keresettebbekét 20%-kal leszállítja, 
majd 1827. augusztus 1-én újabb árcsökkentést ad 
hírül. 

Közben a gyár személyi állománya is változik: 
1811. november 8-án Martinus Richter 59 éves 
korában; 1812. január 31-én Johannes Braich 22 
éves korában; 1814. március 9-én Joannes Pos-
pichal, a pápai keménycserépgyártás első harcosa 
37 éves korában halálozik el. 

1824 júniusában Windschügel Antal válik ki és 
a tatai Fischer Mózes kezén levő újonnan alakult 
keménycserépgyárba szerződik művezetőként. 
1824 végén érkezik Pápára egy érdekes magyar
országi vándor arkanista, Stingl Vince. Soproni 
származású 1819. óta vezeti a tatai kemény cserép 
és fajanszgyártást. 1820-ig, mint Schlögelné alkal
mazottja, 1824-ig bérlő, majd pár hónapig, mint 
Fischer Mózes cégtársa, akivel a régi gyárépület 
feladása után 1824. június 12-én új üzemet alapí
tanak. Rövid idő múlva azonban ellentét támad 
köztük, Stingl vagyona elvesztésével kiválik a 
gyárból és valószínűleg Windschügel segítségével 
talál kapcsolatot a pápai üzemmel, ahol működé-
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sét tovább folytathatja. E kétségkívül tehetséges 
keramikusban él valami nyugtalan, vándorló, 
mindig újabb, töretlen területet kereső szellem. 
Kezdeményező egyéniség, de a kereskedelmi küz
delemhez nincs semmi tehetsége. Pápán sem marad 
meg véglegesen, tovább megy Herendre és a por
celángyár alapjait veti meg. 

A gyár élete, eseményekben bővelkedő korai 
korszak után, 1820 —1830 között viszonylag csen
des. Jól szervezett, pontosan működő apparátus, az 
egész országra kiterjedő kereskedelmi összekötte
tései, áruinak kelendősége tekintélyes forgótőkére 
és látszólag busás haszonra engednek következ
tetni. Ha azonban Winter Mátyás vagyoni viszo
nyait közelebbről szemügyre véve, a betáblázott 
kölcsönök sorára vetünk egy pillantást, a való 
helyzet azt mutatja, hogy az aktívák és passzívák 
viszonya nem mindig kedvező, elég sokáig egyen
súlyban van, hasznát pedig a forgótőke növelése 
helyett kölcsöneinek törlesztésére kell fordítania. 
Az 1806-os részestársi alapítótőke nagyrésze — 
3000 ft. - kölcsönből telik ki; 1817-re kielégíti a 
hitelezőket, befejezi az építkezéseket, de a leraka
tok létesítéséhez szükséges 14 000 vft-ot ismét köl
csönnel teremti elő. 1820. május 1-én újra Grössen-
brunner Márton segítségét kell igénybe venni, két 
esztendei lejáratra kért 4000 vft. erejéig;18 de visz-
szafizetésre csak 1826-ban került sor. 1828-ig a ked
vező viszonyok eredményezte hasznot már nem 

26. Cukortartó I . M. ltsz. 8515. 
26. Zuckerdose I . M. Inv.-Nr. 8515 
26. Sucrier. Musée des Arts Décoratifs. № d'inv. 8515 
26. Сахарнмца, БМПИ, Инв. № 8515. 

25. Leveses tál . I . M. ltsz. 19. 671. 
25. Terrine I . M. Inv.-Nr. 19. 671. 
25. Soupière. Musée des Arts Décoratifs. № d'inv. 19. 671 
25. Супница, БМПИ, Инв. № 19. 671. 

beruházásra használja fel, hanem ingatlanokat vá
sárol. (1826 augusztus — decemberben egy barátsá
gos úton megegyezésre jutott pere is van Ughy 
Zsigmonddal, a 300ft-on megvásárolt, de az eladó 
által újra visszavett „Borszörtsöki" föld és rét 
ügyében.)19 

Majd újabb kölcsönhullám következik: 
1828. május 18-án a pápai Irgalmas Barátok 

Conventjétől 200 vft. ; 1828. június 28-án Grössen-
brunner Mártontól, Győrben 2000 vft. ; 1830. má
jus 25-én a pápai Irgalmas Barátoktól 1.000 vft.; 
1832. január 10-én Grössenbrunner Mártontól 
5000 vft. ; 1832. március 20-án Koller Leopoldtól 
1600 pengőfrt. : 1833. március 4-én Szabó Jánostól 
230 conv. ft. : 1833. október 11-én Koller Leopoldtól 
40 pengő ft.20 

Ennek előidézője valószínűleg az, hogy az 1825 
körüli években Winter nagyobb mennyiségű meg
rendelést elégít ki, azonban gr. Esterházy Pál cs. 
kir. kamarás készpénz helyett adóslevelet ad 
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10 000, 2000 és ismét 2000 ezüst ft értékben. 
Ugyancsak a nem mozdítható kintlévőségeket ter
heli Ittebei és Eleméri Kis Ernest 20.000 vft-os 
egyezőlevele és a 2500, 2000, 1800 ezüstforintos 
közelebbről meg nem határozható adóslevelek.21 

Kisebb összegek erejéig Winter is ad kölcsönöket, 
többízben kezességet is vállal. 

Ez a helyzet azonban nem izolált, nem külön
leges. Hasonló jelenség észlelhető más kemény-
eserépgyáraknál — akár a tatai, Kuny budai, 
a későbbi időkben pedig a herendi porcelángyárat 
tekintjük —, amelyek virágzása szintén egy-egy 
ember életéhez kötött és annak halálával alkatré
szeire hull: a gyárat és a megszerzett ingatlanok 

"28. Köcsög alakú kannácska I. M. ltsz 1722. 
28. Kännchen in volkstümlicher Form. L M . Inv.-Nr 1722. 
28. Petit broc en forme de pot. Musée des Ar t s Décoratifs. 

№ d ' i n v . 1722 
28. Кружкообразный бидончик, БМП, Инв.№ 1722. 

27. Kávéskanna I . M. ltsz. 8516. 
27. Kaffeekanne I . M. Inv.-Nr. 8516 
27. Cafetière. Musée des Arts Décoratifs. № d'inv. 8516 
27. Кофейница, БМПИ, Инв. № 8516. 

egyrészót árukba kell bocsájtani, hogy a hitelezők 
követeléseit fedezhessék. Az ok nem felületi, nem 
magyarázható csak a rossz üzletvezetéssel, hozzá-
nem-értéssel — ilyen esetben rövid pár év alatt 
bekövetkezik a csőd- —, hanem mélyebben fekvő, 
az egész magyar kerámiagyártás területén ható 
tényező, az osztrák elnyomó iparpolitika egyik kö
vetkezménye. 

Az osztrák tartománybeli üzemek felszerelését 
államkölcsönökkel támogatják, az inasok tanít
tatásához állami hozzájárulást fizettek, de ke
ménycserépgyártásunk területén erre egyetlen 
példa sincs. Ha az ezidőben érvényben volt be
viteli vámtarifák tételeire vetünk egy pillantást 
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29. Köcsög alakú kannácska V. M. ltsz. 55. 29. 1. 
29. Kännchen in volkstümlicher Form V. M. Inv.-Nr. 

55. 29. 1. 
29. Peti t Ъгос en forme de pot. Musée de Veszprém. № 

d'inv. 55. 29. 1 
29. Кружкообразный бидончик, ВМ, Инв. № 55. 29. 1. 

azonnal nyilvánvaló, hogy a védvám jellegű vám
díjszabás ilyen termékek reális haszon meletti 
kivitelét nem tette lehetségessé. 

Gyáraink piaclehetősége tehát csak hazánk terü
letére szorítkozhatott, a kereskedelmi tőke fel
halmozódása pedig iparáganként igen különböző: 
a kerámiagyártás területén eléggé akadályozott. 
Már utaltunk rá, hogy a magyar keménycserép
gyárak megalapításához szükséges tőke mindig 
más kereskedelmi területen halmozódik fel, de 
látjuk azt is, hogy e gyárak életében az egymást 
váltó tulajdonosok újra és újra más területekről 
jönnek, a kerámiatgyártásban elért eredményeik 
értéke inkább erkölcsi és jóval kisebb mértékben 
anyagi. 

Winter Mátyás 1834. február 15-én 75. életévé
ben meghal.22 Leányának férjét, Drachsitz Jánost, 
aki a gyár kereskedelmi ügyeit intézte, már 1832-
től tevékenyen bevonta a vezetésbe. A gyártás 
menetében nincs fennakadás, azonban csakhamar 
nyilvánvalóvá lesz, hogy Drachsitz személye nem 
alkalmas vezetésre és az elhunyt özvegyétől, az 
összetört öreg Köntzöl Klárától sem várhat segít
séget. Komolyabb üzleti vállalkozáshoz nincsen 
sem képességük, sem erejük, csak a meglevő meg
tartására és a befolyó összegek ingatlanban való 
biztosítására törekedhetnek. 1834. május 1-én 
megvásárolják Mórótz Józseftől a Pápa belváros 
Víz utcájában levő házát, fizetniök azonban kész
pénzzel kell. A vételárhoz még hiányzó 3000 ezüst
forintot a pápai gyámhatóságtól veszik kölcsön 
6%-os kamat mellett, a házra betábláztatva.23 

Ezzel meg is indult a kölcsönök áradata. 

1834. október 1. Pogátsné asszonytól 100 császá
ri arany, 

1835. április 23. Fischer Mórictól 2500 pengő
forint, 

1835. május 7. Withmájer Leopoldtól 5000 
vft., 

1835. június 15. Fischer Mórictól 2000 pengőft., 

1835. szeptember 13. Steiner Mihálytól 400 
pengőft., 

1836. április 27. Unger körmendi molnármester
től 2000 vft., 

1836. július 5. hitelező neve nélkül 80 vft., 
1836. július 29. Grossinger asszonytól 600 vft., 
1836. augusztus 20. Grossinger asszonytól 500 

vft., 
1836. szeptember 23. a soproni Flandorfer 

Ignáctól 459 conv. ft., 
1836. november 25. a pápai gyámságtól 3000 

vft., 
1836. november 30. Köntzöl János pápai fun-

dationalis pénztárnoktól 1000 vft.24 

Az így feltáruló anyagi helyzet teljesen zilált 
állapotokra enged következtetni, nem magyaráz
ható egyedül Drachsitz János üzleti tehetetlenségé
vel, pazarló, iszákos életmódjával. 

1832-ben tűnik fel Pápán, a tatai keménycserép
gyáros Fischer Mózes unokatestvére, a szintén tatai 
Fischer Móric, mint az uraság egyik kocsmabérlő
je.29 Nem kerüli el figyelmét a tatai üzem ésszerű 
üzletvezetés melletti szép ütemben haladó gyara
podása, alkalma van összehasonlítást tenni a jóval 
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magasabb létszámú, tágabb keretek között műkö
dő, tetemesen nagyobb üzleti forgalmat lebonyolí
tó pápai gyár és a tatai között. Amikor a gyár Win
ter Mátyás halála után szinte vezető nélkül marad, 
kapcsolatot teremt Drachsitz-cal, befolyást szerez 
az üzleti részben. Kihasználja annak ingatag jelle
mét, gyengekezűésgét és elvállalja a kintlevőségek 
behajtását. 

1834. augusztus 14-én átveszi gr. Esterházy Pál 
10 000 ft-os és 2 db 2000 ezüstforintról szóló adós
levelét, ez az összeg azonban, amennyire meg
állapítani tudjuk, nem folyik be a gyár pénz
tárába, sőt 1835. április és júniusában Fischer 
nyújt 2500, majd 2000 pengőforintos kölcsönöket. 
1835. december 1-én Drachsitz ugyancsak Fischer 
Móric kezébe juttatja Kis Ernest 20 000 váltó
forintos egyezőlevelét és 1836. május 19-én további 
3 db összesen 6 300 ezsütforintos adósleveleket,26 

amely napon a Mórótz Józseftől vett házat is meg
vásárolja özvegy Winternétől és Drachsitztól 
7000 pengőforinton, 6 000 pengőforint előzetes 
lefizetése mellett.27 

Teljesen homályos és ki nem deríthető, hova 
fordította Drachsitz János a tetemes összegű pén
zeket, amelyeket ha nem is a névlegesen szereplő 
summa szerint, hanem bizonyos haszon fenntartása 

31. Asztali ecet-olajtartó készlet I. M. ltsz. nélkül. 
31. Essig und Ölbehälter als Tafelbesteck I . M. ohne 

Inv.-Nr. 
31. Huilier de table. Musée des Arts Décoratifs. Sans 

n° d'inv. 
31. Настольная гарнитура для уксуса и масла, БМПИ, без 

инв. номера. 
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30. Tálca I . M. ltsz. 10. 949. 
30. Tablett I . M. Inv.-Nr. 10. 949 
30. Plateau. Musée des Arts Décoratifs. № d'inv. 10. 949 
30. Поднос, БМПИ, Инв. № 10. 949. 

mellett Fischertől kézhezkapott. Amikor 1837. 
március 5-én 46 éves korában hirtelen halála be
következik, a gyár a csőd szólén áll. Felesége 
(Winter Anna) már előbb elhunyt, 3 gyermeküket 
özvegy Winternó neveli, aki most, az eddigi 
könyvelőt, Rikotty Károlyt bízza meg az üzem 
igazgatásával. Forgótőkéről már nem lehet be
szélni, a befolyó jövedelem alig haladja meg a 
munkások fizetését. A pár éve még jómódú özvegy 
apró kölcsönök felvételével segít magán. 

Végre is az 1837. augusztus 31-én Fischer 
Móriccal tett „általános és szoros számvetés" 
után 1837. szeptember 23-án évi 5000 vft. haszon
bér és 5000 vft. „Leikauf" adás mellett bérbe
adja Fischernek a gyárat. 

Az összetört öregasszony biztos körülmények 
között szeretné eltölteni azt a pár évet, ami még 
életéből hátravan. Azonban rosszul választott. 
Fischerben szinte mániákus törekvés él, minden 
körülmények között anyagi alapra szert tenni és 
megszerezni egy kerámiagyártó üzemet. 

A további eseményekről Winternének az ura
dalomhoz írt panaszos leveléből értesülünk. Ha 
beállítása kétségkívül egyoldalú is, mert végső 
kétségbeesésében mindenért Fischert okolja; de 
kétségtelen, hogy az nem válogatott az eszközök
ben és pillanatig sem habozott törekvéseit az 
özvegy igazságára való tekintet nélkül nagyonis 
egyenes úton, erőszakosan érvényesíteni. 



32. Gomba alakú patikaedény V. M. ltsz. 51. 1. 
32. Apothekergefäß V. M. Inv.-Nr. 51. 1. 
32. Pot de pharmacie fongiforme. Musée de Veszprém. № 

d'inv. 51. 1 
32. Грибовидная аптечная посуда, BM, Инв. № 51. 1. 

„. . .1837. október hó 20-án mindjárt a Pesti Rak
táromban kezdette az edényeket osztályoztatni, 
összve írván azoknak betsük szerinti árokat fel
venni. — Annak végeztével itten Pápán a Gyári 
Személyzet által ugyan, de mindenkor a maga 
jelenlétében, azoknak előre már nevezetes summa
béli ajándékokat ígérve, folytatta az Edények 
Inventálását és noha azok némely tettei iránt 
•ellenszegüléssel voltak, el-ámítván és ki-játszván 
azokat, a már általa előre ki-csinált álnok mester
ségével úgy tsalta-meg, hogy el-végezvén az 
edények fel-vételét az Inventáriumi vég Summa 
ugyan 46 000 vft-okra tétetett ki, ezt látván az 
Inventállók, a túlsó lapon eltakart álnok írást 
észre nem vévén, az Inventáriumot ugyan alá
írták, de utóbb világosságra jővén, és meg ezen 
írásnak értelmét az Inventállók, a leg nagyobb, 
és nevezetes Rikotty Károly könyv vivőnek 
1000 vft. ígérete után is Fischer Móritz kívánsá
gára az Inventárium hiteles voltára hiteket lenem 
tették és e szer ént a Gyári Hiteles Könyv Brand-

33. Gomba alakú patikaedény fedővel V. M. ltsz. 53. 4.19 
33. Apothekergefäß mit Deckel V. M. Inv.-Nr. 53. 4. 19. 
33. Pot de pharmacie fongiforme avec couvercle. Musée 

de Veszprém. № d'inv. 53. 4. 19 
33. Грибовидная аптечная посуда с крышкой, ВМ, Инв. № 

53. 4. 19. 

buch szerént 49 ezerre váltóban menő Edények 
árát, a Soha senki által, semmiféle kereskedésben 
nem használt és szövetségben nem gyakorlott 
mód, és száméttása szerént, annyira le szállította, 
hogy ezen summáért nem többet tsak 10 142 
vft-okat és 30 xr-okat az én bámulásomra számé-
tott ; de ezen summának le-hajtásában is bele
számítván egy 2500 ezüst ft-os adós Levelemet, 
és egyéb adósságokat, mellyeknek úgy létét egy 
kezemnél lévő eredeti írással be-bizonyétani kész 
vagyok, készpénzben nem többet tsak 1550 vft-
okat fizetett kezemhez és így ebben az 1837-iki 
esztendőben az Edény árban 8592 vft-okban, 5000 
vft. ki-kötött, de meg nem fizetett árendában; 
és ugyan Fischer Móritz által nekem írásban is 
adott 5000 vft. Leikaufban öszvesen 18592 vft-
okban (melly summáért egy xr-t sem láttam) 
tsalt meg. 

1838-iki esztendőben már sajdétván Fischer 
Móritz, hogy ezen sok égben kiáltó el-követett 
vétkes tettei bizonyára világosságra jövendenék, 
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meg egyezvén velem, a Fabrika árendálástul el
állott, de akkor is mit tselekedett ? Károséttásomra 
ollyan ki-mesterkélt 12 veszedelmes pontokat adott 
eleibém, hogy azokat el-fogadva bizonyára tönkre 
jutottam volna, ez ugyan néki nem sikerülvén, 
még is mind addig ravaszkodott, miglen tőlem a 
Pesti Inventáriumban ki-tett summából 2900 
vft-okat el-nem húzott. . ." 

Ekkor azonban már szélesebb nyilvánosság, 
úriszéki per tárgya a gyár ügye. 1837 végén 
Körmendy Péter és Domm József a pápai árva
szék által kijelölt gyámatyák Veszprém vár
megye Tanácsának kiküldöttei bevonásával törté
nő „osztály tétel eszközlését" kérik az úriszéktől.28 

1838. május hónap végén lefolytatott tárgyaláson 
azonban „az osztály alá tartozó javaknak zavarba 
való léte, s némely tsupán a törvényes úton el
határozható kérdések közbejötte miatta az óhaj
tot t osztály nem eszközölhetett" — jelentik a 
vármegye kiküldöttei, az értékeknek zár alá való 
vételét és „öszve hívó per" megrendelését tarta
nák szükségesnek.29 Winterné testvérének, Könt-
zöl János az időbeni pápai főbírónak tanácsára — 
aki addig egy, a gyár részére kieszközlött kölcsön 
kivételével távoltartotta magát ez ügyektől — 

35. Hengeres alakú patikaedény V. M. ltsz. 53. 4. 15. 
35. Apothekergefäß V. M. Inv.-Nr. 53. 4. 15 
35. Pot de pharmacie cylindrique. Musée de Veszprém. № 

d'inv. 53. 4. 15 
35. Цилиндрическая аптечная посуда, BM, Инв. № 53. 4. 15. 

34. Hengeres alakú patikaedény V. M. ltsz. 53. 4. 14. 
34. Apothekergefäß V. M. Inv.-Nr. 53. 4. 14. 
34. Pot de pharmacie cylindrique. Musée de Veszprém. Nc 

d'inv. 53. 4. 14. 
34. Цилиндрическая аптечная посуда, BM, Инв. № 53. 4. 14. 

most elvállalta a fabrika felügyelését, „a pápai 
földesuraság törvényhatóságát" kéri a per le
folytatására, s esetleg azt, hogy az uraság vásárolja 
meg a gyárat, a per mielőbbi végrehajtása mel
lett.30 Esterházy nem tart igényt a vásárra, de 
komoly érdeklődést mutat Mayer György hely
beli posztókereskedő. Tárgyalásokat kezd az öz
veggyel és a fabrikáért és edényekért 80.000 vft.y 
Winterné élete végéig évi 12 öl fát és 60 ezüst
forint lakásbért ígér. A vétel létrejöttét azonban 
megakadályozza a zár és az „öszve hívó per" ki
hirdetése. 

1838. augusztus 4, 6, 7, 8-án folynak le az első 
úriszéki tárgyalások.31 Fischer Móric inventáriu-
mát törvénytelennek, igazságtalannak találják és 
az „Edényeknek, Fabrikai szereknek az illető 
Felek költsönös jogaiknak sértetlen fenn hagyása 
mellett újra leendő öszve írása elhatároztatván. . . 
mindkét fél részéről egy-egy hozzáértő betsüs ki
küldöttség felügyelése mellett. . . tellyesíteni ren
deltetik." Az „öszve hívó per"-t december 10-re 
hirdetik meg, addig is az értékből kiegyenlítendő 
„a gyárhoz okvetlen megkívánható Czelli földnek 
fizetetlenül elmaradt ára 225 ezüstforint". 
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A november 2— 3-i úriszéki ülésen a „rein-
ventáció" bizottság benyújtja jelentését; Fischer 
bérletének megszüntetésével pedig a kőedény-
gyárát a Winter és Drachsitz-féle értéktömeghez 
csatolják vissza és eladását határozzák el. Bíró
ságilag megsemmisítik a Mórócz-féle háznak 
Fischer részéről történt megvételét — minthogy 
eddig semmit sem fizetett — a „masszához" való 
visszaírása mellett egyidejűleg eladják Köntzöl 
Jánosnak az elsőbbségi vételi jog alapján 7000 
ft-ért. 

Ez a ház lesz a pernek legtöbbet vitatott ob
jektuma, s a határozat ellen Fischer is tiltakozik 
a megye közbejöttével most már a Helytartó 
Tanácsnál, majd a gyámatyák is, mert özvegy 
Winternének a gyámhatóságtól felvett kölcsöne 
erre van betáblázva, továbbá a javak összeírásá
ban 8000 ft. értékkel szerepel.32 

Köntzöl „ellentmondást" jelent be, a Kan
cellária november 9-i decretumában az uradalom 
meghallgatásával, s a dolgoknak jelen állapotában 
hagyása mellett jelentést kér a megyétől. 

A fabrika eladását a magyar és német hírlapok
ban közhírré tették. Mayer György pápai posztó
kereskedő és Fischer Móric haszonbérlőn kívül más 
nem jelentkezett. „Bizonyos Raufer nevezetű 
Kravszkai (Morvaországi) kőedény gyámok" u-
gyan tudakozódott iránta, de a neki küldött 
tudósításra válasz nem érkezett.33 Elhatározták 

37. Virágtartó, m á z a t l a n l . M. ltsz. 15. 681. 
37. Blumenbehälter, unglasiert I . M. Inv.-Nr. 15. 681 
37. Vase. Non vernissé. Musée des Arts Décoratifs. № d'inv. 

15. 681 
37. Цветочный горшок, безглазурный, БМПИ, Инв. № 15. 681. 

36. Gyümölcskosár V. M. ltsz. 55. 14. 1. 
36. Früchtekorb V. M. Inv.-Nr. 55. 14. 1. 
36. Corbeille de fruits. Musée de Veszprém. № d'inv. 

55. 14. 1 
36. Корзинка для фруктов, BM, Инв. № 55. 14. 1. 

tehát, hogy az eladást nem árverésen, hanem a 
két ígérő fél alkudozásával fogják lebonyolítani. 
Fischer érdekeit már jó előre biztosítani igyekszik, 
a megvevő fél, a gyár visszabocsátási szerződésben 
foglaltak szerint, köteles lesz neki 8000 ft-ot kész
pénzben kielégítés címén lefizetni. 

A decemberben lebonyolított alku nem vezetett 
a várt sikerre, mert Mayer a kőedénygyárért, a 
hozzávaló formákkal, az edényeken kívül, csak 
40 000 vft-ot ígért, Fischer pedig a mellette levő 
két kis majorral s edényekkel együtt csak 45 000 
vft-ot. Ilyen csekély árért az úriszék megbízottai 
a gyárat el nem adták és 1839. április 10-re ár
verést tűztek ki. 

A megegyezés azonban már 1839. január első 
napjaiban létrejött: Mayer György megvette a 
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gyárat az edényekkel együtt 30 000 ezüst pengő 
Ft-ért, előbbi csekélyebb igéretét figyelmen kívül 
hagyva. Fischer Móric még mostanában is a 
gyárban dolgoztat, edényeket égettet, s Mayer 
ezt sérelmesnek találva orvoslást kér, mire Fischer 
kijelenti, hogy a fabrikát csak beruházásainak 
megtérítése után tartozik átadni; addig annak 
haszonbérletei őt illetik, tárgyalásra azonban 
hajlandó. Vermes Illés uradalmi ügyvivő sikeres 
közvetítése révén jön létre az alábbi szerződés:34 

„1., Mayer György vevő fél a Massának által 
adandó 41 130 vft. 43 xr. bruttó summabéli 
•edényeken felül még Fischer Móricznak fenn
maradó mindenféle nyers, félégett, avagy egészen 
kész edényeket is az inventáriumban nem foglalt 
Winter és Drachsitz-féle kő-korsókat is, a reped-
teket és törötteket azonban áltáljában ki véve, 
ugyan az 1837-iki IV. 28-i árszabáj szerint minden 
szortírozás nélkül bruttó summába felvéve 24% 

39. Kávéskanna fedő nélkül V. M. ltsz. 55. 33. 1. 
39. Kaffeekanne ohne Deckel V. M. Inv.-Nr. 55. 33. 1. 
39. Cafetière sans couvercle. Musée de Veszprém. № 

d'inv. 55. 33. 1 
-39. Кофейница без крышки, BM, Инв. № 55. 33. 1. 

38. Nagyméretű virágtartó V. M. ltsz. 55. 60 1. 
38. Großer Blumenbehälter V. M. Inv.-Nr. 55. 60. 1. 
38. Grand vase. Musée de Veszprém. № d'inv. 55. 60. 1 
38. Цветочный горшок большого размера, ВМ, Инв. № 55. 

60. 1. 

procent levonással általvenni, Fischer Móricz 
pedig általadni köteles lesz, 

2., Minthogy még mintegy két égetésre való 
olyan edények is vannak, mellyek a mai napig 
bemáztattak ugyan, de ki nem égettettek és így 
sem egészen az ú. m. bisquite, sem kész edények 
sorába nem tartoznak, ennélfogva azokat még 
Fischer Móricz fogja kiégettetni, s csak mint kész 
edényeket lészen köteles Mayer György vevő 
félnek általadni; de ellenben 

3., A gyárban dolgozó mindenféle gyári mun
kásokat a folyó 1839. évi I. 15-étől kezdve Mayer 
György vevő fél fogja fizetni, s ennélfogva 

4., Az edényeknek eladása is a jövő hétfőtől 
kezdve már Mayer György vevő fél részére fog 
történni. . . . 

5., A materiálék által vételére. . . . I. 21-én 
kezdve a pesti raktárnak által vételével. . . a fel 
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41. Cukortartó, fedeles, halványzöld V. M. ltsz. 55. 21. 1. 
41. Zuckerdose mit Deckel, hellgrün V. M.Inv.-Nr. 55. 21 .1 . 
41. Sucrier avec couvercle, vert pâle. Musée de Veszprém. 

№ d'inv. 55. 21. 1 
41. Сахарница с покрышкой, светло-зеленая, ВМ, Инв. JVs 55. 

21. 1. 

nem dolgozattaknál a műigazgató (Werkführer) 
betsüje szerént. . . . 

A két betsüsöknek pesti költégeik és napi 
béreik, kik közül Mayer János Műigazgatonak 
naponként 2 Ft. 30 xr., Solzmarz Józsefnek pedig 
2 Ft . váltó fog kifizettetni a zár alatti Massából, 
ha Fischer Móricz és Mayer György részéről is 
betsus állíttatnék, azokat ők tartoznak fizetni. . . " 

IV. 

Az utolsó évek pangása után, 1839-ben a pápai 
keménycserépgyárnak újra felfelé ívelő periódusa 
veszi kezdetét. Ez év első felére a még javában 
folyó pereskedés, a felzaklatott hangulat nyomja 
rá bélyegét. A gyár átadása — átvétele sem olyan 
körülmények között megy végbe, ahogy azt a 
megállapodás értelmében várhatnánk. Január 7-én 
megkezdődik a leltározás, az úriszék részéről 
Vermes Illés és Polák közbejöttével. Fischer sok 
nehézséget támaszt „a Fabrika által adás alkal
mával a vevő Urat is mind addig kéregette kü-
lömbféle plánumok eleibe adásával, méglen áztat 
is az Edények osztályozásában, az Egyes Numera 

Edényekre kettős számot nyomtatván, neveze
tesen megtsalta, és . . . magát a T. kiküldöttséget 
is öszve száméttáskor nyilván 500 vft-okkal meg 
tsalni szándékozott,"35 így az inventálás még 
február hónap elején is folyik. Befejezésként 
február 21-én írja alá Mayer György Fischer 
részére az alábbi adósleveleket: 

1839. jún. 21-ig fizetendő 1680 pengőft. 
1839. okt. 21-ig fizetendő 1600 pengőft. 
1840. febr. 21-ig fizetendő 1600 pengőft. 
1839. február 22-én pedig még 1558 vft. 16 xr. 

6% kamat melletti adósság kifizetésére vállal 
kötelezettséget .3 6 

A pesti raktárban levő edények összeírásába 
került hiba korrigálása után — 2 db tálért járó 
42 xr-t ugyanis a Ft. oszlopba tettek, így a 24%" 
leszámításával 31 Ft. 11 xr-t írnak jóvá Mayernak 
— a Fischer Móric részére kifizetett kielégítés 
összege 21 075 vft. 42% xr.37 

A per azonban még javában folyik, sőt hullámai 
a Mórócz-féle ház ügyében éppen 1839 első felében 
csapnak a legmagasabbra. Köntzöl János ugyanis, 
aki a házat az úriszék határozata értelmében 
megvette, a gyámatyák által még kívánt 1000 
Ft-ot pótlólag lefizette, majd némi nyereséggel 
azon nyomban el is adta Neuman Salamonnak; 

40. Korsó halványzöld V. M. ltsz. 55. 18. 1. 
40. Krug, hellgrün V. M. Inv.-Nr. 55. 18. 1. 
40. Cruche vert pâle. Musée de Veszprém. № d'inv. 55.18.1 
40. Горшок, светло-зеленый, ВМ, Инв. № 55. 18. 1. 
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azonban Fischer a Helytartó-Tanácshoz benyúj
tott folyamodása és az általa Mayer Johann 
Werkführer révén megnyert Drachsitz József árva 
ugyanoda továbbított kérése, — hogy a Köntzöl 
által lefolytatott vásárt is semmisítsék meg — 
értelmében a zárat még továbbra is fenntartják. 
Közben Fischer támogatást szerez Esterházy 
Miklósnál és a vármegye tanácsának tagjait is a 
maga oldalára állítja. 

Winterné március 30-án és április 18-án az 
uradalomhoz intézett leveleiben kétségbeesett 
panaszaival minden baja fő okozójának Fischert 
tartva, közel 10 000 vft. eltulajdonításával vádolja 
meg és zárt kér ellene. Erre azonban nem kerül sor, 
mert az özvegy 1839. július 6-án elhalálozik; 
panaszait pedig bizonyságok hiányában nem 
veszik tekintetbe. Júliusra Mayer a perköltségekre 
az uradalmat illető összeggel együtt 30 378 vft. 
10 xr. összeget fizet ki és folyósítja Fischerrel 
szemben fennálló adósságának esedékes részleteit. 
Tetemes anyagi megterheltségén a május 11-én 
Győrben Grössenbrunner Rosától kölcsönzött 
6400 conventiós Ft. segit38 

A per már végleg elmérgesedni látszik, oly
annyira, hogy a vármegyén az úriszék ez ügybeni 
ítélkezési jogosultságát is kétségbe vonják és 
november 4-én a Helytartó Tanácshoz küldik fel 
az eddigi iratokat „azon ki jelentéssel, hogy 
1832/36. észt. 20. Törvény Czik értelmében a 
Megyei Közönség által alapított Pápai Nemes 
Bíróságot, és Tanátsot továbbra is fenn tartani, 
a folyamodásban kitett perbéli tárgynak pedig 
mely egészen törvényes, és Politikai úton meg 
nem bírálható, a helybéli viszonyok tekintetéből 
leendő bővebb meg bírállását a felsőbb Törvényes 
bíróságra, hová az alperesnek a fellyebbviteli 
meg vagyon engedve bízni törvényes kötelességük-

42. Teáscsésze, halványzöld V. M. ltsz. 50. 20. 1. 1. 
42. Teetasse, hellgrün V. M. Inv.-Nr. 50. 20. 1. 1. 
42. Tasse à thé, vert pâle. Musée de Veszprém. № d'inv 

50. 20. 1. 1 
42. Чайная чашка, светло-зеленая, BM, Инв. № 50. 20. 1. 1. 

nek tartják," pernek a továbbiakban a 
vármegyén való folytatását óhajtják elérni.39 

Az uradalomnak azonban sikerül a feleket 
józanabb belátásra bírni, a perre, a megyénél 
évekig elhúzódó kétes kimenele helyett, barát
ságos egyezkedéssel pontot tenni; Fischernek az 
értéktömeggel szemben fennálló 6300 pengőit, 
követelésének kiegyenlítésére készpénzben ki
fizetnek 3000 pengő Ft-okat (három ezüst húszat 
számítva egy Ft-ba), a fennmaradó összegre nézve 
pedig 8050 vft. árban a Kristóf-utcai Winter-féle 
házat nevére bevallani engedélyezik — eddigi 
folyamodásainak és tiltakozásainak visszavonása 
mellett. Ugyanígy egyezségre lépnek Köntzöl 
Jánossal is, aki „a Pápai Kőedény Gyárba ruhá
zott készpénzbeli követelései 13 387 vft 1 xr., 
ennek két évi kamatja 1606 vft. 27 xr., ugyan a 
Gyár szükségeire tulajdon szekereimen hordatott 
kétszáz öl fa fuvardíja 600 vft. — néhai N. Könz-
töl Klára asszony élelmezésére kiszolgáltatott 
Summa 775 vft. — úgy ennek kamatja 62 vft. 
16 xr. öszvesen 16 430 vft. 43 xr-t tesznek", de 
teljes kielégítésül 9000 vft elfogad.40 

A Helytartó Tanácshoz felküldött indoklás 
szerint az uradalom az árvák érdekeit tartotta 
szem előtt, az összehívó perre mintegy 70 hitelező 
jelentkezett, hogy az örökség szét ne folyjon, 
inkább a megegyezés útját választotta; ennek 
alapján 1840. április 9-ón közlik a megyével: a 
folyamodások tárgya megszűnt.41 

1839 márciusában Mayer György, most már za
vartalanul birtokon belül, folyamodást nyújt be a 
vármegyén, a Winter Mátyás által 1811-ben nyert 
szabadalomnak részére való átírását kérve. A már
cius 18-án tartott kisgyűlés „miután ezen valóban 
nagy költséggel járó Kőedény Gyár melly a Nem
zeti ipar előmozdítása tekintetéből is nagy figyel
met érdemel, most az utóbbi években tetemesen 
megcsökkent állapotjából csak az illy hasonló gyá
roknak engedett kedvezések és szabadalmak mel
lett emeltethetnék mind inkább tökéletesedésre, 
melly czél elérésére a folyamodó Mayer György 
nem csak értékkel bír ; de serénysége és szorgalma 
is odamutat, hogy a készülendő edényeknek jobbí
tása által a Nemzeti ipart ezen részében előmozdí-
t a n d j a . . . . " pártolólag továbbítja a Helytartó Ta
nácshoz. Az április 9-i válasz, minthogy a kérés-
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44. Teáscsésze sárga V. M. ltsz. 53. 4. 33. 
44. Teetasse, gelb V. M. Inv.-Nr. 53. 4. 33 
44. Tasse à thé, jaune. Musée de Veszprém. № d'inv. 

53. 4. 33 
44. Чайная чашка, желтая, BM, Инв. № 53. 4. 33. 

bői a gyárnak a kiváltságra való alkalmassága, 
évenkénti kiadásai és bevételei ki nem tűnnek, to
vábbi felvilágosító tudósítás felküldésére utasítja 
a megyei tanácsot.42 

Jelentés küldések és pótló felvilágosítások kívá
nása, a jó másfél esztendeig tartó huzavona nem 
csökkenti a Mayer lendületét, újra jókarba helyezi 
a gyárat. 

A felraktározott alapanyag fogyóban van, a kis-
lődi földszállításkor a még az 1837-ben Drachsitz 
által hozatott 317 1/4 mérő földnek árát, 87 vft. 
42 xr.-t is ki kell fizetnie. Szeptemberben a már 
eddig is használt „Szütsi földből" hozat 20 szekér 
vörös agyagot, szekerenként 30 xr-t számítva. 
Uradalmi engedéllyel újabb agyaglelőhelyek után 
is kutat földfúróval a pápai, ugodi és devecseri 
uradalmak erdőiben és legelőin — úgy látszik a 
„Szütsi földek" között vél alkalmasat találni, mert 
novemberben onnan hozat próbára egy kocsival.43 

1839 nyarán kiválik a gyárból Mayer Johann, 
az eddigi művezető és Herenden a Stingl Vince ál
tal már előbb megkezdett porcelángyártásba kap
csolódik be, amelyhez most már Fischer ad anyagi 
segítséget. (1839. augusztus 11-én 1.800 pengőit.)44 

1840 júniusában Fischer Móric — a Mórócz-féle 
ház esetében vele, mint szenvedő féllel szemben a 
Köntzöl János közbenjöttével Neuman Salamon 
kezérejuttatás példájára — Nagyalásonyi Barcza 
Pál segítségével megveszi a Stingl Vincétől, mint 

nemtelen személytől törvény erejével visszaváltott 
telket, amelyre az a herendi porcelángyárat építeni 
kezdte. 

Mayer György, a Helytartótanácshoz továbbí
tot t kérésében már nem éri be a Winter részére 
adott keménycserépgyártási szabadalom keretei
vel. A Winter által bizonyos ideig már készített 
„angol" edény gyártására és porcelánkészítósre is 
jogot kér. A Herendről valószínűleg 1840 nyarán 
Pápára visszatérő Stingl Vincétől nyerhetett erre 
biztatást. Az 1840. szeptember 30-án tett hivata
los vizsgálaton Pap János főszolgabíró és Vermes 
Illés uradalmi ügyvéd a tulajdonos fiának vezetése 
mellett megtekintve a gyárat, tapasztalja:45 „hogy 
portzellán edények égetésére megkívánható ke-
mentze most van még munkában, melly már rövid 
idő alatt elkészülend. Angol edény pedig igen cse
kély, sőt említést is alig érdemlő mennyiségben 
égettett volna, mióta Mayer György ezen Gyárt 
által vette, mellynek azon okát ad ták . . . , hogy 
mind addig, míg a kir. kiváltság az angol edények
re is kiterjesztve nem lesz, a lerakó helyeken árul
ni efféléket nem szabad, itt helyben pedig csekély 
fogy el, úgy hogy most még nem volna érdemes 
angol edényeket nagyobb mennyiségben égetni." 

A kívánt szabadalmat végre az 1840. november 
3-i helytartótanácsi rendelet meg is adja számá
ra.46 

Stingl a keménycserépgyártással ekkorra már 
teljesen felhagyott, porcelánkészítés az egyedüli 
törekvése. Erre Mayer szívesen teremt lehetőséget, 

43. Teáskanna, sárga V. M. ltsz. 53. 4. 34. 
43. Teekanne, gelb V. M. Inv.-Nr. 53. 4. 34. 
43. Théière jaune. Musée de Veszprém. № d'inv. 53. 4. 34 
43. Чайник, желтый, BM, Инв. № 53. 4. 34. 
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pár év után azonban a herendi gyár rohamos fejlő
déséhez mérten be kellett látnia, hogy verseny
társként nem jöhet számításba és 1845-re valószí
nűleg végképpen felhagy a porcelángyártással; 
Stingl pedig újra az önállósodás gondolatától ve
zetve kerül Zichy Domokos veszprémi püspökkel 
kapcsolatba, aki a tervet megkedvelve 1846-ban 
Városlődön porcelángyárat épít és művezetőként 
alkalmazza. 

A Pápát átszelő Tapolca folyón a csapók már 
a XVIII. század óta több kallót építettek. A század 
elején 120 csapómester működik itt és 10 posztó
készítő, 70 legénnyel. Mayer a posztókereskedést 
sem hagyta abba, s kőedénygyár megszerzése után 
posztógyár felállításának gondolatával is foglalko
zik. 1839 októberében tervéhez megnyeri az ura
dalom hozzájárulását és a csapók által bírt „felső 
kallót" 6 esztendőre bérbeveszi és átalakíttatja 
úgy, hogy az posztót kall s egyszersmind a mázké
szítéshez szükséges anyagokat zúzza.47 Az 1840-ben 
elkészült posztógyárat már „angol mozdonyok
kal" szerelte fel, 1841-re naponként 40 ember dol
gozik itt és hetenként általában 300 rőf különféle 
posztót készít, amelyből évente 15.000 rőföt ad el. 
A keménycserépgyárban is elérte már a Winter bir
toklása alatti forgalmat : évenként 50 — 60 ezer ft. 
értékű edényt állít elő. 

Üzemének teljesítőképességét évről-évre fokoz
za. Az 1842-es ipari összeíráskor kő- és porcelán
edény gyárában a hetenként készített mintegy 
3.000 vft. értékű árucikkeiből évenként 600 ezüst 
ft. áru készítményt Bécsbe szállít, — a kiviteli dí-

46. Gyertyatartó, nagymére tű i . M. ltsz. 19. 794. 
46. Großer Leuchter I . M. Inv.-Nr. 19. 794 
46. Grand bougeoir. Musée des Arst Décoratifs. № d'inv. 

19.794 
46. Подсвечник, большой, БМПИ, 19. 794. 
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45. Tejeslábas V. M. ltsz. 551. 15. 1. 
45. Milchpfanne V. M. Inv.-Nr. 551. 15. 1. 
45. Pot à cuire le lait. Musée de Veszprém. № d'inv. 551. 

15. 1 
45. Кастрюля для молока, BM, Инв. № 551. 15. 1. 

jat a bécsi kereskedők fizetik. A posztógyárban 
akkorra hetente már 500 rőf, egyedül az országban 
eladni szokott posztó készül.48 Az 1842-es ipar
műkiállításon résztvesz termékeivel. Csak mérsé
kelt sikert arat ; értékelésében Kossuth a körmöczi 
és iglói keménycserépgyárakhoz minőségben nem 
tartja hasonlíthatónak, porcelángyártását pedig 
még gyermekibb korban lévőnek említi. Méltányolja 
ellenben Mayer buzgóságát, vállalkozó szellemét. 

Még a kiállítás tartama alatt (szeptember 14-én 
és szeptember 21-én) lát napvilágot az „Egy pilla
nat a pápai kőedény-gyárra" majd a „Még egy pilla
nat a pápai kőedénygyárra" című közlemény a Tár
salkodó hasábjain, Józsa F. tollából. Az író látoga-



48. Szószos csésze V. M. ltsz. 55. 35. 1. 
48. Saucière V. M. Inv.-Nr. 55. 35. 1. 
48. Saucière. Musée de Veszprém. № d'inv. 55. 35. 1 
48. Чаша для соуса, ВМ, Инв. № 55. 35. 1. 

tást tesz az iparműkiállításon, figyelmét megragad
ják a pápai gyár termékei. „Néhány év előtt a gyár, 
fogalmához nem is értő tulajdonos kezén veszteg
lett, a ki csak edényt és sokat kívánt gerencséltet-
ni, mit sem ügyelvén annak kelleti jóságára. . . 
jelennen már nemcsak a külhoni gyár és kézmüvek 
jók és híresek, de . . . a pápai kőedény is, amióta az 
I. G. Mayer tulajdonos által gyártatik, a köztetszés
re méltán érdemes.. . egy év tűnt már le, amióta a 
pápai kőedénygyár, nemcsak kő-, de porcelánedé
nyeket is teremt e lő . . . Mayer úr, számtalan éhség 
által nyomorultnak ad, több rendbeli dolgoztató 
műhelyében foglalkozást... a kereskedés virágzá
sára nem csekély befolyást gyakorol . . ." Nem tel
jesen a spontán lelkesedés sugalta e mondatokat, 
hanem Mayer György kereskedői agilitása, szöveg
gel pótolva gyártmányainak valamelyest háttérbe 
szorulását a kiállított más kerámia-termékek mel
lett. Kétségtelen azonban, hogy a bíráló-bizottság 

véleménye sem tükrözhette teljesen a valóságot, 
hiszen csak néhány tárgy tanúsága alapján lehetett 
véleményt alkotniuk ; az első kiállítási felszólítás is 
csak június 16-án jelent meg, nem állt sok idő ren
delkezésre a felkészüléshez. 

A következő évi 1843-as kiállításról a tárgyjegy
zék tanúsága szerint Pápa távolmarad, de hiányzik 
a többi magyar keménycserépgyár is, egyedül 
Fischer mutatja be porcelánjait. 

Mayer érdekes alakja a korai kapitalizmus vi
szonyai között mindent kiaknázni akaró kereske
dőnek: keménycserepet és porcelánt gyárt, posztót 
kall, pokrócot készít és égetőkemencéiben egyszer
re edény és mész is égett ; majd 1846-ban hivatalos 
megbízást is vállal, Pápa városának bírája lesz. 

A Veszprém megyei gazdasági választmány 
1845. augusztus 9-i „árverésén" a megyei őrcsapat 
részére többféle posztónemű szállítására kötelezte 
magát Mayer, 1846 januárjában azonban, amikor 
a rendelt mennyiséget bemutatta, csak a tisztek 
részére szükséges vörös posztó volt a megkívánt 
minőségű, a többit csak árleszállítással vették át, 
némelyeket pedig el sem készíttet a megkívánt ha
táridőre; miért is azoknak újabb „árverelése" foly
tán előállott árkülönbséget 288 vft. 54 xr.-t vele 
téríttetik meg. 

Edénygyárának pesti lerakatával (a Nagy Híd 
utcában) már nem éri be, 1846 októberében Pest 
Város Tanácsához intézett kérésében az 1840. 17. t. 
c. 9. §.-ára hivatkozva, posztó és gyapjúszöve-

47. Serleg V. M. ltsz. nélkül. 
47. Kelch V. M. ohne Inv.-Nr. 
47. Gobelet. Musée de Veszprém. Sans n° d'inv. 
47. Кубок, ВМ, без инвентарного номера. 
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temek eladására egy külön raktár felállítására kér 
és kap is engedélyt.50 

A szabadságharcot megelőző időszakban műkö
dő keménycserépgyáraink kapacitása és évi jöve
delme közel egy szinten mozog. 1845. november 
11-én Fischer Mózes tata-tóvárosi kőedény gyára 
is számos munkást foglalkoztat, általában évi 
55 000 vft. összegű forgalmat bonyolít le, minek 
eredményeként a privilégiumot nyert üzemek so
rába iktatják.51 Mayer törekvése ebben az időszak
ban az, hogy profitját mind magasabbra fokozza, 
1846 decemberében posztógyárára is privilégiumot 
kér és mivel gyártmányainak értéke eléri az évi 
40 — 50 ezer vft.-ot, 1847 júniusában engedélyt is 
nyer e cím használatára.52 Célja a Pápán akkor 
még erős posztó készítő kisipar háttérbe szorítása, 
hiszen szabadalom birtokában már hathatós esz
köz volt a kezében a céh elleni küzdelemre. 

A szabadságharc idején, ha gyárai csökkentett 
ütemben is, de tovább működnek. A forradalmi 
mozgalom hamar és elég erősen jelentkezik Pápán, 
már március 16-án este fáklyás felvonulást rendez 
az ifjúság, a főiskolai nyomdában kinyomtatják a 
Nemzeti Dalt. A július 2-iki országgyűlésen önálló 
követük Vermes Illés az uradalmi ügyvéd. „Köz
társasági egylet" alakul; a kereskedelmi forgalom 
biztosítására szükségpénzt adnak ki. A közvetlen 
háborús események, bevonulások és átvonulások 
formájában, érintik Pápa lakosságát az 1849. június 

49. Cukortartó, porcelán I. M. ltsz. nélkül 
49: Zückerdose, Porzellan I. M. ohne Inv.-Nr. 
49. Sucrier. Porcelaine. Musée des Arts Décoratifs. Sans 

n° d'inv. 
49. Сахарница, фарфоровая, БМПИ, без инвертарного номера 

26—27-én a környékén lezajlott ihászi csata csak 
kisebb ütközet. Szeptemberben kerül végleg oszt
rák megszállás alá, ekkor sarcot is vetnek ki a vá
rosra. 

Mayer most is anyagi viszonyai nézőpontjából 
mérlegeli az eseményeket, kintlévőségei behajtá
sára 1849 februárjában a nagyvázsonyi uradalom 
tiszttartója ellen folytat pert,53 s már az önkény
uralom első éveiben elérkezettnek látja az időt, 
hogy eddigi kereskedői potenciálját magasabb fok
ra fejlessze. Ekkorra már a pápai kereskedő testü
let alelnöke, de szűknek érzi a kereteket, többre 
vágyik, s 1850 júniusában Pest városa tanácsától 
helybeli nagykereskedőnek való felvételéért folya
modik. A pesti kereskedői testület a kérés teljesí
tésének meggátolására igyekezve, érvet-érvre hal
moz: „folyamodó a kereskedést soha nem tanul
t a . . . , folyamodásának törvénytelen factuma, mi
szerint magát helybeli polgári posztó kereskedőnek 
aláírni merészel... kizárólag csak saját gyári ké
szítményeinek eladására engedélyt nyer, mind a 
mellett tapasztalatunk szerént a helybeli posztó 
kereskedők kárára és jogsérelmére idegen gyárt
mányokat is folytonosan árulgat. . ., harmadik ke
reset-módra szorulva n incs . . . " Végre is nyilatko
zatot ad, hogy végképpen Pestre költözni szándé
kozik, így 1851 júliusára sikerül is kérését keresztül 
erőszakolnia, felveszik nagykereskedőnek, bár a 
nagykereskedői testület ezek után is vonakodik 
tagjai sorába iktatni.54 

Közben azonban a városlődi agyagtelep közelé
ben, ahol Zichy Domokos veszprémi püspök már 
1846. óta porcelángyárat tart fenn, és amely 1849. 
óta Magyar Mihály birtokában valószínűleg ke
ménycserépkészítésre tért át, veszélyeztetni kezdi 
a pápai keménycserépgyár érdekeit. 1853-ban a 
bakonybéli apátság is elkezdi a keménycserépgyár
tást, Mayer tehát egyre inkább hátrányos helyzet
be kerül : az alapanyag zömét alkotó városlődi föl
det ő hozatja a legmesszebbről, legtöbb fuvarkölt
séggel és ugyanez áll a fára is. 

A városlődi agyagbánya a veszprémi püspökség 
tulajdonát képezi ; ahogy a kereslet emelkedik, idő
ről-időre emelik a kiásott föld árát is : 

1840-ig a „homok göbécsnek 
méreje" 12 vxr., 
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50. Cukortartó, porcelán (V. M.) I . M. ltsz. nélkül. 
50. Zückerdose, Porzellan (V. M.) I . M. ohne Inv.-Nr. 
50. Sucrier. Porcelaine. (Musée de Veszprém). Musée des 

Arts Décoratifs. Sans n° d'inv. 
50. Сахарница, фарфоровая, (BM) БМПИ, без ивнентарного 

номера. 

1841-ben a püspök már 24 vxr-t 
kér, csak Mayer kérésére 
szállítja le 18 vxr-ra. 

1846-ban a „homok föld 
méreje" 
az „allyasé (casetta föld) " 

1846. augusztus 20-ig a pápai 
fabrikába adott földért 45 vft. 
48 xr., október 15-ig pedig to
vábbi 63 vft. 3 xr-t fizet Mayer. 
1847-ben a „casetta föld" mé-
rejéért pedig 6 xr-al tartoznak 
a vásárló gyárosok többet fi
zetni. 
Városlődről 1852-ben 

1853-ban 
1854-ben 
1855-ben 

értékű földet szállítanak Pápára. 

18 xr., 
12 xr., 

.03 vfr. 15 xr., 
18 vft. 15 xr., 
39 vft. 15 xr., 
44 vft. — 

Mayer tárgyalásokat kezd Magyar Mihállyal, 
majd megvásárolja a konkurrens üzemet, Pápán a 
gyártást abbahagyja és munkásaival, felszerelésé
vel 1866. január havában Városlődre költözik. 

Kemény cserépnek (Steingut, kőedény) nevezzük 
azt a kerámiai terméket, amelynek alapanyaga a 
fehérre égethető agyag (rendszerint többféle agyag
fajta elegye), kvarc, földpát és mészpát iszapolt ke
veréke. Az edényeket először 1100 — 1200 C°-os, 
majd a festés és mázazás után újra, alacsonyabb, 
970 — 1050 C°-os hőmérsékleten égetik ki. Festése 
máz alatti; máza átlátszó, borsavban gazdag. Tö
rési felülete porózus; fehér, szürkésfehér, illetve az 
alapanyag színezettségétől f üggőleg sárga, halvány
zöld vagy sötétszürke. 

Gyártási technológiája Angliában alakult ki a 
staffordshirei fazekasok kezdeményezésével, az 
agyagnak kvarcporral való keverése útján. Majd 
Atsbury tökéletesíti a XVIII. század első negyedé
ben és készítményeit „fine white saltglased stone
ware "-nak nevezi. Ebből ered a Steingut, majd 
fordításaként a magyar XIX. századi kőedény el
nevezés. Angliában művességi előzménye nem a 
fajansz, mint az európai kontinensen, hanem a 

kőcserép (Steinzeug), Atsbury termékei is sómáza-
sak. A kísérletek eredményeit Wedgwood szűri le, 
az ő kezén alakul ki a végleges összetétel, a díszíté
sek számos változata. 

A XVIII. sz. második felében Európában meg
jelenő Cream és Queens-Ware, az angol kemény
cserép, olcsóságával, tetszetősségével és használha
tóságával igen rövid idő alatt, szinte forradalma
sítja a kerámiaipart. A gyártási eljárásokat első
sorban nem angol arkanisták hozzák, már igen ko
rán szakkönyvek jelennek meg. 

A cél természetesen az angol előképek elérése 
volt, ez azonban nem mindenütt sikerült, az alap
anyag sem volt egyformán jó, a gyártási tapaszta
lat sem megfelelő. Legjelentősebb az árkérdés: 
amíg a porcelán drága és csak kevesek igényeire 
szolgál, addig a keménycserép széles terület ház
tartásában használatos. Angliai elődjétől, a ke
mény, szürkésbarna, sómázas edénytől a puhább, 
vékonyabb kemény cserép formailag nem sokat 
vehetett át ; a vastag ónmázas fajansztól is-keveset. 
Új anyagok megfigyelhetőleg kezdetben mindig 
más, a piacon már bevált termékek megjelenését 
igyekeznek utánozni — amíg sajátos formanyel
vük ki nem alakul —, így esetünkben a fémedénye
ket (ezüst, ón) és a porcelánt. Nem tagadja ezt a 
gyártási elnevezés sem, egyrészt „ezüstmodellről", 
„ezüstmodoruról" beszélnek, másrészt „porcelán-
modellről" vagy „bécsi modorúról". A kemény
cserép első jelentkezése idején a rokokó forma még 
nem túlhaladott, esetenként tehát a porcelán roko
kóformáihoz közelít. A francia ezüstben a XVIII. 
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század második felében megtalálható barokk, ro
kokó, Louis XVI. formáknak sajátos keveredése a 
francia keménycserép éles reliefdíszes korai szaka
szára is jellemző — ez ugyan használhatóságának 
nem vált javára, mert a francia alapanyag külö
nösen puha —, ez a díszítőmód Franciaországban, 
Lotharingiában és Svájcban még sokáig tovább él; 
az iskolát alkotó azonban a bizonyos fokig egysze
rűbb és használhatóbb ón-formákat utánérző an
gol keménycserép, amely csakhamar nagy nép
szerűségre tett szert és majd minden kontinentális 
gyár árukészletében megtalálható a XIX. század 
első felében. 

Németországban a rokokó és Louis XVI. relief
dísz inkább a porcelán előképekre megy vissza, 
itt nem is csak hatásról, hanem a porcelán mintá-
zóforma felhasználásáról van szó és megvan ez 
Ludwigsburg, Meissen és Hubertusburg, vagy 
könnyen érthetően Bécs és Holies esetében is, sőt 
hazánkban sem idegen, ha a pápai keménycserép
gyár egyazon formában alakított porcelánjára, 
majd ennek fordítottjaként, a herendi kemény
cserépre gondolunk. 

Az igazi tanítómester Wedgwood, aki az anyag
ból adódó lehetőségekkel és a klasszicizáló forma 
és díszítőművészet felhasználásával sajátos ke
ménycserépstílust teremtett, egész Európára irány
adó hatással. Az európai gyárak esetében ez az
után nemcsak az angol ízlés utáni igazodást 
jelentette, hanem Wedgwood ós más gyáraknak 
egészen a gyári jelzésig menő teljes lemásolását, 
mint ezt a pápai gyár is megtette egy Wedgwoodó-

51. Mázas cseréptányér, domborítva V. M. ltsz. 55. 4. 1. 
51. Glasierter, irdener Teller, reliefiert V. M. Inv.-Nr. 55. 

4. 1. 
51. Assiette de faïence, vernissée, relevée en bosse. Musée 

de Veszprém. № d'inv. 55. 4. 1 
51. Глазурованная глиняная тарелка, с ВЫПУКЛОЙ работой. 

ВМ, Инв. № 55. 4. 1. 

nál sokkal rosszabb puha, sárga alapanyagú teás
készlet esetében, saját jelét nem is használva, 
egyszerűen WEDGWOOD jelzéssel. (43., 44. sz. 
kép) ; de ismerünk egy jóminőségű, nehéz, hal
ványzöld alapanyagú domború szőlőleveles gyü
mölcsöstányért, amelyen a WEDGWOOD jelzés 
mellé a sajátját is (zártkoronás MW címer, 3. sz. 
jegy) beütötte (20. sz. kép). 

A pápai keménycserépgyár 1811. augusztus 11-i 
keltezésű árjegyzéke55 feleletet ad a kérdésre: 
milyen tárgyakat készítettek s ezek mennyibe 
kerültek. A termékeket számozással osztályozták, 
a jegy mellett beütve, 0 —6-ig a kisebb szám a 
nagyobb méretű, drágább edényre utal. 

Nagyság : Megnevezés : vft.: xr . : 

1 Punsch Topf 2 — 
2 Punsch Topf 1 36 
— Punscn Leffel — 18 
1 Bu t t e r Kandl — 18 
2 Bu t t e r Kandl — 36 
— Gefrorn Becher — 6 
— Barbir Schissel — 21 
1 Confect Korb I 48 
2 Confect Korb I 30 
3 Confect Korb 1 30 
1 Confect Schissel 1 — 
2 Confect Schissel — 45 
3 Confect Schissel — 45 
1 Confect Teller — 39 
2 Confect Teller — 27 
— Façon Kaffe Schale — 21 
— Façon Ciocolade 

Schale — 24 
1 Credenz Tatze 1 — 
2 Credenz Tatze — 54 
3 Credenz Tatze — 48 
1 Kaffe Kanne — 48 
2 Kaffe Kanne — 42 
3 Kaffe Kanne — 36 
4 Kaffe Kanne — 30 
5 Kaffe Kanne — 21 
6 Kaffe Kanne — 15 
1 Compotier - 48 
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Nagyság : : Megnevezés : vft.: xr. : Nagyság : Megnevezés : 

2 Compotier — 33 2 Ander. Nachtgeschir 
3 Compotier — 27 — Ovalles Nachtgeschir 
1 Englisch Kessel 3 — 1 Oberst Reindl 
2 Englisch Kessel 2 15 2 Oberst Reindl 
1 Englisch Becher — Oberst Leffel 

durchbrochen — 12 — Oliv Becher 
2 Englisch Becher glat t — 8 1 Pomad Tiegl 
1 Englisch Dleiml 1 — 2 Pomad Tiegl 
2 Englisch Dleiml — 48 3 Pomad Tiegl 
3 Englisch Dleiml — 36 1 Suppen Topf rund o. 
1 Englisch Tiegl — 45 oval 
2 Englisch Tiegl — 36 2 Suppen Topf rund o. 
3 Englisch Tiegl — 30 oval 
0 Garten Geschir mit 3 Suppen Topf rund o. 

Untersatz 1 6 oval 
1 Garten Geschir mi t 4 Suppen Topf rund o. 

Untersatz — 54 oval 
2 Garten Geschir mit 1 Schissel 

Untersatz — 45 2 Schissel 
3 Garten Geschir mi t 3 Schissel 

Untersatz — 36 4 Schissel 
4 Garten Geschir mi t 1 Ovalle Schissel 

Untersatz __ 30 2 Ovalle Schissel 
1 Kastroll 1 12 3 Ovalle Schissel 
2 Kastroll 1 — 4 Ovalle Schissel 
3 Kastroll — 48 5 Ovalle Schissel 
4 Kastrol l — 30 6 Ovalle Schissel 
5 Kastroll — 20 1 3 oder 4 Eck Schissel 
1 Küse Kesl 1 36 2 3 oder 4 Eck Schissel 
2 Küse Kesl 1 24 1 Sulz Schale 
3 Küse Kesl 1 22 2 Sulz Schale 
_ Oval Küseraindl 2 — 3 Sulz Schale 
1 Krug mi t 3 Halbe 1 — 1 Englisch Sallatier 
2 Krug mit 2 Halbe — 45 2 Englisch Sallatier 
3 Krug mit 1 Halbe — 24 3 Englisch Sallatier 
4 Krug mit 1 Seitl — 15 1 Andere Sallatier 
1 Lavoir Kanur — 48 2 Andere Sallatier 
2 Lavoir K a n u r — 42 3 Andere Sallatier 
3 Lavoir K a n u r — 30 4 Andere Sallatier 
1 Lavoir Selhissel (?) 1 12 1 4 Eck Sallatier 
2 Lavoir Selhissel (?) __ 54 2 4 Eck Sallatier 
3 Lavoir Selhissel (?) — 42 1 Schiff Sosszier 
0 Milch Häferl — 36 2 Schiff Sosszier 
1 Milch Häferl — 30 1 Andere Sosszier 

• 2 Milch Häferl — 24 2 Andere Sosszier 
3 Milch Häferl — 18 3 Andere Sosszier 
4 Milch Häferl — 12 1 Kren Schale 
1 Nacht lampe 2 — 2 Kren Schale 
2 Nacht lampe 1 30 3 Kren Schale 
1 Kinde Nachtgeschir 1 — 1 Engl . Suppen Schale 
2 Kinde Nachtgeschir — 48 2 Engl. Suppen Schale 
1 Ander. Nachtgeschir - 48 3 Engl . Suppen Schale 



Nagyság: Megnevezés: vft.: xr. : 

1 And. Suppen Schale — 24 
2 And. Suppen Schale — 21 
3 And. Suppen Schale — 18 
1 Essig Schale 1 — 
2 Essig Schale - 48 
3 Essig Schale - 36 
— Suppen oder Schiess 

(?) Teller 18 
— Suppen oder Schiess 

(?) Teller mit Schifte - 21 
1 Salz dossen 

durchgebrochen — 24 
1 Salz dossen Trenet 

auf quire (?) — 15 
2 Salz dossen Enisache — 10 
1 Senft schüssl 30 
2 Senft schüssl 24 
1 Schreibzeig 

durchgebrochen 1 12 
— Schreibzeig mit 

Hohorn 2 — 
— Schreibzeig Kanod art 1 — 
2 Canelley Schreibzeig — 42 
3 Canelley Schreibzeig — 30 
1 Thee Kanne - 42 
2 Thee Kanne - 36 
1 Tafel auf Carten mit 

б st. (?) 4 
2 Tafel auf Carten mit 

2 st. (?) 2 -
1 Tafel Leichter - 42 
2 Tafel Leichter 30 
3 Tafel Leichter 21 

Mérlegelve a felsorolást, jelentős kapacitású, 
széleskörű vásárlási igényeket kielégíteni akaró 
gyár képe bontakozik ki előttünk. A későbbi 
években az áruféleségek mennyisége nem nagyon 
növekedett, inkább formái változtak. Különösen 
az 1830-as évektől kezdve, amikor a „Zweites 
rokokó" hazánkban is érezteti hatását, meg
figyelésünk szerint, a kerámia területén, különö
sen a Dunántúlon. 

A gyártmányok alapanyagát — Kunits adalékai 
szerint — különböző helyekről hozatják: 

kovakövet 
különböző minőségű 
agyagfajtákat 

Gratzből, 

Gross MariazelJből, 
a Sopron melletti 
Lostorfból ós 
Kislődről, 

íagyság : Megnevezés : vft.: xr. : 

1 Tabak Tiegl 1 
2 Tabak Tiegl — 48 
3 Tabak Tiegl — 36 
— Wermuth Krügl — 12 
1 Zucker dose — 36 
2 Zucker dose — 30 
3 Zucker dose — 24 
1 Zucker Tatze — 10 
2 Zucker Tatze — 9 
3 Zucker Tatze — 8 
4 Zucker Tatze — 7 

Ro th oder Schwartz 
aufgelegt, und mi t 
Baartelich Figuren 
Poussirt 

— Poutporis o d e r . . . 
Puppe 16 zoll hoch 4 — 

I Vaase 12 zo^l hoch 3 — 
2 Vaase 12 zoll hoch 2 30 
1 Kaffe Kannen 1 36 
2 Kaffe Kannen 1 30 
3 Kaffe Kannen 1 24 
4 Kaffe Kannen 1 18 
5 Kaffe Kannen 1 12 
6 Kaffe Kannen 1 — 
1 Zucker dose 1 12 
2 Zucker dose 1 — 
3 Zucker dose — 48 
— Kaffe Schaale — 27 
1 Oberst Reindl 1 36 
2 Oberst Reindl 1 12 
— Mund Becher — 27 

folyami homokot Kapocsról, 
barna-követ a fúvott dí

szítések festőanyagául u.-onnan, 
sárga a agyagot az égető 

tokokhoz Kislődről, 
máz-ar Lyagot Kar thenből 

Gratzből, 
és 

spanyol szódát Triesztből, 
tűzifát a Veszprém 

erdőkből, 
megyei 

a ládákhoz való puhafa 
lécanyagot Wienerneustadtból. 

A legtöbb anyagot a közeli Kislőd szolgáltatja, 
ez a főanyag, amelyhez a többit keverik. Leg
tisztább a Gross Mariazell-i, a kislődit azonban 
iszaponi kell, ugyanígy a lostorfit is. Mielőtt rá
jöttek arra, hogy ezeket az anyagokat (különösen 
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52. Népi tányér, mázas cserép K. M. ltsz. 14. 275. 
52. Bauernteller, irdenes Geschirr, glasiert К . M. Inv. -Nr. 

55. 4. 1. 
52. Assiette populaire, faïence vernissée. Musée de Keszt

hely- № d'inv. 14. 275 
52. Тарелка, по народному ВКУСУ, глазурованная, глиняная, 

КМ, Инв. № 12. 275. 

a lostorfit) a homoktól meg kell tisztítani, az 
égetésnél hajszálrepedések keletkeztek, a máz el
romlott, megfelelő előkészítés után azonban az 
égetés már jó eredményt adott. Éppen a winteri 
periódusra jellemző egyrészt a jobb alapanyag 
előállításáért folytatott próbálkozás; mondhatjuk 
úgy is, a gyártási technológia kialakítása; amely
hez beszédes példa a már említett szőlőleveles 
tányér (20 sz. kép), ennek ismerjük egyazon 
formában készült pár darabját is egészen silány 
alapanyagból (21. sz. kép), — másrészt a gyár 
művészi arculatának kialakítása, a forma és festés 
tekintetében .Most már ez utóbbi kérdést elemezve, 
a forma szempontjából: 181l-es árjegyzékünk 
leginkább erre ad útmutatást, osztályozása ilyen 
jellegű, festési díszítésre csak kevés felvilágosí
tást ad. A fennmaradt tárgyak zöme azonban 
tányér és csak kisebb mennyiségben egyéb tárgy, 
arról tehát le kell mondanunk, hogy e felsorolást 
illusztrálni is tudjuk. Az azonban szembetűnő, 
hogy a formák sokfélesége mellett is éppen, mert 
alapanyaguk még sok kívánnivalót hagy hátra — 
a részecskék kohéziója sem megfelelő, s ez véko
nyabb formázást, merészebb áttöréseket nem tesz 
lehetségessé —, megvan saját erejüknek józan 
mérlegelése, eleinte nem is próbálkoznak komo
lyan az európai nagynemű keménycserépgyárak 
reliefes, áttöréses, kosárfonatdíszes megoldásai
val, hanem a fajanszgyártás felbomlásával ha
zánkban rendelkezésre álló eléggé kvalitásos festő
munkásokra támaszkodnak. Vannak termékeik, 
amelyek formában és a díszítés elhelyezésében 
szinte fajansz benyomását keltik (28., 29. sz. kép), 
az eltérés csak az, hogy a keménycserép máz 
alatti díszítése részletezőbb festési modorra ad 
lehetőséget. Ezt a jelleget mutatják enyhén, 
virágsziromszerúen kihajló, ívelt peremű tányér
jaik (1—6. sz. kép), amelyek elsősorban festett 
díszükkel akarnak hatni. Józan ízlésükre mutat, 
hogy a tányérperemet márványozó festéssel 
készítik, amíg bármilyen más festési eljárással 
díszítve e peremrész azonnal árulkodóan nehéz 
lenne, dominánsan kifejezésre juttatná a technoló
giai hiányosságokat. 

E márványozó festésmód angol eredetű és a 
Wedgwood előtti staffordshirei kerámikának sa

játja; majd Wedgwood is szívesen alkalmazza és 
így jut el a kontinensre (nem kiforrott, kezdet
leges példáit a kontinens fajanszművességében is 
megtaláljuk). Német gyárak díszítőkészletében 
nem annyira a tányérokon, hanem vázákon szere
pel, amikoris porfirt és malachitot utánoz. Az 
egész felületen márványozott, vagy márványo
zott széllel és tükrében rozettával, virágfiizérrel, 
virágcsokorral ékített tányérok a pápai gyár leg
sajátosabb termékeivé válnak, egész működését, 
végigkísérik. E tányér-forma más magyar kemény
cserépgyáraknál is megjelenik, megváltoztatott 
festésmodorral, sőt a bécsi porcelángyár is készíti. 

Az 1811-ben összeállított árjegyzék említ egy 
kisplasztikái tárgyat is — „Puppe 16 zoll hoch" —, 
amely 4 váltóforintos árával a felsorolt gyárt
mányok között a legdrágább. Ilyen, eddig nem 
került elő. 

A 27. sz. képen látható kávéskanna formailag 
biztosan Sankt-Pölten hatásának eredménye, 
amint azt a Niederösterreichisches Landesmuseum 
gyűjteményében levő egyik rokondarab bizonyítja 
(53. sz. kép). Ez a szórt virágdíszes kávéskanna 
St. Pölten kedvelt gyártmánya lehetett. 

A 23. képen bemutatott, peremén hurkolt át
törésekkel díszített gyümölcstányérnak is van 
egy St. Pöltenből származó párja. Ez az inns
brucki Volkskunde Museumban található (54. sz. 
kép) és egy áttört gyümölcskosár alját képezi. Fel
tételezhető, hogy hasonló gyümölcskosár is készül 
Pápán, amint ez az 1811 évi árjegyzékből kitűnik. 
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Említést érdemelnek a gyár patika edényei is. 
(32 — 35. sz. kép). Az eddigiek szerint három fő-
típust különböztethetünk meg: a bomba alakú, 
tehát formában és cimkéje gazdag keretdíszét 
illetőleg is a fajansz alakításmódhoz közelállóbb — 
ez azonban nem teszi a korai datálást szükségessé, 
a megrendelő igénye az irányadó —, a kisebb és 
nagyobbméretű hengeralakút, aranykeretes cím
kével, felül szalagcsokorral és az alacsonyabb 
hengerestestű, talpperemén összeszűkülő forma 

54. Gyümölcskosár és tányér, keménycserép. Volkskunde 
Museum Innsbruck, ltsz. 4362. a, b . St. Pölten. 

54. Früchtekorb und Teller, Steingut. Volkskunde-Museum 
Innsbruck. Inv.-Nr. 4362. a, b . St. Pölten. 

54. Corbeille de fruits et assiette. Faïencine. Volkskunde 
Museum. Innsbruck. № d'inv. 4362, a. b . St. Pölten. 

54. Корзинка для фруктов и тарелка, твердые глиняные, 
Volkskunde-Museum, Innsbruck. Инв. № 4362. a, b. St. 
Pölten. 

53. Kávéskanna, keménycserép. Niederösterreichisches 
Landes-Museum, Wien. ltsz. I I . 341. St. Pölten. 

53. Kaffeekanne, Steingut. Niederösterreichisches Landes 
-Museum, Wien. Inv.-Nr. I I . 341. St. Pölten. 

53. Cafetière. Faïencine. Niederösterreichisches Landes 
Museum Vienne. № d'inv. I I . 341. St. Pölten. 

53. Кофейница твердая глиняная, Niederösterreichisches Lan
desmuseum, Вена, Инв. № IL 341. St. Pölten. 

júakat, mely utóbbiról feltételezhetjük, hogy a 
„Pomáde Tiegl" alakja is hasonló lehetett. 

Szólnunk kell a porcelánkészítményekről is, 
amelyekből eddig két darabot ismertünk meg. 
Mindkettő cukortartó: a 49. sz. képen bemutatott, 
formailag hasonló a 41. sz. kép ábrázolta kemény
cserép tárgyhoz, domborított díszítése bizonyos 
fokig eltérő. Ezt tekinthetjük a korábbinak, alja 
az égetéskor deformálódott, festése is kezdetleges. 
Az 50. sz. képen ábrázolt darab égetése már jól 
sikerült, festése pedig találékonyan és előnyösen 
a máz alatti pettyezett virágocskákat a máz 
feletti zeg-zugos vonal kapcsolja össze. A pápai 
porcelángyártás csak 3 — 4 évig tarthatott, a 
herendi gyár rohamos előretörése meggyőzhette 
Mayer Györgyöt, hogy versenyképes árut termelni 
e művészi ágban nem tud. 

A pápai gyár forma és díszítőfestésének a népi 
kerámikában is megtaláljuk a hatását. Az 51. sz. 
képen látható tányér, vastag vörös agyagból 
készült, engobe-os színezésű és vastag, csillogó, 
átlátszó mázzal fedett; a szőlőleveles és bordázot-
tan körszeletekre osztott tányérok díszítőformái
ból merít, a Bakonyi Múzeum Pápán vásárolta. 
Az 52. sz. tipikusan népi formájú, mélyöblös 
tányér festése az 1840-es években a porcelán és 
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55. A pápai keménycserépgyár jegyei. 
55. Marken der Steingutfabrik zu Pápa. 

55. Les marqxies de la fabrique de faïencine de Pápa 
55. Заводские марки (знаки) завода изделий из твердой 

глины в г. Папа. 



keménycserép t á rgyakon annyira kedvelt „fű." 
min tá t alkalmazza keretdíszként, tükrében pedig 
csillagdísz. 

A gyár jegyei. 

Csányi Károly jegykönyve, eddigi megfigyelé
seink szerint, a pápai gyár tmányok megjelölésére 
használt jelzéseket illetően teljes. Megkíséreljük 
ezeket kronológiai sorrendbe állítani. (A Csányi 
615 sz. E Mayer jegyet nem tar t juk pápainak, 
ezért nem szerepeltetjük; a 614. jel rajza meg
figyeléseink szerint téves, ez ugyanis a M A Y E R 
I N P A P A jele der ivátuma, valószínűleg a szabad
ságharc előtti évekből, egyazon klisét felhasználva, 
az I N szócska törlésével áll elő, t ehá t a P A P A 
elhelyezése nem szimmetrikus, hanem jobbra el
tol t) . A jegy mellé ü tö t t számok az edény nagy
ságára, illetve árára uta lnak 0—6-ig 

A beütö t t be tűk B, C: P : , K, Ke , 0 , P , R, W 
és ->-,..., ® jelek a mintázok személyére u ta lnak 
és a darabszám szerinti fizetésnél a termel t meny-
nyiség összeszámolását te t ték lehetségessé. 

A máz fölötti, kékkel, vagy halványzölddel fes
t e t t X a festő jele. 

Az 1 — 17 sz. jegyek a Winter és Drachsitz 
periódusban voltak használatosak. A 2. számút 
eddig csak a 22. sz. kép m u t a t t a t ípusú tányéro
kon tapaszta l tam, párhuzamosan a 3. sz. jellel, 
a 18. sz. jel gyengeminőségű sárga alapanyagú 
(43—44. sz. kép), a 19. számút Fischer Móricz 
bérletének idején használták (46. sz. kép), a 24. 
számút pedig porcelánon bekarcolva (49—50. sz. 
kép) . 

VI . 

A munkások névjegyzéke. 

Bendt Joannes „iuvenis", „Fabric Sodalis". 
1811. szept. 15-én esküszik meg Czetl Annával . 
(Pápa, róm. ka th . anyakönyv.) 

Braich Joannes „coelebs, Sodalis Fab r . " 1812. 
jan . 31-én meghal, 22 éves korában. (Pápa, r. k. 
anyák.) 

Czilinger Sigism. Feltehetőleg a gyárban dolgo
zik. 1814. jan . 11-én Antonius Windschügel eskü
vőjén szerepel. (Pápa, r. k. anyák.) 

DrachscMtz (Drachsich, Dragschitz) János. Win
ter Anna férje, 1821-ben a pesti r ak tá r vezetője, 
1832-ig a kereskedelmi ügyeket intézi, 1834-től a 
gyár vezetője. 1836. jan. 14-én t anú Weimann 
Auguszt esküvőjén. 1837, márc. 5-én, 46 éves 
korában meghal. (Pápa, r. k. anyák.) 

Dresszler Káról „porczellán festő a pápai por-

czellán gyárban" . „A Schwarzburg Rudolfs tadt i 
Herczegségben " született , apja D. Ábris János , 
blankenburgi lakos. 1840. nov. 25-én feleségül 
veszi Vanke Johanná t , V. Ferenc leányát . (Pápa, 
ev. anyák.) 

Fraitzberger Vilhelm feltehetőleg a gyárban dol
gozik. 1811. szept. 15-én t anú Joannes Bendt 
esküvőjón. (Pápa, r. k. anyák.) 

Kaiser Anton korongos. 1804-ben Sankt-Pöl ten-
ből Holicsra jön Carl Auguszt Windschügellel, 
1805. július végén érkezik Pápára . A holicsi gyár
ból hivatalosan csak 1805. augusztus 31-én lép ki, 
32 F t . adósság hát rahagyásával . (Schirek i. m.) 
1814. jan. 11-én t anú Alexander Ri t ter esküvőjén. 
(Pápa, r. k. anyák.) 

Kolmann Henrik munkás a kőedénygyárban. 
Adósságok hátrahagyása u t á n a st . pölteni kerület , 
lilienfeldi uradalomba távozik 1814-ben. (Veszpr. 
Levélt. Tanácsülési jkv . 1815. jan. 25.) 

Litz Joannis „Sodalis Fabr ikant ius" . 1815. okt . 
15-én 7 hónapos leánya meghal. (Pápa, r. k. anyák.) 

Lorbe J. Dávid „porczelán fabrikabeli legény" 
„Choldin Saxoniai" születésű, meghal 1831. okt . 
3-án, epekórságban. (Pápa, ev. anyák.) 

Lichtner Ferenc feltehetőleg a gyárban dolgozik. 
1837. jan. 23-án Vanke Ferencz esküvőjén t anú . 
(Pápa, r. k. anyák.) 

Mayer János (Johann) műigazgató (Werkfüh
rer). 1839. január jában Solcmarz Józseffel együt t 
megbízza az úriszék, hogy a Mayer György által 
megvásárolt gyár rak tá rának leltárát készítsék el. 
Napi bér 2 vft. 30 xr. és költségtérítés. 1839. szept. 
19-én már Fischer herendi gyárában működik, 
innen keltezi nyi la tkozatá t a per t á rgyá t képező 
Mórócz-féle ház ügyében, amelyet németül ír, gót 
betűkkel . 1839. aug. 11-én Pápán feleségével, 
Tschernoster Ceciliával és Tschernoster Erzsé
bettel aláírt adóslevele szerint 1800 pengőit, 
kölcsönt vesz fel Fischer Mórictól. (Veszpr. Levélt , 
közgyűlési jkv. 1840 — 1572; betáblázás: 1841 — 
489).' 

Postpichal (Postbichal, Pospichal) Joannes „uxo-
ratus , fabricans". A holicsi gyárban dolgozik, 
mint mintázó, 1788. ápr. 27-ón Bécsbe helyezik 
át , majd 1790 -1794 . és 1796-1802 . közöt t újra 
Holicson működik az „Englisches Geschirr" rész
legben. (Schirek i. m.) 1802-ben Pápára jön, 1814. 
márc. 9-én hal meg 37 éves korában. (Pápa, r. k. 
anyák.) 

Páthi József kocsis a kőedény gyárban. 1848. 
márc. 30-án 45 éves korában meghal. (Pápa, r. k. 
anyák.) 

Richter Martinus „uxoratus , Ex Fabrica Labo-
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r a to r " . 1811. nov. 8-án elhalálozik 59 éves korá
ban. (Pápa, r. k. anyák.) 

Ritter Alexander " iuven .Fabricator", mintázó. 
1804. szept. 27-én érkezik Holicsra, az „Englisches 
Geschirr" részlegben dolgozik. 1805. ápr . 20-án el-
bocsájtják, 5 F t . útiköltséget kap (Schirek i. m.) 
és Pápára jön. 1814. jan. 11-én megnősül, felesége 
Elisabeth Andretzék. (Pápa, r. k. anyák.) 

Rikóti (Rikotty) Káról a gyár könyvelője, 1840. 
nov. 25-én Dresszler Káról esküvőjón tanú , min t 
„porczellán-gyárigazgató" bejegyezve. (Pápa, ev. 
anyák.) 

Rhefeld Wilhelm „porczellán fabrikabéli legény", 
felesége Smid Terézia. 1831. nov. 25-én meghal 
Friedrich Rudolf és 1833. nov. 25-én Károly nevű 
fia. 1839. szept. 12-én Theresia nevű leánya szüle
t ik ; 1836. jan. 14-én t anú Weimann August eskü
vőjén; 1854. aug. 26-án 55 éves korában meghal. 
(Pápa, ev. és r. k. anyák.) 

Schönvalder Vilmos „porczellángyárbeli föstész" 
1862. jan. 2-án 62 éves korában tüdővészben 
meghal. (Pápa, ev. anyák.) 

Schneller Franz mintázó. Egy holicsi pék fia, 
a holicsi gyárban „I.-ter Majolica-Modellieur" 
1 7 8 9 - 1 7 9 4 . és 1796 -1802-ben említve. 1802-ben 
Pápára megy, majd újra Holicson találjuk, innen 
legutoljára 1805-ben lép ki és azt jelenti be, hogy 
ideiglenes munkára utazik Pápára . (Schirek i. m.) 

Solcmarz József a gyár jóképességű munkása 
lehetett , mer t a pápai úriszék 1839. január jában 
Mayer János műigazgatóval együtt őt bízza meg 
a Mayer György által megvásárolt keménycserép
gyár pesti rak tá ra lel tárának elkészítésével 2 vft. 
napibér és költségtérítés mellett. (Pápai Ester
házy Levélt . 1839.1. 19. Vermes Illés jelentéséből.) 

Steigersdorf er Joseph mintázó. 1804-ben vet ték 
fel a holicsi gyárba az „Englisches Geschirr" 
gyártáshoz, 1805-ben 15 F t . útiköltséget kapva 
P á p á r a távozik (Schirek i. m.). 

Steigersdorf er Leopold máz-készítő (Glasurer). 
1804. szept. 19-én érkezik Holicsra, mint 0 . A. 
Windschügelhez tar tozót az „Englisches Geschirr" 
gyár tásnál alkalmazzák. (Schirek i. m.) 1805-ben 
Pápára távozik. 

T alheimer Antal „porczellán gyámok" . 1840. 
nov. 25-én Dresszler Káról esküvőjén tanú . 
(Pápa, ev. anyák.) 

Tálos Ferentz kocsis a keménycserépgyárban. 
1829. ápr. 23-án Zala megyébe edényeket v i t t el
adni és „Böhüske Szent Mihályon" meghalt 60 
éves korában, nyavalyatörésben. (Pápa, ref. anyák 

TciJci Garoli „Fabr icans" , Anna Vészeli férje, 

1816. jan. 20. 20 éves korában meghal. (Pápa, 
r. k. anyák.) 

Vainer Joannes „Fabr icans" . 1812. aug. 8-án 
felesége Anna Bauhard 36 éves korában meghal. 
(Pápa, r. k. anyák.) 

Vanke Ferencz „porczellángyáros", felesége né
hai K o h n Erzsébet. 1840. nov. 25-én Dresszler 
Károly felesége, Vanke Johanna apjaként be
jegyezve (Pápa, e^. anyák.) . 

Vanke Ferencz „edénygyártó legény" feltehető
leg az előbbi fia. 1837. jan. 23-án 36 éves korában 
nőül veszi a 30 éves Hinr ikh Annát . (Pápai r . k. 
anyák.) 

Vanke Venczel. Feltehetőleg a gyárban működik. 
1820. nov. 18-án a veszprémi tanács a Helytar tó
tanács út ján megkapja a „Csehországi Igazgató 
Szék" értesítését, hogy nevezett „elbocsájtó 
levelet" kapo t t . (Veszpr. Levélt, közgyűlési jkv . 
1 8 2 0 . - 1 1 4 5 - 1 1 8 . ) 1837. jan. 23-án Vanke Ferencz 
esküvőjén tanú . (Pápa r. k. anyák.) 

Windshügel (Wintsigl) Anton mintázó. 1804. 
jún. 21-én érkezik apjával С A. Windschügellel 
Holicsra. 1805-ben Pápá ra távozik. (Schirek i. m.) 
1814. jan. 11-én nőül veszi Anna Andretsch-et . 
(Pápa, r. k. anyák.) 1824. júliusától Fischer 
Mózes ta ta i keménycserépgyárában művezető. 
(Révhelyi i. m.) 

Windschügel (Vindschigel) Carol August gyár
vezető (Werkmeister). 1804. jún . 21-én Sankt-Pöl-
tenből Holicsra érkezik. 1805. aug. 30-án bejelenti 
a gyár vezetőségének, hogy Pápára kíván távozni , 
a hivatalos hozzájárulást októberben kapja meg. 
(Schirek i. m.) 1811. szept. 15-én Joannes Bendt 
esküvőjén t anú . (Pápa, r. k. anyák.) 

Windschügel Joseph mintázó tanuló , Holicson 
1804-ben és 1805-ben említve. (Schirek i. m.) 

Windschügel Franz mintázó. 1804-ben érkezik 
Holicsra, 1805-ben kilép. (Schirek i. m.) 1830. 
május 15-én feleségével, J u n g Borbálával Winter 
Mátyástól 300 vft. kölcsönt vesz fel Windschügel 
Henrich kezessége mellett , Herenden. (Intabulá-
lás : Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1831. —1613.) 
1833-ban Winter , minthogy nem fizetnek, zárat 
kér ellenük. A zártevő bizot tságnak ingóságaikat 
felsoroló jegyzőkönyve igen sanyarú anyagi vi
szonyaikra enged következtetni . (Veszpr. Levélt, 
közgy. jkv. 1833-2672. ) 

Weimann August „edény fabrikás legény". Ber
lini születésű. 1836.jan. 14-én feleségül veszi Freisz-
berger Vilmos pápai asztalos özvegyét, Bürtler 
Theresiát. (Pápa, ev. anyák.) 

Kéry Bertalan 
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Felhasznált irodalom : 
Gsányi Károly: A magyar kerámia és porcelán törté
nete és jegyei. Bp. 1954. 
Futó Mihály: A magyar gyáripar története. Bp. 1944. 
Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történel
méből. Genfben, 1864. 
Kossuth Lajos: Jelentés az első magyar iparműkiállítás 
ról. Pest, 1842. 
Kunits Michael: Topographische Beschreibungen des 
Königreiches Ungarn . . . Pesth, 1824. 
Erdélyi János— Fényes Elek : Nemzeti iparunk. Pesten, 
1846. 
Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzákapcsolt tar
tományoknak mostani állapotja stat. és geograph. te
kintetben. Pest, 1836. 2. kiad. 1841. 
Bognár Imre Ede: Pápa településföldrajza. Pápa, 1943. 
Horváth Elek — Tóth Endre: Pápa megyei város múltja, 
jelene és környéke. Pápa, 1936. 
Borsos István: A pápai evangélikus ref. főisk. régiség
tárának és tört. phil. múzeumának katalógusa. Pápa, 
1899. — A Pápa mellett fekvő ihászi pusztán vívott 
1849. jún. 27-i csatának emléke. Pápa, 1896. Jókai Kör. 
Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés. Bp. 1951. 
Révhelyi Elemér: A tatai majolika története. Bp. 1941. 
Gustav E. Pazaurek: Steingut. Stuttgart, é. n. 
Siklóssy László: Kuny Domokos, egy budai keramikus 
a XVIÎI. században. Bp. 1917. 
Carl Schirek: Die к. к. Majolika-Geschirrfabrik in Ho-
litsch. Materialien zu ihrer Geschichte. Brunn, 1905. 
Petrik Lajos: Adatok a magyar agyagipar történetéhez. 
I - I I . Művészi Ipar. 1889. 
Dohrovits Aladár: Haladó hagyományaink és a szocia
lista realista iparművészet. Iparműv. Múz. évkönyvei. 
I. 1945. 
Tasnádiné Marik Klára: A Rozsnyói Finomedénygyár 
termelési kimutatása és árjegyzékei a múlt század kö
zepéről. Iparműv. Múz. évkönyvei. I. 1954. 
Mihalik Sándor: A magyar porcelángyártás kezdetei. 
Folia Archaeologica. VI. kötet, 1954. 
Ruzicska Ilona: A herendi porcelán. Bp. 1938. 
August Stoehr: Deutsche Fayancen u. deutsches Stein
gut. Berlin, 1920. 
Schematismus venerabilis cleri Almae Dioeciensis 
Wesprimiensis. Wesprimii, 1909. 
Reizner János: A gr. Eszterházy család pápai levéltárá
ban őrzött céhlevelek. Történelmi Tár, 1894. 
Tárgvjegyzéka2.magyariparműkiállításhoz. Bp. 1843. 
Tásalkodó . . . 1842. 
Vereinigte Ofner und Pesther Zeitung 1809, 1810, 1812, 
1818, 1821, 1823, 1827. 
Végváriné Henszelmann Lilla: Nemzeti kerámikánk 
kialakulása. Bp. 1951. Egyetemi szakdolgozat. 
Wartha Vince: Az agyagipar technológiája. Bp. 1892. 
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1 Szükséges megjegyezni, hogy a magyarországi múze
umok gyűjtőtevókenysége az ilyen egyszerűbb kerá
miai termékek esetében sokkal szélesebb és jobb 
mint sok külföldi múzeumé. Az ausztriai st. pölteni 
keménycserépgyár gyártmányaiból — amelyeket a 
pápai gyár történetének kutatásakor oly jelentős 
lenne ismerni — a bécsi Niederösterreichisches Lan
desmuseum csak 13 darabot, az Österreichisches 
Museum für angewandte Kunst pedig csak néhány 
darabot őriz. 

2 Köszönetet mondok Révhelyi Elemérnek az időköz
ben megsemmisült Pápai Esterházy Levéltárban 
felkutatott, a pápai kemény cserépgyártás történe
tére vonatkozó adatokért, amelyeket rendelkezé
semre bocsájtani szíves volt, Dohrovits Aladárnak,. 
aki mint az Iparművészeti Múzeum főigazgatója 
kutatásaimat lehetővé tette és hathatósan segítette 
és Tasnády Kubacska Andrásnéneik, aki tanácsaival 
sok segítséget nyújtott. 
A budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményé
ben levő pápai keménycseréptárgyak fónyképeit-
Kárász Judit készítette, a Veszprémi Bakonyi Mú
zeumban és a Keszthelyi Balatoni Múzeumban levő 
tárgyakat a szerző fényképezte. A kéziratot mint-
egyetemi szakdolgozatot eredetileg 1955-ben zártam 
le. Ami kevés kiegészítésre a st. pölteni kemény
cserépgyár eddig megismert termékei lehetőséget 
adtak, azt az V. fejezetbe beillesztettem. Mihalik 
Sándor a Folia Archaeologica XV (1963) kötetében 
(p. 169—185) „Pápai kőedény és porcelán kísérle
tek" című tanulmányában már idézett kivonatos 
apró adalékokat kéziratomból és szélesebb keretben 
foglalkozott a pápai porcelánkísérletek eredményei
vel, amelyeket viszont én csak érintettem. Mihalik-
közli az utóbbi években a Magyar Nemzeti Múzeum 
birtokába került pápai keménycseréptálca képét is 
(XXVII t. 2). A Richter Antal Fülöp moralizáló té
májú kőrajz sorozatából a „Process" jelenet van 
rajta ábrázolva (amelyet talán inkább mint peres
kedést javaslok lefordítani). 

3 Meghatározását lásd az V. fejezetben. A korabeli 
szóhasználat : Steingut kőedény. Ez, a továbbiakban 
mindig keménycserépnek értelmezendő. 

4 Reizner i. m. 
5 Pápa Ref. Levélt. Rat . Sen., Rat . Coll. Ref. 
6 Pápai г. к. és ev. anyakönyvek a megfelelő években.. 
7 Pápai Esterházy Levélt. Birtok Könyv. 1835. 19. o. 
8 In tabulálás: Veszprémi levélt, közgyűlési jvk.. 

1 8 0 6 - 2 4 6 - 3 2 5 . 
9 Intabulálás: Veszprémi Levélt, közgyűlési jvk„ 

1 8 1 3 - 5 5 9 - 3 9 . 
10 Orsz .Levélt. Ht t . Dep. Com. 1 8 1 1 - 2 0 - 2 4 . 
11 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1811 — 458—9. 



12 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1811 — 494 — 58. 
О. L. Ht t . Dep. Com. 1 8 1 1 - 2 0 - 3 6 . 

13 O.L. Ht t . Dep. Com. 1 8 1 1 - 2 0 - 3 7 . 
14 Intabulálás: Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1813 — 27 — 

57. 
15 Extabulálás : Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1817 — 41 — 

91. 
16 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1 8 1 9 - 5 3 - 1 6 2 . 
17 Intabulálás: Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1824 — 

1086-126. 
18 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. intabulálás: 1824 — 

1086 - 12. - extabulálás : 1826 - 580 - 68. 
19 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1 8 2 6 - 8 2 3 - 1 0 1 , 1827-

502 -181 . 
20 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1835-2827, 1835-

1091, 1835-2828, 1835-1090, 1835-1612, 1835-
1607, 1835-1613. 

21 Pápai Est. Levélt. Winterné levele Bezeródy prae-
fectushoz 1839. márc. 30. 

22 Pápa r. k. anyák. 1834. 
23 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. intabulálás : 1834 — 1323, 

1840-1572. 
24 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1836-745, 1835-1094, 

1835-1119, 1835-1761, 1835-2818, 1837-1423, 
1838-232,1838-230,1836-231,1838-1523,1038, 
1542. 

25 Pápai Est. Levélt. Birtok Könyv 1832. 
26 Pápai Est. Levélt, mint 20. jegyz. 
27 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1837-390. 
28 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1837-2715. 
29 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1838— 955. 
30 Pápai Est. Levélt. Folyamodások jegyzőkönyve 

1838-203. 
31 Pápai Est. Levélt. Uri Szék Jegyzőkönyve 1838. 

32 A perre vonatkozó iratokat összegyűjtve lásd : 
Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1840- 1572. 

33 Pápai Est. Levélt. 1839. Vermes Illés jelentése. 
34 Mint 32. jegyzet. 
35 Mint 20. jegyzet. 
36 Veszpr. Levélt, közgy.'jkv. 1839-939, 940, 941, 

942. 
37 Pápai Est. Levélt. Uri Széki Jegyzőkönyv 1839. 
38 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1839-1661. 
39 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1839-2206. 
40 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1840- 1572. 
41 O. L. Ht t . 1840-4917/437., Veszpr. Levélt, közgy. 

jkv. 1840-1572. 
42 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1839-461. O. L. Ht t . 

Dep. Com. 1 8 3 9 - 1 8 - 3 7 . 
43 Pápai Est. Levélt. Uri Szék Jegyzőkönyve 1839, 

Praefectusi Rendelések Jegyzőkönyve 1839—662, 
764, 765. 

44 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1840-1572, 1841-489. 
45 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1840-1073, 1840-

2409. 
46 O. L. Ht t . Dep. Com. 1 8 4 0 - 1 8 - 1 9 7 , Veszpr. 

Levélt, közgy. jkv. 1841 — 3. 
47 Pápai Est. Levélt. Folyamodások Jegyzőkönyve 

1839-770. 
48 O. L. Ht t . Dep. Com. 1 8 4 2 - 1 8 - 4 1 . 
49 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1846-257, 1847-2901, 

1848-39. 
50 Főv. Lt. Rel. a. n. 13108. 
51 O. L. Ht t . Dep. Com. 1845 - 18 - 58. 
52 О. L. Ht t . Dep. Com. 1846 - 18 - 15, 1847 - 18 - 95, 

Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1847-665, 1847-1104. 
53 Veszpr. Levélt, közgy. jkv. 1849 — 447. 
54 Főv. Lt. Rel. а. п. 13108. 
55 O.L. Ht t . Dep. Com. 1 8 1 1 - 2 0 - 3 7 . 
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Rövid í tések : 

I pa rművésze t i Múzeum, B u d a p e s t I . M. 
Veszprémi B a k o n y i Múzeum V. M. 
Kesz the ly i Ba l a ton i Múzeum K . M. 
A b k ü r z u n g e n : 
K u n s t g e w e r b e m u s e u m , B u d a p e s t L M . 
M u s e u m zu Veszprém V. M. 
Museum zu K e s z t h e l y К . M. 
Сокращение: 
Будапештский Музей прикладного искусства . Б М П И 
Веспремский музей ВМ 
Кестхелйскн музей КМ 
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1. Tányér I. M. ltsz. 53. 996.1. Jele: PAPA beütve. 
(1. kép.) 

2. Tányér I. M. ltsz. 21.433. Jele: PAPA beütve. 
(2. kép.) 

3. Tányér К. M. ltsz. 13.540. Jele: PAPA beütve. 
4. Tányér К . M. ltsz. 13.541. Jele: PAPA beütve. 
5. Tányér К. M. ltsz. nélkül. Jele : PAPA beütve. 
6. Tányér К. M. ltsz. 13.538. Jele: PAPA beütve. 
7. Tányér К . M. ltsz. 13.546. Jele: PAPA beütve. 
8. Tányér V. M. ltsz. 55.53.1. Jele: PAPA beütve. 
9. Tányér I. M. ltsz. 18.865. Jele: PAPA beütve. 

10. Tányér I. M. ltsz. 20.751. Jele: PAPA beütve. 
11. Tányér K. M. ltsz. 13.537. Jele : MAYER IN PAPA 

beütve. 
12. Tányér K. M. ltsz. 13.542. Jele: MÁYER PÁPÁN 

beütve. 
13. Tányér К. M. ltsz. 13.539. Jele: PAPA beütve. 

(3. kép.) 
14. Tányér V. M. ltsz. 55.52.1. Jele: PAPA beütve 

(4. kép.) 
15. Tányér csak fényképét ismerem, 1934. I. 18-án 

ajánlották fel megvételre, (Höllrigl hagyatékból). 
16. Tányér I. M. ltsz. 53.999.1. Jele: PAPA beütve. 

(5. kép.) 
17. Tányér К. M. ltsz. 13.536. Jele: PAPA beütve. 

(6. kép.) 
18. Tányér LM. ltsz. 21.868. Jele: PAPA beütve. 

(13. kép.) 
19. Tányér V. M. ltsz. 55.48.1. Jele: PAPA beütve 
20. Tányér V. M. ltsz. 55.11. Jele: MÁYER PÁPÁN 

beütve. 
21. Tányér I. M. ltsz. 21.868. Jele: 3. sz. jel beütve. 

(14. kép.) 
22. Tányér I. M. ltsz. 53. 998.1. Jele : MÁYER PÁPÁN 

beütve. (7. kép.) 
23. Tányér I. M. ltsz. nélkül Jele: PAPA beütve 

(8. kép.) 
24. Tányér I. M. ltsz. 17.94. Jele: MÁYER IN PAPA 

beütve. (9. kép.) 
25. Tányér I. M. ltsz. 20.751. Jele: MAYER IN PAPA 

beütve. (10. kép.) 
26. Tányér I. M. ltsz. 20.752. MAYER IN PAPA 

beütve. (11. kép.) 
27. Tányér I. M. ltsz. 17.26. MÁYER PÁPÁN beütve. 

(12. kép.) 
28. Tányér V. M. ltsz. 55.49.1. MAYER IN PAPA 

beütve. 

29. Tányér V. M. ltsz. 55.50.1. MAYER IN PAPA 
beütve. 

30. Tányér К. M. ltsz. 13.535. PAPA beütve. 
31. Tányér К. M. ltsz. 13.534. PAPA beütve. 
32. Tányér К. M. ltsz. nékül. MAYER IN PAPA 

beütve. 
33. Tányér I. M. ltsz. 53.994.1. PAPA beütve. (15. 

kép.) 
34. Tányér V. M. ltsz. 55.51.2. PAPA beütve. 
35. Tányér I. M. ltsz. 1792. MAYER IN PAPA beütve. 

(16. kép.) 
36. Tányér I. M. ltsz. nélkül. MAYER IN PAPA 

beütve. 
37. Tányér I. M. ltsz. 17.88. 3. sz. jel beütve. (17. kép.) 
38. Tányér К. M. ltsz. 13.545. PAPA beütve. 
39. Tányér V. M. ltsz. 55.2.1. PAPA beütve. 
40. Tányér I. M. ltsz. 15.462. PAPA beütve. (18. kép.) 
41. Tányér I. M. ltsz. 53.997.1. PAPA beütve. (19. 

kép.) 
42. Tányér I. M. ltsz. 20.734. 3. sz. és 18. sz. beütve. 

(20. kép.) 
43. Tányér I. M. ltsz. 1724. 3. sz. jel beütve. (21. kép.) 
44. Tányér I. M. ltsz. 9367. 2. sz. jel beütve. (22. kép.) 
45. Tányér I. M. ltsz. 6609. 3. sz. jel beütve. 
46. Tányér I. M. ltsz. 1745. 3. sz. jel beütve. 
47. Tányér I. M. ltsz. 1725. 2. sz. jel beütve. 
48. Tányér I. M. ltsz. 6608. 3. sz. jel beütve. (23. kép.) 
49. Tányér V. M. ltsz. 55.3.1. 2. sz. jel beütve. 
50. Hengeres testű kannácska V. M. ltsz. 55.22.1. 

PAPA beütve. (24. kép.) 
51. Leveses tál I. M. ltsz. 19.671. PAPA beütve. (25. 

kép.) 
52. Cukortartó I. M. ltsz. 8515. PAPA beütve. (26. 

kép.) 
53. Kávéskanna I. M. ltsz. 8516. PAPA beütve. (27. 

kép.) 
54. Köcsög alakú kannácska I. M. ltsz. 1722. PAPA 

beütve. (28. kép.) 
55. Köcsög alakú kannácska V. M. ltsz. 55.29.1. 

(Pápai vétel.) jele nincs. (29. kép.) 
56. Tálca I. M. ltsz. 10.949. PAPA beütve. (30. kép.) 
57. Asztali ecet-olajtartó készlet I. M. ltsz. nélkül 17. 

sz. jel bekarcolva. 
58. Asztali ecet-olajtartó készlet I. M. ltsz. nélkül. (31-

kép.) 



59. Előbbi készlet olajtartó edénykéje V. M. Itsz. 
55.25.1. PAPA beütve. 

60. Bomba alakú patikaedény V. M. Itsz. 61.1. PAPA 
beütve. (32. kép.) 

61. Ugyanaz fedővel V. M. Itsz. 53.4.19. PAPA beütve. 
(33. kép.) 

62. Hengeres alakú patikaedény V. M. Itsz. 53.4.14. 
PAPA beütve (34. kép.) 

63. Ugyanaz V. M. Itsz. 53.4.16. PAPA beütve. 
64. Ugyanaz V. M. Itsz. 53.4.15. PAPA beütve. (35. 

kép.) 
65. Patikaedény V. M. Itsz. 51.2.1. PAPA beütve. 
66. Patikaedény V. M. Itsz. 55.24.1. PAPA beütve. 
67. Gyümölcskosár V. M. Itsz. 55.14.1. 16. sz. jel beüt

ve. (36. kép.) 
68. Virágtartó, máztalan I. M. Itsz. 15.681. PAPA be

ütve. (37. kép.) 
69. Nagyméretű virágtartó V. M. Itsz. 55.60.1. PAPA 

beütve. (38. kép.) 
70. Kávéskanna fedő nélkül V. M. Itsz. 55.33.1. 3. sz. 

jel beütve. (39. kép.) 
71. 69. sz. virágtartó tányérja V. M. Itsz. 55.6.1. PAPA 

beütve. 
72. Kisalakú kannácska, halványzöld I. M. Itsz. 

52.3221.1. 16. sz. jel beütve. 
73. Korsó halványzöld V. M. Itsz. 55.18.1. 16. sz. jel 

beütve. (40. kép.) 
74. Cukortartó, fedeles, halványzöld V. M. Itsz. 

55.21.1. 16. sz. jel beütve. (41. kép.) 
75. Teáskanna, halványzöld, V. M. Itsz. 55.11.1. 3. sz. 

jel beütve. 

76. Teáscsésze, halványzöld, V. M. Itsz. 50.20.1.1. 3 
sz. jel beütve. (42. kép.) 

77. Teáscsésze tányérja, halványzöld V. M. Itsz. 
50.20.1.2. 3. sz. jel beütve. 

78. Teáskanna, sárga V. M. Itsz. 63.4.34. 18. sz. jel 
beütve. (43. kép.) 

79. Teáscsésze, sárga V. M. Itsz. 53.4.33. 18. sz. jel 
beütve. (44. kép.) 

80. Tejeslábas V. M. Itsz. 551.15.1. 3. sz. jel beütve. 
(45. kép.) 

81. Gyertyatartó, nagyméretű I. M. Itsz. 19.794. 19. 
sz. jel beütve. (46. kép.) 

82. Serleg V. M. Itsz. nélkül 21. sz. jel beütve. (47. 
kép.) 

83. Serleg V. M. Itsz. 55.37.1. 21. sz. jel beütve. 
84. Szószos csésze V. M. Itsz. 55.35.1. MÁYER PÁPÁN 

beütve. (48. kép.) 
85. Cukortartó, porcelán I. M. Itsz. 24. sz. jel bekarcol

va. (49. kép.) 
86. Cukortartó, porcelán (V. M.) I. M. Itsz. nélkül 24. 

sz. jel bekarcolva. (50. kép.) 
87. Mázas cseréptányér, domborítva V. M. Itsz. 55.4.1. 

(Pápán vásárolták). (51. kép.) 
88. Népi tányér, mázas cserép K. M. Itsz. 14.275. (52. 

kép-) ' 
89. Kávéskanna, keménycserép. Niederösterreichi-

sches Landesmuseum, Wien, Itsz. I I 341. St. 
Pölten. 

90. Gyümölcskosár és tányér, keménycserép. Volks
kunde Museum, Innsbruck. Itsz. 4362 a, b. St. 
Pölten. (54. kép.) 
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Geschichte der Steingutfabrik von Pápa 

Im Komitat Veszprém entstand in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein keramisches Zent
rum Transdanubiens: in Pápa, Herend, Városlőd 
und Bakonybél wurde Steingut oder Porzellan er
zeugt. Die Benützung desselben Grundmaterials, 
sowie dieselben Arbeiter in der einen oder anderen 
Fabrik bilden unter ihnen die Verbindung. 

Zur Herstellung von Steingut, das die Fayence 
verdrängte, entschlossen sich im Komitat zuerst 
im Jahre 1802 zwei aus Holitsch eingewanderte 
Fachmänner, namentlich Franz Schneller und Jo
hann Postpichal. Nach den ersten geringfügigen 
Versuchen wird die Arbeit unter der Leitung Karl 
August Windschügels in 1805 auf einer breiteren 
Basis mit dem von einer aus vier Mitgliedern be
stehenden Gesellschaft gewährleisteten Kapital 
fortgesetzt. Von den Mitgliedern löst Matthias 
Winter das Anteil der übrigen ab, sodann verlangt 
und erhält er auch für seine im Jahre 1811 bereits 
mit 54 Personen arbeitende Fabrik das Privileg. 

Die Fabrik folgt qualitätsmäßig sofort nach Ho
litsch und ist hierzulande eine der besten. Ihre Wa
re ist im ganzen Land, ja in geringerer Menge auch 
in Österreich bekannt, sie hat in Pest und Győr 
Niederlagen. Im Jahre 1819 wächst die Zahl dieser 
auf neun, inzwischen werden ihre Verkaufspreise 
sogar zweimal herabgesetzt. Der blühende Betrieb 
ging nach dem im Jahre 1834 erfolgten Tode Win
ters zurück. Sein Schwiegersohn Johann Drach
sitz vergeudet die eingetriebenen Außenstände und 
als er im Jahre 1837 stirbt, steht die Fabrik vor 
dem Bankrott. 

Moritz Fischer, der spätere Fabrikseigentümer 
von Herend nimmt die Fabrik in Pacht, doch wird 
der mit ihm geschlossene Vertrag wegen seinen 
Mißbräuchen gelöst. Den Betrieb und den Waren
bestand kauft dann im Jahre 1839 für 30.000 
Gulden Georg Mayer Kaufmann in Pápa. Dieser 
sucht bereits 1840 bei der Erneuerung des Privi
legs auch um die Bewilligung für Porzellanfabrika
tion an. Die Fabrik blüht wieder auf: erzeugt Ge
schirr in einem Wert von 50 —60.000 Gulden im 
Jahr. Mayer befaßt sich auch mit Tuchfabrikation 
und wird 1851 unter die Großhändler von Pest auf
genommen. 

Inzwischen entstanden auch Konkurrenten der 

Steingutfabrik zu Pápa: in Városlőd wurde 1846 
und in Bakonybél 1853 eine Steingutfabrik in Be
trieb gesetzt. Mayer, der das Grundmaterial von 
Városlőd nach Pápa liefern mußte, erwirbt 1866 
durch Kauf den Betrieb von Városlőd und legt 
die Fabrik von Pápa still bzw. setzt die Fabrika
tion mit seinen Arbeitern und seiner Ausstattung 
in Városlőd fort. 

Der sich auf ganz Europa erstreckenden Ein
wirkung von Wedgwood, dem Lehrmeister der 
Steingutfabrikation, konnte sich auch die Fabrik 
zu Pápa nicht entziehen. An einigen Erzeugnissen 
wandte man auch die Bezeichnung WEDGWOOD 
an. Vor der Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse der 
Fabrik gibt eine aus dem Jahr 1811 stammende 
Warenliste ein getreues Bild. Im weiteren nahm 
die Menge der Warenauswahl nicht zu, es verän
derten sich vielmehr die Formen, denn von den 
1830er Jahren an kam der Einfluß des „zweiten 
Rokokos" zur Geltung. Zur Zeit Winters ging man 
an die Ausbildung einer besseren Produktionstech
nologie heran, doch versucht man wegen den Man
gelhaftigkeiten des Grundmaterials Durchbruchs
bzw. Relieflösungen in maßhaltender Form. Glei
cherweise deutet die marmorierende Bemalung 
der Tellerränder usw. auf einen nüchternen Ge
schmack hin. 

Von den in verhältnismäßig geringer Zahl erhal
ten gebliebenen, heute bekannten Erzeugnissen 
der Fabrik von Pápa sind die meisten Teller. Cha
rakteristisch sind auch die an die Fayence erin
nernden Apothekergefäße. Auch von der kaum 3 — 
4 Jahre lang anhaltenden Porzellanerzeugung sind 
bloß einzelne Stücke bekannt, wahrscheinlich hat 
das Vordringen der Fabrik zu Herend auf diesem 
Gebiete G. Mayer dazu veranlaßt mit seinen Ver
suchen aufzuhören. 

Der Verfasser stellt schließlich in einer chrono
logischen Tabelle die bekannten keramischen Mar
ken von Pápa zusammen, teilt die auf die Arbeiter 
bezüglichen Matrikelangaben mit, gibt zum Schluß 
in einem Anhang die Liste derjenigen Stücke an, 
die er in den Museen zu Veszprém und Keszthely 
bzw. in dem Budapester Kunstgewerbemuseum 
vorgefunden und bearbeitet hat. 
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Histoire de la fabrique de faïencine de Pápa 

Dans la première moitié du XIXe siècle s'est 
formé dans le comitat de Veszprém un centre trans
danubien de la céramique : cest à Pápa, à Herend, 
à Városlőd et à Bakonybél que furent fabriquées 
la faïencine et la porcelaine. Ces fabriques se rat
tachaient l'une à l'autre par l'utilisation de la mê
me matière première et par les mêmes ouvriers qui 
travaillaient tantôt dans l'une et tantôt dans l'aut
re usine. 

La confection de la faïencine évinçant la faïence 
fut entreprise dans le comitat de Veszprém, pour 
la première fois à Pápa, en 1802, par deux spécia
listes, Franz Schneller et Johann Postbichal, im
migrés de Holies. Après des tentatives de petite 
envergure, c'est en 1805 que le travail continue sur 
des bases plus larges, avec un capital assuré par 
une société de quatre membres. Le directeur des 
travaux est Karl August Windschügel. L'un des 
commenditaires, Mátyás Winter, rachète les fonds 
des trois autres, et, en 1811, demande et obtient 
un privilège pour sa fabrique, occupant alors déjà 
54 ouvriers. 

En ce qui concerne la qualité de ses produits, la 
fabrique de Pápa est, après Holies, l'une des meil
leures du pays. Ses marchandises sont connues dans 
le pays entier, même en Autriche. Elle a des dé
pôts à Pesth et à Győr, et élève, en 1819, le nombre 
de ses dépôts à neuf. Entretemps elle baisse les 
prix à deux reprises. Après la mort de Winter, sur
venue en 1834, l'usine florissante tombe en déca
dence. Son gendre, János Drachsitz, mange les 
créances récupérées et lorsque, en 1837, il meurt, la 
fabrique est à la faillite. 

Móric Fischer, le futur propriétaire de la manu
facture de Herend, prend en location la fabrique 
de Pápa, mais à cause de ses abus le bail sera ré
silié et l'usine et le stock seront achetés, en 1839, 
par György Mayer, commerçant de Pápa, pour la 
somme de 30.000 florins. En 1840, lors de la recon
duction du privilège, il sollicite une concession de 
fabriquer de la porcelaine. La fabrique connaît 
alors un nouvel essor: elle produit annuellement 

des marchandises dans la valeur de 50 à 60.000 
florins. Mayer s'occupe aussi de la production de 
draps. En 1851 il est affilié à la société des commer
çants en gros de Pesth. 

Entretemps naissent des concurrents de la fab
rique de Pápa: en 1846 à Városlőd et en 1853 à 
Bakonybél. Mayer, obligé de transporter la matiè
re première de Városlőd à Pápa, achète, en 1866, 
l'usine de Városlőd, il liquide la fabrique de Pápa 
et continue la production à Városlőd en y transfé
rant l'installation et les ouvriers de Pápa. 

La fabrique de Pápa n'a elle non plus échappé 
à l'influence de Wedgwood qui s'est étendue sur 
toute l'Europe. Même, elle a muni quelques-uns 
de ses produits de la marque WEDGWOOD. Un 
catalogue de 1811 nous donne une bonne idée de 
la variété de ses produits. Plus tard le nombre des 
diverses sortes de marchandises n'a pas beaucoup 
augmenté, ce sont plutôt les formes qui ont chan
gé, et qui, dès les années 1830, montrent l'influ
ence du „deuxième rococo". C'est sous Winter que 
fut élaborée une meilleure technologie, bien qu'en 
raison de l'imperfection de la matière première 
on essayait avec mesure d'employer la technique 
ajourée et en relief. Aussi la peinture marbrée des 
marlis dénote-t-elle un goût sobre. 

La plupart des produits de Pápa aujourd'hui 
connus sont des assiettes. Sont caractéristiques les 
pots de pharmacie rappelant la faïence. Quelques 
pièces seulement nous sont connues de la période 
de trois ou quatre ans à peine où la fabrique pro
duisait de la porcelaine. C'est l'avance dans ce do
maine, de la manufacture de Herend qui dut ame
ner György Mayer à abandonner ses experiments. 

Pour terminer, l'auteur résume dans un tableau 
chronologique les marques de céramique connues 
de Pápa. Il publie les données des registres relati
ves aux ouvriers, et dans un supplément il dresse 
la liste des pièces qu'il a trouvées dans les musées 
de Veszprém et de Keszthely, ainsi qu'au Musée 
des Arts Décoratifs de Budapest, et qu'il a clas
sées. 
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ИСТОРИЯ ЗАВОДА ТВЕРДЫХ ГЛИНЯНЫХ ПОСУД В Г. ПАПА 

В задунайской части Венгрии, в комитате Веспрем 
во второй половине прошлого века образовался центр 
задунайской керамической промышленности. В го
родах Папа, Херзнд, Варошлёди Баконьбел изготов
ляли изделия из твердой глины и из фарфора. Иден
тичные исходные материалы и их аналогичное исполь
зование, как и рабочие, работающие то на одном, то 
на другом заводе, создали связь между ними. 

Производство вытесняющего фаянс твердого гли
няного товара начато в комитате Веспрем в 1Ь0^ году 
в г. Папа двумя переселившимися из Голича специа
листами, Францем Шнеллером и Иоганном Постпиха-
лом. После попыток в небольших масштабах, в 1905 
году продолжается работа на более широких осно
вах, при помощи капитала, обеспеченного компанией, 
состоящей из четырех членов. Их руководителем ра
ботает Карл Август Виндшюгель. Из числа товари
щей с капиталом Матьяш Винтер выкупил доли дру
гих, затем в 1811 году он попросил и получил приви
легию для завода, работающего уже с 54 рабочими. 

По качеству изделий завод является одним из луч
ших предприятий в стране после голичского. Его то
вары распространялись по всей стране, и, в меньшем 
количестве, в Австрии. У завода склады в Пеште и 
в Дьёре. В 1819 году число складов завода растет до 
девяти, и до тех пор цены изделий два раза умень
шаются. Цветущий завод после смерти Матьяша 
Винтера в 1834 году пришел в упадок. Зять Винтера, 
Янош Драхшиц источил все доходы завода, и когда 
он в 1837 году умер, завод находился перед конкур
сом. 

Мориц Фишер, будущий владелец херенсдкого за
вода, взял завод внаймы, но затем благодаря его 
злоупотреблениям договор расторгнули с ним, затем 
в 1839 году купец из города Папа Дьёрдь Майер ку
пил завод и готовые товары за 30 000 форинтов. Он 
уже в 1840 году по поводу обновления привилегии 
попросил разрешение и на производство фарфора. 
Завод получил новый подъем; ежегодно изготовля
ются посуды стоимостью в 50 000—60 000 форинтов. 
Майер занимается и сукноделием и в 1851 году его 
приняли в список пештских оптовиков. 

Между тем завод твердых глиняных посуд в г. 
Папа получил и свои соперники, так как работа на
чинается на варошлёдском заводе в 1846 году, а в с. 
Баконьбел в 1853 г. Майер, который был вынужден 
перевозить сырье из Варошлёда в Папу, в 1866 году 
купил варо шлёдское предприятие, работа завода в Па
пе пргкраащается, или, точнее говоря, он продол
жает производство в Варошлёде со своими рабочими 
и оборудованием. 

Влияние учителя производства твердых глиняных 
изделий, Веджвуда, распространяющееся на целую 
Европу, оказалось и на производстве завода в Папа. 
На некоторых посудах завода был использован и 
знак Wedgwood. О многообразии продуктов завода 
дает картину прейскурант из 1811 года. Позднее ас
сортименты товаров не много умножились, лучше 
формы изменились. Начиная с тридцатых годов чувст
вовалось влияние „второго рококо". Во время Вин
тера прололжалось создание более совершенной тех
нологии производства, хотя и вследствие недостат
ков исходных материалов они сделали попытки с уме
ренно ажурными или же рельефными украшениями. 
На такой же хороший вкус указывает крашение 
кромок тарелок под мрамор. 

Среди сравнительно малочисленных, известных 
нам изделий из г. Папа первое место занимают та
релки. Характерны и аптечные посуды, упоминаю
щие на фаянс. Таким же образом лишь некоторые 
экземпляры хранятся в наших музеях из числа фар
форовых продуктов, изготовление которых продол
жалось только в течение 3 или 4 годов. В этой области 
подъем херендского завода невидимому заставил 
Дьёрдья Майера прекратить дальнейшие попытки. 

В конце статьи дается хронологическая сводка 
известных нам знаков керамических заводов, г. Папа, 
данные матрикулов о рабочих, и в приложении спи
сок тех экземпляров, которые хранятся в веспрем-
ском и кестхейском музеях или же в будапештском 
Музее прикладного искусства. 
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