
Ujabb szempontok a habán kerámia hatásáról a dunántúli 
fehéredényességre 

(Mihalik Sándor emlékére) 

A legutóbbi években igen gyakran olvashattunk kitű
nő műtörténészektől újabb és újabb adatokat a herendi 
porcelángyár előtörténetére vonatkozóan. Majdnem 
sztereotippá vált ama állítás továbbfejlesztése, hogy a 
herendi porcelángyárat tulajdonképpen nem Fischer 
Móric, hanem Stingl Vince soproni származású 
„kártya és bögrefestő" alapította. Még legutóbb is az 
olyan korán elhunyt kiváló műtörténet tudósunk, mint 
Mihalik Sándor a Soproni Szemlében 1968-ban meg
jelent tanulmányában megismételte azt az állítást, hogy 
Fischer Móric bizonyos értelemben Stinglt kiuzsorázva 
és annak érdemeit eltulajdonítva, magát tolta előtérbe a 
herendi gyár megalapításánál. Ugyanekkor azonban a 
szerző ragyogó meglátással egy eddig majdnem isme
retlen adatra világított rá, amely támpontot nyújt arra, 
hogy a 19. sz. elejétől hogyan fejlődött ki a Dunántúlon 
egy oly magas művészi fokon álló népi kerámia, melynek 
gazdag emlékanyagát is ismerjük. — A fehéredényesség-
nek (korsós műipar), mely a műiparnak csupán egy mel
lékhajtásavolt, nagy a jelentősége a herendi porcelángyár 
megalakulásában. A telephely adottságainak köszönhe
tő és egy zseniális alkotószellemű vállalkozó érdeme a 
világhírű létesítmény. 

A történelmi adatokból a kutatók egybehangzóan 
megállapították, hogy Stingl Vince, aki több dunántúli 
kőedény (keménycserép) gyárban dolgozott, végülis 
Herend pusztán telepedett le mint „amphorarius" 
(korsósmester) és a közeli kitűnő minőségű agyagokból 
— többek között porcelán kísérletezéssel is foglalkozott 
az 1830-as évek folyamán. Anakronizmusnak tűnhet a 
19. sz. közepén egyáltalán porcelán előállításának prob
lémájáról beszélni, amikor már hazánkban működött a 
regéci porcelángyár. Az érdeklődők Jankó János cik
kéből a Tudományos Gyűjteményből, valamint Tarczy 
Lajos Természettanából a porcelán „titkát" tökéletesen 
ismerték nálunk is és az egész probléma a nyersanyag
kérdés megoldására szorítkozott. A levéltári iratokban 
azonban — és ezt a körülményt nem hallgathatjuk el — 
Stingl önmagát porcelángyárosnak is nevezi, ami alig 
fedi a tényállást, mivel már a 18. században is a német 
fajansz gyárak zöme „borselain" gyárnak titulálja magát 
és porcelán gyártására kért privilégiumot, bár azt soha 
elő nem állította. A tények igazolják, hogy Stingl, aki 
kívül állt a szentgáli fazekasok céhén, előbb-utóbb a 
fehéredényességre fanyalodott, de az ónmázas fajansz 
készítésére egymagában nem bizonyult alkalmasnak. 
Még mielőtt műhelyének fejlesztése érdekében Fischer
rel kapcsolatba került — kit Tatáról ismert, és ahonnan 

dicstelen körülmények között, szakértelem hiánya miatt 
távozni kényszerült —, társakat keresett piacképes 
edényáru előállításához. E társai között található a fel
sőmagyarországi Pullman fehéredényes neve, kinek a 
dunántúli felbukkanása az 1830-as években teljesen új 
megvilágításba helyezi a kerámia művesség fejlődését. 
— Pullman Ignác a herendi gyár hivatalos megalapítása 
után eltűnik az oklevelekből de tudjuk, hogy egy ember
öltővel később Pápán működött és halt meg mint 
önálló fehéredényes. (Pullman János — kései leszárma
zott — pápai lakos szíves szóbeli közlése.) Ismeretes, 
hogy a nyitra- és trencsénmegyei habánok között a leg
kiválóbb keramikusok éppen a Pullman család tagjaiból 
kerültek ki. A szóbanforgó PuMman a jókői (Dobravo-
da) habán telepről származott el, ahol a fajanszkészítés 
tradícióit évszázadokon át örökítették a habán mesterek 
utódaikra. 

Szükséges különbséget tenni a tulajdonképpeni majo
lika és az ónmázas fehéredény között. A majolika 
ón-ólomhamu keverékből előállított és közvetlenül a 
zsengéit vörös, vagy zsemleszínűre égő agyagedényre 
borított mázzal bír, amelyen a polichrom fémfestékek 
mintegy lebegnek és együttes tejfelszerű sima felületet 
adnak a második kiégetés után. A népies fehéredények 
— lényegében fazekas készítmények — viszont, ha nem 
állott rendelkezésre évekig előkészített és legfinomabbra 
iszapolt fehérreégő agyag, a zsengélés előtt még egy 
fehér, mázzal kevert föld, ónpép „focskolást" kapnak, 
mely azonban, csak igen szűk skálájú színes díszítést 
bír el. Az is előfordult, hogy az edényt a mázas kiégetés-
kor még egy átlátszó üvegszem ólommázzal (gélét) 
fedik. A fejlődés folyamán, a termelési verseny kény
szerítette a kisebb műhelyeket az olcsóbb előállításra, 
ezért mindjobban takarékoskodtak a drága ólomhamu
val és a fehér földfesték használata vált általánossá. — 

Közbevetőleg említjük meg, hogy a trencséni Pullman 
gelencsér dinasztia egyik tagja, József egyideig Pécsett 
gyakorolta mesterségét, később az 1880-as években 
Trencsénben kisebb gyárat alapított, amely nagy siker
rel szereplet a századvégi székesfehérvári, bécsi, buda
pesti agyagipari kiállításokon. Edényeinek jegye jelleg
zetes módon „Habana" volt ebben az időben. Ettől 
kezdődően vált a korábbi századokban újkeresztények 
által készített fajanszok elnevezése, mint habánedények 
közismertté. 

Visszatekintve Stingl és Pullman közös működésére, 
az 1830-as években Herenden, csak azt a gyér adatot 
ismerjük, ami a Budapesti Látogatók Lapja 1891. de-
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cember 20-1 számában jelent meg. Igen szerencsésnek 
mondható azonban az, hogy jelentős emlékanyag került 
elő a dunántúli muzeumok „monumenta deperdita" 
tárlóiból, amelyekről stíluskritikai alapon megállapít
hatjuk a közelebbi rokonságot is a 18—19. sz. fordulóján 
a Felvidéken készült „habán" edényekkel, különösen 
azoknak egyszínű, kék díszítésű fajtáival. 

Az a feltevés, hogy a veszprémi Múzeum anyagában 
talált 1842. évszámú, durvakivitelű, művészietlen por
celán kannácska a herendi gyár előtörténeti idejéből és 
Stingl kezétől származó kísérleti darab volna, egyáltalán 
nem bizonyítható, mint azt Katona Imre a Művészet
történeti Értesítő 1968.1—2. számában megjelent „A he
rendi porcelángyártás előzményei és kezdetei" с mun
kájából ismerjük. Mind a soproni, mind a szekszárdi 
múzeum birtokában azonban számos korsót és tálat 
ismerünk, melyekről csak a közelebbi vizsgálat derít
hette ki, hogy azok nem felsőmagyarországi, hanem 
dunántúli származásúak. A veszprémi múzeum pedig 
egy fehérmázas céhkorsót őriz a peremartoni külső 
csizmadia cbhét, amelyet a ráfesett felirat tanúsága sze
rint Miller Mihály készített 1770-ben a Veszprém megyei 
Öskün, és a habán edényekre jellemző ún. Van Dyck 
mintákkal van díszítve. (Nagybákay Péter Veszprémi és 
Veszprém megyei céhkorsók. Veszprém megyei Múzeu
mok Közleményei 1965.4. k. 162.1.) Ezen továbbmenőleg 
mind a 19. sz. második felében a Mágócson működő 
Bach, mind a szekszárdi Steig mester részint származási-
lag, de alkotásaik jellegzetes kivitele folytán is igen köze
li kapcsolatban állottak a habán edényesekkel (v. ö. 
István Erzsébet és Mészáros Gyula alapvető kutatásai
val). Különösen Bach mágócsi mester készítményei, az 
alkalmazott dekoráció stílusjegyei, a feliratok tipográfiá
ja, kétségkívül habán eredetre vallanak, míg az alapmáz 
tejfehér csillogása a legnagyobb technikai készségről 
tesznek tanúbizonyságot. 

Itt szükséges újra megemlíteni egy vitatott problémát. 
Az, amit fentiekben vázlatosan ismertettünk, semmieset
re sem vonatkoztatható a 17. sz. újkeresztény majolikái-
nak elterjedésére és esetleg feltételezhető befolyására a 
dunántúli fehéredényességre. Okleveles adatok bizo
nyítják, hogy a 17. sz. elején, sőt közepe táján is a nyu
gati- határszéli uradalmakban foglalkoztatottak újke-
resztényeket. Ezek között feltehetően előfordultak 
gelencsérek is. Közülük egynek neve ismeretes — de, 
hogy ezek a főúri udvartartások számára készítendő 
fazekas edényeken kívül díszedényeket (majolikát) ké
szítettek volna, erre vonatkozólag sem okleveles, sem 
tárgyi bizonyítékok ezideig nem kerültek elő. A csávái 
gelencsér telepek kemencéinek jellegzetes mivoltja arra 
indította Payr Sándor neves protestáns egyháztörté
nészt, hogy Csáván (Stoob, Burgenland) keresse a dunán
túli habán agyagművesség ősforrását. Ismeretes azon
kívül oklevelekből, hogy a fraknói vár akkori új tulaj
donosa Eszterházy Miklós, újkeresztényeknek ónt (cin) 
bocsátott rendelkezésre kályhakészítésre. A Soproni 
Szemle 1962. 3. számában magángyűjteményből ismer
tettünk egy fedeles ónmázas kupát a fraknói (Forch-
tenstein) vár látképével és 1641. évszámmal. Ez azonban 
még egymagában véve nem döntő bizonyíték arra nézve, 
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hogy a bemutatott díszedény helyben készült-e? 
Ugyanebből az időből ugyanis ismeretes Dietrich
stein bíborostól — a nikolsburgi uradalom birtokosától 
— egy privilégium levél,amelyet három nikolsburgi 
zsidó kereskedőnek állított ki, felhatalmazva őket, hogy 
a soproni piacról „testvéri fehéredényeket" (weiss-
brüderische Geschirr) hozzanak be Morvaországba, ahol 
habán kerámia telepek már abban az időben nem működ 
tek. Történelmi adatokból tudjuk, hogy a habán, helye
sen újkeresztény edénykészítő gócpontok a 17. sz. 
második felében kizárólag Pozsony, Nyírta és Trencsén 
megyékben alakultak ki. A kuruc harcok lezajlása után 
kezdődött a visszairányuló emigráció e megyékből 
Morvaországba és Alsóausztriába, ahol a 18. sz. köze
péig egy emberöltőn át virágzott a habán jellegű fehér
edényes mesterség. 

A tömegtermelés lehetősége igen nagy mértékben 
serkentette a vállalkozó szellemű fejedelmeket és főura
kat a fajansz gyárak alapítására. Ennek következménye
ként jönnek létre: Holicson, Tatán, Weisskirchenben, 
Proskauban stb. manufaktúrák. Ezekkel a versenyt a 
tőkeszegény céhes korsós iparosok nehezen bírták. 
Termelésük oly mértékben csökkent, hogy pl. a visaui 
fajanszkészítő mesterek együttes korábbi évi 60—70 000 
darabos termelése, tizedére csökkent le, s így előbb-
utóbb kénytelenek voltak beszüntetni a magas művészi 
fokon álló fehéredények termelését. Később a verseny
képesnek vélt privilegizált fajanszgyárak is belebuktak, 
mert az angol finomfajansz (kőedény) tömegtermelése 
kiszorította termékeiket a piacról. 

A 19. sz. elejére a gyáripar forradalmi átalakulása 
kapcsán a technológia is tökéletesedett, így megterem
tődött az olcsó porcelán tömegáru előállításának feltéte
le. Ezidőtájt differenciálódott a kőedény és porcelán
gyártás, amely mindinkább elveszítette műipari jellegét. 

Szükséges ez alkalommal érinteni néhány kérdést a 
dunántúli fehéreedényesség és a habán kapcsolatok 
problematikájából. Elsősorban különbséget kell tenni a 
17, 18 és 19. sz. műiparának története között. — A 17. 
századból vannak ugyan okleveles adataink arról, hogy 
új keresztények dolgoztak a dunántúli nagybirtokokon 
de mint fentebb hangsúlyoztuk, semmiféle bizonyíté
kunk nincs arra vonatkozólag, hogy közöttük szereplő 
gerencsérek fajanszot is készítettek volna. Azok a fel
tevések, hogy pl. a sümegi vár ásatásaiból, vagy a sop
roni múzeum gyűjteményeiből ismert emlékanyag a 
Dunántúlon készült volna, hiteltérdemlően még nem bi
zonyíthatók. Az óriási mennyiségű északmagyarországi 
emlékanyag éppen arra is mutathat, hogy azokból ke
reskedelmi úton kerültek az újkeresztények edényei Sop
ronon keresztül a dunántúli főurak birtokába. — Kozák 
Károly „Évszámos habán kancsók és kétfejű sasos kály
hacsempék a sümegi várból" (Veszprém 1964) c. dol
gozatában több helyen azt állítja, hogy az edények a kö
zelben készülhettek csak. Megállapítása egyáltalán nem 
tartható fenn mindaddig, amíg a habán műhelyeket 
módszeres régészeti kutatással fel nem tárják. Különö
sen vonatkozik ez a kék alapmázú edényekre, melyek ki
emelkedő művészi alkotások és csak igen csekély szám
ban készültek a sobotisti habánok műhelyeiben. Seny-



nyey győri püspök feltehetően családi kapcsolatban áll
hatott a habánokkal, miután egyik őse Nádasdy 
Tamás nádor birtokainak jószágkormányzója volt és 
még a 16. sz. közepén legelsőként alkalmazott „ana
baptista" mesterembereket a lékai vár építkezésénél 
Katona Imre egyik nagy horderejű levéltári kutatásából 
ismeretes, hogy 1572-ben a „Szalonaki gelencséren dupla 
vámot vöttenek", de semmiképpen nem bizonyítható, 
hogy ez a gelencsér mást, mint használati fazekas árut ké
szített volna a Batthyányaknak. —Szem előtt tartandó az 
a művészettörténeti adat, hogy az újkeresztények edényei
nek prototípusai Itáliában, Faenzában készültek a 16. 
sz. utolsó évtizedeiben és „bianchi di Faenza" közismert 
elnevezés alatt váltak egész Nyugateurópában ismere
tessé. — A habán krónika ugyancsak 1580 körül emlék
szik meg legelőször egy gelencsérről (Jörg Bruckmair), 
akiről azonban Lansfeld Hermann, a jeles csehszlovák 
kutató, jelentős emlékanyag feltárása alapján megálla
pította, hogy majolikát nem készített. 

Igen közel jár a valósághoz Kozák, midőn utal arra, 
hogy a tárgyalt évszázados újkeresztény fajanszok ke
reskedelmi úton jutottak lelőhelyükre. — Azonkívül So-
botist a habánok főfészke sokáig zálogbirtoka volt a 
pannonhalmi főapátságnak. — Nem fogadhatjuk el 
azonban a szerző azon állítását, hogy ebben az időben 
a szomszédos Ausztriában és Burgenlandban habán 
telepek működtek volna, erre vonatkozólag semmiféle 
okleveles bizonyítékunk nincs. Helyesen hívja fel figyel
münket arra, hogy a 18. sz. folyamán igenis erősen 
érezhető az osztrák fehéredényesség befolyása a határ
szélen, ami azonban csak másodlagosan habán jellegű, 
feltehetően az északmagyarországi habán telepekről 
származik. Ezt igazolhatja a 18. sz. elején megindult erős 
mesterlegény vándorlás. 

A 18. sz. közepén meglepetésszerűen ismét erősödő 
a habán befolyás, mint azt Mihalik Sándor oly meg
győzően kiderítette. — Nem érdektelen az a műipar-
történeti adat sem, hogy 1879-ben a Székesfehérvárott 
megrendezett Országos mű-, ipar-, termény- és állat
kiállításon nagy sikerrel mutatkozott be mind Pullman 

József trencséni majolikás, mind Bach Gyula mágócsi 
fehéredényes. Ez alkalommal tüntették ki nagyhírű 
tudósunkat, Wartha Vincét is, a kerámiai tárgyak kémiai 
analizálásáért. 

A herendi porcelán előtörténetének kutatása alkal
mával nagy fontosságot tulajdonítunk annak a messze
menő következménnyel bíró ténynek, hogy Herend 
pusztán messze kiható fehéredényes műipar keletkezett 
Pullman Ignác „nobilis amphorarius magister" és 
Stingl Vince „sopronyi nemtelen plebejus" szerencsés 
összefogásából. 

Mihalik Sándor fél évszázados művészettörténet 
tevékenységében jelentős helyet foglalnak el a hazai ke
rámia kutatások. A több tucatra tehető, forrásokra tá
maszkodó tanulmányoknak egy része a dunántúli kerá
mia elterjedésével és fejlődésével foglalkozik. — Bár a 
kitűnő szerző elsősorban a 19. sz. első felének társadal
milag és iparfejlődésileg egyaránt bonyolult korszaká
nak eseményeit derítette ki és dolgozta fel — amiről a 
Függelékben közölt gazdag címanyag tanúskodik, — 
több alkalommal visszatekintett a 18. századi, vagy szá
zadvégi eseményekre is. Ez különösen jelentős a herendi 
kutatásainál, ahol nemcsak az említett Stingl—Fischer, 
Stingl—Mayer, Stingl—Pullman kapcsolatokat vilá
gította meg, hanem olyan több generáción keresztül a 
dunántúli manufaktúrákban tevékenykedő keramikus 
családokkal is foglalkozott, mint a Windschügel di
nasztia, akik Herendre is eljutottak. 

Utolsó megjelent tanulmánya a Soproni Szemlében 
összegezését jelentette a dunántúli kerámia történet leg
vitatottabb részének, a herendi porcelángyár előtörténe
tének és alapítási körülményeiben tevékenykedő szemé
lyek ismertetésének. Stingl Vince korai herendi tevé
kenysége nem vitatott. — Azonban éppen Mihalik 
Sándor annakidején a herendi gyár történetéhez készí
tett bevezető tanulmányában Fischer Mórnak is mara
dandó emléket állított azzal a méltatással, hogy a széles 
látókörű, tehetséges vállalkozónak elvitathatatlan ér
demei voltak a világhírű porcelángyár megalapításában. 

j Krisztinkovich Bélci\ 
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Ungarischen Kunsthistorikern gelang es erst in letzter Zeit 
überzeugend nachzuweisen, was auch im Titel dieser Studie 
zum Ausdruck kommt und was schon längst angenommen 
wurde. Aus der Geschichte des ungarländischen Anabaptis
mus, aus Chroniken seiner Anhänger ebenso wie aus urkund
lichem Material ging nämlich auch bisher schon unzweifel
haft hervor, daß an der Wende des XVI. und XVII. Jahr
hunderts auf den großen Latifundien in Transdanubien 
Wiedertäufer ansässig waren. Doch fehlte jeder greifbare 
oder urkundliche Nachweis, daß es unter diesen Eingewan
derten auch Kunsthandwerker zur Verfertigung von Fa
yence- und Majolikawaren gegeben hätte. 

Einleitend muß gesagt werden, daß zwischen der Herstel
lung von Irdengut und von feinkeramischen Waren durch 
die eingewanderten Wiedertäufer ein starker Trennungsstrich 
gezogen werden muß. Wie es aus Forschungen von Imre 
Katona hervorgeht, übten im XVII. Jh. diese aus der Fremde 
zugewanderten Töpfer wohl noch keinen Einfluß auf die in 
Transdanubien bodenständige Feinkeramik aus. Es kam 
aber aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jh. bis zur Jahrhun
dertwende eine größere Menge aus Ton geformtes künstle
risches Material zum Vorschein. Also kann es durchaus nicht 
überraschen, wenn diese jüngsten Forschungen einen schlüs
sigen Beweis dafür lieferten, daß im späteren Verlauf das 
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von den aus dem damaligen Oberungarn eingewanderten 
Habanern mitgebrachte Kunsthandwerk sich doch auf die 
in Transdanubien bodenständige Feinkeramik unmittelbar 
auswirkte bzw. dort eigenständig wurde. 

Studien aus der Feder von Péter Nagybákay und Gyula 
Mészáros lassen unzweifelhaft erkennen, daß die Fayence
kunst in den Komitaten Komárom, Veszprém und Fejér da
mals starke Merkmale der Habaner-Feinkeramik zeigten. 
Es steht auch fest, daß aus der Gegend des Ortes Ószom-
bat, wo ein Großteil der Habaner ansässig war (heutige 
Slowakei), in damaligen Zeiten Angehörige der angesehen
sten Töpfer-Familien nach Transdanubien abwanderten. Einer 
der Gründe hierfür mag vielleicht auch sein, daß nach 
Vertreibung der Türken die großen Latifundienbesitzer in 
Transdanubien zahlreiche Slowaken aus dem damaligen 
Oberungarn umsiedeln ließen, um derart die in der Türken
not verödeten Dörfer neuzubeleben. Unter diese Neusiedler 
mischten sich dann unauffällig viele Habaner Wiedertäufer, 
die sich derart der zur Zeit Maria Theresias angeordneten 
Rekatholisierung der Wiedertäufer zu entziehen suchten. So 
kamen auch viele slowakische Bergleute nach dem herr
schaftlichen Besitz von Oroszlánkő und wer von ihnen sich 
auch auf die Töpferei verstand, zog weiter nach dem Städt
chen Csákvár, wo sie bei den Berufsgenossen evangelischen 
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Glaubens untertauchen konnten und ihren Lebensunterhalt 
fanden. 

Ein Mitglied der bekanntan Töpfer-Familie Miller hatte 
seine Werkstatt in der Ortschaft Öskü. Von seiner Hand 
stammt auch der nach Habaner Art klassisch geformte Krug 
der Stiefelmacher-Gilde von Peremarton. Dieser Krug, eben
so wie jene der Gilden von Komárom, die eben in diesen 
Tagen in der Budapester Nationalgalerie im Rahmen der 
Ausstellung von Folklore-Keramiken zu sehen sind, stellen 
stilechte Musterstücke der neubelebten Habaner-Töpferei 
dar. Sie sind den ursprünglichen Töpferwaren der Habaner 
zum Verwechseln ähnlich, wenn sie auch nicht Majolika
erzeugnisse (Fayence) sind, sondern hervorragend gelungene 
feinstkeramische Werkstücke. 

Sándor Mihalik, dem leider so früh verstorbenen ungari
schen Fachwissenschaftler ist es zu verdanken, daß er mit 
sicherem Urteil das Geschichtsbild der ungarländischen Ha-

L'influence de la poterie «habane» sur 

Il y a déjà longtemps que l'on supposait cette influence, 
mais c'est seulement le plus récemment que l'historiographe 
des arts hongroise a réussi à en établir des preuves incontes
tables. Nous savions, sans nul doute, de l'histoire de l'ana-
baptisme de Hongrie — aussi bien par leurs propores chro
niques, que par les données de diplômes — qu'au tournant 
des 16e et 17e siècles, des nouveaux-chrétiens étaient fixés 
dans les grands domaines seigneuriaux de la Transdanubie. 
Mais nous n'avions aucune preuve — ni matérielle, ni diplo
matique — de ce que parmi ces nouveaux chrétiens établis 
en Transdanubie eussent été des artisans produisant des 
faïenceries (maïoliques). Car il faut faire nettement distinc
tion entre la poterie des nouveaux chrétiens et leur faïencerie 
d'ornement. Au 17e siècle évidemment ils n'influencèrent 
pas la faïencerie autochtone transdanubienne, comme les 
recherhes dTmre Katona l'ont bien démontré. Mais dans la 
deuxième moitié du 18e siècle, et jusqu'au tournant du 19e 
siècle un matériel important fit apparition. Ainsi, il n'est 
donc pas surprenant que les investigations, récentes ont mis 
au jour l'influence directe — c'est-à-dire la survivance — de 
l'art populaire des nouveaux chrétiens du Haute Pays (des 
Habans) en Transdanubie. Grâce aux comptes rendus de 
Péter Nagybákay et de Gyula Mészáros, aujourd'hui nous 
savons déjà sans aucun doute qu'aux départements de Ko
márom, Veszprém et Fejér, les produits des potiers étaient 
du caractère „habán", et on peut constater que quelques po
tiers membres des dynasties les plus importantes avaient 
quitté la région d'Oszombat, foyer des nouveaux chrétiens 
au Haut Pays Hongrois, pour s'établir en Transdanubie. Le 

baner — auch „Mährische Brüder" genannt — mit der Ent
deckung bereichern konnte, daß der aus der Frühgeschichte 
der Manufaktur von Herend bekannte Vince Stingl in Per
son eines gewissen Pullmann, der sich auf die Herstellung 
von Amphoren spezialisierte, einen beruflichen Helfer be
saß, von dem mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen 
ist, daß er ebenfalls einer Habaner-Familie aus Ószombal 
im vormaligen slowakischen Ungarn entstammte. Dieser 
Pullmann etablierte sich später in der transdanubischen 
Stadt Pápa, nachdem die Manufaktur von Herend in die 
Hand des Móricz Fischer übergegangen war. 

Die von Sándor Mihalik durchgeführten Forschungen er
gaben — und dies ist eben sein bleibendes Verdienst —, daß 
es ihm gelang, die Geschichte der transdanubischen Feinke
ramik bis zur klassischen Zeit der Porzellanerzeugung in der 
Manufaktur von Herend durch Nachweis des von den um
gesiedelten Habanern ausgegangenem Einflusses zu ergänzen 
und zu bereichern.  

| Béla Krisztinkovich I 

la poterie blanche de la Transdanubie 
fond historique de cet événement est entre autres, qu'après 
la libération du joug turc, les gros propriétaires terriens ont 
installé des Slovaques pour repeupler les villages détruits en 
Hongrie. Fuyant devant le catholicisation forcée de l'époque 
de Marie-Thérèse, les Habans se mêlaient aux Slovaques 
transférés au Sud. Arrivés avec les mineurs, installés dans la 
grosse propriété d'Oroszlánkő, les potiers ont passé à Csák
vár, petit bourg voision, où ils gagnaient de quoi vivre parmi 
les potiers luthériens. 

Un membre de la dynastie-potière Miller bien connue 
travaillait à Öskü, et la cruche „habane" classique de la cor
poration des bottiers de Peremarton est l'oeuvre de ses 
mains. Cette cruche, de même que les cruches de corps de 
métier de Komárom que l'on peut étudier à la Galerie Na
tionale, à l'exposition récemment ouverte de la céramique 
populaire, constituent les preuves palpables du renouvelle
ment des traditions et conventions habanes. Ces cruches res
semblent à s'y méprendre aux produits habans authentiques, 
bien qu'elles ne soient pas de faïence mais bel et bien en 
poterie blanche. C'est à Sándor Mihalik, célèbre céramologue 
hongrois, trop tôt décédé, que nous devons la découverte 
que le compagnon de Vince Stingl — qui juoa son rôle dans 
la pré-histoire de l'Usine de Herend — était un certain Pull-
mann, amphoraire en poterie blanche. Après que Fischer 
fonda l'usine, ce Pullmann travaillait à Pápa. Le mérite 
impérissable de Mihalik est qu'il a complété la période de 
l'histoire de la poterie blanche de Transdanubie qui va 
jusqu'à l'époque classique de la fabrication de la porcelaine 
hongroise, en y mettant en relief les influences habanes. 

| Béla Krisztinkovich I 

93 

L'influence de la poterie «habane» sur la poterie blanche de la Transdanubie 



Влияние хабанской керамики на задунайский фаянс 
Что касается изложенного в статье материала, то все 

это давно уже было предположением, но до последнего 
времени венгерским искусствоведам не удавалось найти 
решающих доказательств. Из истории венгерского ана
баптизма, из хроник и документов было достоверно из
вестно о том, что на рубеже XVI—XVII вв. в помещичьих 
усадьбах поселились новохристиане. О том же, что в 
Задунайском крае среди новохристиан работали мастера 
по изготовлению изделий из фаянса (майолики), ни доку
ментальных, ни вещественных данных не имелось. Надо 
строго различать керамику, а также парадную посуду, 
изготовленную новохристианами. Как это показывают 
исследования Имре Катона, на аутохтонскую задунайс
кую керамику они, повидимому, еще не оказали влияния, 
но что касается второй половины XVIII и всего XIX века, 
то тут был обнаружен значительный ряд материальных 
находок. 

Таким образом, неудивительно, что новые иссле
дования выявили непосредственное влияние приклад
ного искусства новохристиан (хабанов), а также его даль
нейшее процветание в Задунайском крае. Из сообщений, 
сделанных Петером Надьбакаи и Дьюлой Месарошем, 
теперь несомненно известно, что в комитатах Комаром, 
Веспрем и Фехер производилась хабанская керамика, а 
также установлено, что из окрестностей Осомбата — 
очага новохристианства — в Задунайский край пересели
лись отдельные члены наиболее известных династий гон

чаров. Это исторически объясняется тем, что после паде
ния турецкого владычества помещики в пустующие селе
ния пересеилили словацкое население. Так, в поместье 
Оросланкё были поселены шахтеры, а вблизи, в Чакваре, 
обосновались хабанские гончары, смешавшись с мест
ными горшечниками, исповедовавшими евангелическую 
веру. 

Один из членов известной династии гончаров Миллер 
работал в Ошкюне, и знаменитый классический хабан-
ский кувшин, принадлежавший перемартонскому цеху 
башмачников — дело его рук. Этот кувшин, а также не
давно выставленные в Национальной галерее керами
ческие изделия комаромского цеха — первые доказатель
ства живучести и возрождения хабанских традиций. Они 
неразличимо схожи с хабанскими изделиями, хотя это и 
не майолика, а безукоризненная белая посуда. Очень рано 
умерший венгерский керамолог Шандор Михалик допол
нил историю задунайских хабан открытием, что играв
ший большую роль в предыстории херендского фарфоро
вого завода компаньон Винце Штингля амфорарий Пулл-
манн, несомненно, был одним из выходцев осомбатских 
хабанов. Этот Пуллманн после основания Фишером за
вода работал в Папе. Немеркнущей заслугой Михалика 
является то, что он дополнил историю задунайской фаян
совой посуды до периода производства классического 
венгерского фарфора, выделив и выявив влияние хабан
ских традиций.  
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