
Ismeretlen adatok a herendi porcelángyárról 

Az alábbi tanulmány tulajdonképpen két egymástól 
függetlennek látszó, illetve egymáshoz csak lazán kap
csolódó problémát tartalmaz. Az egyik a herendi gyár 
alapításának és kezdeti idejének nehézségeit, küzdel
meit tartalmazza, a másik pedig a herendi gyár fény
korának végét, Fischer Móric tevékenységének utolsó 
szakaszát, fiának Fischer Sámuelnek pedig kezdeti 
működését. 

A herendi gyár első évtizedei számos problémát vet
nek fel. Egyik legfontosabb és mindezideig a legtöbb 
kutatót foglalkoztató kérdés, hogy milyen körülmé
nyek hozták létre éppen Herenden, a Bakony kellős 
közepén az első komolyan prosperáló porcelángyárat 
Magyarországon. Tanulmányunkban elsősorban ezekre 
a kérdésekre próbálunk választ keresni a rendelkezésre 
álló adatok segítségével. — A herendi gyár másik ne
héz, s mindmáig alig ismert időszaka az 1860-as évek 
vége és a 70-es, 80-as évek eleje. Tudjuk, hogy a 60-as 
évek végén, a 70-es évek elején — a magyar kapitalista 
fejlődés megindulásával — válságos helyzetbe került a 
herendi porcelángyár. A csődveszély ugyan nagy nehe
zen elhárult, a termelés mégis vontatottan, akadozva 
folyik. Sajnos, a megyei levéltár alispáni iratainak el
pusztulása következtében a gyár történeti fonalát csak 
nehezen, — a helyi adatokkal pedig egyáltalán nem — 
tudjuk követni. A fennmaradt nagyszámú tárgyi anyag 
azonban ritkán nyújt lehetőséget a gyártörténetet köz
vetlenül érintő kérdések, problémák felvetésére. A tár
gyalandó márkautánzási próbálgatás érdekesen vilá
gít a gyár problémákkal, küzdelmekkel terhes hétköz
napjaiba s egyszersmind rámutat a kapitalista fejlődés 
következtében amúgyis vergődő, a külföldi konkurren-
cia miatt azonban a tönk szélére került üzem helyzetére. 
Különös szerencse, hogy Herend márkautánzási pró
bálgatásait nemcsak dokumentumokkal követhetjük 
nyomon, hanem tárgyi emlékekkel is. A források és a 
tárgyi emlékek fényében sajátos megvilágításba kerül
nek a herendi gyár bécsi kapcsolatainak kérdései is. 

A herendi gyár 1839 előtti, ún. „előtörténeti" időszakát 
sajnos mindmáig alig ismerjük. Már az első irodalmi feldol
gozók — köztük Siklóssy — figyelmeztetnek, hogy a gyár 
története nem 1839-cel kezdődik, hanem az azt megelőző 
időszakra nyúlik vissza és az első kísérletek nem Fischer 
Mór, hanem Stingl Vince nevéhez fűződik. 

Révhelyi szerint Stingl 1819-ben Tatán, özv. Schlögl J. 
Györgyné alkalmazásában állt, mint cserépedény készítő. 
Tatáról 1824-ben távoznia kell, Schlöglné vállalkozótársa, 

Fischer Mózes Áron ellenségeskedései miatt.1 A korábbi 
kutatások szerint Stingl 1828-ban szerepel herendi lakosként 
először. Ebből egyesek arra következtettek, hogy nem köz
vetlenül Tatáról került Herendre, hanem csak többéves kül
földi vándorlása után telepedik le a kis Veszprém megyei 
faluban.2 A legújabb kutatások3 azonban bebizonyították, 
hogy a kérdéses éveket Stingl már Herenden töltötte. Éppen 
ekkor, letelepedése éveiben, indul meg Magyarországon, Tel
kibányán először a porcelángyártás. Az ehhez szükséges kao
lint nem külföldről, hanem a környékbeli pagonyból nyerik. 
A hírről a közvélemény gyorsan tudomást szerez, a szakem
berek pedig — így Stingl is — pedig még előbb. Anélkül, 
hogy az esemény jelentőségét túlbecsülnénk, annyi minden
esetre bebizonyosodott, hogy a porcelán Magyarországon 
import-kaolin nélkül, hazai anyagból is előállítható, mint 
ezt Telkibánya példája mutatja. 

Az 1825-ben Herenden letelepedett Stingl kezdetben kő
edényeketkészített. 1827. augusztus 16-án Küllei János veszp
rémi kanonoknak 100 vforintról adott átvételi elismervényét 
mint herendi (in Herend) kőedénygyáros írja alá.4 Az 1834-es 
keltezésű perirat külső felzetén ugyan mint „porczellán-
fabrikás" szerepel, ezt azonban nem ő, hanem a megyei bí
róság iktatója írta, akinek, mint a kortársaknak általában, a 
kőedény egyet jelentett a porcelánnal. Stingl ebben az idő
ben mint egyszerű fabrikás írta alá nevét az iratokon. Egy 
bizonyos, neve ekkoriban még nem jelent egyet a porcelán 
felbukkanásával, mint az 1840-es évek elején. Ezért Herenden 
való letelepedése okainak tisztázásánál minden olyan körül
ménytől el kell tekintenünk, mely a porcelánnal függhet 
össze. Legfeljebb akkori foglalkozásának, a kőedény készí
tésnek feltételeit kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy Herenden 
való letelepedésének körülményeit tisztázhassuk. 

A Bakony közelsége miatt nemcsak a számára nélkülözhe
tetlen tűzifa volt olcsó, hanem a különböző építőanyagok, a 
kő-, mész-, sőt az agyaglelőhelyek gazdagsága és a számta
lan téglaégető miatt a tégla is. Egy 1842-es híradás szerint 
a fa öle 5, 1000 tégla 9, egy mérő mész pedig 24 vforint.5 

Mint a környék fazekasságának ősisége bizonyítja Herend 
és közvetlen környéke agyaglelőhelyekben is gazdag volt. 
Ezeknek kétségtelenül komoly szerepük volt abban, hogy a 
Tatáról távozó Stingl itt telepedett le. Ha mindehhez még 
hozzátesszük, amit Fényes is ír, hogy ti. Herendnek nemcsak 
malma van, ahol massza és máz őrlése is lehetséges, hanem 
hamuháza is — akkor közelebb jutunk ahhoz a gyakran fel
bukkanó kérdéshez, hogy miért éppen Herenden telepedett 
le Stingl és miért nem Pápán vagy más helyütt, ahová rokoni 
és baráti kapcsolatai fűzték. 

Noha a hamuzsír az ólommázas kerámia fontos kelléke, 
mégsem valószínű, hogy az itteni hamuház csábította Stingl-t 
Herendre. A Bakonyban számtalan hamuzsír-főző működött 
évszázadok óta. Kopácsy püspökkel 1834-ben folyó peré
nek egyik mellékletéből kiderül, hogy az égetéshez szükséges 
hasábfát nem a herendi, hanem a veszprémi püspökség kis-
lődi és csehbányái erdőiről, irtásairól szerezte, legalábbis a 
kezdeti években. Ez is azt bizonyítja, hogy herendi letelepe
désekor a vidék erdőivel nem számolt. Űgy látszik személyi 
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kapcsolatainak tulajdonítható elsősorban, hogy Herendet 
választotta működése színhelyéül. 

Említettük, hogy Sopronból 1814-ben költözött Pápára. 
Itt tartózkodásának másik emléke Pápa város tanácsülesi 
és közgyűlési jegyzőkönyveinek 1818-as kötetében maradt 
fenn. Ekkor már elköltözése folyamatban lehet, mert olyan 
bizonyítványt állít ki számára a városi tanács, „hogy Magát 
ezen Pápa Városába mindég józanon és jámborul viselte".6 

Tatán özv. Schlögl Györgyné volt a kőedénygyár tulaj
donosa, amikor 1819-ben Stingl belépett az üzem kötelékébe. 
Schlöglékkel való kapcsolata nem véletlen, hiszen maga a 
család pápai volt. özv. Herman Józsefné Schlögl Katalint 
még 1820—22-ben is Pápán keresik, hogy a csehországi 
Klumetzben meghalt férje örökségét neki, vagy képviselő
jének átadhassák.7 Amikor Tatáról távoznia kell, megint 
pápai kapcsolataihoz folyamodik. Az a fundus, melyen Stingl 
herendi üzeme állt, id. Miklós János pápai lakos örököseié 
volt. A kiskorú örökösök gyámja, Rózsa János, ugyancsak 
pápai volt. Ő adta fiának, Rózsa Gábornak és feleségének, 
Tóth Júliának kölcsön a kiskorúak hagyatékából 1804-ben és 
1808-ban azt a mintegy 150 rhénes forintot, melynek vissza
fizetéséért Miklós János és Ferenc 1820-ban pert indít a 
megyei bíróságon.8 Az iratokból kitűnik, hogy Miklós János 
molnár még ekkor is pápai lakos. 1832-ben ismét szerepel
nek a Miklós-testvérek a megyei bíróság aktáiban. Ezúttal 
özv. Fülöp Jánosné, Miklós Zsuzsa pereli Miklós Jánost, 
hogy a szentgáli ház fele-részével öccse még mindig adós. 
A per záróakkordjait nem ismerjük, de alig tévedünk, ami
kor Miklós Jánosnak ezt a magatartását nővéreinek azzal 
az eljárásával kapcsoljuk össze, melyre Miklós Jánosnak 
Barcza Pállal 1840. június 3-án kötött adásvételi szerződése 
utal: ...„Cenzus fizetés mellett Stingl Vintzének kiadott 
fundusból mint a magam egy harmad rész ősi illetőségemet, 
mint Miklós Éva és Zsuzsa testvéreim örököseinek kéthar
mad rész osztályrészeket, melly most nevezett örökösök által 
a' felébb már írt Stingl Vintzének alatomosan eladatott ugyan, 
de én általam a' rajt fekvő 5307 eladási árnak letétele mellett 
a' többször érdekelt s nemtelen sorsánál fogva nemesi jószá
got egyáltalán nem szerezhető és nem birható Stingl Vintzétől 
a törvény engedelme mellett visszaváltatott..." Bár az 
1840-es szerződés és az 1832-es per iratai nem utalnak köz
vetlenül a herendi ház eladási idejére, a szerződésből csak 
annyi derül ki, hogy a korábban „cenzus fizetés mellett... 
kiadatott fundus... adatott el alattomosan...", azonban 
abból, hogy a herendi ház eladásánál az 1832-ben már nem 
szereplő Miklós Éva is megtalálható örökösként, a herendi 
ház eladását 1825 és 1831 közé kell tennünk. Ha meggondol
juk, hogy a házért Stingl igen tetemes összeget — 5307 Ft-ot — 
fizet ki, sokkal többet annál, mint az időközben felvett köl
csöneinek általunk ismert, tehát peres úton követelt összege, 
felmerül a kérdés, miből alakította, nagyobbította és tette 
különböző kísérletekre alkalmassá üzemét, helyes-e, hogy a 
megismétlődő kölcsönösszegeket műhelyében beálló változá
sokkal hozzuk közvetlen kapcsolatba ? 

Az a körülmény, hogy a herendi üzem fundusának és 
rajta álló háznak molnármester volt egykori tulajdonosa, 
egyben arra is választ ad, hogy miért volt különösen alkal
mas ez a ház és telek kőedény, majd porcelángyár létesítésére. 
Ismeretes, hogy a kőedénykészítésnél ugyanúgy mint a por
celángyártásnál, különböző alapanyag-, massza- és mázőrlő 
malomra van szükség. Ez Herenden — a telek egykori tu
lajdonosának foglalkozásából ítélve — ab ovo adva volt. 

Ahogyan Stingl pápai kapcsolataival került Tatára, 
Schlöglné műhelyébe, — ugyanúgy e kapcsolataival sikerült 
megszereznie azt a fundust is, melyre üzeme épült. E fundu-
son és a rajta álló épületen kívül egy másik háza is volt He
renden, ahol családjával lakott. A ház gyakran szerepel a 
megyei levéltár polgári peres iratai között. Már az 1827. 
augusztus 16-án kelt átvételi elismervényében is hivatkozik 
„egyéb vagyoni"-ra, az általa „felállított Fábrika" mellett. 
Herenden „lévő házát" 1834-ben említik elsőízben, amikor a 
Kopácsyval folyó peres ügyben a megítélt összeg (1606 vft) 
kifizetéséig lefoglalják. 1827-ben műhelye már javában üze
mel, különben aligha köthetné le „különös hypotheca gya

nánt" a „Fabrikat' s abban lévő 's található szereket és ké
szítményeket. 

Pápai kapcsolataival Herenden is találkozhatunk. Első 
gyermekét, az 1830. január 11-én született Sándort Vittmayer 
Anna és férje, Suli Antal keresztelték.9 Suli Antal veszprémi 
volt, míg felesége Vittmayer Anna Pápáról került Veszprémbe. 
A Vittmayer-család tagjaival gyakran találkozhatunk Pápa 
város tanácsülesi és közgyűlési jegyzőkönyveiben. Második 
gyermekét — az 18 31. február 10-én született Annát — ugyan
csak Vittmayer Anna és Suli Antal keresztelték, míg a har
madik gyermekét, az 1832. április 21-én született Nepomuk 
Jánost már Suli Antal második felesége Czveck Anna tar
totta a keresztvíz alá. Suli Antal első felesége Vittmayer Anna 
ugyanis — a veszprémi róm. kat. egyház anyakönyve sze
rint — 1831. szeptember 8-án kolerában meghalt. Az özve
gyen maradt Suli Antal 1832. március 28-án újra nősül, fe
leségül veszi Czveck Anna 20 éves leányzót. A vőlegény 
46 éves volt. A két család már korábban is meghitt kapcso
latban állt egymással. Ennek tulajdonítható, hogy hatodik 
gyermeküknek, az 1840. július 18-án született Emíliának is 
Suli Antal és felesége voltak a keresztszülei. Stingl kísérletei 
hihetetlenül drágák, költségesek voltak. Érthető, ha csak 
állandó kölcsönök folyósításával tudta ezeket folytatni. 
Bizonyára Suli Antal is támogatta kisebb-nagyobb kölcsö
nökkel. Azonban a köztük kialakult bensőséges viszony kö
vetkeztében ezek nem kerültek sohasem a bíróság elé, így 
nem rendelkezünk róluk olyan pontos és megbízható ada
tokkal, mint azokról a kölcsöneiről, melyeket a veszprémi 
püspöktől és a különböző káptalanoktól vett fel az 1820-as 
évek végén, az 1830-as évek elején. Míg a Vittmayerek pápai
ak, Suli Antal tekintélyes veszprémi polgárcsalád fia. Id. 
Suli Antal már a XVIII. század végén tekintélyes tanácsi 
tisztségviselő. 1811-ben már nős, mert apja, id. Suli Antal 
nemcsak neki, hanem „menyének Vittmayer Annának" 
adja azt a házat a „Pékmesterséghez tartozó mindennemű 
Eszközökkel egygyütt", melyet 1809-ben Schittelsam József
től vett.10 A család egyre gazdagodik. 1815-ben veszi meg 
feleségével Vittmayer Annával 45 forintért Stadler Józsefnek 
azt a „Burgundia helyét és Boltocskáját, melyet ő még any
jától, Stadler Dávid özvegyétől, Najpaur Annától vett 9 fo
rintért".11 1824-ben választják meg Rózsa József helyett 
városi adóvevőnek.1- 1834-ben Herbst József városlődi plé
bánossal pereskedik. Az ügyiratok pékmesterként és a városi 
„Beteg-ház" gondnokaként említik. Kiterjedt veszprémi kap
csolatainak bizonyára szerepe volt abban, hogy Stingl kü
lönböző kölcsöneivel a veszprémi püspökséghez és a kápta
lan tagjaihoz fordulhatott. Az ezektől vett kölcsöneivel vált 
neve megyeszerte „hírhedtté", a városi jegyzőkönyvvezető 
szavaival „köztudományból is tudva" levővé. E peres ügyek 
aktáiból sikerült viszont Stingl korai herendi tevékenységét 
rekonstruálnunk. Míg közel másfél évtizednyi herendi tar
tózkodását, korabeli dokumentumokból vázlatosan meg
ismertük, itteni működésének egyetlen olyan hiteles tárgyi 
emléke sem maradt fenn napjainkig, mely adatainkat alá
támasztaná. A gyár 1839 előtti időszakának eseményei ezért 
csak dokumentatív adatokkal rekonstruálhatók. 

A herendi gyár 1839 előtti történetének eddig mindössze 
két szereplőjét: Stingl Vincét és bérlőtársát, Mayer Jánost 
ismertük névszerint. Mayer csak 1839-ben került Stingl mellé, 
így az 1839 és 1825 közötti 14 esztendő küzdelmeit pusztán 
Stinglnek tulajdonítottuk. Az 1828-as összeírás adatai szerint 
Stingl harmad magával dolgozik herendi műhelyében. Az 
1837-es újságcikk írója, Pap Gábor — a kortárs — teljesen 
hallgat Stingl egykori munkatársairól, sőt cikkének egyes ki
fejezéseiből egyenesen arra következtethetünk, hogy Stingl 
1837-ben is teljesen egyedül, munkatársak nélkül, folytatja 
kísérleteit,13 ami a kísérletek idejének elhúzódásából hihető
nek is tűnik. Tekintettel azonban arra, hogy a porcelán elő
állítása lényegesen összetettebb, bonyolultabb munkafolya
mat, mint a kőedény vagy egyszerű cserépkészítés, még el
képzelnünk sem lehet, hogy Stingl mindezt teljesen egyedül, 
minden segítség nélkül végezte volna. Arról nem is beszélve, 
hogy Bécsben — ahol tanult — a porcelángyártás erősen sza
kosított keretek közt folyt. Volt aki az őrlést, a masszakészí
tést, az égetést végezte, mások viszont az edények festésévei 
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és más részmunkával foglalkoztak. A Pápán 1814-ben lete
lepedő soproni születésű Stingl Vince — Csatkai Endre 
adatai szerint — kártyafestéssel foglalkozott. Mihalik Sán
dor pedig az 1818-as pápai tanácsülési jegyzőkönyvekben 
egy olyan bejegyzésre bukkant, mely szerint az egyenruhás 
polgári zenekarnak a tagja volt. Úgy látszik a zenészség nem 
volt hivatásos foglalkozása, csak a körülmények kényszerí
tették arra, hogy a zenekarba álljon. A kártyafestés és az 
edényfestés között a különbségek ellenére is sok a hasonló
ság. Ezért úgy véljük, hogy Stingl porcelánfestőként került 
el a bécsi gyártól s Pápán, új lakhelyén, az eredeti foglalkozá
sához közelálló kártyafestéssel foglalkozott. Egyébként egyik 
1891-es leírásában is azt találjuk, hogy az edénykészítést 
Herenden elkezdő Stingl Vince pápai kártyafestő volt, majd 
ugyanott „bögrefestő". A későbbi „gyámok" foglalkozását 
is különbözőképpen emlegetik forrásaink. Ezeknek azonban 
nincsen szerepük tárgyunk szempontjából. Az azonban két
ségtelen, hogy Stingl aligha folytathatta egyedül kísérleteit 
Herenden, annál is inkább, mert mint edényfestőnek, a 
masszát előállító szakemberre feltétlenül szüksége volt. 
Ezért úgy véljük, hogy az az „opifex" (kézműves), aki mint 
műhelyének dolgozója — sajnos névtelenül — szerepel az 
1828-as összeírásban, Stingl masszamestere volt. Más forrás
ból tudjuk, hogy az 1839-ben kiterjedő és megnövekedett 
munkakört ellátó herendi gyár neve a harmincas évek közepe 
táján kezdett „ . . . ösmertté lenni, midőn végre hosszas 
vajúdás után sikerült tűrhető porczellánt csinálni. Az edény
készítést a mostani gyár helyén... Stingel (Az 1828-as össze
írásban: Stengel) Vincze... kezdette meg, valami Paffmaim 
nevű mintázóval társulva, kikhez a Szepességből egy Pull-
mann nevű edényes csatlakozott".14 A rövid leírásból is ki
tűnik, hogy Pullmann csak később csatlakozott Stinglhez, 
a kísérleteket Stingl Paffmannal folytatta. így aligha kétsé
ges, hogy az 1828-as összeírásban említett opifex Paffmannt 
jelöli, akivel korán, talán Herendre költözésekor, kapcsolat
ban állt. A másik munkatárs úgy látszik csak később csat
lakozott hozzá. Szerepe azonban alig lehetett Stingl kísérle
teiben, ami abból is kitűnik, hogy készítményük a kezdeti 
időben „ónmázas fehéredény volt". így valószínűleg Pull
mann biztosította a kísérletek alatt az üzem működésének 
viszonylagos folytonosságát. A Pullmann név pusztán hang
zása alapján is habánként hat. Számos ilyen nevű habán-
család élt a XVIII—XIX. században Magyarországon, kü
lönösen a Felvidéken. Egy Pullmann nevűvel az 1763. feb
ruár 20-i összeírásban Nagyiévárdon találkozunk. A nagy-
lévárdi habán „Haushaben" 2. házában lakott a 24 éves 
Pulman Tóbiás késes, feleségével és két gyermekével. Anélkül, 
hogy a névhasonlat jelentőségét eltúloznánk, nem tartjuk 
Véletlennek, hogy a Tatán kőedényt gyártó, majd porcelán
nal kísérletező Stingl fajanszkészítőt foglalkoztat üzemében. 
Már a XVIII. század végén hazánkban is elterjedtté vált kő
edények nemcsak a porcelántól tértek el sárgás színük miatt, 
hanem a tejfehér ragyogású fajansztól is. így érthető, ha az 
érdeklődés porcelán hiányában, vagy még szűkkörű elter
jedése miatt a már egyszer átmenetileg feledésbe merülő 
fajansz felé fordul. Említettük, hogy a céhbe tömörült szent
gáli fazekasok komoly konkurrensként szerepelhettek Stingl 
életében, amit csak olyan áruk készítésével lehetett kiküszö
bölni, mint a fajansz, ami alapvetően különbözik az ónmázas 
paraszt kerámiáktól. 

Az Iparművészeti Múzeum gazdag herendi gyűjteményében 
több olyan darabra bukkantunk, melynek jegye alapvetően 
különbözik a gyár többi készítményeitől. Egyik csészének 
és aljának15 fonákján pl. a benyomott FM HEREND 847-
jegy mellett ott van a meisseni gyár máz alatti kobalttal fes
tett kardos jegye is. A csésze, de különösen az alj — dekorja 
és színezése a 60-as évekre utal, a benyomott jegy alapján 
azonban nyilvánvaló, hogy a fehéráru még 1847-ben készült. 
A csésze plasztikus virágos mintája is egyike az 1846-ban 
készült — ugyancsak gyűjteményünkben található — csésze 
díszítményével rokon. A csészét és aljat hamisítványnak tar
tották, azonban mindmáig nem alakult ki elfogadható véle
mény a tárgyak készültének pontos idejéről, körülményeiről. 
De van herendi gyűjteményünkben — a kritikus darabok kö

zött — egy másik érdekes és véleményünk szerint hasonló 
problémát kiváltó darab is — egy lapos porcelántányér, 
melynek fenekén a leírókarton szerint „máz alatt benyomva 
HEREND (fölötte FS) és kékkel a bécsi gyár jegye" olvas
ható. A tál máz alatti kék festéssel, fenekén tájképben álló 
két madarat, s növényi elemeket ábrázol „kínai modorban". 
A tálat annak a gyűjteményrésznek a darabjai között tárol
ták, melyek a herendi másolatokat (esetleg), hamisítványo
kat tartalmazzák. Egy szinte ma is tapasztalható gyakorlattá 
vált magánvélemény szerint a cseh porcelángyárak használ
ták megtévesztésül az 1864-ben megszűnt bécsi porcelángyár 
méhkasos jegyét. Ezt a véleményt egyesek mindmáig hang
súlyozzák, noha semmi sem igazolja ennek valószínűségét. 
Ha valóban a cseh gyárak használták a megszűnt bécsi por
celángyár jegyét, kérdés, hogyan és miért került a tál fene
kére a benyomott HEREND és a fölötte olvasható FS-jegy? 
Ugyanez érvényes a már említett csészére és aljra is, hiszen 
ezeken is ott van az edények készítéshelyére utaló benyomott 
HEREND-jegy. Vagy talán Herenden is használták a meis
seni s a bécsi gyár máz alatti jegyét? 

Múzeumunk gyűjteményében sok bizonytalan korú és 
provenienciájú darabbal találkozhatunk. A magyar kerámia
manufaktúrák, gyárak jegyei között még mindig sok a meg
fejtetlen, tisztázatlan. Ezt bizonyos fokig kerámiatörténetünk 
feldolgozatlanságával magyarázhatjuk, vagy azzal, hogy a 
jegyek összegyűjtésének és azonosításának üteme még min
dig lassúbb, vontatottabb, mint az ötvösségtörténetben, ahol 
már több évtizede folyik — ha nem is mindig egyforma inten
zitással — a jegyek gyűjtése, ismertetése. 

Csányi Károly gyűjtötte össze a magyar fajansz- és por
celán jegyeit, közöttük a herendi gyár jegyeit is. Bár Herend 
jegye többször változott — különösen Fischer Sámuel meg
jelenésével és az ezt követő többszöri tulajdonos-változás
kor — mégis a máz feletti magyar címeres-jegy különböző 
variánsait használták leghosszabb ideig herendi védjegyül. 
A csésze és alj készítésekor a magyar címert használták a 
herendi márkák jelzésére, annál meglepőbb, hogy ezeken 
nem ezt, hanem a meisseni kardot találjuk. Mielőtt e furcsa 
s Herendtől idegen márkajelzésekkel foglalkoznánk, érde
mes közelebbről megvizsgálni, hogyan került a magyar címer 
Herend készítményeire s ezzel hogyan függ össze a meisseni 
kard és a bécsi méhkas-jegy használata? 

A herendi gyár Kossuth-címeres koronás jegye közismert 
az irodalomból és a gyakorlatból. Az is köztudott, hogy a 
magyar címert a védjegy-törvény szerint, védjegy céljára 
felhasználni nem lehet, más szóval, a magyar címer felhasz
nálása a védjegy-törvény elemi követelményeivel ellenkezik. 
Az is tudott, hogy noha az első magyar védjegytörvény 
1858. december 7-én látott napvilágot, a herendi magyar 
címeres védjegy már jóval ezelőtt ott díszeleg Herend készít
ményein. Hogyan került a magyar címer Herend készítmé
nyeire, eredetileg is védjegy volt-e, vagy csak később, esetleg 
a törvény megjelenése után alakult azzá? A kérdés megérté
séhez szükséges tudnunk, hogy a herendi gyár első jegye 
mikor és hogyan alakult ki. 1840-ből ismeretes az első he
rendi készítmény. Ezen a benyomott HEREND és a készítés 
évszáma található. 

A későbbi készítményeken már a tulajdonos Fischer Móric 
neve, vagy monogramja is szerepel. A magyar címer — mint 
Védjegy — csak 1848-tól tűnik fel herendi árukon, de eredete 
az 1840-es évek elejére nyúlik vissza. Magyarországi kőedény
áruinkon — főleg az 50-es évek elején, de később is — gya
kori a kétfejű-sasos címeres jegy. A kétfejű-sasos címer azt 
jelenti, hogy használója császári és királyi privilégiummal 
rendelkezik. Kőedénygyáraink közül a miskolci Mildner— 
Grafl-féle rendelkezett ilyennel. Érthető, ha a privilégium 
megszerzésétől 1852. december 19-től kezdődően kétfejű-
sasos címert használ árui megjelöléseként. A herendi gyár 
szabadalmazása már 1842-ben megtörtént. Fischer Móric
nak ugyan megengedtetik, „hogy cimtábláján, pecsétjén s 
árui megjelölésében a császári sast használhassa, s aláírásá
ban e nevezettel „cs. k. kiváltságos porczellángyár" élhes
sen, de a megyei rendek a császári sasos címer használatát 
csak úgy engedélyezik, ha annak közepében „Magyarország 
czimere leend", az országgyűlésnek pedig javasolják, hogy 
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ilyen kiváltságok a jövőben „az egész országra nézve csupán 
Magyarország czimere alatt adassanak ki".17 

Ez az álláspont is mutatja, hogy a reformkor szelleme 
már ekkor — 1842-ben! — Veszprém megye rendjeit is át
járta. Fischer, mivel éppen a felvilágosultságáról közismert 
Zsoldos Ignác közvetlen támogatását élvezte, még ha akarta 
volna sem merte a császári privilégiumot reprezentáló két
fejű sast használni árui megjelölésénél. Nem véletlen, hogy 
Fischer herendi porcelángyárának első részletes ismertetését 
a Kossuth szerkesztette Pesti Hírlapban olvashatjuk,18 míg 
Stinglről — a gyár igazi alapítójáról, aki azonban Fischer 
machinációi miatt távozni kényszerült Herendről — az a 
Papp Gábor írt elsőízben a Hasznos Mulatságok hasábjain,19 

akinek Széchenyi István halálakor mondott gyászimája 1860-
ban Debrecenben nyomtatásban is megjelent. (Gyászimával 
egybekötött emlékbeszéd néhai gróf Széchenyi István halá
lára, vagy: Egy csepp Köbölkútról is a nagy halottért folyó 
bánat tengerébe.) Már a Pesti Hírlap idézett számában is ol
vashatjuk, hogy a „vállalkozó nem csupán haszonérdekből, 
hanem Veszprém megye rendéi, különösen pedig köztisztelt 
Zsoldos Ignátz ur által is buzdítva, nemzeti buzgó igyekezet
ből indult ki", amikor a porcelángyártást hosszas huzavona 
után 1840-ben elkezdte. A Pesti Hírlap 1843. április 16-i szá
mában pedig Zsoldos Ignác tudósít elsőízben a herendi 
gyár március 28-i égéséről.20 A tudósítást nemcsak Zsoldos 
személye avatja érdekessé — és hogy a gyár leégését más for
rásokkal ellentétben nem március 28-ára, hanem április 6-ára 
teszi, — hanem az is, ahogyan Zsoldos a gyárról és tulajdo
nosáról beszél. „Veszprémben folyó hó 6-án sorsjátékkal 
egybekötött hangverseny és szavazási akadémia adatott 
Kligl javára több jeles műkedvelők és művészek által . . ." 
olvashatjuk — egyebek mellett — Zsoldos tudósításából. 
Majd így folytatja: „Még csak egy van, a' mit tartozom meg
említeni, hogy t. i. Fischer Móricz herendi porcelán gyámok 
a' legprózaibb felszólításra azonnal járult e' vállalathoz 
6 pár kávés findzsának és hozzá való ibrikeknek kijátszás 
végetti ajándékozásával. — S' mindha a' nemes tetteket már 
mindenütt — még csak a' nyomorult agyagmüveseknél is •— 
keserűségnek kellene követni, azon éjjel gyárának egy része, 
általa mintegy 10—12 ezer pengőre becsült,' s — mint 
mondja — a' pesti raktár számára padlására külön rakott 
készítményeivel együtt lángok martalékává lőn. De bizto
sítva van a' triesti tüzkármentesitő társaságnál, mellytől 
megvárhatja minden, 's e' gyárszegény hon is, hogy a' mi 
kár eléggé bebizonyittatik, azt — mint törvény's igazság 
rendelik — pontosan megtéríteni, 's ezáltal a' kárvallottat, 

1. A herendi gyár cégtáblája a kétfejű sasos- és a magyar címerrel. Részlet 
a gyár 1843. évi égését ábrázoló nagyméretű tálról. 

1. Firmentafel der Porzellanfabrik von Herend mit dem österreichischen 
Doppeladler und dem ungarischen Wappenschild. Teilansicht der 
Grßformat-Schale mit Abbildung der die Fabrik im Jahre 1843 heimge
suchten Feuersbrunst. 

1. Enseigne de la porcelainerie de Herend, à l'aigle impériale et aux ar
moiries de la Hongrie. Détail du grand plat qui représente l'incendie de 
l'usine en 1843. 

1. Вывеска херендского фарфорового завода с изображением двугла
вого орла и венгерского герба. Фрагмент громадного блюда, 
изображающего вид херендского завода. 

2. A herendi gyár 1891-ben (Budapesti Látogatók Lapja után). 
2. Die Fabrik im Jahre 1891 (Abbildung aus der Zeitschrift „Budapesti 

Látogatók Lapja".) 
2. L'usine de Herend en 1891 (d'après le Budapesti Látogatók Lapja.) 
2. Херендский завод в 1891 году. (Из «Будапештского листка посе

тителей».) 

3. A herendi gyár elölről. 1891-es metszet után. (Budapesti Látogatók 
Lapja). 

3. Frontalansicht der Fabrik von Herend nach einem Stich aus dem Jahre 
1891 („Budapesti Látogatók Lapja".) 

3. Façade de l'usine. D'après une gravure de 1891 (Budapesti Látogatók 
Lapja). 

3. Вид херендского завода спереди. («Будапештский листок посе
тителей».) 

sőt gyárában — ugy szólván — e' hont is segíteni, önhitébe 
pedig erősíteni kétségkívül nem késendik. Veszprém, tel-
rilis 7. 1843. — Zsoldos Ignátz". 

Sokáig azt hittük, — éppen a fentiek alapján — hogy Fi
scher egyáltalán nem használta a sasos címert, Molnár 
László azonban az Országos Iparegyesület irattárában (Orsz. 
Lt.) rábukkant Fischer Móricnak egy olyan, 1847. január 
24-én kelt levelére, melynek borítékzáró pecsétjén a kétfejű 
sasos-címer pajzsában ott díszeleg a magyar címer is. A le
velet azért írta Fischer, hogy az 1846-os Iparműkiállítás díj
kiosztó ünnepségén aranyérmét helyette fia, Lipót felvehesse. 
A különben jelentéktelen tartalmú levél viaszpecsétje — mely 
ezideig teljesen ismeretlen volt —, újabb dokumentum 
Fischer Móric társadalmi magatartásának és politikai sze
repének helyes megítéléséhez — vonja le konklúzióként 
Molnár László, majd így folytatja: „Ismeretes, hogy 1848 
előtt sem magyar, sem osztrák címert, vagy gyári kiváltságra 
utaló szöveget — jegyet — porcelánjain, árjegyzékén nem 
használt. A fentiek alapján azonban feltételezhető, hogy 
mégis készültek nem az ismert „FM HEREND" vagy 
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„MF HEREND" és „Herend" vagy „HEREND" jegyekkel 
évszámmal vagy anélküli edényeken kívül olyanok is, ame
lyeken valamilyen címerábrázolás volt, amit a szabadságharc 
utáni években készített mázfeletti kobalt festésű vonalakból 
és pontokból kialakított barokkos koronás Kossuth címer 
elődjének tekinthetünk".21 Noha nem kevés olyan tárgyunk 
maradt fenn, (Iparművészeti Múzeum, Bakonyi Múzeum, 
Herendi Gyár-múzeum stb.) melyek 1840 és 1848 között 
készültek Herenden, címeres jegyűvel azonban mindmáig 
nem találkoztunk. Ezért elég biztonságosan állíthatjuk, hogy 
Fischer akkoriban — legalábbis áruin — még nem alkal
mazta a kiváltságot jelentő címerkomplexumot. Címtáblá
ján azonban már 1842-től használta a Helytartótanács által 
engedélyezett s a megyei közgyűlés által módosított magyar 
címeres kétfejű-sasos címert. Az első ilyen emlékünk nem 
1847-ből, hanem 1843-ból ered. Az 1843. március 28-i gyári 
tüzet ábrázoló, s az Iparművészeti Múzeum festett nagyméretű 
tálján az épület homlokzatán levő címtáblán egyaránt ott 
van a magyar címeres, kétfejű-sasos címer mellett — ennek 
baloldalán — a magyar címer is. Fischer tehát nemcsak a 
megyei közgyűlés által módosított, de lényegében a kétfejű-
sasos címert alkalmazta cégjelzésként, hanem a magyar címert 
is, melynek a közgyűlés szerint a jövőben a gyári privilégium 
kizárólagos attribútumának kell lennie. Mindenesetre az a 
körülmény, hogy áruin ugyan nem, de pecsétjén és cégjelzé
sén a Veszprém megyei rendek által jóváhagyott címert hasz
nálta, mutatja, hogy Fischer mindent elkövetett annak érde
kében, hogy a megyével kialakult jó kapcsolatait megőrizze. 
Törekvéseit dicséri, hogy a címert még a Bach-korszak évei-
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4. Meisseni modorú és védjegyű herendi csésze aljjal. 
4. Herender Tasse und Tassenteller nach Meissener Art und mit Meissener 

Schutzmarke 

ben sem váltotta fel a kétfejű-sasos címerrel. A herendi gyár 
magyar címeres jegyének számtalan variációját tartja nyilván 
Csányi könyve és az Iparművészeti Múzeum Adattára. E cí
merrajzok esetlegességét egy-egy korszak jellegzetességeként 
— vagy ha úgy tetszik, önálló jegyként — tartották számon 
évtizedekig. 

Tény azonban, hogy az 1850-es évektől kezdve a máz feletti 
festésű koronás magyar címer a herendi készítmények ismer
tető jele, egészen 1878-ig, amikor — mint ez az alábbiakból 
kiderül — a magyar címer mellett átmenetileg ettől eltérő 
jelzéssel, vagy jelzésekkel találkozhatunk. Ilyen eltérő jelzésű 
az a csésze és alj, valamint tál is, melyet dolgozatunk tár
gyául választottunk. Előbb azonban a meisseni kardos csé
szével és aljjal foglalkozunk. 

A probléma felvetése messzire vezet. Herend szívesen for
dult a keleti és az európai művészethez formákért és deko-
rokért. Kezdetben a cseh gyárak, majd Bécs és Meissen min
táit utánozta. Sokáig úgy tűnt, hogy stílus-orientációit a 
korabeli divat változásainak rendeli alá, kiderült azonban, 
hogy szinte egyidőben egyszerre több gyár termékeit utá
nozza. Esetleges és nincsen benne semmi törvényszerűség, 
hogy melyik gyár készítményeit utánozza, mert mint kide
rült, ez elsősorban attól függ, milyen tárgyakat sikerült má
solás céljára beszereznie. Az induláskor Esterházy Károly 
pápai földbirtokos bocsátotta rendelkezésére fajansz- és por
celángyűjteményét. Ezért a korai herendi készítményeken 
— az Esterházy-gyűjtemény darabjaitól függően — a cseh 
és bécsi hatású porcelánokon kívül, Meissen hatása érvénye
sül. 

4. Tasse et soucoupe de Herend en style et avec la marque de Meissen. 
4. Херендская чашка с блюдцем, имитирующая мейссенский тип и его 

клеймо. 
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Az 1850-es években, a szabadságharcot követő nehéz esz
tendőkben, a gyár már szisztematikusan foglalkozik főúri 
gyűjtemények hiányzó készleteinek kiegészítésével, vagy a 
gyűjteményhez igazodó stílushatású darabok készítésével. 
Herend ezekben az években alig törekedett önálló, saját 
tervezésű edények és plasztikai díszműáruk készítésére. In
kább a keleti, majd elsősorban a meisseni, bécsi és a Capo 
di Monte készítményeinek utánzása foglalkoztatta. Herend 
esete nem volt egyedülálló, mert a XIX. század közepén más 
európai porcelángyárakat is foglalkoztatott más gyárak ké
szítményeinek utánzása. 

Magyarországon a XIX. században még mindig Meissen, 
Bécs és a cseh gyárak jelentik az izgalmast, vonzót. A herendi 
gyár azonban kihasználja az 1848/49-es szabadságharc után 
a hazai készítmények iránt mutatkozó konjunktúrát és olyan 
díszműáru előállítására törekszik, mely a legjobb nyugati 
áruk nemes tradícióit tükrözi. A század 60-as éveiben, — de 
különösen a kiegyezést követő években, az ipari termelőerők 
intenzívebb fejlődése idején — a régi hagyományos iparágak 
mellett újak létesültek. Közülük talán a kerámia az egyetlen, 
ahol a kapitalista átalakulás nem jár az iparág fellendülésé
vel, konjunktúrájával. Néhány nagyhírű, még a XIX. szá
zad elején és a reformkorban alapított kőedénygyárunk eb
ben az időben szüntette be működését. így a pápai (1863), 
a miskolci (1863), a batizi (1868) stb. A herendi gyárban is 
világosan mutatkoznak a válság jelei. Az okok között a vé
dővámtörvény hatásait említhetjük első helyen. Ez a törvény, 
mely az importáru vámját lényegesen mérsékelte az export 
vámjához képest, eddig nem látott módon növelte a külföldi 

5. „FM HEREND 847" benyomott jelű és máz alatti kobalttal festett 
meisseni kardos-jegyes csésze fonákja. 

5. Die untere Seite einer Herender Tasse mit der eingeprägten Marke 
„FM HEREND 847" und dem mit Kobalt unter der Glasur gemalten 
Zeichen, welches die Msissener Zweisäbel-Marke erkennen läßt. 

5. L'envers de la tasse portant la marque imprimée «FM HEREND 847» 
et les épées croisées de Meissen, peintes de cobalt sous vernis. 

5. Лицевая сторона ч а ш и со штамповкой «FM HEREND 847», 
под глазурью которой имеется нарисованная кобальтом мейс-
сенская фирменная марка, изображающая меч. 

iparcikkek konkurrenciáját a hazai árukkal szemben. A nyu
gatról beözönlő selejt pocelán a magyar kőedényipart alap
jaiban rendítette meg, de a művészi porcelán sem tudott 
sokáig ellenállni ennek a hatalmas anyag-dömpingnek. 
Ugyanis a művészi porcelán felvevő-területe, a városi pol
gárság és a feudális arisztokrácia is szívesebben nyúlt a 
márkás nyugati készítményekhez, mint az ezeket jól-rosszul 
utánzó herendiekhez. Az okok elemzésénél nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy a nemzeti romantika évtizede befeje
ződött, a politikában a kiegyezést ellenző és támogató erők 
viszonylagos egyensúlya uralkodik. A feudális arisztokrácia 
és a polgárság nagy része a kiegyezés, az uralkodóházzal 
való kibékülés útját egyengeti. Fischer, — aki kétségtelenül 
a nemzettel együtt több mint egy évtizeden át a néma rezisz
tens szerepét alakítja — egyszerre átbillen a másik oldalra. 
E pálfordulásról a „Moriamur"-tál tanúskodik. Ezt Fischer 
az 1862-es londoni kiállításra készítette. A tálat Fischer 
1868. december 1-én ajándékozta a Nemzeti Múzeumnak, 
mint ezt egy ugyanekkor Kubinyi Ágostonhoz írott levele 
bizonyítja.22 Az áttört szélű, középen Mária Teréziát a po
zsonyi országgyűlésen ábrázoló színes zománcfestéssel és kí-
naias technikával készült tál világosan mutatja, hogy Fischer 
kész szolgálatait ajánlani a királynak. Ez a tény 1861—62-
ben különösen jelentős lépésnek minősült, hiszen amikor 
Fischer a Habsburgoknak ajánlja szolgálatait, a másik tá
bor — Almássy Pállal és Teleky Lászlóval az élen — a Habs
burgok ellen szervezi a magyar közvéleményt. 

Almássy Pál, Andrássy Gyula, a magyar Bismark révén, 
ekkor — 1862-ben — rendeli meg Madarász Viktornál az 
ónodi országgyűlés с képet. Köztudott, hogy míg az 1747-es 
pozsonyi országgyűlés hűséget esküdött Mária Teréziának, 
— rajta keresztül a Habsburgoknak — az ónodi országgyűlé
sen Bercsényi katonái lekaszabolták a Habsburgokkal való 
békekötést javasoló felvidéki küldötteket. Egyes adatok sze
rint a király honorálja Fischer hódolatát s neki ajándékozza 
az 1864-ben megszűnt bécsi gyár formáit s védjegyét. Ha ez 
így lenne, akkor már a 60-as évek herendi készítményein ott 
találnánk a bécsi gyár méhkasos jegyét, ezzel szemben a 
HEREND-jelzetes tálon már nem az F. M. vagy M. F., 
hanem Fischer Sámuel monogramját az FS-t találhatjuk, 
amiből következik, hogy Fischer Mór életében még nem, 
csak Fischer Sámuel alatt került sor a méhkasos bécsi márka 
utánzására. 

Említettük, az 1860-as évek közepén és végén a herendi 
gyárban is sűrűsödnek a bajok. A nyugati porcelángyárak 
— elsősorban Meissen, Elbogen, Schlagenwald — termékei 
hatnak zavaróan Herend piacára. A nemzetiből való foko
zatos kiábrándulás az idegen áruk iránti érdeklődésben nyil
vánul meg. Ehhez még hozzájárul, hogy a nyugati gyárak 
sem akármivel szervezték a piacot Magyarországon, hanem 
olyan tárgyakat igyekeztek behozni, melyek nemcsak állták 
a versenyt a hazaiakkal, hanem túl is szárnyalták azokat. 
Sajnos csak 1876-tól állnak olyan adatok rendelkezésünkre, 
melyek a hazánkba özönlő kerámiák típusait, illetve márkáit 
feltüntetik. A meisseni gyár pl. újabb márkái mellett a korai
akkal próbál — tegyük hozzá: nem sikertelenül — piacot 
hódítani Magyarországon. A gyár legkorábbi márkáit К 
P M.-el jelölték. A königliche Porzellánmanufaktur-t jelentő 
három betűt L. Danckert szerint23 1723—1724 között hasz
nálták meisseni áruk jelölésére. Ugyancsak korai az össze
font К és A betűkből kialakított, valamint a Merkur-botos 
jegyek típusai is. A kardos jegyek közül is több XVIII. szá
zadi. Mindmáig úgy tudtuk, hogy az említett jegyek egy 
meghatározott időszak termékei. А К Р M.-jeggyel jelölt 
áruk 1723—24, az összefont К és A-betűsök 1733, a Merkur-
botos áruk pedig 1723 körül, míg a kardos jegyek említett 
típusai pedig a XVIII. század második felének készítményeit 
jelzik. Ezzel szemben ilyen korai márkájú árukat a meisseni 
porcelángyár 1876. február 24-től24 hosszú évtizedekig szál
lított Magyarországra. Hasonló jegyű meisseni árukat véd-
jegyeztetett a „Meisseni kir. szász porczellángyár Meissen-
ben, képviselője: Hüttl Tivadar budapesti lakos a budapesti 
ker. és iparkamaránál 1891. január 17-én de. 10 órakor is."25 

Ugyan nem sikerült mindeddig olyan kétségtelenül 1876-
ban, vagy 1891-ben Magyarországon védjegyeztetett korai 
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márkájú meisseni készítményekkel találkoznunk, de úgy 
hisszük nyugodtan állíthatjuk, hogy a korai márkájú jegyek 
korai típusokra kerültek. 

A mondottak után csodálkozhatunk-e azon, hogy Herend, 
a benyomott jegyek ellenére, nyilvánvalóan a pszichológiai 
megtévesztés szándékával, a közismert kardos meisseni jegy
gyei próbálja a konkurrencia káros hatásait ellensúlyozni. 
Hogy hamisításról szó sem lehetett, azt a meisseni kardos 
jegy melletti benyomott FM HEREND 847-jelzés bizonyítja. 
Egyébként ebből derül ki az is, hogy a gyárnak még olyan 
fehér edényei is voltak az 1860-as évek végén raktáron, me
lyek az 1840-es években készültek. 1847-ben meisseni iga-
zodású plasztikus lótuszvirágos mintájú edények, főleg kész
letek készültek Herenden. Ezért az ebből az évből fennmaradt 
fehéráruk szolgáltak alapanyagul az 1870-es évek meissenies 
készítményeihez. Tudjuk, hogy az 1860-as évek második 
felében már komoly problémák mutatkoztak a herendi 
gyárban. A környéken megindult vasútépítkezés több fize
tést biztosított a munkásoknak, mint a gyár, ezért gyakran 
a jól bevált szakmunkások otthagyták a gyárat. A megcsap
pant munkáslétszám s a gyáron belül feszülő szociális ellen
tétek önmagukban súlyos kérdésként nehezedtek a gyárra. 
Ehhez hozzájárult még, hogy a herendi gyár meissenieskedése, 
védjegyutánzata időközben kiderült. Hosszú diplomáciai 
levélváltás indult el Szászország és a Magyar Külügyminisz
térium, illetve a Földművelés- és Iparügyi Minisztérium kö
zött. Az ügyben keletkezett első levél 1871. április 29-én 
kelt. Ezt a meisseni porcelángyár igazgatósága intézte a szász
országi pénzügyminiszterhez. Ebben nemcsak konstatálja, 
hogy a herendi gyár egyes áruin a meisseni gyár régi jegyeit 
alkalmazza, hanem követeli is, hogy erélyes intézkedés té
tessék a jegyek további használatának eltiltására.26 A szász
országi pénzügyminiszterhez írott levél a cs. és kir. Külügy
minisztérium útján a magyar Földművelés- és Iparügyi Mi
nisztériumhoz került, ahonnan május 3-án az alábbi leirat 
kíséretében megküldték Veszprém megye közgyűlésének: 
„Veszprém megye közönségének. A Szászországi meisseni 
porczellán gyár igazgatóságának a szászországi pénzügy
miniszterhez intézett s a cs. és kir. külügyminiszter utján hoz
zám juttatott folyamodását, melyben Fischer Mór herendi-
porczellán gyáros ellen a meisseni porczellán gyár régi jegyei
nek tilos használata miatt panaszt emel, s nevezett Fischer 
Mórt e jelvények utánzásától jövőre nézve szigorúan eltil
tani kéri, ezen megye közönségének ide zárva oly felhívással 
küldöm meg, hogy az iránt panaszlott Fischer Mórt kihall
gatván 's esetleg a' herendi porczellán gyárban, hivatalos 
meggyőződést is szerezvén annak igazoló nyilatkozatát eset
leg a' leletről felveendő jegyzőkönyvet a közleménnyel hoz
zám mielőbb terjessze fel." 

Veszprém megye első alispánja 1871. június 24-én az alábbi 
3 db melléklettel ellátott levelet intézte a Földművelés Ipar
és Kereskedelmi Minisztériumnak: „Vonatkozással a f. évi 
4804 sz. kegyes intézvényére, van szerencsénk az e megye e 
központi Járási főbírája által a herendi gyárban felvett szem
lejegyzőkönyvet Fischer Mór gyár tulajdonos nyilatkozatával 
együtt a' közlemény -vissza- zárása mellett teljes tisztelettel 
felterjeszteni." Sajnos a herendi gyárban felvett jegyző
könyvnek és Fischer ominózus nyilatkozatának nyoma veszett, 
a Földművelés Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium viszont
válaszából és a cs. és királyi külügyminisztérium átiratából 
azonban biztosan tudjuk, hogy a gyárat ellenőrző bizottság
nak sikerült a tiltott jegyhasználatot konstatálnia. Ennek 
szellemében fogant az a levél is, melyet a Földművelés Ipar
és Kereskedelmi Minisztérium intézett július 30-án Veszprém 
megye közgyűléséhez: „A meisseni porczellán gyáros ellen 
a nevezett gyár régi jegyeinek használata miatt emelt pa
naszra vonatkozóan f. évi június hó 24-ről 2686 sz. a. kelt 
jelentés tartalmát tudomásul vévén, felhívom a megye kö
zönségét, hogy Fischer Mór porczellángyárost figyelmeztesse, 
miszerint idegen gyári jegyek használatáról, valamint eddig, 
ugy ezután is őrizkedjék." A cs. és kir. Külügyminisztérium 
azonban erélyesebb eljárást követelt a Földművelés, Ipar- és 
Kereskedelmi Minisztériumtól. A Külügyminisztériumot az 
a tény ingerelte, hogy nemcsak a szemlebizottságnak sike
rült a tiltott jegyhasználatot konstatálnia, hanem Fischer 

mellékelt nyilatkozatából is nyilvánvaló, hogy a meisseniek-
nek igazuk volt, amikor a gyárjegyükkel való visszaélést 
illetékes helyen szóvátették. Ennek tulajdonítható, hogy még 
1872-ben sem ültek el Herend tiltott jegyhasználatának 
hullámai. Ekkor, főleg a Külügyminisztérium és a Földmű
velés, Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium közt folyt élénk 
levelezés, de természetesen a botrány hullámai Herendet sem 
kerülték el. Miután az eset a meisseniek szerint sérti Ausztria 
—Magyarország és a német vámszövetség között 1868. már
cius 9-én megkötött kereskedelmi és vámszerződést, a „visz-
szaélés megszüntetését" és az ebben az irányban teendő 
intézkedések mindennél fontosabbak, hangsúlyozta a Kü
lügyminisztérium egyik levele. Végülis, 1872-ben került 
végleg pont az ügyre. Az Iparművészeti Múzeum számos 
becses herendi készítménye között is rendkívül becses, és 
kultúrtörténetileg jelentős az a darab, melyen a benyomott 
FM-betűk és a 847-es számos kívül ott van a máz alatt ko
balttal festett, a meisseni készítményekre jellemző kettős 
kardos jegy is, mely az ügy eddig egyetlen tárgyba merevült 
emléke. Az említett csésze és alj nem illik a herendi gyár ké
szítményei közé. A plasztikus minta egyénies színkezelése 
első pillanatra sejteti azt az ellentmondást, mely a dekor és 
a kb. 20 évvel korábbi fehéredény mintái közt fennáll. 
Fischer akcióját mégsem tekinthetjük egyértelműen pejora
tívnak, mert eljárása nem ment túl a pszichikai megtévesztés 
keretein, másrészt egy olyan konkurrencia váltotta ki be
lőle, mely alapvetően előnyösebb körülmények közül in
tézte támadását a gyár és termékei ellen. 

A bécsi méhkasos-jegy szintén szerepel herendi árukon. 
Az Iparművészeti Múzeum említett tálján kívül még bizo-

6. Fischer Sámuel által bejegyzett 1878-as herendi védjegy a bécsi méh
kassal és a 7-es számmal. 

6. Herender Schutzmarke mit dem Wiener Bienenkorb, von Samuel 
Fischer 1878 unter Nummer 7 zum Register angemeldet. 

6. Marque de Herend à la ruche viennoise et au chiffre 7, déposée par 
Samuel Fischer en 1878. 

6. Херендское клеймо 1878-го года с венским летком и цифрой 7, 
поставленное Самуэлем Фишером. 
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nyara kerül elő hasonló méhkasos-jegyes herendi készítmény. 
Míg azonban a meisseni-jegyes herendi készítmények egy 
működő gyár termékeinek és jegyeinek utánzását szolgálták, 
s így annak piacterébe való behatolását célozták, a méhkasos-
jegy használatakor a bécsi gyár már több mint egy évtizede 
nem működik, következésképpen a két jegy használatának 
eltérőek az indítékai. Csányi Károly, — aki a herendi jegye
ket lelkiismeretes pontossággal összegyűjtötte — nemcsak a 
méhkasos-jegy használatának okaival nem volt tisztában, 
de magát a jegyet sem ismerte, mint ez könyvéből kiderül. 
A jeggyel a Műgyűjtő egyik, a herendi gyár jegyeivel foglal
kozó közleményében sem találkozunk. 

Ezzel szemben Ruzicska Ilona ismert herendi kiadványá
ban tud a herendi gyár bécsi méhkasos jegyeiről. A tisztán
látás kedvéért alábbiakban szó szerint idézzük Ruzicska ál
lításait : „Ismeretes, hogy Ferenc József, a hosszú haldoklás 
után, 1862-ben végleg bezárt bécsi gyárnak a mintáit Fischer 
Mórra és gyárára ruházza át. Ez nem jelenti azonban azt, 
hogy 1862 előtt Fischer ne kísérletezett volna bécsi minták
kal. Gyakran egészítette ki már előzőleg is a bécsi servicéket, 
de bármennyire tökéletesek voltak ezek a darabok, mégsem 
égethette beléjük a bécsi gyár híres védjegyét, a fordított kast, 
mert az említett minták akkoriban még igen erős védettség 
alatt állottak. Ezért Fischer ilyen esetekben a bécsi és herendi 
védjegyek kombinációjából keletkezett új védjeggyel látta 
el a kérdéses darabokat. Ezzel a jelöléssel azonban kizárólag 
csak egyes darabok készültek, sohasem teljes készletek" — 
írja Ruzicska idézett könyvének 43. oldalán. 

Ruzicska állításai szerint tehát a 60-as évek elején, alig 
Bécs bukása után, már készültek méhkasos jegyű porcelánok 
Herenden. A szerző állításainak bizonyítására egy ilyen, ko
ronával kombinált jegyrajzot is közöl. Sajnos nem közli, 
hogy a tárgy hol található, s valóban Herenden készült 
tárgyra festették-e a szóbanforgó jegyet, vagy valamelyik 
eddig ismeretlen gyár jegyét tévesztették össze ezzel? Sze
rintünk az utóbbi látszik valószínűnek, mert egyetlen ismert, 
kétségtelenül Herenden készült méhkasos-jegyet már a szá
zad elején unikumnak tekintették, mint ez a Műbarátok 
Körének 1908-as kiállítására kölcsönadott tárgyak jegyzéké
ből nyilvánvaló, másrészt Herenden kívül máshol is hasz
náltak a bécsi méhkasos jegyre emlékeztető jegykombiná
ciót. 

Az 1870-es évek elején — az újrokokó idején — Herenden 
ismét feléledt a régi meisseni és bécsi porcelánformák után
zása, imitálása. Az 1873. évi bécsi világkiállításon a herendi 
gyár például különösen ilyen jellegű tárgyakkal szerepelt. 
A világkiállítás számos darabját Fischer az akkor alakult 
Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta. A Múzeum A-s 
leltárkönyvének első kötete tájékoztat bennünket Fischer 
ajándékáról. Az első ajándékot 4213-as számmal jegyezték 
a szóbanforgó leltárkönyvbe. A tárgy ma 1690. szám alatt 
található az Iparművészeti Múzeumban. Ezután következnek 
többé-kevésbé egymás után Fischer többi ajándékai, egészen 
a 4240-es leltári számig, melyet ma 1443 szám alatt találhatunk 
a múzeum törzsgyűjteményében. Az ajándékok között két
szer is megjegyzik, hogy „bécsi utánzat", vagy „ó-szász után
zat". 

Kimondottan bécsi utánzatként említik a 4226, éx a 4227 
szám alatt található tányért, illetve csészét. Ezek 1419, il
letve 1442 sz. alatt találhatók a jelenlegi leltárkönyvekben. 
Mindebből úgy tűnik, hogy Herendet az 1870-es évek elején 
is izgatták a megszűnt bécsi gyár formái és dekorai. Esetünk
ben mégsem ekkor, hanem csak évekkel később készült 
tárgyról van szó. 

A tányér kétségtelenül Herenden készült. Erről még a 
puha masszába benyomott HEREND felirat tanúskodik. 
Sőt nemcsak azt sikerül minden különösebb kutatás, talló
zás nélkül megállapítanunk, hogy kétségtelenül Herenden 
készült munkával állunk szemben, hanem azt is, hogy a tá
nyér Fischer Sámuel idejében 1875 és 1884 között készült. 
A Fischer testvérek ugyanis ebben az évben eladták a nyolc 
éve csak máról-holnapra tengődő gyárukat az államnak. 
Az eladás előtt hosszas tárgyalásokat folytattak abban a re
ményben, hogy Sámuel igazgató maradhat, és Géza, aki 
több évtizede a gyár műszaki vezetője volt, ugyancsak állást 
kap. Az eladás után a Fischer név azonban teljesen kiszorult 
a gyárból. 

Fischer Sámuel idejében a művészi márkák helyett kom
mersz termékek készültek. A Fischer-testvérek, szemben ap
jukkal, azt az álláspontot vallották, hogy apjuk művészies-
kedése taszította a tönk szélére a gyárat. Ez persze nem igaz, 
Hiszen Herenden Sámuel idejében sem javultak a viszonyok, 
ellenkezőleg, a gyár továbbműködési feltételei ekkor szűn
tek meg. Míg tehát Fischer Mór idejében — ha történtek is 
kísérletek régi meisseni és bécsi márkák utánzására, imitá
lására —, ezek a külsődleges hasonlóságokon túlmenően mű
vészileg sem színvonaltalan készítmények voltak, hanem 
olyanok, melyek dicsőséget hoztak Herend nevének. Ezzel 
szemben Sámuel idejében készült bécsieskedés meg sem kö
zelítette az egykori bécsi gyár világhírű készítményeit. Ezek 
a szó legteljesebb értelmében silány importcikknek tulajdo
níthatók, mert sem művészileg, sem technikailag — techno
lógiailag nem voltak megfelelően kimunkált porcelánok, da
rabok. A gyár hanyatló helyzetét leginkább a Kamara 1883, 
1884 és 1885. évi jelentései ecsetelik: 

„Porczellán gyártással kamaraterületünk területén a jelen
tésünk tárgyát képező évek során csak a herendi porczellán-
gyár foglalkozott. Ezért gyárt Eszterházy gróf pártfogása 
mellett Fischer Mór alapította, ki főkép csak finom porczellán 
előállítására fektetett súlyt s különlegességeivel, nevezetesen 
régi porczellánok ügyes utánzataival elismert hírnevet vivott 
ki. A geniális alapító halálával bekövetkezett a nagyhírű gyár 
hanyatlása. A családtagok szétváltak s Fischer Sámuel, a ki 
atyja örökébe lépett, anyagi eszközök hián csakhamar nem 
volt képes a gyártást nagyobb mérvben folytatni. Ehhez járult 
egy második súlyosbító körülmény. A gyár saját kaolinnal 
nem birván, tömegtermelésre nem gondolhatott, hanem tisz
tán a finom luxuscikkek előállítására volt utalva, melynél az 
anyagnak a vasúti díjtétele által felemelt ára nem jön tekin
tetbe. Az ily gyár azonban csak alig életképes, mig napról
napra ujat állit elő, a herendi gyárból pedig alapitójával 
együtt kihalt a teremtő szellem. Kamaránk mindezek tudatá
ban s a folytonos hanyatlás jeleivel szemben azért már évek 
óta hallata Kassandra szavát s kivált 1880. és 1881. évi fő-
jelentése során, sürgősen felkérte a magas kormányt, ezen 
régi, Magyarország iparának díszére váló gyári vállalat meg
mentésére".27 

Azonban Fischer Sámuel minden furfangja elégtelen volt 
ahhoz, hogy a tönk szélére jutó gyárat a csődből kivegye. 
„Az 1884. év végre meghozta az oly soká sürgetett megoldást. 
Ezen év január 20.-án ugyanis — olvashatjuk az idézett ka
marai jelentésben — a nagyméltóságú földmivelés, ipar és 
kereskedelemügyi m. kir. minisztérium megvevé Fischer 
Sámueltől a herendi porczellángyárt összes tartozékaival 
egyetemben s ugyanaz évi május hó 19-én megalakult a „he
rendi porczellángyár részvénytársaság", mely 150 000 alap
tőkével ezen gyárüzemet kezébe vévé". Ezzel új korszak kez
dődött a gyár életében. 

Katona Imre 
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Unbekannte Daten zur Geschichte der Porzellanfabrik von Herend 

In dieser Arbeit betrachten wir eigentlich im Rahmen der 
Geschichte der Porzellanfabrik von Herend deren zwei von
einander anscheinend unabhängige bzw. nur lose zusammen
hängende Probleme. Das eine, u.zw. der erste Teil der Arbeit 
bezieht sich auf die Schwierigkeiten der Gründungszeit und 
die mannigfachen Kämpfe des Beginns. Der zweite Teil be
handelt das Ende der Blütezeit der Fabrik und damit auch 
Moritz Fischer's Tätigkeit sowie jene Zeit, da sein Sohn, 
Samuel, als Fabriksinhaber zu wirken begann. 

Die ersten Jahrzehnte in der Geschichte der Fabrik waren 
überaus problematisch und widerspruchsvoll. Eine der wich
tigsten und bisher die meisten Forscher beschäftigenden Fra
gen bezog sich darauf, welche besonderen Umstände die 
erste, in Ungarn gut prosperierende Porzellanfabrik eben in 
der Ortschaft Herend, also im tiefsten Innern der Bakony-
Wälder entstehen ließen. Es ergab sich, daß Vince Stingl, der 
erste Fabriksinhaber, eben in erster Reihe durch seine Be
ziehungen zur Stadt Pápa zuerst in Tata, dann aber in Herend 
seßhaft wurde. Für seine Niederlassung in Herend sprach 
eine ganze Reihe von Momenten, so z. B. die Nähe einer 
Mühle zum Mahlen der für die Zubereitung der Masse und 
der Glasur benützten Rohstoffe, die holz- und rohstoffreichen 
Berge des Bakony-Gebirges, u. a. m., worauf immer wieder 
hingewiesen wurde. Die Rolle der subjektiven Beziehungen 
wurde aber bisher nicht nach Gebühr betont. 

Eine andere schwierige und bisher kaum genügend be
kannte Periode der Fabrik Von Herend waren der Ausgang 
der 60-er und der Anfang der 70-er Jahre des vorigen Jahr
hunderts. Auch die bisherigen Forschungen ließen erkennen, 
daß zu dieser Zeit, da die kapitalistische Entwicklung in Un
garn ihren Anfang nahm, die Fabrik eine kritische Periode 
durchmachte. Ein Konkurs konnte wohl mit Mühe und Not 
vermieden werden, von einer flüssigen Produktionsweise kann 
aber keine Rede sein. Man täuschte sich arg, wenn man mein
te, daß die sich anbahnende kapitalistische Produktion auch 
für die Porzellanindustrie einen Aufschwung bringen würde. 
Das gerade Gegenteil war der Fall. Während andere In
dustriezweige durch die neue kapitalistische Wirtschaftsent
wicklung eine konjunkturelle Blüte erlebten, wirkt sich diese 
auf der Linie der manufakturell arbeitenden Porzellanher
stellung von Herend eben entgegengesetzt aus. Nicht nur die 
fachkundigen Arbeitskräfte kehren der Manufaktur den 
Rücken, um in anderen Zweigen der Industrie eine lohnende
re Beschäftigung zu finden, auch im Porzellangewerbe selbst 
setzt ein bisher ungeahnter Konkurrenzkampf ein. 

Von den westlichen Porzellanfabriken ist das Meissener 
Werk noch auf dem Höhepunkt seiner Blüte und versucht 

sich auf den osteuropäischen Märkten schadlos zu halten für 
seine in Westeuropa verlorengegangenen oder unsicher er
scheinenden Absatzmärkte. Meissens einziger ernsthafter 
Konkurrent in Ungarn ist Herend, wo sich aber, wie bereits 
erwähnt, größere Schwierigkeiten eingestellt hatten. Die er
wähnten Schwierigkeiten meldeten sich in erster Reihe auf 
wirtschaftlichem Gebiet, ohne das Niveau der von der Fab
rik hergestellten Erzeugnisse zu beeinträchtigen. Dies ist vor 
allem das Verdienst des Fabrikinhabers Moritz Fischer, der 
stets die Erzeugung künstlerisch wertvoller Produkte vor 
Augen hielt. Die Serienproduktion nach kapitalistischen 
Normen lag ihm fern und er führte die Fabrik als Manufak
turbetrieb weiter. So sah sich die Meissener Porzellanfabrik 
auf dem ungarischen Absatzmarkt einem sehr ernsten Wett
bewerb gegenüber. 

In der Geschichte der ungarischen Keramik heißt es auch 
heute noch, daß die Ausschußware westlicher Provenienz 
der Entwicklung der ungarischen Porzellanindustrie hindernd 
im Wege stand. Demgegenüber steht es heute bereits fest, 
daß auch die Spitzenprodukte der Meissener Früherzeugnisse 
mitverantwortlich sind, daß die ungarische Porzellanmanu
faktur dem Wettbewerb nicht standhalten konnte. Meissen 
ließ nämlich seinerzeit die nach Ungarn geschickte Export
ware bei der vormaligen Budapester Handels- und Gewerbe
kammer ins Schutzmarken-Register aufnehmen u. zw. in den 
Jahren 1876 und 1891. Die bezüglichen Schutzmarken sind 
hierzulande nicht nur ihrer Beschreibung, sondern auch der 
Abbildung nach bekannt. Diese lassen erkennen, daß Meis
sen den Kampf gegen die ungarische Keramik, in erster 
Reihe gegen Herend mit seinen besten Erzeugnissen aufnahm. 
Unter den Schutzmarken treffen wir nicht nur die verschie
denen Typen der Zweisäbel-Marke (kombiniert mit Punkt, 
Stern und Ziffer), sondern auch Monogramme aus den 20-er 
Jahren des XVIII. Jahrhunderts und den Merkurstab. 

Diese Schutzmarken bezeichnen die besten Erzeugnisse 
der Meissener Fabrik. Höchstwahrscheinlich war dies der 
Grund, weshalb man auch in Herend die in Meissener Stilart 
nachgeahmten Produkte mit Meissener Schutzmarke versah. 
Diese Täuschung konnte aber nicht lange geheimgehalten 
werden und die Meissener Fabrik erhob auf diplomatischem 
Wege Vorstellungen bei den zuständigen ungarischen Mini
sterien für Ackerbau, Handel- und Industrie, um diesem 
Mißbrauch ein Ende zu bereiten. Die Sache machte seinerzeit 
großes Aufsehen. Aber das Faktum selbst, daß Herend sich 
zu einem solchen Vorgehen herbeiließ, weist auf die Härte des 
Konkurrenzkampfes hin, den Meissen gegen die ungarische 
keramische Industrie führte. 

Imre Katona 
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Données inédites sur la porcelainerie de Herend 

Nous allons traiter deux problèmes de l'historique de la 
fabrique de Herend. Ces deux problèmes paraissent indé
pendants, car ce sont par de faibles liens seulement qu'ils se 
rattachent l'un à l'autre. Le premier problème — qui occupe 
la première partiede cette étude — concerne les difficultés qui 
se présentaient à la fondation de l'usine et aux premières 
années de son exploitation. L'autre problème apparaît à la 
fin de la grande époque de l'usine de Herend, c'est-à-dire aux 
dernières années de la direction de Móric Fischer, et au 
commencement de l'activité de son fils, Sámuel Fischer. 

Les premières décennies de la porcelainerie de Herend 
présentent beaucoup de problèmes, beaucoup de contradic
tions. Un des problèmes les plus importants qui ne cesse de 
préoccuper les chercheurs est de connaître les motifs et cir
constances qui avaient contribué à ce que la première por
celainerie florissante de la Hongrie se constitue à Herend, au 
coeur de la foret Bakony. L'examen nous a appris que c'était 
avant tout grâce à ses relations de Pápa que Vince Stingl — 
le premier manufacturier de Herend — s'est installé d'abord 
à Tata, puis à Herend. Naturellement, il y avait plus d'une 
raison qui favorisait l'installation à Herend, ainsi p. e. le 
le voisinage du moulin qui pouvait moudre la pâte et le 
vernis, la proximité de la montagne Bakony, riche en bois 
et en matière première : les chercheurs de Herend ne cessent 
de répéter ces raisons, mais jusqu'à présent on n'a pas encore 
insisté sufisamment sur le rôle et l'importance des relations 
personnelles. 

L'autre époque difficile et peu connue de l'usine de Herend 
va des dernières années 1860 aux premières années 70. Les 
recherches ont rendu évident qu'à la fin des années 60 et aux 
premières années 70 — quand le développement capitaliste 
prend son essor en Hongrie — la porcelainerie de Herend 
est dans une situation critique. A grande peine elle peut 
éviter la faillite, mais la production ne va pas sans accrocs. 
On croirait que le développement capitaliste apporte la 
prospérité de l'industrie porcelainière aussi, mais au contrai
re, nous sommes témoins d'un processus tout inverse. Le dé
veloppement capitaliste qui rend florissants les autres secteurs 
industriels, fait dépérir la porcelainerie de Herend qui fonc
tionne dans les cadres manufacturiers. Non seulement la 
main-d'oeuvre précieuse et utile quitte l'usine pour d'autres 
branches industrielles qui marquent un essor, mais avec le 
développement, une concurrence jamais vue commence dans 
l'industrie porcelainière. Parmi les porcelaineries occiden-

B этой статье трактуются два совершенно независи
мые, слабо связанные между собой вопроса из истории 
херендского фарфорового завода. Первая часть статьи 
содержит описание первоначальных трудностей периода 
основания и пуска завода, во второй части говорится о 
периоде расцвета, о последнем этапе деятельности Мо-
рица Фишера и начальной стадии работы его сына 
Самуэля Фишера. 

История первых десятилетий деятельности завода со
держит много противоречий и невыясненных вопросов. 
Одним из основных вопросов, который до сих пор вол
нует исследователей — это вопрос о том, при каких 
обстоятельствах возник первый значительный венгерский 
фарфоровый завод, и почему именно в Херенде, в самой 
гуще баконьских лесов. Оказывается, что основатель и 
первый владелец завода Винце Штингль попал в Тату, а 
затем в Херенд благодаря своим папайским связям. Ес
тественно, за обоснование в Херенде говорили многие 

taies, l'usine de Meissen est à ce moment à son apogée, et veut 
se recompenser en Europe orientale pour ses marchés occi
dentaux incertains ou déjà perdus. En Hongrie, sa seule 
concurrente appréciable était la porcelainerie de Herend 
laquelle — comme nous venons de le dire — connaissait à 
cette époque de graves difficultés et problèmes. Ces difficultés 
se sont présentées avant tout dans le domaine économique, 
sans compromettre le niveau artistique de la production de 
l'usine. Ce fait est dû à ce que le propriétaire de l'usine de 
Herend, Mór Fischer mettait son application à la production 
d'articles artistiques, valeureux, et n'avait pas mis son usine 
au service de la production en série capitaliste, mais en a 
gardé le caractère manufacturier. Ainsi, cherchant un dé
bouché pour ses articles en Hongrie, l'usine de Meissen de
vait affronter un concurrent très sérieux. Notre histoire de 
céramique n 'a cessé d'affirmer jusqu'aujourd'hui que c'est la 
porcelaine de qualité inférieure de l'Occident qui a ruiné 
l'industrie porcelainière hongroise. A l'opposé de cette affir
mation, aujourd'hui il est déjà de toute évidence que les 
meilleurs produits de Meissen ont aussi contribué à la défaite 
de l'industrie porcelainière hongroise. L'usine de Meissen 
a fait breveter ses articles importés en Hongrie auprès de la 
chambre commerciale et industrielle de Budapest. Elle a dé
posé deux fois une telle demande. Premièrement en 1876, 
et puis en 1891. Nous connaissons les marques brevetées non 
seulement par description, mais leurs dessins aussi nous sont 
restés. Ainsi on peut constater que Meissen envoyait ses 
meilleurs produits contre Herend et contre toute l'industrie 
porcelainière hongroise. Parmi les marques nous retrouvons 
non seulement les différents types de deux épées croisées (com
binée avec le point, l'étoile ou le chiffre), mais aussi celle au 
monogramme qui renvoient aux années 1720, de même que 
le caducée de Mercure. L'usine de Meissen signait de ces 
marques ses produits les mieux réussis. Il est probable que 
cette attitude de Meissen inspirait Herend à ce qu'il mette des 
marques de Meissen à ses vaisselleries calquées sur celles de 
l'usine allemande. Cette imitation de marques venait en 
lumière, et la porcelaineire de Meissen exigeait par voie di
plomatique que le ministre de l'Industrie et du Commerce 
intervienne et mette fin à cet abus. L'affaire a eu un grand 
retentissement. Le fait seul que Herend se voyait forcée 
d'employer une telle méthode, montre l'âpreté de la lutte que 
Meissen menait contre l'industrie céramique de Hongrie. 

Imre Katona 

существенные обстоятельства, как-то — близость мель 
ницы, могущей быть использованной для размельчения 
глиняной массы и муравы, наличие сырья и леса и т. д. 
На это обычно и ссылаются многочисленные исследо
ватели истории завода, обходя роль и значение субъек
тивных факторов. 

Второй трудный и до сих пор мало изученный период 
— конец 60-х и начало 70-х годов прошлого столетия. 
И ранее было известно, что в этот период, с начала раз
вития капитализма в Венгрии херендский фарфоровый 
завод попал в тяжелое положение. Заводу удалось из
бежать банкротства, и производство, хотя и с задержками 
и трудностями — продолжается. Можно думать, что 
начало капиталистического развития вызовет оживление 
и в фарфоровой промышленности, но в данном случае 
произошло обратное явление. Капиталистическое раз
витие, оказавшее благотворное влияние на другие отрас
ли экономики, вызвало регресс в деятельности херенд-

Неизвестные сведения о херендском фарфоровом заводе 
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ского фарфорового завода, функционировавшего по 
принципу мануфактуры. Квалифицированная рабочая 
сила перекочевывает в другие области, да и в самой фар- "~~~ 
форовой промышленности возникает острая конкурент
ная борьба. На западе процветает знаменитый мейс-
сенский завод, который к тому времени находится в зе
ните своей славы, продукция его начинает проникать и 
в Восточную Европу, компенсируя этим неустойчивый 
западный рынок. В Венгрии у него был единственный 
значительный конкурент — херендский фарфоровый за
вод, который к этому времени, как об этом говорилось 
выше, переживал серьезные трудности. Это были труд
ности в первую очередь экономического характера, уро
вень, качество продукции они не затрагивали. Объясня
ется это тем, что тогдашний владелец Мор Фишер стре
мился производить не серийные, а искусные товары, от
вечающие высоким требованиям, и производство велось 
старым, мануфактурным способом. Мейссенскому фар
форовому заводу, стремившемуся завоевать венгерский 
рынок, пришлость столкнуться с серьезным противни
ком в лице херендского завода. До сих пор считалось, что 
венгерскую фарфоровую промышленность обезоружил 
наплыв западного бракованного фарфора — на самом 
же деле, как теперь установлено, в поражении венгерской 
фарфоровой промышленности не в последнюю очередь 
повинны лучшие мейссенские изделия. 

На товары, импортируемые в Венгрию, мейссенскому 
заводу были выданы будапештской торговой и про
мышленной палатой патенты. Это произошло дважды — 
в 1876 и 1891 годах. Из этого можно заключить, что про
тив венгерской фарфоровой промышленности и в первую 
очередь против херендского фарфорового завода были 
пущены лучшие мейссенские образцы. Среди фабричных 
марок можно встретить не только разнообразные вари
ации двух мечей в комбинации с точками, звездочками и 
числами, но и монограммы, относящиеся к 1720-м го
дам, а также знаки, изображающие жезл Меркурия. Эти 
клейма мейссенский завод ставил на фарфор высших 
марок. 

Очевидно, в целях самообороны на херендском заводе 
на посуде, имитирующей мейссенские изделия, стали 
ставить клейма, принятые на мейссенском заводе. Этот 
трюк с имитацией не остался в секрете. Мейссенский за
вод дипломатическим путем требовал у венгерского 
министра сельского хозяйства, промышленности и тор
говли принятия мер к прекращению этой практики. Дело 
это вызвало большой резонанс. Сам по себе тот факт, что 
херендский завод прибегнул к такому трюку, свиде
тельствует об остроте конкурентной борьбы, которую 
вел мейссенский фарфоровый завод против венгерс
кой керамической промышленности. 

Имре Катона 
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