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A HERENDI GYÁR ELSŐ ÉVTIZEDE 

A herendi gyár 1848-ra már a harmadik periódu
sát éli, mint ez a gyári számadáskönyvekből és más 
dokumentumokból megállapítható. Az első periódus 
még nem Fischeréhez, hanem Stingl Vince nevéhez 
fűződik. Fischer Mór ekkor még Pápán van, 1837-ig 
mint gubacs- és bőrkereskedő ismert a városban és 
környékén,1 ettől kezdve azonban mint a pápai kő
edénygyár bérlője már kapcsolatban áll a kerámiá
val2 . Fischer ekkor még - a kezdeti években — el
sősorban üzleti lehetőségeket lát a kerámiában, en
nek készítése, technológiája még kevéssé érdekli. A 
pápai kőedénygyár technológiailag már megállapodott 
az 1830-as években. A pápai kőedényt többnyire 
dicsérik az 1820-as3, 30-as években. A közvélemény 
és a szakemberek egyaránt úgy tudják, hogy árui, az 
ún. Wedgwood-kategóriába tartoznak, nem olyanok, 
mint a többi kőedénygyárak mészpátos készítmé
nyei, hanem a mészpát helyett földpáttal készültek. 
Ez bizonyos fokig érvényes a pápai kőedények első 
korszakára, de a 30-as évektől kezdődően itt is a 
mészpátos kőedények terjednek el, mint az ország 
más kőedény gyáraiban. Az edények felülete egyre 
fehérebb lesz és sem formában, sem színben nem tér
nek el lényegesen más magyarországi, sőt közép-euró
pai kőedénygyárak készítményeitől. 

1838-ban Pápán jelenik meg az első természet
tan-tankönyv Tarczy Lajos tollából4. Ebben a kőe
dényáruk készítését is részletesen ismerteti az illuszt
ris szerző, a kőedények összetételétől, az edények ko-
rongolásán át a festésig és égetésig. Tarczy — aki ké
sőbb Petőfi osztálytanítója a pápai református kollé
giumban - , élesen bírálta Fischert amiért nem érdekli 
az ,.edények kelleti jósága", csak arra törekszik,hogy 
minél több áru készüljön a gyárban5. Ettől kezdve 
Fischer mintha bizonyítani akarta volna, hogy 
nemcsak elfogadható kőedényt tud készíteni, hanem 
még porcelánt is, ami addig megfelelő minőségben 
Magyarországon még nem sikerült senkinek. Lépése
ket tesz, hogy Herendet magának megszerezze. He-
rend közel van Pápához, így érthető, ha Fischer 
pontosan informált az itteni kőedénygyár viszonyai
ról, Stingl Vince gyáralapítása körüli küzdelmeiről. 

Ma már szükségtelen hangsúlyoznunk, hogy a he
rendi gyár története nem 1839-cel az állítólagos ala
pítás évével kezdődik. Az 1839-es év ugyan választó
vonal a gyár történetében, de nem a ,J<ezdet" ideje. 

A gyár története nem 1839-cel kezdődik, hanem jó
val az ezt megelőző időszakra nyúlik vissza. Az első 
kísérletek pedig nem Fischer Mór, hanem Stingl Vince 
nevéhez fűződnek6. 

Stingl Vince 1819-ben özv. Schögl J. Györgynét 
szolgálja mint kőedénygyártó Tatán. Innen azonban 
1824-ben távoznia kell, Schlöglné vállalkozó társa, 
Fischer Mózes Áron, Fischer Mór unokatestvérének 
ellenségeskedése miatt. A korábbi kutatások szerint 
Stingl 1828-ban szerepel herendi lakosként először. 
Ebből egyesek arra következtettek, hogy nem közvet
lenül Tatáról került Herendre, hanem csak több éves 
külföldi vándorlása után telepedik le a kis Veszprém 
megyei faluban. Ma már azonban tudjuk, hogy a kér
déses éveket Stingl Herenden töltötte. Valószínű, 
hogy ebben az időben is önálló kőedény-készítőként 
dolgozott. Noha Stingl herendi tartózkodásának idő
szaka közel másfél évtizednyi, itteni működésének 
egyetlen hiteles tárgyi emléke sem maradt fenn nap
jainkig. Duma György ny. főiskolai tanárnak van egy 
Herendről származó fajansz korsó-fragmentuma 1828-
as évszámmal, mely állítólag a mai herendi porcelán
gyár elődjében készült7. Ez azonban semmivel sem 
bizonyítható. Tény azonban, hogy Stingl fajanszos-
ként kezdte Herenden a tevékenységét, ahová pápai 
ismerősei révén került. A herendi gyár épülete a szent
gáli Miklós-család tulajdona, akiknek malmuk volt a 
közelben8, melyet az épülethez közel levő gyors
folyású patak vize hajtott. Ez volt az épület legfon
tosabb tartozéka, mely nélkül a kerámiakészítés nem 
lehetséges. Szentgálon és egyáltalán Veszprém megyé
ben a fazekasság akkor igen elterejedt tevékenység 
volt. A veszprémi Bakonyi Múzeum darabjai tanúsít
ják, hogy a régi Veszprém megyei fazekasok szinte 
ugyanúgy dolgoztak, mint utódaik 15-20 évvel ez
előtt. Készítményeik között volt fekete, máz nélküli 
és mázas áru. Egyaránt céhek védték az egyes fazeka
sok érdekeit a kontárokkal és a tanulatlan, vagy más 
tanultságú legényekkel szemben. A keramikus tevé
kenységen belül csak a fehéredényességet lehetett 
szabadon űzni céhbe tartozás nélkül, mert ez a tevé
kenység művészi munkának minősült és művelésének 
nem volt feltétele a céhtagság. Ezért választotta magá
nak tevékenységül ezt a formát a Herenden letelepü
lő Stingl Vince. Egy 1891-es hírlapi közlés9 szerint 
Stinglnek két felvidéki fajanszkészítő segített heren-
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1. ábra. Kőedénytál. Herend, 1839-40. Mayer in Herend benyomott jeggyel 
Abb. 1. Steinschale. Herend, 1839-40. Eingeprägtes Meisterzeichen: Mayer in Herend. 

den: egy Pullmann és egy Paffmann nevű. Pullman 
József trencséni fehéredényes neve jól ismert a 
magyar kerámia irodalomban, hiszen dél-dunántúli 
tevékenységének áldásos eredményeként terjedt el itt 
is a habán stílusú fehéredényáru, amilyen a trencséni 
habánok készítményeiből ismerünk1 ° . Stingl azonban 
nem volt vérbeli fehéredényes, így érthető, ha ezzel a 
tevékenységgel 2-3 év múlva felhagyott. Nevének 
első említésével 1828-ban találkozunk a veszprémi 
püspöki levéltár aktáiban. E szerint kőedény fabriká-
ját át akarta alakítani, ki akarja bővíteni. Az 1820-as 
évekből még többször találkozunk Stingl nevével 
különböző személyekkel kötött pénzügyleteivel kap
csolatban, de a 30-as években még ilyen jellegű emlí

tésére is csak elvétve bukkanhatunk. Adataink foglal
kozásának megnevezésében is eltérőek. Noha 1828-
ban kőedényfabrikásként említi egy oklevél, foglal
kozásainak megjelölései között tudomásunk szerint 
ilyen nem fordul elő. Kétségtelen, hogy említett fog
lalkozásai közül csak az egyikből, az 1827-esből 
(porCelanos) következtethetünk arra, hogy saját 
bevallása alapján került az adóslevélre, a többi felte
hetően nem tanult, hanem aktuális foglalkozását tün
teti fel. Joggal vallotta magát 1827-ben, még kísér
leteinek megindulása előtt porcelánosnak, hiszen ez 
volt a tanult mestersége, mint ez egy 1837-es leírás
ból is kiderül. Foglalkozásának ,,gerencsérként", 
vagy „Figulus vei amphorarius"-ként való szerepelte-
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tése Herenden folytatott tevékenységével állhat köz
vetlen összefüggésben11. Említettük, hogy a 
kőedénygyártás és árusítás egy, vagy két ember ere
jét messze túlmenő szervezőmunkát és hitelképes 
vállalkozót igényelt. Másrészt Herenden, Szentgálon 
és környékén csak olyan lelőhelyekről olvashatunk, 
melyek a fazekas- és fajanszárukon kívül bonyolul
tabb összetételű anyagokból álló kerámiaféleségek 
gyártását nem tették lehetővé. Később a kőedény, 
majd a porcelán előállításával foglalkozó Stingl le
telepedése első éveiben csak fehéredényességgel fog
lalkozott. Erre nemcsak gerencsérként, vagy figurás
ként, illetve amphorariusként való említéséből követ
keztethetünk, hanem egy 1837-es leírásból is.12 

E közlés megoldja végre a talányt, mert kiderül 
belőle, hogy Stingl már pápai letelepedése előtt kita
nulta Bécsben a porcelánkészítést. Az egyszerű faze
kasáruról viszonylag könnyen áttért a kőedény készí
tésére, melyben már Tatán özv. Schlögl György né 
műhelyében megfelelő jártasságra tett szert. Az alap
anyagok beszerzése sem okozhatott különösebb 
gondot, hiszen a pápai kőedény gyár lelőhelyeit 
megyeszerte ismerték. Már az 1840-es adásvételi szer
ződésekből kiderül, hogy a funduson kívül a műhely 
csak mint pénzben ki nem fejezhető objektum szere
pel. Ennek ellenére, ismerve a gyár 1843 előtti képét, 
a kutatók azt egy viszonylag nagyobb méretű objek
tumnak képzelték el. Ezzel szemben az 1837-es le
írásból egyértelműen kiderül, hogy Stingl a „Heren
den Veszprémbül Pápára vezető országúiban" csak 
,,kicsiben" „foglalatoskodott'" „kőedény égetéssel". 
De nemcsak a termelés, hanem a műhely méreteinek 
kicsinységet is sejtetik ezek az eredetiből vett idéző
jeles kifejezések. Máshol szerény anyagi viszonyaira 
is taiálunk utalást, amit egyébként a Veszprém 
megyei levéltár közgyűlési jegyzőkönyveinek adatai 
is megerősítenek1 3 . 

Noha a hosszú évekig elnyúló kísérletezés felőrölte 
Stingl szerény anyagi erejét, a legnehezebb időszak 
ezután következett. Az osztott kemence építése, a 
porcelán üzemszerű előállításának technológiai 
kimunkáása, kisegítő üzemek létesítése nagy gonddal, 
anyagi áldozattal járt. Mindez meghaladta Stingl 
anyagi erejét. Ha a különböző kölcsönök egyre emel
kedő tendenciáit vesszük alapul és ebből próbálunk 
kísérleteinek adott stádiumára visszakövetkeztetni, 
akkor az 1837 és 1839 közötti időszak legválságosabb 
évét 1839-re kell tennünk. Fischer ekkor megpróbál 
tőkéjével kölcsön formájában behatolni Herendre14. 
Ezzel a gyár második periódusába, az ún. Fischer kor
szakba lépünk. 

Fischer elsőként nem személyesen, hanem csak 
tőkéjével volt munkatársa a gyárnak, Mayer János 
személyén keresztül jelenik meg Herenden. Mayer 
János Fischer pápai kőedénygyárának egyik vezető 
technológusa volt, s nemcsak kőedénygyártásában, 
hanem a porcelánkészítésben is kompetensnek szá
mított Pápán és Herenden. A kőedénykészítéshez ér
tett jobban, mint a porcelánhoz és a kedvenc műfaja 

is ez volt. Különben herendi működésére is csak kőe
dénykészítményei utalnak (MAYER IN HEREND, 
benyomott jegy). Fischer Mayer révén egyre nagyobb 
kölcsönökkel vesz részt Stingl herendi kőedénygyárá
nak működésében. Az egyre nagyobbodó, terebélye
sedő üzem minden részlege Fischer és mások kölcsö
neivel épült, következésképpen egyre nagyobb értékű 
adóslevelek kerültek Fischerhez.15 

Fischer sohasem tartotta magát feltalálónak, vagy 
a magyarországi porcelán első létrehozójának, pusztán 
„gyámoknak". Legfeljebb elhallgatta, hogy őt 
megelőzően Stingl Vince már foglalkozott porcelán
készítéssel. A „gyáralapító" címet azonban joggal 
tartotta fenn magának, bár az úttörőnek járó babér 
Stinglt illeti, aki 11 évig próbálkozott Herenden 
mostoha körülmények között porcelán előállításával. 
Hitelképtelensége miatt azonban eljárásait nem tudta 
a gyárszerű termelés feltételeinek megfelelően kialakí
tani.16 

Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy kettő
jük közül csak Fischer volt vállalkozó. Stinglt úgy kell 
tekintenünk, mint a legnagyobb nehézségektől sem 
visszarettenő kísérletező keramikust, aki az elsők 
között felismerte, hogy a Herenden található nyers
anyagok segítségével piacképes porcelán készíthető. 
Fischer 1842-es feljegyzései szerint a herendi porce
lán már ekkor zettlitzi kaolinból készült17. Ebből 
arra is következtethetnénk, hogy Stinglnek fárado
zásai ellenére sem sikerült a herendi nyersanyagokból 
olyan minőségű porcelánt készíteni, mely a cseh és 
bécsi porcelánnal állta volna a versenyt. 

A porcelán gyárszerú előállítása Fischer megjelené
se után kezdődött el Herenden. Bár, mint 
említettük, tőkéjével 1839 óta jelen van Herenden, 
de ténylegesen csak 1840. július 28-án sikerült a 
gyárat a Miklós-testvérektől megvennie, miután előbb 
Stingl Vincét mint nemtelent kiűzték a nemesi kúria 
tulajdonából18. Sajnos a gyár korai készítményeiről 
keveset tudunk, mert 1840-ből, sőt 1841-ből sem 
maradt ránk egyetlen hiteles példány sem. A gyár 
1843-as leégése miatt a korai évek készítményeinek 
nagyrésze megsemmisült. Ezért a következő évektől 
sem várhatunk meglepő eredményeket. Pedig ezek
nek a későbbiekkel való egybevetéséből világosan 
kiderülne, mi történt Herenden 1839 tavasza és 
1840. július 28-a között, ki volt, vagy kik voltak a 
herendi porcelán előállítói? 

Ami a személyi vonatkozásokat illeti, előbb Stingl
nek, majd az 1839-ben Pápáról jövő Mayernek kell 
távoznia Fischer indulatai miatt a gyárból. Bár Stingl 
is Pápáról jött Herendre akárcsak Mayer, neki 
azonban a porcelánkészítésben nem volt gyakorlata. 
Mayer viszont már a pápai kőedénygyárban is foglal
kozott porcelánkészítéssel, mint masszamester. Nem 
ő volt ugyan az egyedüli, akire a porcelán előállítása 
várt, rajta kívül Fischer munkatársa volt még egy 
Siegmund és egy Leopold nevű egyén is, de a főfel-
adat, a porcelánmassza előállítása Mayerre hárult19. 
Kétségtelenül ő volt az, aki tudta a porcelán előállí-
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2. ábra. Porcelán flakon. Herend, 1844. 
Abb. 2. Fläschchen aus Porzellan. Herend, 1844. 
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tásának titkát, kinek szaktudására Stingln kívül Fi
scher is számított. A porcelán három komponense 
közül a földpátot és a kaolint importból 
biztosították, a kvarcot sikerült - kisebb tételekben 
és időnként - belföldről beszerezniük. Az első idő
ben főleg a költséges külföldi földpát pótlásával is 
próbálkoztak - s mint a masszajegyzék tanúsítja - , 
igen különböző sikerrel. Fischer évekig tartó kísér
letsorozata ismert, mert az égetéseiről vezetett fel
jegyzései fennmaradtak az Iparművészeti Múzeum 
adattárában. Ezek segítségével nemcsak arra kapunk 
választ, hogy milyen áruk készültek Herenden 1841 
és 1843 között, hanem az is kiderül, hogy Fischert a 
gazdaságosság mellett milyen szempontok vezették a 
masszák alkotóelemeinek kialakításában. Az égetési 
kimutatásban két dátummal is találkozunk. Az egyik 
1842. január 3., a másik 1842. február 1. A két 
dátumból és az éven belüli hónapok egymásutánjá
ból, valamint a napok emelkedő tendenciájából 
nemcsak az 1842-es év eseményei bontakoznak ki a 
korabeli feljegyzésből, hanem a kimutatás szinte 
összes tételeinek keletkezési ideje is. így pl. az is kide
rül, hogy a kimutatást 1841-től vezették 1843-ig. 
Az első égetésre utaló feljegyzések 1841. március 
24-én kezdődnek. Ebből tudjuk, hogy már 1841 előtt 
is zettlitzi földet használtak a herendi porcelán elő
állításához. A kimutatásból megállapítható, hogy 
Fischer a massza minőségének emelését fontosnak 
tartotta és minden tőle telhetőt elkövetett alkalmas
sági fokának növelése érdekében. E próbálkozások 
eredményezték a masszák és a mázak hatalmas variá
cióját, melyekkel a kimutatásban találkozhatunk.20 

Megjegyezzük, hogy 1840-ből semmi bevételt és 
kiadást nem tartanak számon a Verkaufsbuch-ban21. 
Egyébként a gyár jövedelmének alakulásában a külső 
és belső körülmények is belejátszottak. Súlyosan 
érintette a gyárat az 1843. március 28-i tűz. Ennek 
következtében a bevétel az 1842. évinek 1/3-ára 
csökkent. 1847-ben az üzem 36 embert foglalkozta
tott állandóan és ezenkívül még 14 napszámost. Ki
adása 467 forint, 13 kr. volt, bevétele pedig a 
Verkaufsbuch szerint 2979 frt 50 kr. 

A gyár első munkáira Bécs, Capo di Monte gya
korolt hatást. Az első termékek a múlt század 40-es 
éveinek neobarokk ízlését tükrözik, melyeken határo
zottan érezhető a cseh porcelánok hatása. Jellemzőek 
a korra a bécsi empire formájú készletek is, máz 
alatti kobaltkék „Ranftl Muster" vonalas díszítéssel. 
A későbbi herendi termékek között hasonló egyszerű 
formát és dekort már nem találunk, ugyanis Fischer, 
hogy a bécsi és a cseh gyárakkal versenyezhessen, 
igényesebb termelésre tért át. Ezzel Herend is felzár
kózott az első neves európai porcelángyárakhoz. 
Különösen a meisseni hatás mutatható ki a legjobban. 
E korban szinte egyetlen gyár sem kerülhette ki a 
meisseni hatást, számos európai porcelángyárat stí
lusának átvételére csábított. De kevés olyan gyár 
akadt, amely e hatást úgy vette volna át, és olyan 
sajátosan fejlesztette volna tovább, mint a heren-

3. ábra. Teás kancsó. Porcelán. Herend, 1846. 
Abb. 3. Teekanne aus Porzellan. Herend, 1846. 

di. Bécsből a petrezselyemmintát, Meissentől az edé
nyek fonatos—reliefes díszítését, a tálak közepén a 
jellegzetes sokszínű csokrot, a fedők fél citrom fogó
ját, a gyökérszerű ágakból kialakított füleket kölcsö
nözte. A csészéken és dísztálakon alkalmazott plasz
tikus díszítések capo di montei hatást tükröznek. 

Mint a Verkaufsbuch tételeiből kitűnik, a gyár 
1848-ra az 1843-as mélypont alá zuhan, ugyanis a 
gyár 1846-ban olyan magas bevételt könyvelhetett 
el, melyhez képest az 1848-as év bevétele 
alacsonyabb, mint az 1843-as év forintban kifejezett 
tétele. E szerint a gyár kiadásai és bevételei így ala
kultak 1841 és 1851 között: 
1841 1556,48 kr. 
1842 1306,45 kr. 
1843 448,- kr. 
1884 103,20 kr. 1446,30 kr. 
1845 308,36 kr. 5265,36 kr. 
1846 203,80 kr. 409028 кг. 
1847 467,13kr. 2979,50 kr. 
1848 701,42 kr. 
1849 350,13 kr. 
1850 1979,38 kr. 
1851. január 97,50 kr. 
1851 .február 82,30 kr. 
1851. március 302,48 kr. 

A Verkaufsbuch tételeit tanulmányozva első pil
lanatra szembeötlik, hogy 1848-ban a gyár bevétele 
addig nem tapasztalható módon visszaesik. Ennek 
okait keresve a kutatók különböző eredményre ju
tottak. Egyesek a visszaesés okait az általános poli
tikai és társadalmi helyzettel magyarázták. A forra-
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4. ábra. Kávés kancsó. Porcelán. Herend, 1846. 
Abb. 4. Kaffeekanne aus Porzellan. Herend, 1846. 

dalmát élő Magyarország kivívott vívmányait — bele
értve az ipariakat is - , a bécsi udvar igyekezett el
fojtani. Hadi helyzet alakult ki, a főváros veszélybe 
került, az év végén a kormány is Debrecenbe 
menekült. Ebben a hadiállapotban Herend porcelán
gyárának termékei is mind nehezebben találtak piac
ra, a termelés lelassult, pangott. 

Az elmondottak szerepe alig vitatható, de az álta
lános helyzeten túl más okok is szerepet játszhattak 
abban, hogy a gyár árui nem, vagy csak alig találtak 
piacra, s hogy a pangás nem 1848-ban kezdődött 
el, hanem 1847-ben, közvetlenül az 1846-os kon-
juktura után. 

Fischer Móron kívül a gyárban dolgoztak fiai is, 
akik közül Dezső és Sámuel mint honvédtiszt22 

korán a forradalom szolgálatába szegődött. Fischer 
Mór a komáromi várban szolgált 1849-ben Klapka 
egyik szárnysegédjeként23. Azonban ezek is csak 
motiválják de nem magyarázzák meg teljesen az 
1847-ben kezdődő pangás okait. 1847-ben - bár a be
fektetés összege az 1846-os év duplája volt - , a be
vétel az 1846. évihez képest 1000,- Ft-tal csökkent. 
1848-ban - bár az év első fele a béke jegyében telt 
el - , a bevétel az 1846-os évinek ötödére csökkent, 
az .184 7-es év bevételének pedig az egy negyedére. 
Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha a termelés 
oldaláról közelítjük meg a kérdést. 1848-ban a gyár 
termelése az 1847 évinek egy negyedére csökkent. 
1849-ben már ennek is csak a felét inkasszálták. 350 
frt. 13 kr-t. Gátolta a fejlődést az „itthoni ügyes 
gyárművesek hiánya". Ennek az volt a következ
ménye - írja Mérei24 - , hogy a külföldi munkások 
magas munkabért követeltek és hatékonyan szervez
kedtek a kizsákmányolással szemben. Ez a tőkés ér
deket szem előtt tartó Hetilap fel is panaszolta, azt 
írta, hogy a „külföldről szerzett munkásoknak önké
nyesen nagyra szabott munkabérekben mint általá
ban maguk takarásában és azon módon, mely szerint 
a természeti gyártörvényekkel és rendszabályokkal 
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gyakran a gyárnak kárára nem gondolnak, egyébiránt 
saját érdeküknek védésére és előmozdítására egymás 
közt összeszövetkeznek annyira, hogy közöttük a 
legszilárdabb sem bátorodik egy az ő állásától és 
lelkiismeretétől ajánlott lépést az ő közös céljoknak 
ellenére tenni". A szakmunkáshiányra jellemző, hogy 
a herendi manufaktúra óvórendszabályokat követelt 
a munkáscsábítókkal szemben. Az üzem fellendülése 
érdekében ut- és hídvám-mentességet, birtokbírha-
tást, a munkások adó- és robotmentességét, a kitanult 
szakmunkások számára 10 évi katonáskodás alól 
való mentességet kívánt. A munkaerő minél nagyobb 
kizsákmányolhatása végett a tulajdonos, Fischer Mór 
szerette volna elérni, hogy a munkásoknak előírják: 
„a közünnepek megtartása, amint az a falukon szo
kásban vagyon, a gyárműveseket nem illeti". 

Tehát itt nem váratlan, hanem bizonyos fokig fo
lyamatos csökkenéssel állunk szemben, amely már 
1847-ben elkezdődött. A nehézségek kiküszöbölésé
hez, az új invesztációk beindításához Fischernek se
gélyekre volt szüksége ugyanúgy, mint 1843-ban, ami
kor tűzvész pusztította el áruraktárát Herenden. 

1843-ban és azt követően szorult helyzetben 
Fischer a Rotschild-bankhoz fordult kölcsönért, 
hogy az eladni nem tudott, raktáron maradt árui 
miatt kilábolhasson nehéz anyagi helyzetéből. A köl
csön fedezésére az. Iparműtárban letétbe helyezett 
porcelánkészleteket ajánlotta fel, melynek összértéke 
szerinte 5 .500,- Forint, a Garay-féle jegyzék szerint 
pedig pontosan 4 ,473, - Ft. 10 kr-t tett k i 2 5 . 

A Fischer által benyújtott kérvényt és mellékle
teit Pulszky Ferenc, a kereskedelmi ügyekkel meg
bízott honvédelmi bizottmányi tag küldte át a pénz
ügyminiszternek és javasolta a kért összeg kiutalását, 
a szerződés elfogadását. Közölte, hogy a „porczellán 
gyártás egy, azon iparágak közül, miket még a fejlet
tebb iparosságú külföldön is a statusoknak kellett 
részint megállapitaniok, részint istápolniuk . . .". 
Megítélése szerint a Fischernek nyújtandó kölcsönnek 
„az állami pénztár nagyon nem terheltetik . . .". Az 
átirat 1848. december 26-án került a pénzügyminisz-

5. ábra. Teás kancsó. Porcelán. Herend, 1848. 
Abb. 5. Teekanne aus Porzellan. Herend, 1848. 



ter elé Fischer nyilatkozatával, melyben kijelentette, 
hogy a kölcsönt 5%-os kamat mellett egy év alatt 
fizeti vissza, a bizományi raktárban elhelyezett por
celán edényeket a hitel tartama alatt is árusítja, a 
befolyt összeget külön kezelteti, és az eladott tárgyak 
helyébe újakat állít, a minisztériumi megbízottnak 
tetszés szerinti betekintést enged a raktári anyagba, 
végül hozzájárul — az összeg vissza nem fizetése ese
tén — , a készlet teljes árvereztetéséhez. Ez a beadvány 
akkor érkezett a minisztériumba, amikor a külső erők 
hatására a kormány székhelyét Debrecenbe volt kény
telen áttenni, így a további intézkedés iratai az Or
szágos Levéltárban ez ideig nem kerültek elő. 

Fischer eredeti levele, kötelezvénye, készletleltá
ra, a magyar- és német nyelvű tájékoztató árjegyzék 
— Batthyány-Esterházy—Károlyi-féle díszítmények 
megjelölésével - , értékes bepillantást enged a forra
dalmát élő Magyarország művészeti iparába. Mindez 
egyben ahhoz is támpontot nyújt, hogy milyen kész
letek és minták készültek Herenden a forradalom 
előtti években. Már első pillanatban feltűnik, hogy a 
díszedények mellett használati edények is készültek 
nagyszámban Herenden. Míg a díszedényeket Batt
hyány-, Esterházy- és Károlyi-mintákkal díszítették, 
a használati edényeken a Zay-, Batthyány és Cseko-
nics mintákat alkalmazták azért, mert ezek az 
előbbieknél egyszerűbben voltak. A használati 
edényeket egyébként ugyanúgy két osztályban ké
szítették, mint a díszedényeket, 3—3 féle színmegol
dásban: divatos zománc színekkel, „Ószerü zománcz 
sziliekkel", zománc színekkel és arany díszlettel, a 
használati edényeket pedig: „kék szélekkel", „zo
máncz színekkel", ,,zománcz színekkel és arany 
díszlettel". Ugyanazon tárgy legmagasabb ára a leg
egyszerűbbnek 8-10-szerese is lehetett. A 
készleteken kívül kiegészítésekkel is foglalkoznak már 
ekkor Herenden. Ennek során sikerül olyan díszítése
ket kialakítaniuk, melyek később az önálló dekor 
rangjára emelkedve a herendi edények állandó díszé
vé válnak. Nemcsak az Esterházy (!) Batthyány-, és 
Károlyi-minták, hanem a Zay- és a Csekonics-minták 
is. A két mintacsoport elsősorban abban különbözött 
egymástól, hogy míg a tárgyakon alkalmazott minták 
gazdagon díszesek, aranyozottak voltak, a mindig 
használati edényeken alkalmazott Zay- és Cseko
nics-minták kialakítása és felépítése amazoknál szeré
nyebb, egyszerűbb volt. 

Annak, hogy Fischer a Kossuth-kormány tói kért 
kölcsönt porcelángyárának beindulásához, politikai 
jelentősége is volt, ami Fischer egész magatartására 
jellemző. Említettük, hogy nemcsak fiai szegődtek a 
forradalom szolgálatába, hanem ő maga is felajánlot
ta szolgálatait Kossuthnak. Ez önmagában is mutatja 
elkötelezettségét a forradalom mellett. Fischer azzal 
is bizonyította Kossuth iránti rokonszenvét, hogy a 
cs. és kir. privilégium attribútumai közül nem az oszt
rák sast, hanem a magyar címert választotta, mely 
mellett nemcsak a szabadságharc alatt tartott ki, 
hanem utána is, a Bach korszakban. Bár mint tudjuk, 6. ábra. Fischer Mór levele Pulszky Ferenchez. 1848. 

Abb. 6. Brief von Mór Fischer an Ferenc Pulszky. 1848. 
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7. uôra. Pulszky Ferenc átirata a Pénzügyminisztériumnak. 1848. 
Лий. 7. Das Schreiben von Ferenc Pulszky an das Finanzministerium. 1848. 
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az országcímer nem lehet magántulajdonú gyár véd
jegye — mint ez a védjegytörvényből nyilvánvaló —, 
Herend éppen azért volt kivétel, mert a magyar címert 
akkor is vállalta árui védjegyeként, amikor az nem 
előnnyel, hanem kifejezetten hátránnyal járt. A Ver
kaufsbuch 1849 és 1850-es tételeit tanulmányozva 
megállapíthatatlan, hogy kapott-e Fischer kölcsönt, 
s ha igen, mire fordította. Tény, hogy a termelés 
nemcsak 1849-ben, de még a szabadságharc bukása 
után, 1850-ben, sőt 1851-ben sem emelkedik lénye
gesen. Mégis úgy tudjuk, hogy az 1851-gyei kezdődő 
korszak Herend fénykora. A XIX. század közepétől 
rohamosan kapitalizálódó Európa megerősödött pol
gársága a történelmi stílusok felújítására törekedett. 
E stílus karneválját élő Európa érdeklődése a porcelán 
iránt — így Herendé is — Kelet felé fordul. Ennek 
megfelelően a gyár művészi munkaköre kétirányú 
volt: egyrészt folytatták a különböző régi készletek 
kiegészítését, amely jó üzleti alapot jelentett, 

másrészt tevékenységüket a régi keleti porcelánok 
inspirálták. Az utóbbi bonyolult feladatnak 
bizonyult, mert a művészeti problémák megoldása 
mellett magával az anyaggal is meg kellett küzdenie. 
Az új masszát, színeket és égetési módokat, melye
ket korábbi feltalálóik, maguk a kínaiak is elfelejtet
tek már, ki kellett kísérletezni. A gyár ugyan átvette a 
régi távol-keleti porcelánok formáit és díszítőmotí
vumait, de saját jellegzetességeit megtartva alakította 
át herendivé. 

Kevés kerámiagyárunk történetének első évtizede 
volt ilyen zaklatott, mint a herendié. A gyárat csak 
tulajdonosának a porcelánművészetbe vetett hite, 
kitartó ereje tartotta fenn e reformoktól és forradal
maktól terhes évtizedben, amikor a prosperáció, mai 
szóval élve az állva maradás volt a legfontosabb fel
adat. Ami az európai porcelángyárak legtöbbjének 
nem sikerült, Herend túljutott a nehézségeken, sike
rült fennmaradnia. 
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Érthető, ha a gyár levéltárában a Fischer bekap
csolódása előtti időszakról egyetlen ügyirat sem talál
ható. Az irattár legkorábbi feljegyzése az a kimutatás, 
melyet Fischer 1842-ben készített. E másolat Fischer 
tételein kívül Stingl kiadásait is tartalmazza. A legtöbb 
Stinglre utaló dokumentumra a veszprémi káptalan le
véltárában és a megyei közgyűlések jegyzőkönyveiben 
bukkanhatnak a kutatók. Különösen a Veszprém me
gyei levéltár közgyűlési jegyzőkönyveiben sok a He-
rendre utaló adat. Ugyanakkor ezek sem nyújtanak 
pontos és hiteles képet a gyár 1839 előtti éveiről, 
Stingl működéséről. Stingl herendi működéséről a 
veszprémi káptalan és a megyei levéltár közgyűlési 
jegyzőkönyvein kívül más források közléseit is fel 
kell használnunk ahhoz, hogy Herend „előtörténeté
ről" többet tudjunk meg. 

Bár az ún. alapítás után egy évvel, 1840. július 28-
án került csak Fischerhez a porcelángyár, ez nem aka-
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dályozta Fischert abban, hogy 1840-ben már porce
lánt készítsen Herenden. 

22. Gyászjelentések a Hadtörténeti Múzeum Adattárában. 
23. György István szíves szóbeli közlése. 
24. MÉREI Gyula: Iparfejlődés Magyarországon. 2 7 9 -

280. Fischer Móritz levele: 
Tisztelt Honvédelmi Elnök Ur! 
E' hon fölvirágoztatását előmozdító' minden vállalatok
nál érdekelve vagyok. Kereskedelmi, gyáralapító egy
leteknél, Iparműtárnál részvényekkel birok; álladalmi 
költsönhez járultam,- két fijam az ellenség előtt haza 
szolgálatában áll. - Sok költséggel és áldozattal por-
czellángyárt alapítottam. - Jelen harczias korszakban 
azonban e' gyáram készítményei kelendőségnek nem 
örülhetvén, ha csak folytonos pénzőszvegekkel nem 
pótolhatom, - gyáram pangásba süllyedt - rövid 
ideigmegakadás is pedig évekre gyakorol vállalatomra 
káros hatást. Alázatos kérésemmel járulok hát tisztelt 
Elnök Úrhoz: hogy az Iparműtárban eladás végett le
tett mintegy 4500 pengő forint értékű porczellán 
edényim fedezete mellett az országos pénztárból 
részemre három ezer ezüst forintot költsönkep adatni 
méltóztassék. 
Mélj tisztelettel maradván 
Tisztelt Elnök Urnák 
Herenden, December 1848 alázatos szolgája 

FISCHER MORITZ 
25. Fischer kötelezvénye : 

„Kötelezvény 3000 azaz Három-Ezer pengő forintról, 
három ezüst húszast számítva Egy forintra, mennyit 
alólirott az álladalmi pénztártól kölcsön kapott a' 
végből, hogy herendi porcellain-gyárának, a' mostani 
forgalom hiányos időben pangó állapotán segíthessen. 
Alólirott kötelezi magát: 1-ör a' fönkitett kölcsön-
öszveget, 's ennek ötös száztólis kamatát, a' kölcsön 
felvételének napjától számított egy év múlva vissza
fizetni 's az állami pénztárba beszolgáltatni. 2-or 
biztosító födezetül leköti alólirott azon edénykészle
teit, mik leltár szerint az Iparmütárban bizományul 
vannak letéve. E födözet, az álladalom biztosítása 
tekintetéből olly módon lészen kezelendő, miszerint 
az Iparmütár föl lesz ugyan hatalmazva az edényeket 
folyvást árulni, eladni és a' vevőknek kiadni, az egész 
eladásokból befolyandó készpénzt azonban mind 
addig köteles lészen megtartani-mig alólirott a' behaj
tott pénz összegével fölérő értékű uj készleteket az 
intézetbe be nem szállít, 's ezeket az Igazgatóság a' 
födözeti leltárba be nem vezeti, 's a födözetnek igy 
megtörtént kiegészítése iránt az ipar 's kereskedelmi 
ministeriumtől előleges jóváhagyást nem nyerend. 
Miszerint pedig arról, hogy az Iparmütár eképpen 
kezelendi a' födözeti készleteket 's ezeknek behaj-
landó árváltságát a' tisztelt Ministerium mindenkori 
és folytonos tudomással bírhasson: alólirott az Ipar-
mütárnál ugy intézkedendik, hogy az Intézet alul
írottnak bizomány ügyéről külön könyvelést vezessen, 
s mind ezt' 's mind a' raktárt mindannyiszor, a' mi
dőn a' tisztelt Ministerium szükségesnek látandja, az 
ez által kiküldendő megbízottaknak elő s fölmutassa, 
egyszersmind a' födözetül szolgáló bizományi raktár
nak állapotáról havonkint jelentéseket tegyen. 3-or, 
joga lesz az álladalmi pénztárnak azon esetre, ha alól
irott a' visszafizetési határidőt meg nem tartaná, 
vagy a' föllebbi pontban megállapított kezelési módot 

akármiben megszegné, a' födözetül szolgáló egész 
bizományi raktárt, közárverés utján 's ugy leszállított 
áron értékesíteni, hogy az l-ő pontban kitett kölcsön 
és annak kamata kiteljék. 4-er, ha alólirott sem vissza
fizetési kötelességét nem teljesítené - sem az iménti 
pontban kijelölt értékesítés utján adósságának teljes 
lerovása nem sikerülne: alólirott ezen esetben leköti 
további biztosítékul herendi porcellain-gyárát, 's 
minden egyéb vagyonát 's olly módon, miszerint az 
álladalomnak joga legyen alólirottat a' tetszése szerint 
választandó bíró előtt a' szóbeli, jelesül az 1836:XX. 
és 1840 XI. törvényczikkek szerint megpereltetni, s 
az ismét szabad választásilag meghatározandó elégtételi 
alapból exequáltatni minden perorvoslatok, név sze
rint a' föllebbvitelről is lemondván alólirott. 
- Alólirott Intézet ezennel köteleztetik az ezen szer
ződés 2-ik pontjában kijelölt kezelési módot szorosan 
s mindenben teljesíteni: ellenkező esetben a' kikötött 
kezelési mód meg nem tartásából származandó károk
nak a' kötelezvény 4-ik pontjában kijelölt törvények 
és eljárás szerint megtérítésével tartozván". 
(A kötelezvény aláíratlan). 
(Fedezeten:) 7266/724. szám. Érk. Dec. 21. 1848. 
Kossuth Lajos Úrhoz a Honvédelmi Bizottmány El
nökéhez folyamodik Fischer Móricz herendi porczel-
lángyáros 3000 ezüst forintnak elégséges fedezet 
mellett az országos pénztárból részére leendő kiada
tásáért." 

26. Pulszky Ferenc javaslata 
„7266/724. A kereskedelmi ministériumtól. Pénzügy-
ministeriumnak. 
Fischer Móricz a herendi porcellain-gyár tulajdonosa 
(. alatti folyamodványában, gyára munkáinak tarthatá
sa végett 3000 pengő forintot kérvén az államtól 
kölcsön. Ámbár vállalata nem tartozik azok közé mire 
nézve a haza és a közönség szükségeinek tekintetéből 
általam a segélynyújtás megígértetett, minthogy mégis 
a porczellain-gyártás egy azon iparágak közül, miket 
még a fejlettebb iparossága külföldön is a statusoknak 
kellett részint megállapítaniuk, részint istápolniuk, 
mivel továbbá a folyamodó által kért kölcsön külön
ben is olly szerény, miszerint öszvegének kirendelésé
vel az álladalmi pénztár nagyon nem terheltetik, ezek
nél fogva folyamodónak a), mellékelt szerződési minta 
föltételei szerint a kölcsönt megadni jónak látom, s a 
tisztelt Ministeriumot ezennel megkeresem, hogy e 
szerződési mintának megvizsgálása és aláírása után a 
megadatni határozott 3000 pfot folymodóinak kifi
zettetni rendelje - azután pedig a pénznek történt 
kiadásáról engem, a fölügyelet kellő elintézhetése 
végett értesíteni szíveskedjék. 
Budapesten December hó 26-án 1848 
Az országos honvédelmi bizottmány 

PULSZKY FERENCZ 
bizottmányi tag" 

27. Árjegyzéke Fischer Móricz királyi kiváltságos Heren
di Porcellángyárának. Árak ezüst pénzben. Asztali 
készületek: Batthyány-, Esterházy és Károlyi-min
ták szerint. Nyomott foglalások. Egyszerű és nyomott 
foglalások . . . Kávés készületek . . . Egyszerű és sima 
foglalások. Asztali készületek . . . Egyes kávésedé
nyek . . . Külön asztali edények, . . . Különféle esz
közök . . . (Magyar és német nyelven). (Országos 
Levéltár. H. 22. 1. csomó. 1848/49 évi Pénzügymi
nisztérium iratai. 7266/724. szám.) 
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IMRE KATONA-ARISZTID VALKÓ 

DAS ERSTE JAHRZEHNTE DER HERENDER FABRIK 

Die Studie beschäftigt sich etwas ausführlicher mit einem 
der wichtigsten Zentren der Steingut- und Porcellanher-
stellung (Pápa, Városló'd, Herend) im Komitat Veszprém, d. h. 
mit der Herender Fabrik. Über die Geschichte der Herender 
Fabrik ist zwar eine Monographie erschienen (Dr. Győző 
Sikota: Porzellankunst in Herend - Herend porceláművésze-
te, Budapest, 1976. Műszaki Kiadó), ber es gibt noch viele 
aufzuarbeitende Teile der Geschichte der Fabrik, so z. B. 
das Thema dieser Studie, die sieht mit einigen ungeklärten 
Stellen des ersten Jahrzehnts des Bestehens der Fabrik, mit 
den Umständen der Gründung befasst. Es ist bekannt, dass 
die Fabrik von einem aus Sopron stammenden Keramiker, 
namens Vince Stingl in der Mitte der 1820-er Jahren gegrün
det wurde, aber ohne Mór Fischer wäre sie nie das geworden, 
wozu sie sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Mór 
Fischer war 40 Jahre alt, als er die Herender Fabrik von Vin
ce Stingl übernommen hatte. Er begann mit einer derarti
gen Aktivität die Fabrik neuzugestalten und zu einer richti
gen Porzellanfabrik umzubauen, als stünde er am Anfang sei
ner Laufbahn, obwohl er damals schon reich an Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Keramik war und viele Erfolge und Mis
serfolge hinter sich hatte. Anfangs verursachte ihm grosse 
Schwierigkeiten, in die Formel der gebrauchten Stoffmasse, 
die auf tschechischem Kaolin gründete, einige in der 
Umgebung vorhandene Rohstoffe einzubauen, doch schon 
am Ende 1842, Anfang 1843 ist es ihm gelungen mit Hilfe 

von Experimenten die Frage zu lösen. Danach folgte das 
Formen und Zieren der Geschirre. Auch Herend, wie so viele 
andere Porzellanfabriken in Europa konnte und vielleicht 
wollte auch nicht dem Einfluss von Meissen, Wien, Capo di 
Monte entziehen. Trotz der Probleme und Schwierigkeiten 
wurde die Tätigkeit von Mór Fischer immer intensiver. Die 
Jahre 1848-49 haben den an der Front kämpfenden Mór 
Fischer und seine zwei erwachsenen Söhne, Samuel und 
Dezső schwer getroffen. Die Produktion wurde wohl nicht 
abgebrochen, doch sie sank in einer bis dahin beispielloser 
Weise. Die Wiederbelebung brauchte Zeit, aber schon am 
Anfang der 50-er Jahren erreichte die Herender Fabrik nicht 
nur das Vorkriegsniveau, sondern übertrifft weit hinaus ihren 
Jahresplan. Auf ihre Kunst hatte der Nah-Osten etwa 10-15 
Jahren hindurch einen bedeutenden Einfluss. Mór Fischer 
tat sein Bestes, um das künstlerische Niveau seiner Erzeugnis
se aufrechtzuerhalten, was auch deshalb nicht leicht war, 
weil es sogar innerhalb der Familie ernste Meinungsverschie
denheiten gab, was die künftige Orientation der Fabrik be
trifft. Der Meinung des Vaters nach sollte Herend auch wei
terhin künstlerlische Waren herstellen, doch der Sohn, 
Samuel war der Meinung, dass man die Schwierigkeiten nur 
durch Erzeugung von Kommerzwaren überwinden kann. 
Die Fabrik hat der Sohn, Samuel übernommen, der Vater 
musste von Herend weg. 
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