
Stingl Vince herendi kerámiaműhelye 

На Herendet említik, még ma is, mindenütt, 
mindenkinek Fischer jut az eszébe. A magyar por
celán egy és negyedszázados ottani gyártása Heren-
det Fischerrel azonosította. Herend alapítását a ma
gyar porcelán megteremtésének tekintik és megal
kotójának, életrehívójának Fischert vélik. 

A nagy hírverésben, az ünnepi fényben megsá
padt, eltűnt, elfelejtődött az igazi úttörő szerepe. 
Csak most kezd foszlani a feledés fátyla arról a 
személyről, aki — Fischer 1839-cel kezdődő herendi 
szerepét megelőzve — már 1827-től kimutathatóan, 
Herenden kerámia műhelyt alapít és tart fenn. Rop
pant küszködésekkel és nyomasztó anyagi bajok kö
zött munkálkodik a magyar művészi kerámiának 
a Bakony peremén való meghonosításáért, megma
radásáért. 

Közép-Dunántúl-i kerámiai műhelyeink közül a 
pápai az első. Az 1802-es próbálkozások után 1805-
ben már gyárrá) szilárdult. Hat évtizedes működése 
az iparművészet szépséges szakasza. 1827-ben He
renden rakják le azt az alapot, amelyre az a gyár 
épül, mely még ma is nemzeti kerámiaművésze
tünk legjelentősebb centruma. A városlődi gyár 
1846 után porcelánt is készít. 1864-ben beleolvad a 
pápai gyár és a második' világháború végéig kerá
miai iparunk erőssége maradt. A műhelyek sorrend
jében a bakonybéli az utolsó. 1851-től öt évig ver
gődik S végül isi kedvét vesztett fenntartójának 
csüggedése miatt szüntette be működését, 

Mind a négy gyár lábrakapását nagy nehézségek 
akadályozták. A pápai gyártásra a holicsi gyárban 
gyakorlatra és tapasztalatokra szert tett szakmun
kások vállalkoztak. Mégis csak úgy tudták állandó
sítani, hogy az öreg Windschügel, — tehát a holicsi 
fajansz- és kőedénygyár kiváló művezetőinek egyike 
— saját maga telepszik át a dunántúli városkába. 
Herend is csak 12 évi vergődés után, Fischer Mór 
tőkéjével szilárdul meg és kristályosodik ki. Város-
lőd mindaddig küszködik, amíg 1846-ban a veszp-
rémii püspök nem eszközöl) jelentős anyagi befekte
téseket. A XIX. század derekán próbálkozó bakony
béli kőedénygyártás üteme pedig aszerint erősödött, 
avagy lankadt, amiképpen az ottani apát oldozgatta 
a pénzes zsákját.i 

A kerámiagyártás első herendi próbálkozójáról 

Petiik Lajos 1889-ben még mint valami cseh mes
terről^ Wartha Vince „egy Stingl J. nevű egyén"-
ről3 beszél. Hasonlólag Radisics Jenő is csupán 
mint „valami Stingl nevű egyén "-t említi.4 

Stingl ködalakjából, a körülötte kialakult ellent
mondásokból, — ebből a „semmi"-ből, valamint a 
herendi kerámiakészítés első vergődéseitől a magyar 
porcelángyártás hírességévé való felerősödéséig ter
jedő időközről csak jelentéktelennek tűnő levéltári 
adatok kutatása és egybefúzése által lehet képet 
formálni és némi tájékozódást nyerni. 

Stingl Vincéről eddig jóformán még csak az de
rült ki,. hogy soproni születésű, nemtelen. Vagyis 
nem nemesi származású, hanem plebejus: közrend
beli. Működését mint Pápán 1814-ben letelepedett 
kártyafestő kezdte.s ö t év múlva bukkan elő újra, 
amikor az elözvegyült Schlögl Györgyné a tatai ma
jolika gyárát kőedénykészítésre állította át és irá
nyítását reá bízza. Műszaki segítésül vele dolgozik 
fivére is.6 1822-től „Sopronyi Stingl Vincze" bérle
tét 3 évre megújították. Másfél év múlva az Ester
házy uradalomhoz intézett beszámolójában már 
csüggedező Fábriká"-járól ír. 1824 április 17-i be
adványában „Tóvárosi anglus kőedény fabricans 
Stingl Vincze"-nek nevezi meg magát. Ekkor már 
segítőtársa is van Fischer Mózes Áron tatai zsidó 
személyében. Egy hónapig bírnak csak békésen 
együttdolgozni, mert Fischer azzal vádolja, hogy 
„alapvető tudománya nem lévén", „szörnyű károkat 
okoz". 

A harc annyira kiéleződött, hogy a Fischert pár
toló uradalom 1824 november 6-án fiscalisât utasít
ja: Stinglt még erőszakoskodásokkal is tiltsa el 
áristomimal teendő büntetés fenyegetése alatt. 

ö t évi munkálkodás után Stingl szegényen tá
vozni kényszerül Tatáról. Miként 1955 óta tudjuk, 
Tata után Stingl váratlanul Herenden bukkan elő. 

Megoldatlan, érthetetlen, jóformán megfoghatat
lan: mi vitte őt éppen Herendire. Sejtelmünk sincs, 
minek alapján reménykedett és bizakodhatott ab
ban, hogy az akkor már két évtized óta virágzó, 
prosperitásban levő pápai kőedénygyárral, valamint 
a messzebb fekvő, de mégis a Dunántúl felsőbb 
részén működő tatai gyárral és a nyugati széleken, 
a Nagymartonban működő kőedénygyár készítmé-
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nyeivel sikerrel szállhat versenyre, megélhetéséhez, 
működéséhez piacokat, közönséget tud szerezni, ter
mékeinek vásárlókat bír biztosítani. 

Megfejthetetlen az is, hogy ha már éppen ezt a 
vidéket szemelte ki letelepedése helyéül, miért nem 
a vele akkor még közvetlen szomszédságban volt 
Városlődöt választotta. A Bakonynak azt a helysé
gét, ahol a gyártáshoz szükséges földanyag szállítás 
nélkül, a helyszínen, valamint a tüzelő fa is sokkal 
jobban, „kézrefekvőbben" álltak volna rendelkezé
sére. Hiszen — például a pápai kőedénygyár is — 
éppen Városlődről hozatta a gyártmányaihoz nél
külözhetetlen földanyag jó részét. 

És mindezek ellenére, mégis Herenden, a neve
zetességek és hagyományok nélküli jelentéktelen 
helységben alapította, rendezte be kerámia műhe
lyét. Oly szűk körülmények között, olyan kevés 
pénzzel, hogy már az 1827-es év közepén múlhatat
lanná vált kis műhelyének a kipótlása és a legszük
ségesebb szerek megszerzése. Anyagiak után kellett 
néznie. Kölcsönzőit a veszprémi püspökségben és a 
klérus soraiban iparkodott megtalálni, mert ezek 
kezén — nemcsak Herend környékén, hanem or
szágszerte is — jelentékeny pénz, jelentős tőkék 
halmozódtak fel. Ezeket az egyházi testületek, ren
dek, plébániák, káptalanok, sőt gyakran maguk az 
egyházfők, püspökök igyekeztek is gyümölcsözőleg 
kihelyezni. 

Stinglnek Szmodits János veszprémi kanonokkal 
sikerült kapcsolatot teremtenie. Nehéz helyzetét, 
szorultsagat, pénztelenségét, tengődő szegénységét 
tükrözi, hogy nevetségesen kis összeg, — mindössze 
200 váltó forintnak hat százalékra való — kölcsön
zése fejében az általa felállított fabrikát, az abban 
található szereket, készítményeit s ezenkívül még 
„egyéb vagyonát", tehát mindenét kénytelen bizton 
sítekül lekötni. 

Erről Veszprémben Tarródy Lajos táblabíró előtt 
Chartabianca-t állít ki. Eredetije még nem került 
elő, de a fejlemények későbbi iratanyagában fenn
maradt a másolata.7 A herendi gyár létezésének ez 
az eddig előbukkant legkorábbi dokumentuma. Meg
rázó kép arról, milyen heroikus küzdelmek között 
iparkodik Stingl Herenden a gyárát fenntartani. 

Adóslevele a következő: 
Chartabianca 

Két Száz azaz 200 váltó forintokrul, melleket 
Fő Tisztelendő Szmodis János Veszprémi 
Kanonok Urtul Herenden föl állított Portzel-
lán Fábrikám szükségei kipótlására, s ahoz 
kívántató szükséges szerek meg szerzésére 
6 percent Törvényes Interes kötelezése mel
lett költsön fölvettem — kötelezvén magamat 
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és illetőimet nem tsak a Kötelezett Interes 
be fizetésére, hanem a Derék pénznek is a mi
dőn kívántatik vissza fizetésére, fönt Tisztelt 
Kanonok Urnák bátorságára pedig különös 
hypotheca gyanánt az; általam föl állított 
Fabrikat, s abban található szereket és ké-
szétményeket és egyébb vagyonimat is a tisz
telt Ur választása szerént le kötöm,. 

Költ Veszprémben Augusztus 3-án 1827. 
Zwey Hundert Gulden. 

Vinzenz Stingl m. p. 
Steinguth Geschir Fabrik In Herend 

Tarródy Lajos m. к. Tábla Biró előtt. 
Az adóslevél-másolat 1834 február havában ké

szült. Ekkor ezzel kapcsolatban őt Herendi Portzel-
Ián Fabrikás-nak nevezik, viszont, a még 1827 
augusztus 3-án, aláírt eredeti adóslevelében „Stein
guth Geschir Fabrik in Herend"-nek, tehát kő-
edénygyárnak említi ő saját maga a műhelyét. 
A kor általános szokása és gyakorlata szerint or
szágszerte hol kőedény, hol porcelánműhelynek 
nevezik kerámiai gyárainkat, még akkor is, ha azok 
csupán kőedény készítéssel foglalkoznak. Szükséges 
ezt a herendi váltakozó kettős elnevezést hangsú
lyozni, mert a magyar porcelán történetének ré
gebbi kutatói közül több elképzelhetőnek hitte, hogy 
Stingl Herenden a kőedényen kívül már porcelánt 
is készített. „Azonban — miként például azt Wartha 
és Radies is vélték — minden szakértelmet nélkü
lözvén, néhány rosszul sikerült kísérlet után kény
telen volt az üzemet leállítani";, a kezdetleges por
celángyárat, amely „a közönséges használati porce
lán gyártását tűzte ki céljául", „nemsokára abba 
kellett hagy ni". 8 

Ujabb szakembereink némelyike szintén úgy 
véli, hogy a porcelánkészítés magas fokára már a 
Stingl-féle herendi, első gyár is felfejlődött. 

A Stingl adóslevél tanúsága szerint 1827 augusz
tus közepén kétségtelenül fennáll már egy olyan 
kőedénygyár, amelyet Stingl maga alapított Heren
den,. De ez még annyira kezdetleges, hogy kipótlása 
kívánatos. 

Az Országos Levéltár nádori irattári részében 
maradt reánk az a kimutatás, amely Herendrőis az 
1828-ban végzett országos összeírás során készült. 
A füzet formájú összefoglalás „Praedium"-nak, ma
jornak nevezi Herendet. Az adózók felsorolása 
mindjárt Vincentius Stengel nevével kezdődik. Ál
lapotáról, helyzetéről a következőket tünteti fel: 

1 személy (persona) 
1 zsellér (inquilinus) 
1 kézműves (mesterember) (opifex) 
1 ház (domus) (amely után adót fizet) 



2 darab, 3 éven felüli igás ló. 
Szükségesnek vélték — szerencsére — még azt 

is megjegyezni: 
„Figulus absquet sodali toto Anno laborat." 
Az aláírások és a keltezés szerint a herendi ösz-

szeírást Bodonlaki Zsombory Gábor és Iursich Já
nos írnokok 1829 február 9-én fejezték be. Termé
szetes azonban, hogy a feltüntetett adatok még az 
1828-as évi állapotra vonatkoznak. 

A herendi összeírás 19. tétele alatt Antonius 
Stengel van említve (2 személy). A 42. sorszám alatt 
ismét egy Antonius Slingel szerepel, minden meg
jegyzés nélkül. A családi név egyezéséből arra le
het gondolni, hogy e két azonosnevű személy egyike 
talán Stengel Vincének az a testvére, aki Tatán 
volt segítségére s akivel 1824-ben együtt távozott. 
Annál is inkább lehetséges ez, mert akármilyen 
nyomorúságos és szűkös is a helyzete, képzett, gya
korlott munkaerők: alkalmazására feltétlen szük
sége volt. Bárminő buzgalommal és munkássággal 
állt is ő a dolognak, önmaga masszamester, mo
dellőr, festő, égető nélkül kerámiai fabrikát, —akár 
manufaktúrát, akár gyárat értünk alatta — üze
meltetni, fenntartani, abban eredménnyel termelni, 
egyedül nem bírt. 

Ezért tételezhető fel, hogy a Slingel Antoniusok 
egyike az a fivére, akivel közösen dolgozott Tatán 
s most talán Herenden is. 

Stingl 1827 közepén azzal veszi fel a kanonok 
kölcsönét, hogy már gyára van. Mindennek az 
1828-as országos összeírásban azonban még nyoma 
sincs. Ez arra mutat, hogy a remények, amelyekkei 
Stingl Herenden letelepedett — bizakodással indult 
— nem tudtak még tetté, valósággá válni. 

A terhekkel, kölcsönfelvételekkel küzdő gyártás 
továbbra sem bír felerősödni, hasznothajtó terme
lékenységűvé fokozódni. A társtalanságtól és a ma
gányosságtól, a nyomasztóvá vált gondoktól Stingl 
maga is szabadulni szeretne már. Arra vágyik, hogy 
egyszemélyes fabrikáját; Városlődre áttelepítve, tár
sas vállalkozás kezébe adhassa. Boldog lenne a jö
vedelem szerény 10 %-ával is, csakhogy már sza
badulhatna mindattól az emésztő sok gondtól, ami 
a tőkehiány, a pénztelenség szörnyű átka miatt ál
landóan emészti, tönkreteszi az életét. 

Fejlődését és prosperitását legfőképpen a föld
anyagok, valamint a gyártmányok kiégetéséhez szük
séges fa költséges szerzése és biztosítása gátolják. 
Ezért az ezekkel bőségesen rendelkező veszprémi 
püspökséggel való társulásra gondol elsősorban. 
1828 november 3-án biztatást is nyer, hogy tervei 
és javaslatai „vizsgálóra fognak vétetődni". 

E nagy tervezgetések ellenére Stingl gyárának 

ügye azonban nem javul, sőt egyre rosszabb a hely
zet. Az 1827-ben felvett 200 váltó forintos kölcsön
ből törleszteni nem bír, s emiatt a Veszprém mező 
városában 1829 május 10-én tartott „Kis Gyűlés al
kalmatosságával" két évi kamat címén 24 forintot 
tétetnek le vele és ugyanekkor az „adósságbéli 
somimát" is a törvény szerint intabuláltatták.10 

Vagyis: a Szmodics kanonok által 1827-ben kölcsön
zött „sommát" bevezették a megye betáblázási jegy
zékébe. Abba a vaskos könyvbe, amelybe az, adós
ságok biztosítékául a hiteleket betáblázták az adó
sok ingatlan vagyonaira. 

Stingl ezek szerint amidőn gyárának nagyobb 
kiterjedésben Városlődre való áttelepítéséről álmo
dozott, ugyanakkor adósságai olyan szoros gúzsá
ban volt, hogy már a Szmodics-féle 200 váltó fo
rintos kölcsön miatt is, — amelyből két év alatt 
krajcárnyit sein tudott visszafizetni — javait le
foglalhatták volna. 

De nemcsak ez a baja és gondja. Adósságba ke
rült, hátralékban van ő a veszprémi püspökségnél 
is, sőt tartozása oly mértékben szaporodik, hogy 
kénytelenek voltak őt a már 1087 forint 24 kraj
cárra felnőtt hátralékkal is megterhelni. Miután kép
telen a kötelező időben, fizetni, egyenesen Kopácsy 
József püspökhöz esedezett és kérte, hogy Szent 
Mihály főangyal 1829 szeptember 29-re eső napjára 
csak 400 forintot kelljen fizetnie, a többire 1830 
február elejéig adjanak haladékot. 

De sem e nevezetes napon, sem a későbbre ígért 
határidőre nem bírt fizetni. Ezért 1829 július ele
jén „Stingl Vincze Herendi Edény Fabricans"-nak 
„még egyszer és utolszor" a fizetési terminusokat 
megadják, azonban „ha ezeken eleget nem tenne", 
az elégtételre kedvetlen módokkal is szoríttatni 
fog."H 

Stingl a gyártmányaihoz használt földanyago
kért tartozhatott a veszprémi püspökségnek. Mert 
ugyanis az kereken 1000 forint, — amelyről itt ek
kor szó van — egy gyár létesítéséhez, vagy annak 
akár csak a legszükségesebb fejlesztéséhez, elég
telen lett volna. Bizonyítja ezt az is, hogy 1846 tá
ján Zichy Domokos veszprémi püspök 12 000 forin
tos költséggel tudta csak a városlődi gyárat mo
dernizálni-

Stingl nemcsak az adósságait képtelen fizetni, 
hanem még csak törleszteni sem bír. Végül is Szmo-
dis kanonok pert indít ellene. Keresetlevele alap
ján „Tekéntetes Nemes Nemzetes és Vitézlő" Cse
resnyés István, „Tekéntetes Nemes Veszprém Vár
megye Járásbeli Szolga Bírája" 1834 március 3-ára 
Stinglt „Veszprém Mező Városában annak módja 
szerént leendő Törvényes megjelenésre" maga elé 
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idézi. A hivatalos iratot az otthon nem tartózkodó 
„Stingl Vintze Fabrikáns" kezeihez Herenden 1834 
február 17-én Fertig Lizi szolgálója útján juttat
ják el. 12 

1834 március 3-án Tarródy Lajos püspöki és 
káptalani uradalmi fiskális Szmodis nevében a tör
vény előtt azzal kéri Stingl elmarasztalását: „vár
ván azonban egy kevéssé, annak meg jelenéseiül." 
Március 3 és április 14 közötti „Törvény fólamat 
alatt" Stingl a bíróság előtt személyesen is meg
jelent „és ügyvédet vallott." Húsvét után újra fo
lyamatba tették a pert „minthogy az Alperes a 
puszta meg jelenésen kívül ezen pörben semmit 
nem dolgozott", június 23-án ítéletben mondják ki. 
hogy Stingl „a maga derék védelmének még ezen 
Törvény folyamat alatt leendő bemondására Bírói
képpen köteleztetik." 

Augusztus 21-én a pert ismét folytatják, mert 
Stingl „máig sem tett legkevesebbet." November 
19-én a „Sz. Mártoni Törvény folyamat alatt" Zom-
bori Lippay Sándor, mint a veszprémi káptalan 
rendes ügyviselője „végső ítéletért esedez." A be
nyújtott Kereset Levél szerint Stingl „úgy látszik 
Pör nélkül eleget tenni nem is akar", Szmodics 
kanonok tehát kívánja „Stingl Vintze Fábrikus 
Urat" „mint az 1729-k Esztendő 35-k Törvény ágo-
zat értelme szerént való Törvényes Bíróság elejbe 
a fönt-irtt adósság eránt Pörben idéztetni, s mind a 
Derék pénzben, mind hátra lévő Kamatjaiban, s 
Intabulatiobéli s egyébb költségekben Mátyás ki
rály 6-k Decr. 17-k, Ulászló l-ő Deer- 38-k, az 1647 
Esztendő 144-k, 1715-k 51-k és 1659-k Esztendő 31-k 
Törvény ágazatok, s más egyébb annak idejében 
elől számlálandó Hazai Törvények értelmében Bí-
rói-képpen meg marasztalni, s az igazságot tökél-
letes végre hajtással is ki szolgáltatni." 

1834 november hó 24-én Cseresnyés István fő
szolgabíró Veszprémben meghozza az ítéletet: 

„Miinekutánna az Adósságnak valósága eléggé 
próbáltatnék, maga is az Alperes fél ezen Pörbe 
tsak egy szót is védelmére bé nem mondván az 
adósságnak valóságát voltaképpen elesmérni láttat
nék", a kölcsön, kamatjai s a perbeli költség „meg
térítése terhében Bíróiképpen megmarasztatik, és a 
betudandók betudásával a végrehaj tandók végre
hajtása megrendeltetik s e végett együtt ítélő Es-
kütt Ur kiküldetik." 

Ennek alapján 1834 december 29-én — „mint jó 
előre bé jelentett idő határon" „Szent Király Sza-
badgyai Rosos Antal ki küldött Végre hajtó Eskütt" 
Herenden, a „meg marasztalt Alperes félnek lakó 
Házához ki menvén", Zombori Lippay Sándor ura
dalmi Első Fiskális, valamint Drexler János és 
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Eisenhoffer Ádám herendi lakosok jelenlétében a 
„Bírói ítéleteit" kihirdette, — s miként mondja — 
„a mennyire szükséges volt, meg magyaráztam." 
Közölte egyúttal, hogy a „végrehajtásbeli summa" 
most már kétszeresére nőtt, a következők miatt: 
1. Meg ítélt Tőke summa 2Ô0 fr — xr 
2. Ennek Interesse 7 Esztendőre, 4 hol

napra és 26 napra tenne 88 fr. 
52 xr. v. ez., de eből a végrehajtás 
alkalmával felmutatott nyugtató 
szerint 2 Esztendei Interes le ha
jolván, 
marad 64 52 

3. Meg ítélt Perbeli költség ezüstbe 41 fr. 
30 xr-, mely tesz váltóba 103 45 

4. A Bejelentő Levélért Eskütt Urnák 2 30 
5. Ugyan annak fuvarja, menet, jövet 2 30 
6. Exequens Bírói diurnum 2 fr. pengő 

váltóba 5 
7. Felperesi Ügyvéd Ur diurnuma, fuvar

ral együtt 7 30 
8. Accomodatio, Betsüsök, ós Convoca-

tusoknak összesen 3 20 
összvessen 389 fr 27 ::r 

v. ez. 
„Bíróiképpen" felszólította Slinglt, hogy ezt 

„váltó czédulában készpénzül" fizesse ki, „vagy ha 
az nem volna elegendő bátorsága, fundust annak 
erejéig jeleljen ki." Tekintettel arra, hogy Stingl-
nek, saját nyilatkozata szerint készpénze nem volt, 
Szmodis kanonokot pedig „minél előbb ki elégítteni 
iparkodik", „addig is azomban, míg ezen ígéretét 
telyesíthetné" a „Herendi Helységben levő Házát 
ki elégíttési fundusul oly formán által adja, hogy 
mai alól írt naphoz egy Esztendeig, és egy napig a 
fent jelelt 389 fr 27 xr-oknak kamatyát mint áren
dás fizetni fogja, és ha ezen egy esztendőnek, s egy 
napnak el telte után is eleget nem tehetne, vagy 
tenni nem akarna, a mostani kimutatott házat a 
Creditor Ur árverés utján el adhattya, és annak be 
jövő árából magát tökéletesen ki elégítheti." Mint
hogy Stingl ezen ajánlatát a püspöki uradalmi fis
kális elfogadta és ebben megnyugodott, Rosos An
tal, — Stingl házát, — ahhoz értői „Betsüsök" által 
megbecsültette és a ház kulcsát „a Birtok el esme-
rése jeléül" az uradalmi fiskális kezébe adta, „ekép-
pen azt Birtokba törvényessen" be is vezette.is 

Ilyen helyzetbe került Stingl: 1827 derekától 
1834 végéig, (hót és fél éven át) nemcsak, hogy a 
szerény 200 forintra terjedő kölcsönből semmit sem 
bírt törleszteni, vagy visszafizetni, hanem az az 
adósság a kétszeresére nőve, most már olyan meg
fizethetetlen terhet és gondot jelentett neki, hogy 



még a háza kulcsát is magukhoz veszik a hitelezők. 
Kár, hogy háza felbecsléséről leírás nem maradt, 
mert konkrét elképzeléseink lehetnének küzdel
meiről, meghiúsult vágyai sovány beteljesülésérői. 
Ha a tájékoztatásokat szolgáló iratok még lappan
ganak is valahol, a perek adataiból mégis kivilág
lik, hogy 1834 végén Stingl helyzete sanyarú és ked
vezőtlen. Ez legfeljebb a stagnálás szomorú álla
pota, de nem a porcelángyártás korszerű, gazdag 
reményeket csillogtató útja. 

Majdnem bizonyos, hogy Stingl működésével, a 
herendi kőedénygyártás indulásának korai szaka
szával kapcsolatos az a házasság is, amely 1828 jú
nius 17-én az akkor 23 éves Vintschigl Ferenc és a 
nálánál 5 évvel idősebb Jung Borbála herendi lako
sok között köttetett.14 Az elferdített név ellenére is 
könnyű felismerni, hogy az ifjú férj annak a neve
zetes Windschügel családnak a sarja, amely a 
XVIII. század közepén a bajorországi Sulzbach ke
rületben kapcsolódott a kerámiagyártásba s onnét 
Ausztriába, majd Holicsra származott át és a XIX. 
század első évtizedeiben már a magyarföldi kerá
miagyárak jó részeiben is serényen tevékenykedik. 
Magyarországon is keramikus dinasztiává terebé
lyesedik ez a család és a holicsi, majd a pápai, a 
körmöcbányai, a tatai gyár munkásságát segíti 
hasznos eredménnyel.. Vintschigl Ferenccel1^ ez a 
család tehát még a herendi kerámiakészítési mun
kálkodásba is beleépül. Stinglnek a Windschüge-
lékkel már Pápán, később Tatán is módja volt meg
ismerkedni és szorosabb összeköttetésbe jutni ve
lük. A Stinglt elüldöző Fischer Mózes Áron éppen 
a Pápáról áthívott Windschügel Antallal tölti be 
Stingl tatai helyét. 

Amikor Herenden felmerült a kemenceépítés, 
valamint a gyártás technikai szakszerűséget igénylő 
„ezernyi" gondja és szükségessége, — úgy látszik — 
Stingl szintén a magyar kerámiagyártásban már 
nélkülözhetetlen Windschügelék tudásához fordul. 
Vintschigl Ferencben hajlandóság is ébred a he
rendi gyár munkájába való tartós beépülésére. A 
herendi gyártásban jövőt sejt és a tartós megtele
pedés reménykedésében még családalapításra is 
szánja rá magát. Jung Borbálával kötött házassá
gával jelét is adja a Herenden való végleges meg
telepedés komoly szándékának. 

1829 október 23^án István és János nevű ikrei 
születnek, de még aznap mind a ketten el is huny
tak, iß Miután fél év múlva az ifjú asszony ismét 
anyai örömök elé nézett, újra támadt reménykedé
seikben kis családiház vásárlására határozták el 
magukat. Pénzük nem volt, Winter Mátyást kérték 
megsegítésükre. A pápai kőedény gyár tulajdonosa, 

minthogy a gyárát amúgy is az öreg Windschüeel 
és a fia tapasztalatai lendítették fel, építették ki 
korszerű versenyképes üzemmé, nem térhetett ki 
a segítéstől és 300 forintos kölcsönnel támogatta 
őket- Erről 1830 május 15-én „Franz Vintsigel" és 
„Barbara Jung" Herenden a következő szövegű ira
tot állították ki: 

„Kötelező Levél 
Három száz, szám szerint 300 (váltó) forintról, 

mellyeket itt Herenden vett Házunknak ára ki fize
tése tekintetéből nemzetes Vinter Mátyás úrtól tör
vényes Interessére oly kötelezéssel fel vettünk, hogy 
esztendőknek lefolyta alatt, ha pedig mások ben
nünket exequáltatni akarnának, előbb is azon 300 
forintokat 100-tól járó 6 százalékos kattjávai ki fi
zettetni tartozunk, ha pedig ki fizetni nem akar
nánk, szabadságot adunk tisztelt Hitelező Urnák, 
hogy magát akár hol található Javainkból szabad 
választása szerint ki elékítetthesse ezen summa eré
éig in solidum kötelezvén." 

A kölcsön és kamatja erejéig ugyanakkor a ke
zességet, még Herenden, a helyszínen, „Heinrich 
Vintschügl" vállalta. Erről keze írásával elismer
vényt is állított ki. (Vintschügl Heinrich Pápán élő 
mester volt.) 

Vintschigl Ferencék május közepén vásárolt: he
rendi házában 1830 karácsonyán megszületett a Ro
zália nevű leányka is. 1833 március 3-án további 
János nevű gyermekkel gyarapodott a család.17 

A jelek szerint ez a nehézéletű, könnyelmű Vint
schigl Ferenc nem tudott sok segítséget, támaszt 
nyújtani Stingl Vincének herendi kerámiagyártási 
munkálatai amúgyisí szűk világában. Stingl, ezek 
ellenére, mégis rászorult, mert a szakképzett és 
gyakorlott munkaerőket magukhoz ragadó magyar
országi kerámiagyárak versenyének a világában, az 
anyagi gondokkal küszködő herendi gyárához nem 
bírt más erőt szerezni. Szinte az a helyzet, hogy két 
ágrólszakadt, egymásra szorult nincstelennek az 
összefogása ekkor a herendi gyár. Egyaránt sújtja 
és tartja össze a pénztelenség, a sok adósság, a mos
toha közös sors, A reménytelenség könnyelművé, 
megbízhatatlanná, fülig eladósodottá teszi Vint-
schiglt. Értesül és meggyőződik erről Winter Má
tyás is ési ezért 1833 május 21-én Vintschigl és fe
lesége „értéken felüli adóssuk" ellen Veszprém vár
megyétől vagyonzárlatot kér, mert — miként azt 
indokolja — „bizonyos tudományomra másoknak is 
igen sokkal tartoznak ezen felek úgy hogy már 
azoknál tovább bátorság sem volna, könnyen meg-
történhettne az is, hogy Házaikat el adják a fel
vett árat el költvén, még több jó lelkű Hitelezőik 
meg károsíttathatnának." 
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Ennek elkerülése, illetőleg a 300 váltó forintos 
kölcsön és kamatai megfizetése céljából Winter 
Mátyás, a „Pápai kőedény Fabrika Tulajdonosa", 
azt kéri Veszprém megyétől, hogy a járásbeli szol
gabíró által „méltóztassa" „ezen adósoknak mind 
értékbeli Tehetségeket, mind adósságjáikat meg 
vizsgáltattni, ki jővén az Elégtételre szolgáló fun-
dusnak Bizonytalansága, vagyonokat nem tsak le 
záratattni, hanem azokat Pénzre fordítattni kegye
sen megrendelni."18 

Winter Mátyás zároltatási és a Vintschigl he
rendi vagyon pénzre fordítási kérelmére Vintschig-
léket a vármegyei főszolgabíró előtt való megjele
nésre megidézik. Bartza István veszprémi várme
gyei esküdt és Vasbaj uszu Sebestyén helybeli kis
bíró által szolgáltatták kézhez a törvénybe idéző 
írásokat és rendelvényeket. Megmozdult Cseres
nyés István szolgabíró maga is és Herendre kiszáll
va, Fischer József „Helység Bírája" és Forintos Mik
lós „azon Helysig Jegyzője" jelenlétében „Vintsigel 
Ferentznek lakó Házához meg érkezvén, annak igen 
tsekély és a folyamodó Vinter Mátyás követelését 
közel fel sem értő Javait" jegyzékbe foglalva ösz-
szeírta s a felvett csekély vagyonokat zár alá vette. 
Ezután — miként jelentésében írja — „zártartónak 
Fischer József Helység Bíráját kineveztem s köte
lességeit néki elől adván ezen Hivatalában bele is 
vezettem." 

Miből állt, mit is írt össze Vintschigl Ferenc 
„vagyoná"-ból Cseresnyés szolgabíró 1833 aug. 22-én. 

„1-0 Vagyon neki az úgynevezett Horhi Ttes Ns. 
Veszprémi Vármegyei Pusztában egy rossz Hazots-
kája egy szobával és egy konyhával, 

2-0 Egy asztal kemény fából, 
3-0 Két fenyőfa Láda, 
4-0 Egy rósz fa ágy, 
5-0 Egy Pad, 
6-0 Egy Böltső fenyőfából, 
7-0 Két avétt szalma Szék, 
8-0 ö t kép rámákkal" 
Winter Mátyás maga egy krajcárt sem látott 

vissza soha a kölcsönadott pénzéből, mert a pápai 
„kőedényház tulajdonos" 1834 február 17-én 75 éves 
korában meghalt i» Felesége, Könczöl Klára, to
vábbvitte a port. Minthogy „ezen summát azonban 
több barátságos kérések után mind ekkoráig az 
adós alperessek szép módjával meg fizetni nem 
akarták, de úgyláítszik, nem is akarják", kérte a kö
vetelések „megfizetését bíróiképpen megmozgatatt-
ni" és „a tökélletes végrehajtás által Törvényt Igaz
sággal szolgártattni", — mert „a Hazai. Törvények 
jelessen Mátyás király D. 17- tit. 1-0 D. 38., mégis 
az 1723-ki 53 Törvény czikkelyek azt rendelnék. 
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hogy mindenki tartozását hozzájárultaival együtt az 
ő Hitelezőjének s annak örökössének meg fizetni 
köteles." 

Az 1835 június 25-én újra folyamatba tett, már 
egy év óta húzódó perben 1836 június 21-én hozott 
ítélet szerint, „minthogy az Alperes Felek e jelen 
világos adóssági, pörnek egész folyása alatt is sem
mit, a tsupa meg jelenésen kívül a pör érdemére 
tartozót nem tettek, sőt a pörnek második lapján 
látható Bírói Intő ítélet makats meg vetésével, 
semmit derék védelmekre szolgálót bé nem pörösí-
tettek", Vintschigléket ekkor már úgy tekintették, 
mint „a Bírói tekintet vakmerő megvetői"-t. A 
megfizetések terhében ezért „Bíróiképpen" megma
rasztották őket a Szentkirályszabadgyai Rosos An
tal segéd esküdtet a „végrehajtandók végrehajtása" 
ügyében kirendelték.20 

Az „egy Rendbeli Végrehajtást Bejelentő Levél"-
nek a kikézbesítésekor Vintchigléket nem talál
ták otthon. Ezért „Novotni Ferentz szomszéd jóknak 
jelenlétében lakóházak ajtajára felszegezett" for
mában közvetítették azt ki számukra. A 300 váltó 
forintos kölcsön ekkorára már a törvényes kama
tok, az okozott költségek következtében — (perbeli 
költségek, a bejelentő levél kézhez adásáért, a vég
rehajtó napidíjáért, a becsüsök illetményével) — 539 
forint 24 krajcárra növekedett. 

1836 december 5-én Roth Fülöp herendi községi 
bíró vezetésével Gyüling Antal, Buchvald Antal, 
Sperel Ernest és Klagl József „Kőmívesek és Áts 
Építtő mesterek" a „Hordyban lakó" Vintschigel 
házát megvizsgálták és 

„A Kőmíves munkát 159 ft 45 kr 
Az Áts munkát pedig 79 fit 
Ezen felül pedig az egész Épületen lévő 

zsuppot 19 frtra", 
teljes értékben tehát mindössze 248 forint 45 kraj
cárra becsülik. 

A peres ügy utolsó — talán záró irata — a kö
vetkező: 

Bizonyság levél 
Alább írt meg bizonyítjuk észt valósággal, hogy 

Stingel Vinzencz Fabrikás a Vinsigel Ferentznek a 
Házát a harmadik licitára meg vette 124 ft. 45 xr. 
váltóba. Eszel bizonyíttatik-

Költ Herend May 1-kén 1837. 
Fölöp Roth s. к. Bíró 
Eitzenhoffer Ádám s. к. 
Gaschler István s. к. 
Volt György s. к. 
Zarvar János s. к-
Drexler János s. к. 

Előttem Fris Antal s. к. Jegyző 



Noha Vintschigl Ferencék házát el is árverez
ték, valószínű, hogy mégis fedél alatt maradtak, hi-
szen a ház éppen annak a tulajdonába került, aki 
kenyéradójuk. 

A herendi gyár alapítója, működése kezdeti sza
kaszában szerekre és kisebb pótlásokra, mindössze 
200 váltó-forint kölcsönt kényszerült felvenni. Sa-

, „nyarú sora, üzemének elégtelen termelése miatt 
jövedelemre nem bírt szert tenni. Hét nehéz éven 
át kifejtett munkás fáradozása ellenére egy kraj-
cárnyit sem tudott törleszteni. 

A gyárra vonatkozó további adatok közül figyel
met keltő a szentgáli plébánia esketési anyaköny
vének 1837 január 15-ről szóló bejegyzése az ekkor 
24 éves Grünwald Ignác és a 28-ik életévében járó 
Rigler Mariska herendi lakosok házasságkötéséről^! 
Minthogy Grünwaldnak a városlődi és a későbbi 
herendi porcelángyártásban személyes szerepe volt, 

- - lehetséges üykép, hogy 1837-ben Herenden is már 
kerámia készítéssel kereste kenyerét az akkori 
Stingl-féle gyárban. 

Szintén a szentgáli plébánia anyakönyve örökí
tette meg, hogy 1837 október 15-én Jántzka József 
35 éves nőtlen „Portzellányos Legény", herendi la
kos, meghalt- Talán ő is a herendi Stingl gyár mun
kásgárdájába tartozott. 

Figyelemmel kell kísérni azt is, hogy az akkor 
30 éves Rettig János a 22 éves Steinmacher Mag
dolnával 1839 január 30-án a Herenddel szomszéd
ságban levő Városlődön házasságot kötött. A Ret
tig család is ugyanis jelentős, nagy dinasztiává tere
bélyesedett és a család sok tagja a herendi, város
lődi, bakonybéli, sőt a tatai művészi későbbi kerá
miakészítésben vitt nagy szerepet. 

Töredékesek és igénytelenek a „prae Herend" 
adalékok. Mégis össze kell szedegetnünk őket, hi
szen ezekben az években ott még teljesen Stinglé a 
szerep. Kerámiai kutatóink némelyikének feltevése 
szerint Fischernek csupán 1839 közepén kezdődik a 
herendi működése, sőt, akkor sincs még más sze
repe, mint az, hogy mielőtt Stinglt kiszorította 
a gyárból, 1839 augusztus 11-én 1800 forintot köl
csönzött neki. 22 

Az előkerült mostani új adatok alapján véglege
sen Stinglt kell a herendi úttörőnek, a herendi ke
rámiagyártás alapítójának és megindítójának tekin
teni. Mindezek ellenére — többekkel ellentétben — 
még sem bizonyos, hogy Stingl, — Fischeí előtt — 
felfejlődött volna a porcelángyártásra. A porcelán
gyári felszereléshez ugyanis oly sok pénz szükséges, 
amennyi neki soha sem állt rendelkezésre. Nyomo
rúság, baj és adósságok emésztő gondjai között élt 
állandóan. 

És mindezek ellenére, — úgy látszik — mégis 
készítettek Herenden porcelánt a Fischer működé
sét megelőző időben. Ezt látszik bizonyítani az a 
fedélnélküli levesestál, amelyet Weiner Mihályné 
a Szentgálra való férje révén azzal szerzett, hogy 
az abban a gyárban készült, amely Fischer előtt már 
működött és porcelánt is gyártott Herenden- Ha ez 
tényleg így van, akkor talán az az időszak ez, ami
kor — működése utolsó szakaszának vége felé — 
Stingl egy ideig társat keresett magának. 

A magunk részéről a Stingl-féle herendi gyár 
termékének Keresztes Tiborné gyűjteményének azt 
a kőedény tányérját véljük felismerni, amelynek 
jegyében Herend olyan gót betűkkel van kiírva, 
amely máshol, később, soha nem látható. Ezenkívül 
még egy olyan betűs jegy is van rajta, amellyel 
szintén nem lehet más herendi tárgyon találkozni. 

Tasnádiné Marik Klára az Iparművészeti Mú
zeum 58.1061. számú — domborított, kobalt vonal
díszes — keménycserép tányérját is a Stingl-múhely 
gyártmányának véli. A gyönge kivitelű, cseh elő
képekre emlékeztető tányér benyomott Herend jel 
zése szintén eltér a későbbi jegyektől.23 

Ügy tudjuk Tasnádiné is kételkedik, hogy Stingl, 
egyedüli működése idején, porcelánedényt készített 
volna Herenden. Véleményét főleg azzal látja meg
alapozottnak, hogy a földtani szakemberek vizsgá
latai szerint az urkúti földanyag porcelánmassza 
készítésére nem alkalmas. 
működésével kapcsolatban 1827 közepétől 1839 de
rekáig előbukkant, komor, borús, küzdelmes nehéz
ségekkel teli életről szólnak. E nyomorúságot látva, 
érthető, hogy a herendi gyár végül is kicsúszik 
Stingl kezéből, Mert vajon miképp, hogyan is tudta 
volna szolgálni a kerámia gyorsuló ütemű haladá
sát, éppen abban az időszakban, amely az európai 
gyárak porcelánra való áttérésének a korszaka és 
amely Magyarországon is olyan harcban jelentkezik, 
hogy éppen a Stingl-féle küzdelmek idején elébb 
a holicsi nagy gyár kemencéi alszanak ki véglege
sen, a harmincas évek előrehaladtával pedig még 
a kassai kőedény gyár is majdnem teljesen beszün
teti működését-

Fischer feljegyzései említik, hogy Stingl 1840 
júniusában még a herendi gyár kötelékében dol
gozik. 1840 július 18-án még Herenden születik 
Emília nevet nyert leánykája.24 De nemsokára már 
mennie kell. 

Ügy látszik, csupán két lehetőség között választ
hatott: 

1. Vagy Pápára megy, ahol egy negyedszázaddal 
azelőtt pályáját kezdte, s ahová rokoni kapcsolatok 
is fűzték. (Lehetséges ugyanis, hogy nemcsak név-

227 



rokona volt, de családjához tartozott az a csehor
szági származású — „ex Bohemia oriundus" — 
Stingl András közrendbéli (plebejus), aki 1831 no
vember 6-án hunyt el Pápán,25 mert Petrik Lajos,2« 
amikor az egykori városlődi és herendi gyárak tör
ténetének adalékait gyűjtögette, a helyszínen úgy 
értesült, hogy Stingl csehországi német volt.27 1828-
tól kimutathatóan egy Hevner Józsefné Stingl Ka
talin is élt Pápán. 

2. Vagy Városlődre telepszik át, ahol — későbbi, 
1846-tól származó adat szerint — egy Stingl Ferenc 
is élt. 

Minthogy felesége, Stingl Vincéné (született Paur 
Anna) 1841 április 30-án Pápán hunyt el,28 úgy lát

szik, Stingl Herendről Pápára telepedett át. Felesé
gének fiatal, 33 éves korában történt halálával 
Stingl öt gyermekkel maradt özvegyen. 

Amikor 1846 január 20-án a Pápán élt Stingl Ka
talin leánya (Hefner, Hevner Antónia) Varoslődön 
férjhez megy, Sommerbauer Jánoshoz, a házasság
kötésnél ott egy Stingl Ferenc szerepel. 1847 január
jában, hosszú hallgatás és eltűnés után, újra felbukj 
kan végre maga Stingl Vince is, mint gróf Zichy 
Domokos veszprémi püspök városlődi kőedénygyá
rának a gondnoka. Az iratok „Városlődi porczellán 
gyár művezetőnek", hol pedig „gyárosnak", vagy 
„gyárnok"-nak nevezik. 1847 nyarától nemcsak Va
roslődön, de a magyar kerámiai gyártás más helyein 
is nyoma vész. 

Mihalik Sándor 
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Die ke ramische Werkstatt von Vinzenz Stingl in H e r e n d 

Für Schöpfer des ungarischen Porzellans, bezw. 
der Porzellanfabrik in Herend wird weit und breit 
Moritz Fischer gehalten. In feierlichen Glanz seiner 
Tätigkeit geriet die Person des eigentlichen Bahn
brechers ini Schatten. 

Es lässt sich beweisen, dass Vinzenz Stingl be
reits vor Beginn der Tätigkeit Fischers in Herend 
(1839), seit 1827 dort tätig war. Mit viel Ringen, un
ter erdrückenden Sorgen bemühte er sich die fab-
rikmässige Erzeugung der künstlerischen Keramik 
zu werkwirklichen. 

Der „Plebejer" Stingl hat im Jahre 1814 als ein 
fâcher Kaminmaler seine Laufbahn angetreten. 
Nach fünf Jahren ist er Leiter der Steingutfabrik in 
Tata. Infolge einer Veränderung im Besitzstand der 
Fabrik wurde er aus der Tataer keramischen Tätig
keit ausgeschaltet. 

Unerwartet tritt er in Herend auf und richtet 
hier eine keramische Fabrik („Steingut Fabrik") 
ein- Bereits im Jahre 1827 erwies sich unumgäng
lich, seine Werkstatt zu erweitern und die notwen

digsten Geräte zu erwerben. Deshalb bat er den 
Kanonikus Johann Szmodis um Darlehen von 200 
Gulden. Als Pfand verschrieb er dafür seine „Stein
gut Fabrika", die Einrichtung desselben und sein 
ganzes Vermögen. Die verschuldete Fabrik wurde 
auch mit weiteren Schulden belastet. Sie konnte 
aber ihre Tätigkeit zur nutzbringenden Produktivi
tät nicht erhöhen. Das Darlehen konnte nicht zu
rückgezahlt werden, ja sogar konnten auch die 
Ratenabzahlungen nicht erfolgen. 

Ein ähnlich kümmerliches Schicksal wurde auch 
seinem helfenden Genossen, Franz Vintschigl zuteil 
geworden. Seit 1828 nahm er auch an der Steingut-
Produktion in Herend teil. 

Die neugefundenen Daten sprechen nur über 
Ringen und Elend. Trotzdem wird Stingl und nicht 
Fischer als Bahnbrecher in Herend, als Begründer 
der Herender keramischen Produktion betrachtet, 
auch wenn er sich zur Porzellanfabrikation nicht 
emporzuschwingen vermag-

Sándor Mihalik 
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