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herendi porcellánok gyűj-
teményes kiállítása, me-
lyet az orsz. m. iparmű-
vészeti múzeum f. é. május 
havában megnyitott, igen 
érdekes képét nyújtja a 
már több mint80esztende-
je fennálló gyár működésé-

nek. A kiállítás anyagát nehéz volt össze-
gyűjteni. A herendi gyár legszebb alkotásai-
nak egy része jobbára ma is uralkodóházak 
és külföldi arisztokrata családok tulajdonát 
képezik s így a jelenleg fennálló közleke-
dési és szállítási nehézségek mellett gon-
dolni sem lehetett arra, hogy a múzeum 
azokat a kiállításra megszerezhesse. A 
belföldi nagyúri családok, közintézmények 
és gyűjtők tulajdonában lévő herendi por-
cellánokból azonban oly kiváló minőségű 
anyagot sikerült a múzeumnak összeállí-
tania, mely teljesen igazolja a gyár európai 
jó hírnevét. 

Mindenekelőtt egy kérdésre kívánok 
felelni, melyet a kiállítás látogatói részéről 
többször hallottam felvetni s amelyre nézve 
maga a kiállítás anyaga nem nyújthat 
felvilágosítást. Miért telepedett le Fischer 
Móric porcellángyárával ép Herenden, a 
Bakony szélén, mely teljes elszigeteltsé-
génél fogva és akkor még vasúti össze-
köttetés híjján éppenséggel nem tekinthető 
iparvállalat céljaira alkalmas helynek? 
Fischer Móric egy keménycserépgyár bér-
lője volt Pápán az Esterházy-féle hitbizo-
mányhoz tartozó uradalmon. Esterházy 
Károly gróf a pápai hitbizomány akkori 
birtokosa a tehetséges és szorgalmas 
keménycserépgyárost rendkívül becsülte, 
aminek jeléül később is pártfogásában 
részesítette, de zavarta a gyár kéményé-
nek állandóan a kastély felé szálló füstje. 
Ezért rábeszélni iparkodott Fischert, hogy 
térjen át az akkor már egyeduralomra 
jutott porcellán gyártására s a gyártelep 
létesítésére felajánlotta neki a veszprém-
megyei Herend községben fekvő néhány 
holdas ingatlanát, ahol a porcellán ége-
téséhez szükséges fa korlátlan mennyiség-
ben rendelkezésre állott s a gyártáshoz 
megkívánt nyers anyagok is nagyrészt kéz-

nél voltak és a pápai gyárért ezenfelül 
jelentékeny váltságdíjat ajánlott. Fischer 
Móric ambícióinak úgylátszik megfelelt 
Esterházy Károly gróf ajánlata és 1839-ben 
hozzáfogott a porcellángyár felépítéséhez. 

Fischer Móric eleinte a cseh gyárak i 
mintájára csupán jókeletű használati por- ? 
cellánok előállítására törekedett és egyál-
talán nem gondolta, hogy ő magasabb 
művészi feladatok megoldására hivatott 
keramikus. A gyár legkorábbi készítményei 
közül való a Kopácsy József hercegprímás 
rendelésére készült ebédlőkészlet (1. sz. 
ábra), mely már azért is figyelemre méltó, 
mert arról tanúskodik, hogy a gyár fenn-
állásának második esztendejében úgy az 
alapanyag, mint a festett díszítés szem-
pontjából teljesen kielégítő árút tudott 
előállítani. Ezeken az első gyártmányokon 
határozottan érzik a cseh iskola ; formában, 
dekórban és színezésben a negyvenes 
évek ú. n. neobarok ízlésébe illeszkednek. 

Hiába volt azonban a becsületes ipar-
kodás. Az évtizedek óta virágzó cseh 
gyárak versenye csakhamar agyonnyomta 
a kis herendi vállalatot, mely alig 3 évi 
fennállás után már is a bukás szélén állott. 
Ekkor Fischer Móricnak egy életmentő 
ötlete támadt. Felhagyott a külföldi gyárak 
által portált, közönséges használati edé-
nyek készítésével és magasabb, speciáli-
sabb térre lépett: a régi kínai és a korai 
XVIII. századi európai porcellánok modo-
rában kezdett dolgozni. Fischer Móricnak 
ezen a téren tett első kísérletei várakozáson 
felül sikerültek és ezzel Herend megtalálta 
az útját annak, hogy magát a külföldi 
versenytől függetlenítse. 

Ettől az időponttól fogva a gyár műkö-
dése két nagyobb csoportba foglalható. 

Az egyik a különböző régi porcellán-
késztetek kiegészítése, mely úgyszólván 
tisztára másolómunka. A gyárnak ez a 
tevékenysége szerencsés üzleti gondolat 
volt, mely Herend érvényesülésének az 
anyagi sikeréi biztosította. 

Á másik csoport már művészi jelentő-
séggel bír. Ebbe sorozhatok a régi por-
cellánok inspirálására, szigorúan azok ízlé-
sében készült darabok, melyek azonban 



nem tekinthetők szolgai másolatoknak. Ezek ázsiai ízlésben készült egyéb darabok 
olyan sajátos ízlést tüntetnek fel, mellyel tanúskodnak, 
a gyár megteremtette a herendi genret. Kétségtelen, hogy Fischer Móricnak nem-

A negyvenes évek közepétől fogva csak a szükséges tudása, ízlése és tehet-
Fischer Móric már kizárólag az általa sége volt meg ahhoz, hogy ezt a nehéz, 
választott új irányban dolgozik és a Ion- eddig sem külföldi, sem belföldi porcellán-
doni, párisi és bécsi kiállításokon elért gyárban nem ápolt régi irányt teljes sikerrel 
sikereivel európai hírnevet szerez vállala- követhesse, hanem ezeken kívül egyéni 
tának. ízlése és lelkesedése is ebbe a mederbe 

Meisseni mintákra támaszkodnak a 2. terelte. Mert lelkesedés nélkül alig kép-
és 3. szám alatt ábrázolt tányérok, vala- zelhető az a megfeszített munka, amelyet 
mint a formákban nemes és a plasz- végzett és az az eredmény, amit elért, 
tikus díszek szempontjából is figyelemre- A kiállítás azután szemléltetően elénk 
méltó kandallókészlet (4. sz. ábra.) A gyár tárja azt a dekadenciát, mely a gyár mű-
művészi fejlettségének a hatvanas években ködésében Fischer Móric fiainak vezetése 
elért legmagasabb fokáról tanúskodik az alatt bekövetkezett és amely az 1885. óta 
5. sz. alatt ábrázolt csésze aljjal, mely a részvénytársasági alapon működő gyár 
meisseni gyár kiváló festőjének, Heroldnak magyar motívumokkal díszített tömegárúi-
legjobb munkáival is kiállja a versenyt, ban érte el tetőpontját. 
Époly tökéletesek a gyárnak meisseni és A részvénytársasági vállalat rövid időn 
bécsi modorban készült úgynevezett fond- belül háromszor megbukott és Herendnek 
porcellánjai (6. sz. ábra.) ma már csak emléke maradt volna meg 

Rendkívüli szeretettel kultiválta Fischer a magyar iparművészet történetében, ha 
a kínai genret, mely a kiállításon úgy 1897-ben az alapítónak unokája, Farkas-
szám, mint qualitás tekintetében kitűnő házy Jenő, vissza nem vásárolja a gyárat, 
darabokkal van képviselve. E téren Fischer Farkasházy Jenő személyében rendkívül 
a legnehezebb technikai feladatokat cso- képzett és kiváló ízléssel bíró keramikus 
dálatos eredménnyel oldotta meg. For- vette át a gyár vezetését, ki ott folytatta 
mában kinai, de a plasztikus és színesen ismét a munkát, ahol nagyatyja abban-
festett virágdísz tekintetében sajátos herendi hagyta. Ismét a régi kinai, japán, meisseni, 
alkotás a 7. sz. alatt ábrázolt hatalmas bécsi és sévresi mintákra támaszkodó 
váza. A gyár zseniális megalapítójának herendi genret kezdte művelni s e téren 
éveken át folytatott fáradhatatlan munká- oly eredményeket ért el, melyekben a gyár 
jávai végre sikerült a kinai porcellán régi tradíciói újból feléledtek. Porcellánjai 
anyagának az európaitól lényegesen eltérő technikai szempontból is bármely külföldi 
összetételét, a máz kékes árnyalatát s a gyárral kiállják a versenyt. Munkáinak a 
zománcfestés mély színeit megtévesztő hű- kiállításon bemutatott válogatott darabjai 
séggel utánozni, amiről a kiállított ebédlő-, méltóak a gyár európai hírnevéhez és 
teás- és kávéskészletek, valamint a kelet- nagyatyja szelleméhez. 

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában — Amen. 
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