
S-betüs herendi porcelánok 
az Iparművészeti és a Bakonyi Múzeumban 

Az Iparművészeti Múzeum 1964—65. évi „Művészi 
herendi porcelánok" c. kiállításán láthatók voltak 
azok a korai herendi készítésű bisquit-lapok, melyek 
feldolgozására és más darabokkal, így a Bakonyi Mú
zeum kannájával való összevetésére dolgozatunkban 
vállalkozunk. Miután a litophán-lapok ismertek, kora
beli metszetekről készültek, részletes leírásuk, ismer
tetésük ehelyütt nem szükséges. Csupán néhány, a fel
dolgozás szempontjából fontos jellegzetességük meg
említése fontos. Az egyik litophánlap I. Napóleon fiát 
(1811—1832), a másik Kopácsy József volt veszprémi 
püspököt, majd hercegprímást (1775—1847), a har
madik pedig Seilern Crescentiát, Széchenyi István fe
leségét ábrázolja. A lapok keskeny, néhány mm-es 
szegélyének alsó részén jól látható benyomott betűk, 
nevek és számok olvashatók. Az első, Napoleon fiát 
ábrázoló lapon „FISCHER MÓRICZ HERENDEN" 
majd a készítés idejére utaló 42-es évszám, valamint 
egy nagy „ S " betű olvasható. Ugyanez az ,,S"-betű a 
másik két litophánon is megtalálható. Míg azonban 
a Napóleon fiát és a Kopácsy hercegprímást ábrázoló 
litophánon a készítés évszámának megfelelő 42-es 
számot olvashatjuk, a Széchényi Istvánnét ábrázoló 
bisquit-lapon az ,,S"-betű és a „Herend" között 43-
ast találunk. (1. kép a—b). Noha 1964—65-ben mind
három litophán-lap látható volt, érthetetlen, hogy az 
„S"-betűs litophánok közül eddig miért csak az 1842-
eseket emlegették és az 1843-asról miért nem tettek 
említést 71 

1. a) 1842-es S-betűs bisquit-lap részlete; b) 1843-as FM HEREND 
jelzésű S-betűs bisquit-lap részlete. 

1. a) Teil einer Biskuit-Platte mit dem Buchstaben S aus 1842; 
b) Teil einer Biskuit-Platte mit dem Buchstaben S, der Bezeichnung 

FM HEREND aus 1843. 
1-a, Détail de la tablette de biscuit marquée de la lettre S, de 

l'année 1842 
1-b. Détail de la tablette de biscuit marquée de la lettre S, signée 

FM HEREND, de l'an 1843. 
1. a) Деталь бисквитной плиты маркированной с буквой „S" 

из 1842-го года 
б) Деталь бисквитной плиты маркированной к буквой „S" 

с маркой FM H E R E N D из 1843-го года 

A litophán-lapok már az 1842-es iparművészeti ki
állítást értékelő Kossuth Lajos figyelmét is felkeltet
ték.2 Az utóbbi néhány évben azonban máskép és 
másért kerültek a litophánok a szakkutatók érdeklő
désének központjába. A peremen levő „FISCHER 
MÓRICZ H E R E N D E N " vagy FM Herend és az 
utánuk levő évszám sohasem volt problematikus a ku
tatóknak. Az FM vagy az MF az ezidőben herendi 
gyáros Fischer Móricz, vagy Móriz Fischer monog
ramja, míg Herend a bisquitek készítéshelye. A prob
lémát a lapokon levő ,,S"-betű interpretációi jelen
tették. Ugyanis tudvalevő, hogy az üzem eredetileg 
a soproni származású Stingl Vince tulajdona volt, 
akitől csak 1840 július 28-án került Fischer Móric
hoz. 

Stingl útját, pályafutását Sopronból Pápára való 
átköltözésétől, majd sikertelen tatai szereplésétől kö
vethetjük nyomon.3 Herendi megjelenésének első adatai 
1825-ből valók. Ettől kezdve gyakran szerepel a Vesz
prém megyei közgyűlési jegyzőkönyvekben és a vesz
prémi káptalan levéltárának fraktúráiban. Porcelá-
nosként, kőedényesként, máskor pedig közönséges 
fazekasként emlegetik. Egyik adatunk szerint Bécsben 
tanulta ki a keramikus-mesterség fortélyait.4 Noha 
egyízben porcelánosként említik, ezideig csak kemény
cserép dokumentálja herendi műhelyének tevékeny
ségét. 1839 őszén Mayer Jánossal társul, akinek ne
vével és Herend jelzéssel készült az a peremén szőlő
levelekkel és indákkal díszített tál is, amely a szerény 
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keretek és körülmények között működő herendi kis
üzem egyetlen ezidőszerint ismeretes készítménye. 

Mayer csak 1839 őszétől bérlőtársa Stinglnek, azon
ban még Stingl távozása után évekig Herenden van, 
s ott mint Fischer közvetlen munkatársa jelentős sze
repet játszik a herendi porcelán alapanyagának és má
zaínak kialakításában. Ezért a nevével és Herenddel 
jelzett tányérjának készítési ideje sem tehető kizáró
lag 1839-re, a Stingllel való rövid együttműködés hó
napjaira, hanem 1839 és 1842 közé.5 Egyes jelekből — 
mint pl. a gyár Stingl távozása utáni nehézségeiből — 
arra következtethetünk, hogy éppen 1840 júliusa és 
1841 március 24-e közötti időszakban folyt újra ke
ménycserépgyártás az átmenetileg válságba jutott 
herendi porcelángyárban. Az is lehet, hogy azoknak 
a kísérleti daraboknak egyikével állunk szemben, me
lyeket 1842 nyarán éppen Mayer útmutatásai nyomán 
készítettek Fischer egyre bővülő és újabb részlegekkel 
gyarapodó herendi műhelyében. Ezek alapján tehát 
még az is kétséges, hogy a tányér a Stingllel való koo
peráció eredménye-e és mintájából lehet-e következ
tetni az egykori Stingl-műhely stíluselemeire és for
máira ? 

Az Iparművészeti Múzeum egy másik, éppen a fen
tiek miatt említésre méltó tányérjával még bizony
talanabbul állunk. A tányérnak Stingl műhelyében 
való készítését csupán stíluskritikai érvek valószínű
sítik, hiteles történeti dokumentáció ezt azonban nem 
erősíti meg, ezért további vizsgálódásaink szempont
jából nem vehetők figyelembe. A gyár 1839 előtti 
időszakának eseményei ezért csak dokumentatív ada
tokkal rekonstruálhatók. 

Ismeretes, hogy Stinglnek 1840 júliusa után Heren
den nincs maradása. Előbb Pápára költözik vissza, 
majd Városlőd lesz tevékenységének színtere. Érdekes, 
hogy átmeneti, vagy tartós működése színhelyein ko
rán megindul a porcelángyártás. E jelenségből egyesek 
arra következtettek, hogy Stingl herendi megjelené
sével a porcelánkészítés feltételei ab ovo adva voltak. 
Ezért a herendi porcelángyártás kezdetének tisztázá
sához Stingl herendi letelepedésének idejéből próbál
tak kiindulni. E koncepciónak tulajdonítható, hogy 
kutatóinkat éveken át foglalkoztatta a Stingl-rejtély 
megoldása. Ez az évekig tartó kutatómunka igen sok 
eddig nem ismert adatot hozott felszínre, de az így ki
alakult kép számos antagonisztikus vonásával csak 
alig változtatott a már kialakult képen. Továbbra is 
nyitott kérdés maradt, hogy miért éppen innen indult 
el és itt fejlődött sok szempontból európaivá a magyar 
porcelángyártás, milyen tényezőknek, helyi energiák
nak tulajdonítható, hogy éppen Herenden — a Bakony 
akkor még egyik legeldugottabb falujában — létesült 
az első porcelángyár Magyarországon? Stingl herendi 
tevékenységére s a porcelángyártás kezdeteire utaló 

adatanyag előkerülését sokáig a Herendi Porcelán
gyár irattárában remélték a kutatók. Hamar kiderült 
azonban, hogy az első itt található 1840-es feljegyzésben 
lévő néhány szavas utaláson kívül szinte egyetlen szá
mottevő említés sem található Stinglre.(> A Stingl és 
Fischer közötti rossz viszony ismeretében egyesek még 
annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy Fischer 
szándékosan tüntette el a Stinglre és tevékenységére 
utaló dokumentumokat, hogy a „gyáralapító" büszke 
címét magának vindikálhassa. A herendi porcelán
gyár irattárának rendezetlensége mindmáig lehetet
lenné teszi a rendszeres és folyamatos kutatást. A 
Veszprém megyei közgyűlések jegyzőkönyvei ugyan 
számos figyelemreméltó adattal szolgáltak a Stingl-
kép kialakításához, de még mindig tisztázatlan kérdés, 
mit csinált Stingl Herenden 1825 és 1839 között, — 
mikor és hogyan jutott arra a gondolatra, hogy nem 
közönséges fazekasárut és keménycserepet, hanem 
porcelánt gyárt? Ilyenformán újra és újra előkerült a 
sokat vitatott kérdés: minek tulajdonítható, hogy itt 
kezdődött el a magyarországi porcelángyártás? A 
találgatások sorát a Herendi Porcelángyár irattárá
nak már említett 1840-es feljegyzése azon részei indí
tották el, melyek szerint már 1840-ben — Stingl he
rendi távozása előtt — cseh kaolinból készültek Fi
scher árui. Ebből arra lehetett következtetni, hogy Stingl 
is ebből állította elő porcelánját. Uymódon Stingl alak
ja mint ügyes vállalkozóé jelent meg a Herenddel fog
lalkozó szakirodalomban, aki a kor követelményeiből 
és igényeiből kiindulva számos nehézséggel küszködve 
az elsők egyikeként állított elő porcelánt Magyar
országon. 

Fischer csak 1839-ben jelenik meg Stingl életében. 
Ettől kezdve kölcsöneivel támogatja Stingl törekvé
seit. E kölcsönök révén jut 1840-ben annak üzemé
hez is.7 A telek ugyan 1840 július 28-a után is nagy-
alásonyi Barcza Pál tulajdona, aki időközben ,,a gyár 
kültágasbítása végett a közvetlenül mögötte fekvő" 
rétet is megvásárolta s azt 17 pft 30 kr „évi díj mellett 
a gyártulajdonosoknak valósággal át is adá"8, — 
az épület azonban már ekkor, 1843-ban Fischer Móré. 
Stingl sohasem volt vállalkozó — mint ezt sokáig gon
dolták — hanem feltaláló, akinek 11 évi kísérlet után 
1839 tavaszán sikerült elsőízben hazai alapanyagokból 
piacképes porcelánt előállítania.9 Erre egyebek mel
lett egy 1837 július 12-én írt újságcikk is fényt derít. 
A cikk írója Papp Gábor, akit az 1837 szeptember 
28-i megyei tiszti választáskor megerősítettek Vesz
prém megye első alügyészi tisztségében. A joghoz nyíl
ván kitűnően értő szerző klasszikus műveltségére és a 
helytörténeti irodalomban való jártasságára utal, hogy 
1836-ban Esterházy Dániel egyik 1647-ből eredő leve
lét publikálja a Hasznos Mulatságokban.10 Esterházy 
Dániel a gannai ágnak volt az őse, akiknek jelentős 
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2. Részlet Fischer Móric herendi máz- és masszajegyzékéből. Az Y 
massza receptje. 

2. Teil des Herender Anstrichmittel- und Masse-Verzeichnis von Mó
ric Fischer. Rezept für die Masse Y. 

2 . Passage du registre des masses et des couvertes de Móric Fi
scher. Recette de la masse Y 

2. Деталь списка Морица Фишера, относящегося к херендской 
эмали и массе. Рецепт массы, обозначенной с буквой „Y" 

birtokaik voltak Veszprém megye különböző részei
ben, s mint ilyenek, képviselőik révén a megyei köz
gyűlésen is jelentős szerepet játszottak. Papp Gábor, 
mint a reform-mozgalmak perifériáján elhelyezkedő 
Esterházy család cseszneki ágának bizalmasa, Stingl 
törekvéseinek egyik legőszintébb és legbefolyásosabb 
képviselője volt. Nem kizárt dolog, hogy az Esterházy
ak cseszneki ágának pozsonyi levéltárában található 
feljegyzések között kettőjük személyi viszonyára uta
ló feljegyzések is maradtak fenn. Az ugyanis kétség
telen, hogy kapcsolatuk személyes ismeretségen ala
pult. Ez egyébként az 1837-es újságcikkből is kiderül. 

Papp Gábor újságcikke mindmáig a leghitelesebb 
dokumentuma Stingl herendi tevékenységének, kísér
leteinek, küzdelmeinek. A cikkből nemcsak a feltaláló 
heroikus küzdelme bontakozik ki, hanem Herend igazi 
jelentősége is, ahol Stingl Vincének először sikerült az 
itt talált kaolinból porcelánt előállítania. Ezzel azok
nak a további találgatásoknak a végére is pontot tehe
tünk, hogy miért éppen Herenden létesült az első élet
képes porcelángyár Magyarországon. 

Az 1840 június 28-val kezdődő periódus története 
legalább olyan izgalmas, mint az első időszaké, ami
kor még Stingl-é volt a herendi porcelángyár. Az új 
tulajdonos Fischer Mór, kritikus helyzetbe került, 

hiszen a gyár folyamatos működtetéséhez szükséges 
elegendő tapasztalattal még nem rendelkezett, Stingl 
eredményei pedig már nem állottak rendelkezésére. 
Arra nem volt ideje, hogy ott kezdje a munkát, ahol 
korábban Stingl, hiszen a hosszú évekre nyúló kisé-
letsor anyagilag tönkretette volna. Ezért az egyetlen 
lehetséges megoldáshoz, a zetlitzi kaolinhoz nyúl, 
közben azonban igyekszik a még továbbra is Herneden 
maradó Mayertől Stingl arkánumát kipuhatolni, hogy 
áruit az olcsóbb hazai alapanyagból készíthetse. 

Fddid mindössze ennyit sikerült történeti adatok sc-
gítsédével a gyár kezdeti idejéről felkutatni. A tárgyi 
anyag hiánya következtében azonban mindmáig nem 
sikerült a gyár egykori alkotásairól képet alkotnunk. 
Ekkor merült fel az S-betűs herendi porcelánok ké
szítőjeként Stingl Vince személye. Még mielőtt a bis-
quit-lapok S-betűjének a magyarázatával fodlalkoz-
nánk, hangsúlyoznunk kell, hogy Stingl herendi tá
vozásának pontos ideje mindmáig ismeretlen. Az eddi
gi irodalomban prsztán annyi áll, hogy Fischer Mayer
től próbálta Stingl arkánumait kipuhatolni. Ebboj arra 
következtethetünk, hogy Stingl távozása után Mayer-
nak egyideig még Herenden kellett tartózkodnia. Ta-
káts Endre Herenden tartott előadása szerint a Vesz
prémben és Pápán 1843 április 28-án és 29-én felvett 
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tanúkihallgatási jegyzőkönyvek szerint Stingl már 
nincs Herenden. 

Miután az említett litophán-lapok között egy 1843-
as évszámú is van, érdekes és talán szükséges a litop
hán-lapok S-betűjének eddigi interpretációival szembe
néznünk. Molnár László a tanulmányában sajátosan 
interpretálja az első és második bisquit-lap ,^"-betű
jét. Míg — szerinte — a 42-es szám a gyártás idő
pontját jelenti, az ,,S"-betű a még Herenden dolgozó 
Stingl Vince jele.11 Állítása magyarázataként a követ
kezőket olvashatjuk: „Az eddigi kutatások szerint a 
negyvenes évek elején Stinglin kívül a gyárnak nem 
volt más, porcelán készítéshez értő alkalmazottja. May
er, aki szintén ismerte a porcelán készítésének tech
nológiáját, nem valószínű, hogy ebben az időben — 
1842 — még Herenden tartózkodik, de ha ott is dol
gozik, az „S" jel semmiesetre sem hozható személyével 
kapcsolatba. Az , ,S" jel elhelyezése az egész gyári 
jegyben és az a tény, hogy más tárgyakon is előfordul, 
és más időben is, azt látszik bizonyítani, hogy Stingl 
személyében nem egyszerű gyári munkásról van szó, 
hanem a tulajdonossal szorosabb kapcsolatban álló
val". Majd így folytatja: „Fischer lépésről- lépésre 
szerezte meg a herendi gyárat és ugyanilyen módszerek
kel számolta fel ott Stingl vezető szerepét. Nincs ki
zárva, hogy mint csendestárs működött ebben az idő
ben, s mint ilyen került a gyári jegybe neve, vagy a 
transzparens különleges eljárást igénylő készítésével 
érdemelte ki e megtisztelő helyet. Bármelyik lehető
séget is fogadjuk el, Stingl érdemeit növeljük vele. 
Ez az eddig ismert legkésőbbi jel Stingl herendi mű
ködésével kapcsolatban".12 

Az 1842-es litophán-lapokon kívül — mint emlí
tettük — egy 1843-as transzparens-lap is található az 
Iparművészeti Múzeum gyűjteményében, melyen szin
tén ott van az „ S " betű. Ha az eddigi feltételezésnek 
megfelelően az S-betűt elfogadjuk Stingl jeleként, 
akkor egyúttal azt is fel kell tételeznünk, hogy Stingl 
még 1843-ban is Fischer herendi gyárának munka
társa. 

Az Iparművészeti Múzeum litophánjain kívül van 
még egy másik korai herendi készítmény is, melyen 
szintén ott van az „S"-jel. Ez a tárgy a veszprémi 
Bakonyi Múzeum 54.8.2. leltári számú kannája. A ti-
zenkétszögletű, felfelé szélesedő, majd a nyakrésznél 
enyhén kihajló edény egyszerű vonalú kiöntője és felül 
csigavonallal illeszkedő lapos füle töredékes, fedele 
hiányzik. Díszítése egyszerű, az éleken vékony barna 
csíkozású, felső zárócsíkja szélesebb. A kanna fene
kén a következő jelek olvashatók: „ S " „Herend" 831. 
Az évszámot — noha a közbülső számjegy olvasha
tatlan — Jviumár 1831-nek olvasta, s magát a tárgyat 
az első herendi készítménynek tartja. A „Herend" 
mellett olvasható ,,S"-betűt a Stingl-név kezdőbetű

jeként említi, ugyanúgy, mint a múzeum litophánjain. 
Eszerint a kanna Stingl — betűvel és évszámmal jelzett — 
hiteles alkotása.13 A Herend-jegy hasonló betűtípusai
val csak 1842-től találkozhatunk, mint ezt Csányi is 
bizonyítja. A kanna pontos párdarabját a Herendi 
Porcelángyár Múzeuma őrzi. Ennek fenekén a benyo
mott Herend jegyen kívül egy „nyílszerű jegyet" és 
egy l-es számot is találni. Az „ 1 " számnak különösebb 
jelentőséget nem tulajdoníthatunk, mint annyit, — 
írja — hogy valószínűleg az edény formájának száma 
lehetett, de lehet sorozatot jelölő szám is. Semmi
esetre sem lehet azonban a korongos száma, mert 
abban az időben a gyár nem működött nagyobb lét
számmal és minden bizonnyal egy öntője volt, aki az 
edényeket készítette. A jegyben foglalt helye alapján 
az edény száma lehetett, s mint ilyent, akkor nemcsak 
az első porcelánt, hanem az első herendi formát üdvö
zölhetjük ezen kannában". Az „l"-es szám jelentésére 
még visszatérünk, előbb azonban a „nyílhoz hasonló 
jegy" jelentésével kell foglalkoznunk. Molnár szerint 
a jegyben és tulajdonosában Mayer Johann (János) sze
mélye lappang, aki Stingl herendi bérlőtársa volt. 
„Előbb pápai, majd telkibányai foglalkoztatása és mű
ködése arra enged következtetni, hogy nemcsak a ke
ménycserép, de a porcelán gyártását is ismerte, ha 
Herenden nem is sikerült azt olyan magas szinten elő
állítani mint Telkibányán. Véleményünk szerint — ol
vashatjuk az említett tanumlmányban — a nyílszerű 
jegy tulajdonosa tehát Mayer. Ő készítette a szóban
forgó herendi kannát, amely minőségében hasonló a 
veszprémihez".14 Ezzel a szerző nemcsak azt véli bizo
nyítottnak, hogy ez a kanna, ugyanúgy mint veszprémi 
párdarabja, 1831-ben készült Stingl műhelyében, ha
nem azt is, hogy készítőjében Johann Mayert üdvözöl
hetjük. Ezzel szemben, ha a kannák valóban 1831-ben 
készültek, akkor egyik sem lehet annak a Johann May-
ernek a készítménye, aki csak 1839 őszétől bérlőtársa 
Stingl herendi műhelyének. Továbbá: ha a veszprémi 
„S" jegyes kanna Stingl készítménye, hogyan lehet
séges, hogy a párdarab viszont Mayer alkotása? így 
joggal merül fel a kérdés, hogy megnyugtató-e a kan
nák jegyeinek feloldása, a „Herend" melletti állító
lagos nyílszerű jegy és az „S"-betű interpretációja? 
Tekintve, hogy a Herend jelzés hasonló betűtípusaival 
csak 1842-től találkozhatunk, valamint hogy csak 
1839-től folyik Herenden porcelángyártás,15 első pilla
natra 1841 — és nem 1831 — látszik a két kanna reális 
készítési idejének. A további vizsgálódások azt mu
tatják, hogy a „nyílszerű jegy" is ugyanúgy betű, mint 
az S, csak talpszára nem nyomódott kellően a masszá
ba. Ez a betű az S után 5.-ként következő Y. A két betű 
egymáshoz való közelségéből is bizonyos összefüggé
sekre következtethetünk. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy Fischer csak bonyolult 
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3. Mayer János masszamesteri működésére utaló részlet Fischer jegy
zékéből. 

3. Beschreibung der Tätigkeit von János Mayer als Masse-Herstell
meister, entnommen aus Fischer's Verzeichnungen. 

3. Passage du registre de Fischer relatif á l'activité de János 
Mayer, maitre de malaxage 

3. Деталь списка Фишера, ссылающаяся на деятельность мас
тера массы Яноша Майера 

machinációkkal jutott 1840 június 28-án a porcelán
gyárhoz. A gyár alapjaiul szolgáló műhelyt Stingl 
alapította. Évekig közönséges fazekasáruk és ke
ménycserepek készítésével foglalkozott, míg nem ta
pasztalta, „hogy a porczellán mázhoz megkívántató 
kőből hegysorok vágynak, s Herenden több lakóházak 
abból vágynak épülve". lü Ez a felismerés indította 
arra, hogy porcelán előállításával foglalkozzék. 11 
évig tartó kísérletei 1839-ben vezettek eredményre.17 

Mint tudjuk, a Herendi Porcelángyár — Fischer sze
rint —• 1839-ben alapíttatott, holott csak egy évvel ké
sőbb került véglegesen és jogszerűen Fischer Móricz 
tulajdonába. Egy bizonyos, Fischer már 1839-től, a 
porcelán sikeres előállításától Stingl leghatásosabb 
finanszírozója. Fischer azonban meggondolatlan ma
chinációjával nehéz helyzetbe hozta önmagát és a ma
gyar műipart, mert mielőtt elsajátította volna Stingl 
eredményeit, a feltaláló otthagyta. Mayer 1839-ben 
szegődik Stingl bérlőtársává. Fischer megjelenésével 
az ő sorsa is ugyanúgy megpecsételődik, mint Stingl-é. 
Már az elmondottak is sejtetik, hogy 1840 június 28-
tól súlyos válságba kerül Fischer herendi porcelán
gyára. A lényegesen megnagyobbított, számos kisegítő 
üzemmel ellátott gyár hiába áll a széria-termelés ren
delkezésére, Fischer még Mayer segítségével is csak úgy 
tud megfelelő masszát előállítani, ha a keverékbe zet-
litzi földet kever. Fischer évekig tartó kísérletsorozata 
ismert, mert égetéseiről vezetett feljegyzései fenn
maradtak az Iparművészeti Múzeum Adattárában.18 

Ezek segítségével nemcsak arra kaphatunk választ, 
hogy milyen áruk készültek Herenden 1841 és 1843 

között, hanem az is kiderül, hogy Fischert a gazdasá
gosság mellett milyen szempontok vezették a masszák 
alkotóelemeinek kialakításában. Az égetési kimutatás
ban két dátummal is találkozunk. Az egyik 1842 ja
nuár 3, a másik 1842 február 1. A két dátumból és az 
éven belüli hónapok egymásutánjából, valamint a 
napok emelkedő tendenciájából nemcsak az 1842-es 
év eseményei bontakoznak ki a korabeli feljegyzés
ből, hanem a kimutatás szinte összes tételeinek kelet
kezési ideje is. így pl. az is kiderül, hogy a kimutatást 
1841-től vezették 1843-ig. Az első égetésre utaló fel
jegyzések 1841 március 24-én kezdődnek. Ebből tud
juk, hogy már 1841 előtt is zettlitzi földet használtak 
a herendi porcelán előállításához. A kimutatásból 
megállapítható, hogy Fischer masszája minőségének 
emelését fontosnak tartotta és minden tőle telhetőt el
követett, hogy alkalmassági fokát növelje. E próbál
kozások eredményezték a masszáknak és a mázaknak 
azt a hatalmas variációját, melyekkel a kimutatásban 
találkozhatunk. A masszák egyes típusait a próbakor 
betűkkel jelezték. Az A-val, B-vel, C-vel, D-vel, E-vel 
Z-vel és az ABC többi betűivel jelölt masszák fordul
nak elő leggyakrabban a kimutatásban. Minden bizony
nyal ilyen massza-jel volt a kanna fenekén levő „S"-
betű is. Különös figyelmet érdemel a kimutatásnak az 
a tétele, mely szerint Y és Z jelzésű masszák első égeté
sére 1841 szeptember 5-én került sor Herenden. Az e 
napi égetés anyagának összetétele után a massza 
típusára ugyan nincsen utalás, de a november 3-a 
és 7-e közti égetésekről írott feljegyzések után a massza 
típusjele is olasható. (2. kép.) Miután az összetétel 
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változatlan, kétségtelen, hogy már a szeptember 5-i 
égetéskor Y masszát használtak. Ha Fischer jelöléseit 
megtartjuk (zettlitzi kaolin = Zetl., Agyag = S, 
Kvarc = K, kiégett cserép = Gsch., kiégett porcelán 
= GP., stb.) az Y massza összetételét az alábbiak 
szerint írhatjuk fel: 

100 Zetl. 
58 S. 
38 K. 
30 Gsch. 
Y massza 

Ez az összetétel a G összetétel variációja. A G betűs 
és az Y betűs massza összetétele áll legközelebb egy
máshoz, mint ezt képleteik is bizonyítják: 

100 Zetl. 100 Zetl. 
58 S. 58 S. 

G. massza= 38 K. Y. massza = 38 K. 
30 GP. 30 Gsch. 

A kettő között tehát mindössze annyi az eltérés, hogy 
míg a G masszába már kiégetett porcelánt őröltek, 
az Y masszába viszont cserepeket kevertek. A G 
massza а С massza továbbfejlesztése. 

105 Zetl. 
C. massza = 58 S. 

38 K. 

A közbülső masszatípusokban nemcsak új alkotó
elemekkel, hanem más-más viszonyszámokkal is 
találkozunk. Helytelen lenne feltételezni, hogy a C-G 
masszáig, s a G masszától az Y masszáig egyenes út 
vezetett, s mintha az ABC utolsó betűivel jelzett 
minden egyes massza jobb lenne az első betűkkel jel
zett típusoknál. A betűkön belüli kisebb eltéréseket 
számokkal jelezték. A D masszán belül pl. 7 féle variá
ciót ismerünk, ugyanígy az E masszánál, melynek 6 
változata ismert a kimutatásokból. Az Y masszánál a 
betűn belüli variációk közül csak az egyszerű Y-t és az 
l-es alszámút ismerjük. Ezek után aligha kétséges, 
hogy a Herendi Porcelángyár múzeumának kancsó-
ján lévő „nyílszerű jegy" és az l-es szám az égetés
próba masszajele és olyan összefüggésben van Mayer-
rel, hogy talán az ő adataival sikerült ezt a Telki bá
nyáról is használt receptet előállítani. Az Y massza 
összetétele kizárólag a cseh kaolinra van felépítve, 
így valószínű, hogy a zettlitzi földdel együtt kerül
hetett Mayer révén Herendre. Miután azonban a por
celán minősége nemcsak az alapanyagban lévő kao
lintól, hanem a többi alkotórészek finomságától, ké
miai összetételétől, arányától is függ, érthető, ha 
ugyanezen recept segítségével egészen másféle és mi
nőségű porcelánt sikerült előállítani Telkibányán, mint 
Herenden. Ami pedig a szóban forgó edény veszprémi 

Bakonyi Múzeumban levő párdarabját illeti, a rajta 
levő S betű sem Stingl kezdőbetűje, hanem ugyanolyan 
masszajel, mint az állítólagos ,,nyílszerű jegy", az Y. 
Nemcsak az ABC kezdőbetűivel jelzett A, B, C, D , E, 
F, és G masszajeleket ismerjük, hanem az ABC végén 
állókból is ismerjünk néhányat, mint pl. a már emlí
tett Y-t és a Z-t. Az Y és a Z massza közötti különb
séget összeállításunk szemlélteti: 

100 Zetl. 66 Zetl. 
58 S. 33 Passauer 
38 K. 58 S. 
30 Gsch. 38 K. 

30 Gsch. 
30 G P. 

Y-massza Z-massza 

Az S, az Y előtti 6. betű. A Z és az Y , , 1 " jelű massza 
próbájára — mint már említettük — 1841 november 
3-a és 7-e között került sor. Feltehető, hogy az ez előtti 
masszákat, így az S jelűt is ezideig már kikísérletezték. 
Miután az égetéspróbák csak 1841. március 24-vel 
kezdődnek, érthető okokból az S massza összeállítását 
nem sikerült a kimutatásból megtudnunk. Anélkül, 
hogy a kétféle S-betűs porcelántípust egy pillanatra is 
azonosítanánk, elöljáróban tisztázzuk, hogy a két tí
pus készítési ideje között 2—3 évnél nagyobb különb
ség nincsen. Ezzel szemben Molnár László a már emlí
tett tanulmányában a bisquitek S-betűjében arra a 
határozott következtetésre jut, hogy Stingl még 1842-
ben is Herenden van, miután ezek S-betűiben is ugyan
úgy Stingl neve lappang, mint a Bakonyi Múzeum 
kannájáéban. 

Kétségtelen, hogy a veszprémi múzeum kannáján 
lévő ,,S"-betű és a bisquiten levő ,,S"-betű más-más 
jelentésű. Erre nemcsak abból következtethetünk, hogy 
a kanna fenekén levő S-betű kalligráfiája egészen más, 
mint a litophán lapoké, hanem abból is, hogy a bis-
quit betűje — tekintettel arra, hogy alkotója az ábrá
zolt karakterisztikus hűségére törekedett — az alkotó 
öntudatát kifejező mesternév-monogramm, míg a 
kanna, — figyelembevéve a darab kísérleti jellegét — 
ab ovo nem rejtheti alkotója monogrammját. Az S betű 
elvben lehet Stingl monogrammja, noha egyetlen 
ilyen jelzetes, kétségtelenül Stingl-nek tulajdonítható 
darabot sem ismerünk. Egyébként az , ,S" jelzéssel — 
ugyancsak bisquiten — még 1843-ban is találkozha
tunk, noha — mint ez az égetési kimutatásból kitűnik 
— Stingl már 1841 március 24-én nincs Herenden. 
Minthogy felesége, Stingl Vincéné (szül. Paur Anna) 
1841 április 30-án Pápán hunyt el, azt bizonyítja, hogy 
Stingl Herendről Pápára telepedett át. Abból viszont, 
hogy 1842 október 27-én már csak közvetve, Lipóttól 
(?) jut Mayer adata Fischerig — arra következtet
hetünk, hogy ekkor már Mayer sem áll a herendi por-
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4. Mayer pipa-massza kísérleteit tartalmazó részlet Fischer jegyzé
kéből. 

4. Beschreibung der Pfeifen-Masse-Versuche von Mayer, entnommen 
aus Fischer's Verzeichnungen. 

4. Passage du registre de Fischer notant les essais de pâte pour pipes 
de Mayer 

4. Деталь списка Фишера, содержающаяся испытания Майера, 
относящиеся к массе трубки 

celángyár kötelékében, aki pedig a transzmissziót je
lentette Stingl és Fischer között. Fischer érthetően 
Mayertől remélte megszerezni Stingl ,,arkánum"-át. 
Amikor azonban kiderült, hogy Mayernek az úrkúti 
és más magyar földkeverékekkel való kísérletei ered
ménytelenek, Fischer is túladott rajta. (3., 4. kép). A 
kimutatásokban 1842 szeptember 1-én találkozunk 
Mayer receptúrájával utoljára, mely még közvetlenül 
tőle ered. Tehát továbbra is kérdés, ha nem Stinglre, 
akkor kire utal a bisquiteken levő , ,S" monogramm? 
A probléma megoldása már csak azért sem érdektelen, 
mert így fény derülne a herendi gyárnak arra a ti
tokzatos mesterére, akiben évek óta Stinglt vélik a 
kutatók felismerni. 

Mint ismeretes, Fischer már 1841-ben sem állt egye
dül kísérleteivel. Dolgozóinak, munkatársainak száma 
egy tucatnál is többre tehető. Erre a „Világ"-nak abból 
az 1841 február 13-i híradásából is következtethetünk, 
mely arról ad számot, hogy a Herenden alakult olvasó
társaság tagjai között nemcsak szentgáli nemesek és 
zsidók, hanem „kőedénygyártók" is találhatók „ösz-
vesen legfeljebb 18-an". Miután Stingl-en és Mayeren 
kívül más herendi kőedénygyártóról nem tudunk, töb
besszámú szerepeltetésük csak őket rejtheti. Eszerint 

1841 elején Stinglnek még Herenden kellett tartóz
kodnia. Fischer égetési kimutatásai 1841 március 24-
én kezdődnek. Anélkül, hogy a két adat között konk
rét összefüggésről tudnánk, a dátumbeli közelségnek 
jelentőséget kell tulajdonítanunk. Az összefüggések 
érzékeltetéséhez tudnunk kell, hogy Fischert szenve
délyesen izgatták Stingl eredményei. Ennek távollé
tében azonban Mayertől remélte a recepturak titkai
nak felfedését. Mayer azonban amikor az úrkuti 
földdel helyettesítette a zettlitzit, Stingl eredményeitől 
eltérő irányba terelte Fischer próbálgatásait. Nem tud
juk, szándékosan vezette-e félre ezzel Fischert vagy 
maga sem volt tisztában Stingl arkanumaival? Az 
előbbi feltételezés a valószínűbb, mert az úrkúti föld
del való kísérletezés után alig néhány hónappal már 
mennie kell Fischer porcelángyárából. Az a körül
mény, hogy Fischer minden áron Stingl recepturait 
akarja megszerezni, bizonyítja, hogy akkor már Stingl 
nincs Herenden. Mindenesetre az bizonyos, hogy 
Mayer Stingl távozása után továbbra is Herenden van. 
Az S-betűs tárgyak készítésekor viszont már Mayer 
sincs Herenden. így mindenképpen megdől az a fel
tételezés, hogy az S-betűs monogrammban Stingl 
nevét ismerjük fel. 
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A masszák tárgyalásakor említettük, hogy a kanna 
fenekén lévő „ S " jelzés és a litophánon levő S-betű 
jelentése nem ugyanaz. Még elképzelni is lehetetlen, 
hogy kísérleti darabra mester-jelzés kerüljön. Ezzel 
szemben a litophán-lapon levő S-betü már nem massza
jel. Ezt számos körülmény bizonyítja. A litophán-
lapok már az 1841—42-es években speciális masszából 
készültek, mintahogy masszájuk ma sem azonos más 
használati edények masszáival. Általában a haszná
lati edények masszáiban az agyagnak és a kvarcnak 
együttes összege sem éri el, vagy csak alig haladja meg 
a kaolin-föld arányát, ezzel szemben a litophán-masz-
szánál a kaolin aránya mélyen alatta van az agyag és a 
kvarc együttes arányának. Érthető, és nem szorul 
különösebb magyarázatra, hogy a litophán-masszába 
sokkal kevesebb kaolint kevertek, mint más használati, 
vagy díszedények masszáiba. Ez a különbség annyira 
szembeszökő, hogy a litophán masszák külön típust 
képviseltek az egyes masszák variációi között. Más
részt ez a masszatípus már végleg kialakult és úgylát
szik a gyakorlat próbáját is kiállta, ezért ebben a 
masszatípusban nem folytak kísérletek 1841—42-ben. 
Az 1841 május 27-i égetéskor ugyanazt a masszát hasz
nálták, mint 1842 tavaszának kísérleteikor. A litophán 
massza használt alapképlete: 

50 Zetl. 
36 S. 
30 K. 
litophán 

Kétségtelen, hogy a már említett Y és Z massza az S 
massza továbbfejlesztett változata, a két típus között 
tehát belső összefüggésnek kell lennie. Az Y és a Z 
massza közti minőségi különbséget a masszába őrölt 
porcelánanyag alkotja. Általában a masszák összeté
teleit alkotó kaloinföld és a hozzátétanyag a betűjeles 
masszáknál közel azonos arányú, ezért nem tételez
hetjük fel, hogy a pontosan nem ismert S massza össze
tétele e használt és felismert tövényszerűségtől eltérne. 
Ez az a szempont, melynek alapján a litophánon lévő 
S-jelzést a Bakonyi Múzeum kannájától eltérően nem 
masszajelnek, hanem mester, vagy a kivitelező mono-
grammjának véljük. Ami pedig a két kanna anyagának 
finomságát illeti, erre nézve Molnár megfigyelése — 
ellentmondásossága mellett is — figyelemreméltó. A 
herendi gyár kannáján, noha benne Molnár nemcsak 
az első porcelánt, hanem az első herendi formát véli 
felismerni, semmi massza és máz-rendellenességet nem 
konstatál. Ezzel szemben, az ennél későbbinek vélt 
másik kanna, noha „anyaga porcelán, a máza még 
hajszálrepedéses. Az edény a porcelán kísérleteinek az 

alapanyagot illetően már befejezett, gyártásra alkal
mas állapotát mutatja. A máz összetétele vár megjaví
tásra, hogy a munka teljessé váljon" — olvashatjuk. 
Világos, hogy az S-jelzetes kannán mutatkozó máz
feszültséget igyekeztek kiküszöbölni a masszák és má
zak variálásával. Az Y és a Z massza próbái után meg
található a mázra vonatkozó kísérletre történő utalás. 
(Zur Probe macht Glasur gezaikt.) Miután az Y-jeles 
kanna a tökéletesített változat, az S-jeles kanna készí
tését korábbra kell tennünk. Ha a mázakra vonatkozó 
kísérletekre gondolunk, nem nehéz belátni a mondot
tak helyességét. 

Az eddigiek azonban csak azt bizonyítják, hogy az 
S betű egyik esetben masszajel, a másikban pedig al
kotói monogramm. Ismét felmerül a kérdés, kiben tisz
telhetjük a litophán lapok alkotóit, van-e reális ala
punk a mester személyének felfedéséhez ? 

Említettük, — s ez a kimutatásból kitűnik — hogy 
Fischer körül többen dolgoznak a megfelelő masszák 
és mázak előállításánál. Közülük Lipótra már utal
tunk, aki Mayer egyik receptjét bocsátja Fischer re-
delkezésére. Ki volt ez a Leopold, Fischer fia-e, vagy 
az üzem egyik masszamestere, nem dönthető el a ren
delkezésre álló adatok alapján. Mindössze annyi bizo
nyos, hogy Mayer távozása után jut némi szerephez 
Fischer üzemében. Mayerrel nagyjából egyidőben sze
repel egy Siegmund nevű mester is, aki vagy massza-
mesteri, vagy mintázói tevékenységet fejtett ki a He
rendi Porcelángyárban. Benne tiszteljük-e a litophá-
nok alkotóit, vagy más, mindeddig nem ismert S 
monogrammos mesterben ? Egyelőre megoldatlan 
kérdés. 

Az elmondottak kétségtelen bizonyítékai annak, 
hogy a Herendi Porcelángyár története korai perió
dusának számtalan részletkérdése tisztázatlan. Kb. az 
1850-es évekig folyik a különböző masszák és mázak 
kikísérletezése. Mikor ez a kísérlet-sor befejeződik, 
megszűnik a kísérletek során alkalmazott masszajelek 
használata. Ennek tulajdonítható, hogy ilyen jelzéssel 
a 40-es évek második felében már nem találkozunk. 

Az ,,S"-jeles porcelánok révén elsősorban Stingl — 
Mayer és Fischer kapcsolatainak kérdéseivel foglal
koztunk. Ennek ellenére olyan kérdéseket is felvetet
tünk, melyek egyes korai herendi anyagok, tárgyak fel
ismerését és meghatározását lehetővé teszik, vagy elő
segítik, megkönnyítik. Ismertetésünkből az is kiderül, 
hogy nagy mennyiségű régi porcelánt használtak fel 
Herenden masszajavítás céljára. Ez egyben arra mutat, 
hogy az elkövetkezendő időszakban sem remélhető 
1840 előtti herendi porcelán felismerése, vagy elő
kerülése. 
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Porzellane mit dem Buchstaben S im Bakony-Museum und im Kunstgewerblichen 
Museum 

Im Kunstgewerblichen Museum sind mehrere in 
Herend hergestellte Biskuit-Platten aufbewahrt, auf 
denen der Name und das Monogramm von Móric 
Fischer, die Zeit der Herstellung und ein großes S zu 
lesen sind. Diese Biskuit-Platten—nach den Jahreszah
len die sie an sich tragen — wurden in den Jahren 1842 
und 1843 hergestellt. Es ist bekannt daß zu dieser Zeit 
die Porzellanfabrik von Herend schon Móric Fischer 
gehört und so ist es klar wenn Name und Monogramm 
auf den Biskuits ihn als den Eigentümer kennzeichnen. 
Auf dem Grunde neulicher Forschungen hat es sich 
aber herausgestellt, daß Fischer vorangehend der Be
trieb dem der Herkunft nach Soproner Vince Stingl 
gehört hatte, der nach unseren Angaben schon 1825 
in Herend wohnte. Obwohl zahlreiche Angaben von 
seiner Tätigkeit in Herend zeugen, läßt nur ein neulich 
entdecktes Zeitungsartikel aus seinen Lebtagen ein 
Licht aufgehen, daß Vince Stingl sich Jahre hindurch 
mit der Herstellung von Porzellan befaßte. Nach 11 
Jahren, im Jahre 1839, haben seine Versuche zu einem 
Resultat geführt. Seine sich lange hinziehenden Ver
suche haben ihn finanziell erschöpft. Zu dieser Zeit 
knüpfte er eine Verbindung mit Móric Fischer an, der 
bis 1839 der Pächter der Steingutfabrik von Pápa war. 
Am Ende ist Fischer mit der Hilfe der Vince Stingl 
geliehenen Summen der alleinige Eigentümer der Fab
rik von Herend geworden. Aus den Geschehenen 
dürfte gefolgert werden, daß das Verbleiben von Stingl 
in Herend kein langwährendes sein konnte. Nach der 
Meinung von manchen Leuten dürfte das S auf den 
Biskuits das Monogramm von Stingl sein. Die Gele
genheit zu dieser Annahme wurde durch eine Tee
kanne des Bakonyer Museums geliefert, auf deren 
Boden den Biskuits gleich eine dreiziffrige Jahreszahl 
und ein S eingedruckt sind. Da die mittlere Ziffer der 
dreiziffrigcn Zahl nicht stark genug in die Masse ein
gedruckt ist, hat sie den Grund für verschiedene Inter
pretationen geboten. Obwohl die Ziffer- und Buch
stabentypen des Zeichens denen von den Erzeugnissen 
der Fabrik von Herend aus den Jahren 1840-42 ähn
lich sind, dürfte nach der Meinung eines Forschers 

die mittlere Ziffer ein 3 sein. So entstand die Annahme, 
wonach die Teekanne im Jahre 1831 hergestellt wor
den sein sollte. Diese Annahme wurde scheinbar durch 
das S unterstützt, das als der Anfangsbuchstabe von 
Stingl's Namen betrachtet werden konnte. Das genaue 
Gegenstück von dieser Kanne ist im Museum der Por
zellanfabrik von Herend aufbewahrt. Auf dieser wiede
rum sind die Konturen eines Pfeiles feststellbar. Die 
Biskuit-Platten mit der Jahreszahl 1843 des Kunstge
werblichen Museums hingegen schließen es völlig aus, 
daß die S für Stingl stehen könnten, da Stingl sich 
1842 nach den schriftlichen Angaben schon in Pápa 
aufhält. Das Problem wurde mit der Hilfe des in-
wischen aufgefundenen Brennungs-Probebuches von 
Fischer der Lösung näher gerückt. Die Angaben des 
Probebuches geginnen mit dem 24-sten März 1841. 
Über Stingl kann hier schon keine einzige Eintragung 
gefunden werden. Nach dem Probebuch soll Fischer 
nach dem Weggehen des seine „Arkana" sorgfältig 
verwahrenden Stingl in eine schwierige Lage geraten 
sein. Darum soll die Fortsetzung und die Festsetzung 
der Versuche notwendig geworden sein. Versuche nicht 
nur mit dem Anstrichmittel sondern auch solche mit 
der Masse waren in den Jahren 1841-42 im Gange. 
Die Massen und Anstrichmittel wurden mit verschie
denen Buchstaben des Alphabets bezeichnet. Ob
gleich keine Masse mit dem Buchstaben S in dem 
Zeitpunkt in Frage hergestellt wurde, wurde die Masse 
mit dem Buchstaben Y auch im Jahre 1841 hergestellt. 
Wenn auf Grund des Vorangehenden die obgenannte 
Kanne des Museums der Porzellanfabrik von Herend 
geprüft wird, wird es offenbar, daß das „pfeilartige 
Zeichen" in der Tat der in die Masse ungleichmäßig 
eingedruckte Buchstabe Y ist. Der Buchstabe S auf 
den Biskuit-Platten hingegen ist kein Masse-Zeichen, 
sondern der Anfangsbuchstabe des Namens von dem 
Masse-Hersteller. Er dürfte mit demselben Sigmund 
identisch sein, dem wir im Fischer's Verzeichnis begeg
nen können. 
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Les porcelaines marquées du chiffre S du Musée de Bakony 
et du Musée des Arts Décoratifs 

Le Musée des Arts Décoratifs garde plusieurs tablet
tes de biscuit où l'on peut lire le nom, le monogramme 
de Móric Fischer, ainsi que la date de la fabrication et 
un S majuscule. Ces tablettes de biscuit — d'après les 
millésime qu'elles portent — ont été faites en 1842 et 
1843. On sait qu'à cette époque Móric Fischer était déjà 
le propriétaire de la porcelainerie de Herend, il est 
donc tout naturel que l'on trouve son nom et son mo
nogramme sur ces biscuits. Cependant, grâce aux recher
ches récentes, nous savons que la manufacture — avant 
qu'elle fût la propriété de Fischer — appartenait à Vince 
Stingl, originaire de Sopron, qui, selon nos données, se 
trouvait à Herend avant 1825. Quoique plusieurs don
nées témoignent de son activité à Herend, seul un article 
de journal récemment découvert nous donne la preuve 
que Vince Stingl, durant des années, avait essayé de 
fabriquer de la porcelaine. En 1839, après 11 ans de 
recherches, ses efforts furent couronnés de succès, mais 
comme ces expériences avaient duré très longtemps, 
elles avaient épuisé ses ressources. C'était alors qu'il 
entra en relations avec Móric Fischer, qui fut jusqu'en 
1839 tenancier de la grèserie de Pápa. Finalement, grâ
ce aux prêts versés à Vince Stingl, Fischer devint le seul 
propriétaire de l'usine de Herend. La suite n'est pas 
difficile à deviner, Stingl ne devait plus faire long feu à 
Herend. Certains supposaient que la lettre S des biscuit 
était le sigle de Stingl. Cette hypothèse s'est formée à 
partir d'une théière gardée au Musée de Bakony. Au 
cul de ce pot il y a l'empreinte d'un millésime de trois 
chiffres et d'une lettre tout comme sur les biscuits. Mais, 
comme le chiffre médian du millésime n'était pas assez 
profondément gravé dans la matière, il a donné lieu à 
des interpértations différentes. Bien que les types des 
chiffres et de la lettre ressemblent à ceux des produits de 
l'Usine de Herend faits en 1840—42, un chercheur a 
cru que le chiffre médian était un 3. C'est ainsi que se 

fit jour le raisonnement logique d'après lequel la théi
ère avait été faite en 1831. La lettre S —• considérée com
me l'initiale du nom de Stingl — semblait appuyer cette 
hypothèse. Le Musée de la Porcelainerie de Herend 
garde la réplique de cette théière : or sur се+*е pièce on 
trouve les contours d'une empreinte en forme de flèche. 
D'autre part la tablette de biscuit au millésime 1843 
Musée des Arts Décoratifs contredit catégoriquement 
cette hypothèse que l'S soit l'initiale de Stingl, puisque 
—• d'après nos documents écrits —en 1842 Stingl était 
déjà à Pápa. Grâce au registre d'essais de cuisons de 
Fischer, retrouvé entretemps, nous avons réussi à app
rocher la solution. La première donnée du registre est 
du 24 mars 1841. Nous n'y trouvons aucune notation 
qui mentionne Stingl. D'après le registre d'essai de 
cuisson, Fischer se trouvait dans une situation diffici
le après le départ de Stingl qui gardait jalousement ses 
„arcanes". 
C'est pourquoi il fallait continuer les expériences et 
l'enregistrement des résultats. En 1841—42 furent ef
fectués non seulement des essais de couverte mais aussi 
de pâte. On marquait les pâtes et les couvertes des dif
férentes lettres de l'alphabet. Quoi que l'on n'ait pas 
fait à cette époque de masse marquée de lettre S, on a 
procédé à l'essai d'une masse Y même en 1841. Si nous 
examinons la théière en question du Musée de la Por
celainerie de Herend en tenant compte de ce que nous 
venons de dire, il est évident que l'empreinte sagittale 
du signe n'est qu'une lettre Y, mal gravée dans la masse. 
Mais le S des tablettes de biscuit n'est pas le signe de la 
masse, c'est peut-être la première lettre du non du mon
teur qui l'a préparée. Il est possible qu'il soit identifi
able à ce Sigmund dont nous retrouvons le nom dans 
le registre de Fischer. 
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ФАРФОР С МАРКОЙ В ФОРМЕ БУКВЫ „S" В БАКОНЬСКОМ МУЗЕЕ 
И В МУЗЕЕ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

В Музее прикладного искусства хранится много 
изделий из бисквитнго фарфора херендского произ
водства, на которых можно различить имя, моно
грамму Морица Фишера, дату изготовления и боль
шую букву „S". Этот бисквитный фарфор, СУДЯ ПО 
обозначенным на нем числам, был изготовлен в 1842-м 
и в 1843-м годах. Известно, что херендский фарфо
ровый завод принадлежал в то время уже Морицу 
Фишеру •— ведь на бисквитах обозначены его имя 
и монограмма. Из новейших исследований общеиз
вестно, что до Фишера завод принадлежал шопронцу 
Винце Штпнглю, который, по имеющимся сведениям, 
уже в 1825-м году находился в Херенде. Хотя мно
жество данных свидетельствует о его деятельности 
в Херенде, только недавно найденная старая газетная 
статья проливает свет на тот факт, что Винце Штпнгль 
годами занимался изготовлением фарфора. Опыты, 
продолжавшиеся в течение одиннадцати лет, в 1839-м 
году увенчались успехом. Эти затянувшиеся опыты 
истощили его материально. Вот тогда-то он вступил 
в связь с Морицом Фишером, который до 1839-го 
года был арендатором папайского фаянсового завода. 
В конце концов, благодаря займу, который он пре
доставил Штпнглю, Фишер стал хозяином херенд
ского фарфорового завода. Принимая во внимание 
эти обстоятельства, можно думать, что Штпнгль не 
мог после этого долго оставаться в Херенде. Некото
рые считают, что находящаяся на бисквитах буква 
„S", является монограммой Штингля. Это предполо
жение вызвал находящийся в Баконьском музее чай
ник, на дне которого, точно так же, как и на бискви
тах, ВЫТИСНУТЫ: год, обозначающийся тремя цифрами-
и буква „S". ПОСКОЛЬКУ средний знак трехзначного 
числа не достаточно хорошо отпечатался на массе, 
это дало повод к различным догадкам в его расшиф
ровке. Хотя типы чисел и букв клейма и были похо
жими на применявшиеся на херендском фарфоровом 
заводе в 1840—42 гг., один из исследователей прочел 

средний знак как цифру „ 3 " . 'Гак возникло логичес
кое построение, из которого следовало, что чайник 
был изготовлен в 1831-м году. Это предположение 
внешне подтверждала и буква „S", которую приняли 
за первую букву имени Штпнгль. Точная копия этого 
чайника находится в музее прикладного искусства. 
На втором же чайнике можно различить контуры 
стрелообразного знака. Изделие бисквитного фар
фора, находящееся в музее прикладного искусства, 
с числом, указывающим на год 1843-й, совершенно 
исключает, чтобы мы под буквой „S" подразумевали 
Штпнгль, так как Штпнгль, судя по письменным 
источникам, в 1842-м году уже был в Папе. К раз
решению проблему удалось приблизить благодаря 
найденной книге для регистрации проб обжига. За
писи в книге проб начинаются с 24-го .марта 1841-го 
года. В ней нет ни одной записи о Штингле. СУДЯ по 
книге, Фишер после ухода Штингля, ревностно ох
ранявшего свои производственные секреты, попал в 
тяжелое положение. По этой причине было необходи
мо проводить новые опыты и вести их регистрацию. 
В 1841—42 гг. производились пробы не только новых 
глазурей, но и новых масс. Глазури и массы обозна
чали различными буквами латинского алфавита. 
Изготовление массы, обозначаемой буквой „S", в 
упоминаемое нами время не производилось, тогда как 
массу, обозначаемую буквой „Y", изготовляли и в 
1841-м году. Если после всего сказанного мы осмот
рим чайник музея херендского фарфорового завода, 
станет ясно, что находящийся на клейме „стрелооб
разный знак", собственно говоря, — неравномерно 
отпечатавшаяся на массе буква „Y". Имеющаяся на 
изделиях из бисквитного фарфора буква „S" не 
является знаком, обозначающим массу, а начальной 
буквой имени лица, изготовившего массу. Возможно 
он тождественен тому Шигмунду, с именем которого 
мы встречаемся в записях Фишера. 
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