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Babits korai verse elvarázsolt – aki képes egy öreg karszéknek begyet tulajdoní-

tani, mint egy madárnak, egy enteriőr minden egyes prózai tárgyának lelket adni, 

ahol sír az asztal, szöggel van keretre feszítve a kép, mint a Megváltó a kereszt-

re, annak van fogalma a tárgyi világ metafizikájáról. A gyermek még érzékeny a 

tárgyak lelkére. Pólyálja a csuhébabát, meg ne fázzon, pálcára pattan, paripának 

véli. Szóba tud állni a tárgyak lelkével. Művészek, kivételesen érzékeny embe-

rek megőrzik ezt a képességüket. A francia filozófus, Gaston Bachelard egy 

háztetőt, egy lépcsőt, kemencepadkát is képes szóra bírni, a többség által lelket-

lennek vélt objektumok lelkével beszélget.1 A szó legmélyebb értelmében vett 

gyűjtő azért veszi körül magát tárgyakkal, mert képes megszólítani és megszó-

laltatni őket, suttog hozzájuk, kifaggatja, kinyomozza a sorsukat, meghallgatja a 

történetüket, letörli a könnyüket. Igyekszik mindent megtudni anyagukról, ere-

detükről, formálódásukról, a korról, amelyben keletkeztek vagy létrehívták őket, 

stílusukról, az emberek életében eljátszott szerepükről. 

 A dán Hans Christian Andersen különös adottsággal szólaltatta meg a tár-

gyakat; meséi másról sem szólnak, mint a némának és lelketlennek gondolt tár-

gyak beszélgetéséről, titkos életéről. Megszólal a tűzszerszám, a sárcipő, az 

ólomkatona, a papírból kivágott táncosnő, a színes esernyő, a fenyőfa, a varrótű, 

az öreg utcai lámpás, de egy letörött üvegpalack nyaka is beszédes tárggyá vál-

tozik, hasznosítja magát, madáritatóvá alakul egy csepp kalitkában az éneklő 

kenderike számára.2    

A gyűjtő dolga tehát mindent megtudni a tárgyakról, és szóra bírni azokat, 

hogy akiknek nincs fülük erre a hangra, azok is meghallják. 

* 

A porcelán iránti vonzalmam eszméletemmel egyidős. Apai nagynéném szo-

bájában volt egy vitrin, alsó polcán igénytelen porcelán szobrocskákkal. Egyszer 

                                                           
1 Gaston Bachelard: A tér poétikája, ford. Bereczki Péter, Kijárat Kiadó, Bp. 2011. 
2 H. Christian Andersen: Mesék és történetek, Magvető, Bp. 2001. ford. Rab Zsuzsa, Uő: 

Mesék és történetek felnőtteknek, Polar Könyvek, Szeged, 2005.ford. Kertész Judit 
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megkaptam néhányat játszani. Anyaguk elbűvölt. Finoman egymáshoz koccintva 

csengő hangot adtak. Későbbi emlékeim alapján olcsó hollóházi zenészfigurák 

voltak, a gyár leggyengébb, hatvanas években kibocsátott darabjaiból. Terítésnél 

elméláztam a tányérok anyagán és levonós rózsáin – nem szerettem enni, húztam 

az időt. Ma már tudom, hogy házaló kereskedők terítették azt az olcsó, levonók-

kal díszített cseh asztali tömegárut, amiből a családi asztalnál a húslevest kana-

laztuk. Mindig megkocogtattam a kanállal a tányért, szerettem hallani a csengő 

hangot, vagy ha hajszálrepedt volt a tányér, ami bizony gyakran előfordult, ak-

kor más hangot adott a fényes, fehér, áttetsző anyag. A karimán plasztikus növé-

nyi dísz futott körbe, a rózsák körvonalát levonó keretezte, ebbe húzott gyors 

ecsetjével rózsaszín sávot a szalag mellett ülő festő vagy festőnő. Nem tetszett, a 

szépről már nyolcévesen is más elképzelésem volt. Egy nyáron a herendi gyár-

ban követhettem a készítés fázisait, és a múzeum üvegvitrinjeiben végre szem-

ügyre vehettem az európai gyárak készítményeit utánzó herendi tárgyakat, törté-

neti sorrendbe rakva. Segítségükkel és olvasmányaim alapján alakult ki évek 

hosszú során át az a gyűjteményemet összeterelő ízlésvilág, érzelmi hangoltság, 

mely később, esztétikai alapvetéssé finomulva, érzékennyé tett az egyes porce-

lánból készült tárgyak iránt. Ez az érzékenység lassan formálódott, olykor szen-

vedéllyé erősödött, bírvággyá, hogy a szépségnek azon pici részletét, amit az 

adott porcelán képviselt, a magaménak tudhassam. Mivel csaknem minden nyá-

ron megfordultam Laborfalvy Róza és Jókai Mór nyári otthonában Balatonfüre-

den, a régi, szellemében a két művészhez sokkal hűbb kiállításon, ez az enteriőr 

sokat formált fiatal képzeletemen. A biedermeier atmoszféráját híven visszaadó, 

a mai, jelenvalót megelőző, igényes és letisztult kiállítás számos házi porcelánt 

felvonultatott. Többek között a híres, ma az Iparművészeti Múzeum gyűjtemé-

nyében őrzött, balatonfüredi vedutákkal és tájképi elemekkel díszített herendi 

teáskészletet, amely originális mű, végre nem másolat, hanem a hazaszeretet és a 

lokálpatriotizmus szép lenyomata.3 A Róza asszony emlékére berendezett szo-

bában akkoriban a vitrin legalsó polcán foglalt helyet az a rózsaszín festésű, 

biedermeier stílusú, talpán CF benyomott jelet viselő, dúsan aranyozott teáskan-

na – a CF jelzést a cseh Pirkenhammer gyár 1846–53-ig alkalmazta –, melynek 

kiöntő csőrét, a csorbulást megelőzendő, Róza maga toldatta meg ezüsttel. Leg-

alábbis az egykori múzeumőr, idős hölgy szóbeli közlése szerint, meglehetősen 

hihetően hangzott. E kannához tartozik az alatta található, szintén rózsaszín, 

levelet formázó, dúsan aranyozott, CF jelet viselő pirkenhammeri tálca, amely 

plasztikailag is remek alkotás. Laborfalvy Róza szenvedélye a porcelánok iránt 

közismert volt. Az ő tulajdonát képezte egy füredi régiségkereskedő szerint az 

F&M jelzésű, rózsaszín, arany keretbe foglalt, biedermeier leányarcképpel ellá-

                                                           
3 www.imm.hu/hu/contents/25keramia+es+uveggyujtemeny/5 
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tott csésze.4 A kanna érdekessége még, hogy a növényi indát imitáló fülének és 

csőrének a sima rózsaszín festés fölött lüszteres, fémesen fénylő bevonata van. 

 

 

1. kép   

Gyűjteményem egyik legkedvesebbje ez a három biedermeier tárgy, annál is 

inkább, mert Jókai írói nagyságát, személyiségének nagyvonalú emelkedettségét, 

Rózával kötött házasságának mennyét és poklát mindig közel éreztem magam-

hoz, valahányszor ránéztem vagy megérintettem (1. kép). Az évenkénti zarán-

doklat az ő füredi nyaralójukba csak megerősítette ezeket az érzéseket és gondo-

latokat. Legutóbb Szilasi László remek hármas írói arcképe, érzékeny triptichon-

ja idézte föl Babits, Jókai és Bessenyei emlékét.5 Jókai szabadságharc utáni rej-

tőzködésének, a nemzeti és személyes kataklizmának drámai naplója, Móricz és 

Róza szerelmi próbájának királyvize ez a szöveg. 

Maradjunk a közelükben, Jókai és Róza jó kalauzok lennének a gyűjtemé-

nyemben. Vajon mi tetszene nekik? Mit csipegetne ki Róza? A komlólevél min-

                                                           
4 Ezt a jelet 1853-tól 1873-ig használta a pirkenhammeri gyár. Dr. James D. Henderson: 

Bohemian Decorated Porcelain, Schiffer Publishing Ltd. 4880 Lower Valley Road, 

Atglen, PA 19310 USA 
5 Szilasi László: Amíg másokkal voltunk, Magvető, 2016. 
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tás bécsi étkészlettel biztosan szívesen megterítene, hiszen élete második felében 

többet sürgölődött a konyhában, mint a színpadon (2. kép). 

 

 

2. kép 

A tányér aljára fémbélyegzővel nyomták be a 843-as számot, mellé a bécsi paj-

zsot és az 59-es formaszámot. A tányér formája barokk, plasztikus növényi ele-

mekkel a karimán, öblében bordói vörös komlólevelekkel. A perem plasztikus 

díszeit kékkel festették, a körvonalat is. A gyár csillaga ekkor már lefelé ment, 

nem telt aranyozásra. Sorgenthal, a gyár fénykorának tanúja 1805-ben meghalt, 

ezután kezdett veszíteni a jelentőségéből a bécsi porcelángyár, s csúszott a mi-

nőség egyre lejjebb, egészen a gyár 1864-es megszűnéséig. Különös, hogy a 

birtokomban levő tizenkilenc tányéron alig akad két egyforma évszám: 842, 843, 

844, 845 fordul elő leggyakrabban. Kár, hogy 1848-as nincsen, pedig akkor ta-

lálkozott Móricz és Róza, aki asztaldísz gyanánt biztosan használná – különösen 

ha találkozásuk emlékére terítene – a hófehér, arannyal pazarul festett, korai 

elbogeni tulipánvázát, s akkor öt szálat tenne e gyönge, kesernyés illatú, török 

eredetű, pompás virágból március idusán (3. kép). 
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3. kép 

Téglány talapzaton álló, szétágazó ujjak alkotják a váza testét, arannyal gaz-

dagon festve. Arany levélmintázat borítja az oldalait, a talapzatot arany kartusok 

ékítik. Magam is minden tavasszal megtisztelem ezt a régi, nemes tárgyat öt szál 

tulipánnal. Itt, Közép-Európában ritka a tulipánváza, a delfti gyárakban még 

emeletes is készült belőlük. Ritka szerencse volt e tökéletesen ép, a tizenkilence-

dik század első harmadából származó, elbogeni gyárban készült, kézzel, gondo-

san festett darabra bukkanni a régiségvásárban.  

Ha tovább kergetőzünk az asztal körül, áttérhetünk más finomságok fogyasz-

tására. Biedermeier kávéskannák, aprósütemények kínálására alkalmas tálkák, 

teás és kávés csészék kínálkoznak a gyűjtemény darabjaiból. Egészen apró sü-

teményeket, bonbonokat kínálhatunk erről az 1780 és 1810 között készült, tal-

pas, arannyal bevont, klasszicista stílusú, matt arany tölgykoszorúval ékített 

bécsi tálkáról. A közepén fehér alapon stilizált arany nap tündököl (4. kép). 
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4. kép 

A tárgy a bécsi gyár fénykorában, a 

Sorgenthal-korszakban készült.6 Ké-

sőbb a hanyatló bécsi gyárral sok 

cseh manufaktúra kelt versenyre, s 

ebben a versenyben a híres gyár alul-

maradt. Ugyanis a cseh porcelángyá-

rak a működő kaolinbányákra tele-

pültek, a porcelán gyártásához szük-

séges mindhárom anyag – kaolin, 

kvarc, földpát – a közelben rendelke-

zésre állt. Bécsnek viszont drága 

pénzért, messziről kellett vásárolnia, 

szállíttatnia az alapanyagokat, s nem 

bírta a versenyt. Ráadásul a Carlsbad környéki bányákból egészen kiváló minő-

ségű kaolint termeltek ki. Ez a két remek, tájképes levonóval díszített, dúsan 

aranyozott, biedermeier kávéskanna cseh gyárból került ki, a nagyobb Lippert és 

Haas schlaggenwaldi manufaktúrájából, 1830–1847 között, a kisebb a már emlí-

tett pirkenhammeri gyárból, 1846–1853 között. Ugyanilyen, levonós, tájképes 

csészéből fogyasztható hozzá a kávé. A jellegzetes biedermeier kávéskannát 

készítették un. bécsi rózsás dekorral is, az talán még népszerűbb volt. (5. kép) 

 

5. kép 

A német gyárak kezdetben nem 

mindig tudtak egyenletes fehérségű, jó 

minőségű kaolinhoz jutni, illetve a 

kezdeti technológia miatt gyakran 

maradt a masszában szennyező anyag, 

ami miatt a kész tárgy szürkés színű, 

esetleg fekete pontokkal pettyezett 

maradt. Ilyen ez a pici kávéscsésze is: 

Ludwigsburgban készült, a 18. század 

második felében. Plasztikus díszítése 

pikkelyeket formáz, a porcelán, bár 

áttetsző, és szép, csengő hangot ad, 

nem hófehér, és fekete pettyek is látha-

tók rajta. Gyakorlott kéz finom ecset-

                                                           
6 Konrad Sorgenthal, 1749–1829, máz alatti kék pajzs, évszám nélkül 
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tel festette az oldalára a purpur színű rózsából, sárga pöttyös harangvirágból, 

nefelejcsből, pipacsból álló csokrot; szokatlan bukéta, de szép (6. kép). 

 

 

6. kép 

Teát kétféle csészéből is fo-

gyaszthatunk. A korai meisseni, 

kagylóra emlékeztető plasztikájú 

tányérjáról az idő eltüntette az 

aranyozást, de a csészén annál 

dúsabban megmaradt. Elbogeni 

párja vadrózsa-csokorral díszített, 

a felület arannyal festett dús nö-

vényi indázattal borított, alig ma-

radt rajta szabad felület (7. kép). 

 
 

 

7. kép  
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Mondják, idős korára Róza házsártos természetű lett, öreg öltöztetőnői, sta-

tisztái hozták-vitték a pletykát. Üldögéltek a konyhában, a szalonban, rettentő 

hangerővel káricsáltak, hírre éhesen. Ették a kalácsot, itták a kávét, a teát, mele-

gedtek, pergett a nyelvük. Megnézték a vitrint. Dicsérték. Abból a kékkel festett, 

egyszerű kosárból is kínálhatod a pogácsát, Róza – szinte hallom a hangjukat. A 

vitrinben sorakozott a többi Ranftl Muster, vagyis bécsi, kék szalagmintás kő-

edénnyel, porcelánnal együtt ez a holicsi kosár. Tányérok, tálaló edények is 

voltak ebből a bécsi mustrásnak nevezett fajtából, mindenféle gyárban készítet-

tek annak idején ilyeneket. Eredetileg Bécsben találták ki ezt az egyszerű, de 

tiszta és kedves díszítményt, ami gyorsan elterjedt az összes európai manufaktú-

rában. Herenden porcelánból gyártottak ilyen készletet a korai években, de Ho-

lics, Pápa, Kassa, Telkibánya, Apátfalva, Carlsbad, Elbogen is szívesen alkal-

mazta máz alatt, máz felett, porcelánra, kőedényre, ahogy esett. Biztos vagyok 

abban, hogy Rózának is volt ilyen, a Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi és Arany 

hagyatékából is őriz bécsi kék szalagmintás tálakat, háromlábú tejesedényt. 

Gyűjteményem szalagmintás kannái, cukordobozai Tatán, Holicson, Elbogenben 

készültek, a 18. század végén és a 19. század elején. A tálak Elbogenből és 

Carlsbadból valók, a tányérok Thun gróf klösterlei gyárát dicsérik (8. kép). 

 

8. kép:  

Azért mégiscsak a vitrin megszemlélése volt az igazi élvezet az idős hölgyek 

számára. Amíg hiányos fogazatukkal nyammogták a kalácsot meg a süteményt, 

iszogatták a kávét meg a teát, legeltették a szemüket a vitrin tárgyain: Róza jubi-

leumi ezüst koszorúján, ritkán használt rózsaszín kannáján, fekete strucctoll 

legyezőjén. Három csudaszép leányzó állt a vitrin tetején, a herendi lámpa előtt: 

közöttük a berlini potpourri-vázácskák (mitagadás, egy kis illatosító nem ártott 

ennyi ritkán mosakodó vénasszony mellé). Vagy mit is beszélek, a középen álló 
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figura lehetett volna a grófnő Mozart Figaro házassága című operájából, olyan 

méltóságteljes és komoly szépség, szakasztott Almaviva grófné, aki maga mellé 

állított két szobalányt, Susannát és Blondét, a Szöktetésből. Mindhárom női alak 

gyertyatartó-funkcióval készült, illetve készítésük ürügyéül a gyertyatartás szol-

gált, de tulajdonképpen nem azok, hanem szobrok, porcelánból. A Bohémiai 

porcelán című könyvből tudjuk, hogy a legszebb figurákat a prágai és a klöster-

lei gyárban formázták.7 A porcelánkészítés mestere, Christian Nonne dolgozta ki 

a gyár működését, és emelte magas színvonalra, a tulajdonos, Thun gróf meg-

elégedésére. A gyár 1794-es alapításától máig működik. Fénykorát az 1800-as 

évek derekán élte, prágai és bécsi 

kiállításokon nyert díjakat. Festett 

bisquit figurái a legigényesebben 

megformáltak. A klösterlei gyár 

technikai és művészi felkészült-

sége vetekszik a német porcelá-

nokkal, ezért a figurák bátran 

összehasonlíthatók plasztikai 

megformáltság és színezés szem-

pontjából egyaránt, és nem ma-

radnak alul ebben a versenyben. 

A vitrin tetején álló három nő-

alak Klösterlében készült, az 

1850–1860-as években. Anyaga 

mindegyiknek bisquit, vagyis máz 

nélküli, festett porcelán. Az egy-

szerűség kedvéért grófnőnek ne-

vezett figura harminckét centimé-

ter magas, maga a nőalak tizen-

nyolc centiméter. Fatörzset imitá-

ló támasz előtt áll, amiből bronz-

színű levelekkel díszes fém gyer-

tyatartó emelkedik ki, két ágán 

porcelán gyertyacsészét tartva. 

Ezekről metszett üvegcseppek függenek, összecsendülve szép hangot adnak. A 

grófnő arca ábrándos, tekintete a távolba néz, haja fehér, rizsporos, öltözéke 

rokokó-későbarokk stílusú, előkelő, finom mintázatú szoknyáján arany pettyek, 

egyik kezében rózsa, másikban csipkés kendőt szorít. A fej kidolgozása, az 

ecsetkezelés módja eltéveszthetetlen, mint a kézírás, s bár a tárgy jelzetlen, két-

                                                           
7 Emanuel Poche: Böhmisches Porzellan, Artia, 1956. Prag, Fotografien von Josef Ehm 
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ség nélkül beazonosítható. A gyár szobrásza ekkor Anton Lechner, festői Anton 

Voigt és Heinrich Christian Eschner. Igazgatója ez idő tájt Karl Venier (9. kép). 

Almaviva grófné két szobalánya két különböző temperamentumot képvisel: 

egyikük mezítláb perdül táncra, a másikuk szende tekintettel támaszkodik egy 

posztamensnek, melyre vázához hasonló gyertyatartót emel. A figura dinamikus, 

lába lépéshez széttárva, öltözéke a szobalányok tipikus, szemrevaló pruszlikja és 

szoknyája, hajában piros szalagcsokor, cipője szintén piros. A másik leányzó 

mezítláb táncol, fejét a tánc lendületében büszkén felveti, haját főkötő takarja, 

arcán nem tükröződik érzelem. Talán színésznő, mint egykor Laborfalvy Róza? 

(10. kép) 

 

  

10. kép 

Abban bizonyosak vagyunk, hogy mind Róza, mind vendégei örömüket lel-

ték volna a három klösterlei figurában.  

* 

Összes porcelánjaim közül ennek a prágai vázának volt a legmagasabb ára, pe-

dig törékenyért sokat nem szeretek adni, de ez ritka pompás darab, talpán be-

nyomott jel: K&G, PRAG,1842. Füles urnaváza, mesterien formált és festett 

biedermeier darab, türkizkékben és aranyban fürdik, két oldalát mesés csokor 

díszíti: rózsa, hajnalka, tulipán. Huszonnégy centiméter magas, tizennyolc cen-

timéter széles, színe és mintázata jellegzetesen biedermeier, plasztikája pazarló-
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an gazdag későbarokk. Anyaga vastag, de tiszta, áttetsző, csengő porcelán, ége-

tése hibátlan, nem torzítja égetési repedés, deformálódás. A vastag aranyozás, 

ami oly jellegzetes dísze a cseh porcelán tárgyaknak, szinte teljes épségben 

megmaradt a felületen. Technológiai és esztétikai értelemben egyaránt a legma-

gasabb színvonalat képviseli (11. kép). 

 

11. kép 

Egy gyűjteményben mindig vannak egyenlőbbek, azaz a szívhez közelebb ál-

ló darabok, amelyek akár alkalmilag, akár tartósan a gyűjtő kiválasztottjai, és a 

gyűjtemény gerincét alkotják. A gyűjtő személyes emlékei, érdeklődése, a tár-

gyakról szerzett tudása, ízlésének alakulása befolyásolhatja, időről időre megvál-

toztathatja a szeretett tárgyak rangsorát. Ugyanakkor vannak megmagyarázhatat-

lan vonzalmak. Soha nem jártam Karlsbadban és környékén, mégis mindig meg-

dobban a szívem, ha régi cseh porcelánt látok. Anyaguk stabilitása, kitűnő minő-

ségük, nemes formájuk, élénk színeik, gazdag aranyozásuk könnyen felismerhe-



324  UJVÁROSI EMESE 

tővé és beazonosíthatóvá teszik ezeket a darabokat. Szívesen végignézném 

Schlaggenwald, Pirkenhammer, Elbogen, Klösterle gyárait, s talán egyszer meg 

is teszem. Számomra a cseh porcelán mindig a cseh kultúrát reprezentálja, fel-

idézi a vad és titokzatos Karlsbad környéki erdős hegyvidéket, a Moldvát, úgy, 

ahogy Georg Sand: Consuelo című romantikus regényében megjelenik. 

Voltam viszont Koppenhágában, és nem mulasztottam el a Királyi Porcelán-

gyárat meglátogatni. Akkoriban nálunk még lenézték a biciklivel közlekedőket, 

és városi, kölcsönözhető kerékpárokról sem hallott még senki. Egy dán koroná-

ért lehetett biciklit bérelni, azzal tekertem ki a gyárhoz. A portástól érdeklődtem, 

hol találom a bemutató termet. Vörös téglás, barátságtalan épület felé mutatott a 

rideg gyártelepen. Nyikorgó, hatalmas ajtónak kellett feszülni, senki sem volt a 

sötét előtérben. Felmentem a lépcsőn, s egy, az előbbihez hasonló, de valamivel 

kisebb ajtón kopogtattam. Nem érkezett válasz, ezért nagy erővel benyomtam 

ezt is, és egy poros, magas, üveges szekrényekkel tagolt, folyosókra osztott ha-

talmas térbe kerültem. Az üveges tárlók polcai zsúfolva voltak az 1775 óta gyár-

tott porcelán tárgyakkal, időbeli rendben sorakoztak, felfoghatatlan mennyiség-

ben. A felhős délelőtt szürkeségét a talán soha nem mosott ablakok homálya 

növelte, a szekrények alsó része zárva volt. Szorongva és elveszetten lépkedtem 

a furcsa térben, amikor nyikordulást hallottam, és egyszer csak előttem állt egy 

ápolt, decens, barátságos idős hölgy, aki először dánul, majd angolul kérdezte, 

mit akarok. Amennyire szerény angolságom engedte, beszéltem neki a porcelá-

nok iránti vonzalmamról, és előadtam azt a keveset, amit a dán királyi porce-

lánmanufaktúráról hallottam. Türelmesen mosolygott, aztán elkezdett kalauzolni 

az archívumban, egy-egy kisebb tárgyat szemléltetésképpen kiemelt a vitrinek-

ből, sárgult újságokat, katalógusokat mutatott, s elvezetett egy teljes Flora Dani-

ca készletet rejtő, hatalmas üveges szekrényhez.8 Mutatott tájképes urnavázákat, 

melyeket a régi Koppenhága vedutái díszítettek, bájos, kék szalmavirág- dekorú 

teáskészleteket, és a tizenkilencedik század végén készült, máz alatti festésű, 

kékes-szürkés Art Nouveau vázákat, figurákat. Legalább két órán át tanított, 

foglalkozott velem, mialatt a szemem, mint a szivacs, szívta magába a felséges 

látnivalókat. Hálás kézfogással vettem tőle búcsút, mindig emlékezni fogok rá, 

hogy engem, az idegent, barátsággal, bizalommal és nagyvonalúsággal fogadott, 

s hatalmas tudásából valamennyit átadott.  

A koppenhágai porcelánokkal való találkozás nem múlt el nyom nélkül. Az 

egyetlen debreceni aukciós házban pillantottam meg három gyönyörű dán vázát: 

a pitypangos Royal Copenhagen jelzésű, 1908-ból való darab szépsége kivételes. 

A másik kettő a Bing & Grondahl gyárból került ki, a nagyobb szélfútta dán tájat 

ábrázol szélmalommal, a kisebb hullámzó tengeren haladó vitorlás hajót. Ezek-

nek a máz alatt kékkel festett, csaknem monokróm tárgyaknak a szépsége abból 

                                                           
8 www.floradanicaonline.com/the _history_about_royal_copenhagen_ 

http://www.floradanicaonline.com/the
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ered, hogy a szemlélő mintha a hajnali pára kékségén átszűrve érzékelné a lát-

ványt. Birtokolok még egy Royal Copenhagen kínálót, plasztikus rák díszít-

ménnyel, erre egy balatonfüredi régiségkereskedésben akadtam (12. kép). 

 

12. kép 

Magyarországon nem ismerik, és kevéssé értékelik a dán porcelánt, ritkán le-

het találkozni vele. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye tartalmaz néhány 

1890 és 1905 között készült Royal Copenhagen vázát, de egyik sem olyan szép, 

mint az, amelyikre a pitypangot festették.9 Sajnos, Flora Danica tárgyam nincs, 

pedig ez a dekor a legszebb, leghazafiasabb, legelegánsabb az összes európai 

gyár mintakincse közül. Több mint háromezer színezett, Dánia flórájáról készült 

rézmetszet képezi ennek a felséges, a felvilágosodás szelleme által ihletett de-

kornak az alapját. VII. Keresztély dán király Katalin cárnőnek szánta ezt a párat-

lan ajándékot, melyet a cárnő halála miatt sosem tudtak átadni, ezért a dán kirá-

lyi ház birtokában maradt. Johann Christoph Bayer festő tizenkét évig tartó 

munkájába került, míg a rézmetszetek közül ezernyolcszázat porcelánfestmén--

nyé formált. Elmélyült, pontos, a tökéletességet kísértő munkája páratlan műal-

kotást hozott létre: a porcelánművészet Enciklopédiáját, a felvilágosodás, a tu-

domány apoteózisát. A herendi Viktória-minta lopás, kínai előkép utánzata el-

árulja Herend eredeti szerepét, ami az arisztokrata családok által használt euró-

pai készletek darabjainak pótlásán alapult. Másolt, utánzott, s nem jutott eszébe 

                                                           
9 Horváth Hilda: Iparművészeti kincsek Magyarországon, Athenaeum Kiadó, Bp., 2000. 
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a tervezőknek, hogy a magyar rétek dudváját liliommá szenteljék a porcelánége-

tő kemencék tüzében. A dánok merték a lósóskát, az útilaput a legszebbnek és 

legértékesebbnek gondolt, királyi ajándéknak szánt készletükre helyezni, mert 

nekik az utolsó porcsin is szent volt, ami dán földön termett. Hazájuk, ami sziget 

és félsziget, szélfútta dűne és az Északi- tenger gránit sziklája, otthont ad nekik 

évezredek óta. Sirályos étkészletükből egy teáscsészém van, aljjal.10 

Minden gyűjtemény hosszan tudna beszélni önmagáról, de talán szerencsé-

sebb, ha itt lezárjuk a látnivalók sorát. Pedig még semmit sem szóltam a meg-

szerzés élményéről, a meghatározás izgalmáról, a tárgyak belesimulásáról a 

meglevők sorába. Az íróasztalomon két tizenkilencedik századi gyufatartó áll, 

bennük gemkapcsok, ceruzabelek, radírok. Schwartzlot festéssel szárnyas kis 

amorettek röpködnek rajtuk (13. kép).  

 

13. kép 

Vigyáznak rám, a gyűjteményemre, az olvasóra, ha szeretett nézelődni és 

gyönyörködni benne. Pici szárnyaikkal búcsút intenek.  

 

                                                           
10 Royal Copenhagen Porcelain 1775–2000, NYT Nordisk Forlag, Arnold Busck, é. n. 


