
Hogy az iparművészeti iskola a dolgoknak 
kereskedelmi részét hogyan üti majd nyélbe, 
arról fölösleges e helyen beszélni ; a lényeg az, 
hogy erről ís gondoskodni fog. 

És gondoskodni fog mindig a munkásnép 
anyagi érdekeinek szigorú szemmeltartásával. 
Anyagi hasznot nem keres. Gondoskodik majd 
főképen megbízható külföldi összeköttetésekről, 
hogy a magyar háziipar termékei az ország 
határain túl ís jó piacra találjanak. 

Az iparművészeti iskola egyébként sokat 
vár a mostanában megalakult, »Orsz. Háziipari 
Szövetség« támogatásától. Az »Orsz. Háziipari 
Szövetségnek « és az iparművészeti iskola » Házi
ipari osztályának « ma-holnap egy szerves egésszé 
kellene összeforrnia. Mindegyiknek megvan a 
maga külön hatásköre s a maga hatáskörének 
betöltésére egyik ís, másik ís jól be van rendezve. 
Az iskola tanít, oktat szeretettel, lelkesedéssel, 
gondoskodik tanerőkről, munkásnőkről, terve
zőkről és mintákról, munkatelepről és szakisko
lákról és mindezek segítségével a lehető legjobb 

művészi kézimunkákról, — az Orsz. Háziipari 
Szövetségnek pedig csak arról kellene gondos
kodnia, hogy ez a munka ne legyen hiábavaló. 

S milyen könnyű volna ennek a feladat
nak megfelelni. Az Orsz. Háziipari Szövetséget 
hazánk főurai hölgyeinek színe-java alkotja. 
Ha a Háziipari Szövetség latba veti megbecsül
hetetlen erkölcsi és anyagi eszközeit s az ipar
művészeti iskola törekvéseit olyan szeretettel 
fogadja, amily őszintén óhajtja az iskola az 
egyetértő közös munkát; ha a Szövetség meg
marad a maga hatáskörénél s nemes ambíciója 
nem ragadja olyan vállalatokra, amelyekhez 
berendezve nincsen; ha megnyugszik abban, 
hogy a művészi oktatást és a háziiparok 
meghonosításának feladatát hazánknak ez az 
egyedül álló iskolája töltse be —• s ezek után 
lelkes propagandát csinál annak, amit az ipar
művészeti iskola munkatelepeí produkálni fog
nak: — akkor feladatát fényesen betöltötte s 
a közoktatási kormány befektetése és az iskola 
fáradozása sem veszett kárba. 

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET ÜTTÖRŐL 

A S Z Á Z É V E L Ő T T I Pest művészeti életét, 
í j architektúráját, a merőben anyagias cél-

JL Am szerűség béklyóiból művészi teremtés 
színvonalára emelkedni igyekvő polgári iparát, 
alig ismerjük. Korunk művészi jelszavai messze 
túlszárnyalták ma a régi Bíedermeyer-kor egy
szerű ízlését. Pedig mennyi frisseség, mennyi 
báj és bensőség ömlik el e kor egész architek
túráján és műíparí alkotásain, A disztingvált 
polgári ízlés, a szolid és megbízható munka, 
mely e kor alkotásait jellemezte, ma ép az 
ellenkező irányba csapott át. Nem tudunk be
telni a formák és círádák tobzódó kultuszával 
és sokszor inkább értéktelen munkához, hamis 
szurrogátumokhoz folyamodunk, csakhogy a 
gazdagság és előkelőség ál-látszatát minden
ben megóvjuk. 

Kétszeresen hálátlan és meddő munkának 
látszik ép azért a régi Pest fejlődésben levő 

I. 

műíparát, finomodó műízlésében megnyilat
kozó szellemi megújhodását tenni tanulmány 
tárgyává. Az a tárgyíasság és természetesség 
azonban, amellyel apáink minden művészi 
feladattal meg tudtak birkózni, s mellyel a 
legnagyobb egyszerűség mellett ís a legnagyobb 
formatökélyt tudták elérni, az a kipróbált s 
szolid szépérzék, mely oly nemes ellentétet 
mutat némely modern irányzat sivár művé-
szíetlenségével, megérdemli, hogy azt, ami ben-
nök értékes és maradandó, jogaiba vissza
helyezzük. 

Tekintsük csak például az építkezést! Már 
maga az utca, kecses és szeszélyes kanyaru
latával, mely minden fordulónál új és váratlan 
képben gyönyörködtetett, nem rejtett-e vájjon 
magában sokkal szerencsésebb inspirációt, mint 
ami unalmasan egyenletes, monoton utcáink ? 
Hozzá a magas kertfalak, melyek az egyes 



házak között elvonulva, rácsfcapuíkon át be
pillantást engedtek az árnyas kertbe. Nem is 
szólva magáról a házról, előkelő, széles kő
lépcsőível a portaié előtt, tágas, világos pitva
rával, melyen át a nyitott ajtó mellett egye
nesen az udvar vén diófáira pillanthattunk, 
kényelmes, művésziesen kanyarodó lépcsőível, 
fehérre festett ajtóival. Egy ily lépcsőház egy
szerű mázolásával ís bizony előkelőbben ha
tott, mint mai lépcsőházaink imitált márvány
burkolataikkal, hamis aranyozásukkal. 

Ilyen volt a régi Pest architektúrája, s 
hasonló volt a benyomás, ha a szobákban 
körűinéztünk. Itt ís minden egyszerű, sima 
és cicomátlan. Fehér mennyezet, fehérre má
zolt ajtók, zavaró díszítések nélkül, egyszerű 
cserépkályhák, de finom zománccal vonva be. 
Az ablakfüggönyök nem zárták el a napvilá
got, hanem bőven engedték beözönlení a nap 
sugarait s világos színükkel annyi fényt törtek 
meg, amennyire csak szüksége volt a szobáknak. 

Jung, Híld, Pollák és Zííterbarth: ez a 
négy név az Pest régi architektúrájában, mely 
a XVIII. és XIX. század forduló pontján 
a művészi és iparművészeti lendületet kép
viseli. A négy közül Zítterbarth maga ís régi 
pesti építész-családi sarja, Pollák, a Nemzeti 
Múzeum nemes formájú architektonikájának 
megalkotója pedig bécsi születésű, a kí csak Í798-
ban telepedett meg Pesten, s csak úgy törhe
tett magának utat pályáján a céhkíváltságok 
mindent,lenyűgöző bilincsei mellett, hogy fele
ségül kellett vennie itteni mestere Krausz 
János építész hátrahagyott özvegyét. 

Majdnem leküzdhetetleneknek látszottak 
akkor még azok a nehézségek, melyek a mű
vészi érvényesülés útjában állottak nálunk. 
Művészeti oktatás nem volt, serkentő, ösz
tönző példák teljesen hiányzottak, a műíparí 
törekvések nem oldhattak szárnyat, hogy lel
kesítő s a fantáziát megihlető minták hatása 
alatt a formák tökélyét s gazdagságát ma
gokévá tehették volna. Nem csoda, ha a mű
vészeti hagyományokban hasonlíthatlanuí felet
tünk álló Bécs nevelte fel a mi számunkra ís 
egész generációját azoknak a mestereknek, 
akik akár a képzőművészet, akár a műipar 
valamelyik ágában arra voltak hívatva, hogy 

szépművészeti életünkbe friss pezsgést vígye
nek bele s a kézműipar számára megnyissák 
a rajzoló stíl és ízlés formáinak világát. 

így Roll Nepomukí János, az Orsován 
született, később selmecí erdésszé és bánya
tanácsossá lett hasonnevű atyának fia, aki 
Grácból János főherceg ajánló levelével jött 
Pestre József nádorhoz Í8í2-ben, a kinek 
úgy ajánlta be főhercegi patrónusa, mint 
kiváló ífju művészt s kérte támogatását, hogy 
művészi pályáján előrehaladhasson. 

Tudjuk az öreg nádor meleg érdeklődé
sét a tudományok és művészetek iránt. Pest 
város művészeti és kulturális fejlődése elvál-
hatlanul van e műpártoló és városfejlesztő 
Habsburg nevéhez fűzve. O alakította meg a 
még gyermekcipőit alig levetett város köz
igazgatásában a szépészeti bízottságot, ő dolgoz
tatta kí Pest város első rendezési tervét s termé
szetes, hogy a város szépítésére, monumentális 
építkezései gyarapítására irányuló nagyszabású 
programmjával kapcsolatban erős lendületnek 
indult szellemi és művészeti mozgalmak terén /~:> 
Röllnek ís kínálkozott működési kör. i j 

Pesten akkor már fennállt egy felsőbb/ H 
engedéllyel megnyílt íparrajziskolaí tanfolyam,! 
az első intézet, mely a művészeti oktatás maga-\ . 
sabb rendű kívánalmait óhajtotta egyesíteni az \ 
íparosképzéssel. Ennek félévi munkálatairól, 
úgy, mint tanulói számáról ís rendes felterjesz
tés ment a minisztériumhoz elbírálás végett. 
Mivel azonban ennek növendékei száma kor
látolt volt, mert csak azok látogathatták, akik 
erre a tanterv szerint kötelezve voltak, ezek 
pedig magok is elfoglaltak minden helyet — 
tehát maga az intézet tanára, Schwarcz József 
ís elismerte egy második rajziskola felállításá
nak szükségét s ezt a maga részéről az egye
tem keretében képzelte megvalósítandónak. 

Roll, aki magyarországi születésű volt s 
most, mint József nádorhoz intézett beadványá
ban kifejti, hazája számára akarta tehetségeit 
gyümölcsöztetni, a bécsújhelyi akadémiát vé
gezte, azután tiszt lett a Reísky-féle gyalog
ezredben s mint ilyen vállalta el Gráczban a 
Castelli-ezred parancsnoksága felhívására a meg
tisztelő feladatot, hogy az ezred tisztikarának 
a katonai térképezésből teljesen díjtalanul elő-



adásokat tartson. Önzetlenül s fényes ered
ménnyel végezte ezt a feladatot, dacára an
nak, hogy már elismert festőművész volt s 
művészi keresete minden idejét igénybe vette. 

A helytartósághoz intézet beadványában 
Roll egy második rajztanoda fellállíthatásáért 
folyamodott tehát Pesten, amelyben nemcsak 
a katonai térképezést vállalkozott tanítani a 
vezérkar által elfogadott módozat szerint, ha
nem a legszükségesebb terepfelvételeket és sza
badkézi rajzot ís. Még pedig úgy, hogy vagyo
nosok jutányos tandíj mellett, szegény, de 
tehetséges tanulók ellenben teljesen ingyen 
részesüljenek az oktatásban, úgy a polgári mint 
a katonai rendből s azonfelül a szükséges rajz
eszközökkel ís ingyen láttassanak el. Végül 
pedig jó és alkalmas minták beszerzéséről ís 
ő maga ígérkezett gondoskodni. 

A helytartótanács döntését Gráczban várta 
be. Ez azonban nem következett be oly hamar 
mint várta volna. A város ugyan egyenesen 
az engedély megadása mellett foglalt állást, 
tekintettel arra, hogy a pár év előtt megala
pított egyetlen rajziskola a rohamosan szaporodó 
város igényeit többé egymaga nem elégítette 
kí. Fennmaradt azonban az intézet magán
vagy nyilvános jellegének, képesítési és tan
rendszerének kérdése, amelyek tanügyünk ak
kori rendezetlensége mellett nehezen voltak össz-
hangzatba hozhatók a tanulmányi rend fen
nálló elveível. 

A br. Brunswick József, Latínovích János, 
Jankovích János ellenjegyzésével hozott hely
tartótanácsi határozat végre is úgy oldotta meg 
ezeket a nehézségeket, hogy megadta ugyan 
Röllnek a rajzkurzus megnyitására az enge
délyt, de nem a tanári címet és a nyilvános
sági jelleget, tekintettel arra, hogy azok a 
tárgyak, melyeket Roll a rajzoktatás köré
ből tanítani vállalkozott, nem képezték kiegé
szítő részeit az országos tantervezetnek. Fel
hatalmazták azonban Rollt arra, hogy ameny-
nyíben saját anyagi veszélyére vállalkozik rá, 
az önként jelentkezőknek akár egyedül, akár 
többek társaságában oktatást adhasson, azonban 

intézete működéséről úgy a városnak, valamint 
az illető állami tanintézetek igazgatóinak jelen
tést tenni köteles. 

Ugyanekkor egy más jeles művész ís 
állandó működési tért nyit magának Pesten, 
egy még akkor nálunk meglehetősen elhanya
golt iparművészeti ágban, a rézkarcolásban. 
Ez a Bécsben született Ríchter Fülöp, aki, 
miután itt a plasztikai akadémián kitüntetés
sel végezte a tanfolyamot, azzal a tervvel jött 
Magyarországba, hogy bejárva az országot, 
ennek természeti és művészeti szépségeiről, vá
rairól, városairól, hegyeiről, barlangjairól, tájaí
rói és ritkaságairól vázlatokat készít, melyeket 
rézbe metsz. E célra útlevelet és ajánló-levelet 
kért a vármegyékhez és hatóságokhoz, hogy 
feladatában támogassák s kérelme támogatására 
okmányait és rajzait ís becsatolta. 

Ríchter már akkor nyolc év óta élt Pesten 
Berger Ferenc nyugalmazott kamarai kasznár-
nál feleségével együtt albérletben s mint maga 
kiemeli, Magyarországot már második hazájá
nak tekintette. Festegetéssel tartotta fenn ma
gát s amint maga kiemeli, Magyarország be
utazásának és természeti szépségei megismer
tetésének tervében főleg az vezette, hogy a 
szép iránt való érdeklődést tágabb körökbe ís 
belevígye s ezzel a közönséget a művészi irá
nyú nevelésnek megnyerje. 

Ríchter ezen karcai fennmaradásáról nincs 
tudomásunk. Bizonyos, hogy a jeles Schmutzer 
Jakab tanítványa volt a bécsi akadémián, aki
nek modorát követte ő ís, s épen ezért köny-
nyen összetéveszthető az ugyanakkor Bécsben 
élt A. G. Richterrel, kinek a bécsi Lichten-
steínképtár Tíepolója után készölt nagy met
szete »Krísztus az olajfák hegyén«, amint az 
angyal a keserűség poharával kínálja, ismere
tes. A mí Ríchterünkre vonatkozó adatok sok
kal fukarabbak, pedig ő volt nálunk a réz
karc igazi megalapítója s az a szolgálat, amelyet 
hazánk kultúrai és néprajzi ismertetése ügyé
nek tett, bizonyára nagy mértékben járult hozzá 
művelődési törekvéseink helyes megítéléséhez a 
külföldön. 
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