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mlékezzünk... 
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Harminc esztendővel ez-
előtt iparművészeti alko-
tásnak még valami fur-
csát, valami igen díszest 
tartottak, ami nem is volt 
való a rendes polgárem-
ber lakószobájába s amit 
úgy illett a kiállításon 

venni. A kiállítás pedig elragadó volt, a nagy 
iparcsarnok tele ékes dolgokkal. Az 1885. év 
gyönyörű tavaszi napján nyitották meg, s a 
Sugárutat, amin a felségek meg a diplomaták 
kocsijai végigvonultak, aznap keresztelték el 
Andrássy-útnak. A frissen épült paloták mögött 
az Izabella-utca egy bérelt házában húzódott 
meg a nemrég alapított iparművészeti iskola. 

Emlékszem, nagyon szép volt minden, a meg-
nyitás, a kiállított holmi, a május, s mi tizen-
nyolcévesek voltunk... Egy nemzet indult 
akkor a kultúra felé haladó úton, boldog ifjú 
önérzettel és ebből bennünk is élt valami. 

Magában az iskolában a szobrászok vezet-
tek, az ő művészetük volt 
az, ami leginkább adott 
kenyeret odakünn. Az An-
drássy-út két oldalán újon-
nan nőtt palotákban te-
mérdek volt a felerősített 
gipszplasztika (ma is cso-
dálkozom, hogy még nem 
hullottak le) s ezeknek 
a megcsinálásához szob-
rász kellett. A festőnöven-
dékek gyengébb jövő előtt 
állottak. Még ugyan nem 
jött el az üres fehér pla-
fonok divatja, festettek, de-
koráltak dúsan kapualjat, 
lépcsőházat, hanem ehhez 
elég voltazazipari tudás és 
ügyesség, amit a mesterek 
adtak tanítványaiknak. 

Művészi grafika alig kel-
lett akkoriban. Afametszés 
művészete haldoklott már, 
Moreili és műhelye sziget 
gyanánt állott mindvégig, 
inkább hivatalos megren-
delésekkel ótalmazva, a 
fotomechanikai eljárások 
pedigfejlődtek egyre. A réz-
metszés megmintreprodu-
káló művészet rég meg-
halt, csak néhai Doby kol-
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légánk művészetében dacolt a mulandósággal 
az iskola falain belül. Lakásberendezést nem 
tanítanak ezidőben, nem is lenne kinek. 
Bútormintát, jó vaskos cifra német reneszánsz-
bútorok rajzát, adja olcsón a külföld. Szövött 
dolgot szállít az osztrák gyár, hogy milyen 
legyen a rajza, abba beleszólásunk nem lehet 
(ma se igen van), mert hisz szövőgyáraink 
nem voltak. Apróbb tárgyak művészi formáját 
se igen kívánta a közönségünk. Egészben 
véve bizony kevés szál kötötte iskolánkat az 
eleven iparművészethez. Iparunk gyenge volt, 
iparművészetünk alig valami, közönségünk 
pedig jórészt tanulatlan. 

Hanem stílus dolgában állandó a hullám-
zás, mert az építkezés szakadatlan azidőben. 
A nyolcvanas években az olasz reneszánsz 
járja. Divatos akkor Európa-szerte az a leg-
fejlettebb reneszánsz, amit az 1500 táján élt 
olasz mesterek munkáiból tanultak el, ki jól, 
ki rosszabbul, de nálunk olyan alkotó géniusz 
adott lökést ennek a stílusnak, amilyen a kül-
földnek is alig volt : Ybl Miklós. Ő az egyetlen 
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Kovácsoltvas ajtófogantyú. 
XIV. századi német munka. 

Türgriff. Schmiedeeisen. Deutsche 
Arbeit. XIV. Jahrhundert. 
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Gróh-tanftványok edényei. Készültek 
az iparművészeti iskola műhelyében. 

Töpfereien. Entwürfe der Schüler des 
Prof. Gröh. Königl. Kunstgewerbeschule. 
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a pesti architektusok között, aki igazi életet, 
egyéniséget hozott ebbe a stílusba. 

Mi is rengeteg olasz reneszánsz gipsz-
öntvényt rajzoltunk az iskolában. Nagyon 
fontosnak tartották a „kezelés t" , a könnyed 
és biztos ceruza- és toll- stb. rajzolási tech-
nikát. Evvel telt el az első két esztendő, 
tervezésre csak a felsőbb évfolyamok tér-
hettek. Általában az ornamentális tervezést 
valami olyan dolognak tartották, amire csak 
több évi buzgó, töredelmes előkészület után 
férhet rá az ifjú, mint növendékpályáját be-
fejező, megkoronázó művészi remeklésre. így 
tanítottak akkor iparművészetet egész Euró-
pában, de persze a professzorainkat ez nem 
elégítette ki, és avval a művészi intelligen-
ciával, amelyért mindörökre tanítványi hálát 
érzek, kísérleteztek, kutattak új utak után. 
Rauscher hozza divatba a sgrafittót Pesten 
és az Andrássy-úti körfér egy palotáján, fő-
városunknak máig is egyik legszebb homlok-
zatán, a "maga terveit tanítványaival csinálja 
meg. Hozzá áll Székely Bertalan, akitől a 
figurák valók. Kár, hogy Rauscher egy másik 
sgrafittója, a Képzőművészeti Főiskola hom-
lokzata, annyira hull, hogy már a pusztulás 
szélén van. Á szomorú véget ért Uhl profesz-
szorunk a természetes növényformák tanul-
mányozásába kezd és tanítványaival együtt 
díjakat nyer az Iparművészeti Társulat (a inai-
nak őse) tányérterv-pályázatán. Várdai igen 
korán a magyaros textilornamentika tanul-
mányozásához fog. 

Künn azalatt lassan megelégelik az olasz 
reneszánszot, és többen a bárok meg XV. 
Lajos stílusát kezdik élesztgetni. Lechner nem, 
ő egymaga, aki akkor is új utakon járt, a 
francia reneszánsz igézete alatt állott; a hindu-
val és magyarral csak jóval azután kezdett 
foglalkozni. A díszítőművészet stílusa nem 

haladt parallel az architektúrával ; a nyolc-
vanas évek vége felé mindinkább szaporod-
nak a hívei a japánnak és folytatólagosan 
mindinkább rátérnek a természet formáinak 
tanulmányozására. Úgy érezzük mind, hogy 
tennünk kell valamit, s hogy valami új stílus 
befogadására vannak a lelkek előkészítve, de 
még nem tudtuk honnan várhatjuk az új 
fuvallatot. Közbül az 1896-iki millenniumi ki-
állítás munkái, meg a hazafias lelkesedés 
arra ösztönöztek, hogy új megilletődéssel néz-
zük a román és csúcsíves formákat, és Steindl 
nagy alkotása : az országház, se maradt hatás 
nélkül. 

Ebben az időben kerültem én az iskolához, 
átvéve az ornamentika tanítását, oly tárgyat, 
amelyben elődeim nyomán épp oly kötelező volt 
a kísérletezés, mint megbocsátható az eltéve-
lyedés. Elvégre is egy iparművészeti iskolánk 
van s ennek illik a díszítőművészetben irányt 
is adni. Nem volt sok időnk az elmélkedésre, 
kívülről hatalmas erővel jött az új stílus vihara, 
amit akkor úgy hívtak hogy: s z e c e s s z i ó . 
Erős forradalmi mozgalom, teli csupa hittel, 
megváltó ideákkal, káprázatos új formákkal. 
Fürödtünk mi is az újban és hittünk benne. íme 
meg volt adva a mód, miképp használjuk fel a 
természet formáit. 

Ma persze, amikor józan fejjel nézünk vissza, 
látjuk, hogy sok-sok Ígérete maradt beváltat-
lanul. Igaz, hogy ornamentális anyagot adott 
nagy bőségben ez a stílus, de csak ezt. Az 
alkotások lelkét, a szilárd konstrukciót nem 
bírta pótolni újjal s hiába akarta ennek hiá-
nyát az ornamentika gazdagságával elfelej-
tetni. Nem hiába tájképfestők kezdették az 
egész mozgalmat. 

Mi is tereket töltöttünk ki buzgón, tervez-
tünk frizeket stb. anélkül, hogy törődtünk volna, 
hogy miféle technika az, amibe ezek kivitelre 
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165. Ólomból öntőit dombormű. XVIII. századi német vagy 
osztrák munka. — Az itt és a következő hét lapon ábrá-
zolt tárgyak az O. M. Iparművészeti Múzeum gyűjteményé-
ből valók. 

165. Belief. Bleiguss. Deutsche oder österreichische Arbeit. 
XVIII. Jahrhundert. — Die auf den Seiten 177—184 abge-
bildeten Gegenstände gehören der Sammlung des ung. 
Landes-Kunstgewerbemuseums. 

=•=•-177 
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166. Bronzból öntött tűzbak. XVI. századi velencei munka. — 166. Feuerhund. Bronzeguss. Venezianische Arbeit. XVI. Jahrh. 
167. Kovácsoltvasrács. XVIII. századi német munka. — 167. Gitter. Schmiedeeisen. Deutsche Arbeit. XVIII. Jahrh. 
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168. Óntál, domború díszítéssel. XVI. századi németalföldi 
munka. — 169—170. Trébelt vasplakett. XVI. századi 
francia munka. 
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168. Schüssel. Zinnguss mit Reliefverzierung. XVI. Jahrh. 
— 169—170. Eisenplakette, getrieben. Französische Arbeit. 
XVI. Jahrh. 
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171. Kovácsoltvasládika, maratott díszítéssel. XVI. századi 
német munka. — 172. Kovácsoltvasajtózár, áttört és vésett 
díszítéssel. XVI. századi német munka. 

171. Kassette. Schmiedeeisen, geätzt. Deutsche Arbeit. XVI. 
Jahrh. — 172. Ttirschloss. Schmiedeeisen mit durchbroche-
ner und gravierter Verzierung. Deutsche Arbeit. XVI. Jahrh. 



' ' ' -ù'Jl 

17 3 174 

175. Aranyozott bronzfiistölő ezilst medaillonokkal díszítve. 
Orosz munka a XV11I. század végéről. — 174. Eziist 
kávéskanna, részben aranyozással és niellós díszítéssel. 
XVIII. századi orosz munka.— 175. Eziist kávéskanna. Bécsi 
munka. 1703. — 176. Eziist bagoly. XVII. századi munka. 

173. Räuchergefäss Goldbronze mit Silbermedaillonen 
geziert. Russische Arbeit. XVIII. Jahrh. — 174. Kaffeekanne. 
Silber, teils vergoldet, mit Nielloverzierung. Russische Arbeit. 
XVIII. Jahrh. — 175. Kaffeekanne. Silber. Wien. 1703. — 
176. Eule. Silber. XVII. Jahrh. 
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177. Aranyozott ezlistből való fedeles serleg. Hans Petzold 
nürnbergi mester műve. Talpának és fedelének belsejében 
Georg Roemer öntött emlékérme, illetve zománcos címere 
1580-as évszámmal. 

177. Deckelpokal. Silber, vergoldet. Arbeit des Nürnberger 
Goldschmiedes Hans Petzold. Im Inneren des Fusses , 
sowie des Deckels die Portraitmedaille, resp. das Emaille-
wappen des Georg Roemer mit der Jahreszahl 1580. 



178. Aranykehely, zománcdíszítéssel. XVIII. századi fran-
cia (?) munka. 

178. Kelch. Gold mit Emailleverzierung. Französische (?) 
Arbeit. XVIII. Jahrh. 



179. Bronzból öntött bagoly. XVI. századi olasz munka. — 
180. Bronzból öntött díszedény, részben aranyozott díszítés-
sel. XVI-XVII. századi velencei munka. —181. Bronzból öntött 
majom. XVI. századi olasz munka. — 182. Ón-mellszobor. 
XVIII. századi munka. Franz Messerschmidt műve. 

179. Eule. Bronzeguss. Italienische Arbeit. XVI. Jahrh. — 
180. Bronzevase, teils vergoldet. Italienische Arbeit. XVI-XVII. 
Jahrh. — 181. Affe. Bronzeguss. Italienische Arbeit. XVI. 
Jahrh. — 182. Büste. Zinnguss. Deutsche Arbeit. XVIII. 
Jahrh. 



Gróh-tanftványok edényei. Készültek 
az iparművészeti iskola műhelyében. 

kerülnének. Szegény megboldogult Horti Pál, 
teszem azt 1898-99 táján pompás akvarell-
technikával engobe-edényeket tervezett, ami-
ket, mint később kitűnt, nem lehetett meg-
csinálni. Csak azután kezdett ez az úttörő, 
végtelen tiszteletreméltó elme az agyagipari 
technikával foglalkozni és szép dolgokat 
hozott létre. 

Az ő tévedésein átestünk mi is, pályatársai. 
Az ékítményes rajzosztályt más dolog is 
nyomta. Akkor az volt a felfogás, hogy ez az 
osztály csak ornamenseket tervez az I.—II. osz-
tályban, gyakorlati cél nélkül, majd egy felsőbb 
osztály fog ezek alapján gyakorlati célra való 
terveket csinálni. Persze gyakorlati cél nélkül 
ornamenset tervezni, üres teoretikus feladat. 

Közbül felébredt bennünk is a vonakodás 
attól, hogy teljesen a külföldi ízlés jobbágyai 
legyünk és dolgoztunk többen tanárok és ter-
vezők a magyarság érvényesüléséért. A népies 
formáknak az ilyen irányú nevelésben kitűnő 
hasznát vettem anélkül, hogy azok utánzását 
célul tűztem volna ki. A párisi kiállítás idején 
(1900), ami épp oly küzdelmes, minden áron 
való érvényesülni akarás volt a kultúrnemzefek 
közt, akár a mostani véres hadakozásunk, 
szinte erőnkön felül kitettünk magunkért. Utána 
a vállalkozás megbénulása, a rossz pénzügyi 
viszonyok, másrészt a nyugtalan politikai álla-
potok, hosszú közjogi harcok akadályozták 
a fejlődésünket. Hanem azért az iskola keresi 
az érintkezést az élettel. Szervezzük az esti 
tanfolyamot művelődni kívánó iparosaink 
számára és sok gyakorlatban felnőtt embert 
segítünk hozzá a művészi képzettséghez ; 
és szervezzük a lakberendező- (belső építé-
szeti) osztályt, ami hamar egyik legéletre-
valóbb szakosztálya lesz az iskolának. 

Az ékítményes rajz tanításában pedig ki-
alakul az a két sarkalatos elv, ami mellett, 

Töpfereien. Entwürfe der SchUler des » 
Prof. Gróh. Königl. Kunstgewerbeschule. n 

azt hiszem, mindvégig kitarthatok, Az egyik • 
az, hogy ne tervezzünk részletdíszítést egy J! 
majd esetleg megcsinálandó tárgy számára, » 
hanem csináljuk, tervezzük meg az egész tár- V 
gyat, mert nem az ornamens a fontos, hanem • 
az egésznek az arányai, a nagy részek elosz- í 
tása. A másik pedig, hogy ismerjük meg az » 
anyagot a tervezés előtt. És ha a megterve- V 
zett dolgot a tanítvány maga csinálhatja meg • 
az anyagban, ez a legideálisabb tanítás. íí 
Vagyis mentől több műhelyt és művezetőt y 
az iskolába. V 

Hogy aztán miként osztozzék tanár és ta- • 
nítvány a munka létesítésében, az olyan kér- fí 
dés, ami igen sok agyat foglalkoztatott már. » 
Egész felekezete támadt a közelmúltban az « 
e g y é n i s é g t i s z t e l ő k n e k , azoknak , akik • 
nebántsvirágnak tekintik a növendékember íí 
vázlatait, fantáziájának dús sarjadzását, amit » 
meggyomlálgatni, nyesegetni vétek lenne. A pro- V 
fesszor csak kertésze legyen ezeknek és ne- • 
velgesse őket olló és kés nélkül. Ez bizony fí 
túlzás, idealista művészet, rajongók egyik hit- » 
ágazata. V 

A művészi és iparművészeti nevelés múltja • 
szól az ellen. A régi műhelynevelés idején íí 
(amihez képest az iskolai tanítás igazán csak » 
szükséges rossz) a tanítvány a mester művén V 
dolgozott egyre, amikor t. i. a technikai ismere- • 
tek elsajátítása után a munkához eresztették íí 
és tanítványi egyéniségről szó sem volt. Igaz, » 
mintha ma korábban érnének az emberek és V 
rövidebb életűek lennének az egyes stílusbeli • 
irányok is. Minden ifjú egy-egy forradalmár íí 
és a tegnap zsenge ember, ma már eredeti » 
akar lenni. Még másfél évtizeddel ezelőtt job- V 
ban respektálták ezeket az ifjú apostolokat, • 
ma kissé józanabbak vagyunk és a tanítás- n 
ban is erősen tanácsoljuk a régiek tanul-
mányozását. • 

Magyar Iparművészet. 
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Könyvtábla, domborított bőr. Ter-
vezték és csinálták a Qróh-tanftvá-
nyok az iparművészeti iskolában. 
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A magam tanítása (talán érdekelni fogja 
ez is egynémely szaktársamat) a középutat 
követi. Azt várom a tanítványtól, hogy egy-
egy feladat idején az indítványok egész töme-
gével álljon a professzora elé. Ezek a váz-
latok — hogy úgy mondjam megoldási javas-
latok — készüljenek könnyedén, nagy számban, 
minden erőlködés nélkül. Azt tartom, a vázlat 
akkor is jó, ha nem precíz, nem ad mindenre 
rideg kész feleletet; legyen határozatlan, fej-
letlen csirája az ideáknak, s izgassa a kép-
zeletét a tanítványnak, a mesternek egyaránt. 

Amikor ezeket a rajzbeli ideákat, javaslato-
kat dúsan adja, terjeszti elő az ifjú ember, 
megkezdődik a tanár munkája, a bírálat, a 
válogatás, mérlegelése annak, mi való a kivi-
telre, mi nem, mindig közös beszélgetésben, 
nem autokrata módon, hanem meghallgatásával 
a tervezőnek. Ha a tanítvány látja, hogy a tanár 
képzelete olvas az ő vázlataiban, rendesen bele-
nyugszik az öregebb fanácsába s megkezdő-
dik a fejlesztés. Sajátságos — s ezt bizonyára 
más professzortársam is tapasztalta —, hogy 

az ifjú ember javítani akar-
ván, mily könnyen veszé-
lyezteti épp azt, ami a 
legbecsesebb, szinte az 
alapideája az ő tervének. 
Ilyenkor lépjen közbe a 
tanár. Néha úgy látszik, 
hogy a mester egyedüli 
munkája a jó vázlatot fej-
lesztés közben megoltal-
mazni a tervező változtató, 
rontó kedve ellenében. Ha 
aztán ily módon meglesz 
a munka, egyenlő önérzet-
tel tekinthet arra mester és 
tanítvány ; mindkettő azt 
cselekedte meg benne, ami 
feladata, rendeltetése volt. 
És az alkotás idejében erős 
szálakkal köti össze tanít-
vány és tanár lelkét a kö-
zös munka, oly szálakkal, 
amiről egyébfajta oktatás 
nem tud ; mert itt nem 
adott, rég megállapított tu-
dományos anyag közlésé-
ről van szó, amit vagy 
átvesz a tanítvány, vagy 
lelke passzív viselkedésé-
vel elzárkózik tőle, ha-
nem új, lelkében fogant 
eszmékről, amiknek meg-
valósításához a tanár a 
maga tapasztalatát adja, 
anélkül, hogy elvenne va-
lamit azok hevéből és kor-

látozná azt az eleven erőt, ami a megtestesü-
léshez kívánatos. 

Ha így respektálja a mester azt, ami a tanít-
ványnak a lelkéből fakadt munkáján jó, meg-
oldja egyszersmind az eredetiség és magyarság 
kérdését is. Ha, ami kétségtelen, van magyar 
temperamentum, magyar művészi ízlés, fel fog 
az ütni bizonyosan a tanítványok munkáiban, 
feltéve, hogy nem helyezzük őket tervszerűen 
kizárólagos idegen hatás alá és fogjuk be 
szemeit minden előtt, ami a mienk. 

Most is, tanárkodásom harmadik évtizedé-
ben, kedvemet nem vesztve, elfáradást nem 
érezve, nyugodtan állítom, hogy alig van neme-
sebb és élvezetesebb foglalkozás, mint ifjú ter-
mékeny lelkek megnyilatkozásait irányítani és 
hogy életemnek legboldogabb részét tanítvá-
nyaim rajztáblái között töltöttem. 

Ez ugyan egészen szubjektív dolog, de annak 
a több száz embernek munkássága, akiket több-
kevesebb művészi tudással ellátva bocsátot-
tunk ki az életbe, mégis csak egy kicsiny 
darabja a magyar kultúra történetének. 

Leder-Bucheinband. Entworfen und Aus-
geführt durch die Schüler des Prof. Gröh. 
Königl. Kunstgewerbeschule Budapest. 


