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2014-ben emlékeztünk meg Róth Miksa halálának 70. és %ék Endre halálának 95. év-

fordulójáról. Ez szolgáltatott alkalmat arra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalá-

ban a „Tudomány, Művészet, Technika” kiállítássorozat keretében megrendezzük a „Róth 

Miksa, %ék Endre, Jungfer Gyula – A magyar műipar állócsillagai a XIX–XX. század for-

dulóján” című kiállítást.

A kiegyezés utáni robbanásszerű fejlődés, s különösen Budapest viharos gyorsaságú vi-

lágvárossá válása megnövelte az új köz- és magánépületek létrehozásához kapcsolódó ipar-

művészeti alkotások iránti igényt. A nagyszabású kihívásra kiemelkedő tehetségek adtak 

választ: a kiállításon szereplő három „műiparos” munkássága szerencsés pillanatban talál-

kozott az igényekkel és egymással is: a mindössze egy teremnyi bemutatótér keretei között 

igyekeztünk a fő +gyelmet azokra az épületekre irányítani, ahol az alkotók közül legalább 

kettőnek vagy akár mindhármuknak a munkásságába bepillanthatunk.

Szerencsére „hőseink” kiváló munkakapcsolatban voltak egymással, ajánlották egymást 

a megbízóknak, így ilyen épület nem is kevés található hazánkban. Ennek a szerencsés 

„együttállásnak” a legkiemelkedőbb példája az Országház épülete, de idesorolhatjuk a Gre-

sham Biztosító székházát, a Királyi Palotát, a Bakáts téri plébániatemplomot, a Múzeum 

utcai Károlyi–Csekonics-palotát, s hogy egy vidéki, valamint egy határon túli példát is em-

lítsünk, a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt, illetve a gyergyóditrói Jézus Szent Szíve templo-

mot is. Ez az együttműködés mai „iparosainknak” is például szolgálhatna.

Lépcső és galéria a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban: 
a kovácsoltvas korlát Jungfer Gyula, az asztalosmunka 
#ék Endre alkotása; fotó: Perness Norbert
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Érdekes véletlen, hogy a három alkotó személyében is képviseli azt a három népcsopor-
tot, amely (a zömében szlovák kőművesek és kubikosok mellett) Budapestet naggyá tette. 
:ék székely kisnemesek leszármazottja, s a család eredetét még egy ködbe vesző angliai 
szál is színesíti, Jungfer a német iparosok ivadéka, Róth pedig a kiegyezés és az emancipáció 
után feltörekvő, asszimilálódni akaró zsidóságot képviseli.

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy Budapest mai képe sokkal sivárabb lenne ennek a három 
kiváló mesternek a tevékenysége nélkül, s ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy számos 
munkájuk a háború pusztításának, illetve az azt követő évek bűnös hanyagságának, nemtö-
rődömségének, s az ezzel együtt járó kapzsi „gyűjtőszenvedélynek” esett áldozatul.  

Joggal merülhet fel a kérdés, hol marad a negyedik kiváló alkotó, Zsolnay Vilmos. A 
rendelkezésre álló hely semmiképpen sem lett volna elég az ő munkásságának akárcsak 
a felvillantására is, ennél nyomósabb ok azonban, hogy ugyanenek a kiállítássorozatnak a 
keretében a hivatal 2008-ban egy teljes kiállítást szentelt a zseniális „fazekas” életművének 
a bemutatására. 

A kiállítás az Iparművészeti Múzeum, a Róth Miksa Emlékház, az orosházi Szántó Kovács 
János Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, az Országgyűlés Hi-
vatala, a Forster Központ, a Magyar Építészeti Múzeum, a nádasdladányi Nádasdy-kastély, 
az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete és két, a :ék családdal kapcsolatban álló ma-
gánszemély közreműködésével jöhetett létre.  Valamennyi közreműködő intézmény részé-
ről maximális együttműködési készséget és magas szintű szakmai segítőkészséget tapasztal-
tunk, amiért ezúton is köszönetet mondunk.

Számos olyan tárgy is látható volt a kiállításon, amelyet eddig még sohasem láthatott a 
nagyközönség, például :ék Endre lakásának egyes saját maga által tervezett berendezési 
tárgyai, Róth Miksa irathagyatékának számos darabja, illetve néhány frissen megmentett, 
és az SZTNH támogatásával kiállítható állapotba hozott tárgy a Jungfer cég gyártmányai 
közül.

Pianínórészlet �ék Endre lakásából; 
az Iparművészeti Múzeum anyagából; 
fotó: Perness Norbert
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�ék Endre által faragott angyalszobor; 
fotó: Plette Péter

Különösen érdekes az a most először a nagyközönség elé kerülő, 9ék Endre által saját 

kezűleg faragott, kisméretű angyalszobor, amelyet a Királyi Palota megnyitásának alkalmá-

ból ajándékozott Hauszmann Alajosnak, s amelyet Hauszman ükunokájának a szívességé-

ből tekinthettek meg az érdeklődők.  

Mindhárom műiparos újító, feltaláló is volt a maga szakterületén. Szabadalmaik leírása, 

a hely szelleméhez alkalmazkodva, ugyancsak megtekinthető volt a kiállításon. A szabadal-

mak tárgyából kitűnik, hogy ebben a korban az ipar komoly művelői olyan, kisebb technikai 

fejlesztéseket is fontosnak láttak szabadalommal oltalmazni, amelyek ma talán a használati 

minta szintjét is alig érnék el. Ebből a tényből nem negatív következtetést kell levonni, ha-

nem egyrészt örülni lehet annak, hogy a szabadalmakban feltárt tudás integráns része lett a 

műszaki ismeretanyagnak, másrészt fel kell Bgyelni a XX. század fordulóján az ipar korabeli 

művelőinek a magas szintű jogtudatosságára. Különösen érdekes, hogy Róth Miksa nem 

szabadalmaztatta azt a találmányát, a vaskeretbe foglalt hordozható üvegmozaikot, amely-

nek kiemelkedő nemzetközi sikerei, kiállítási nagydíjai nem csekély részét köszönhette.
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A legnagyobb budapesti üvegmozaik a volt Török bankház épületén, Budapest, Szervita tér; 

fotó: dr. Gács János
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A kiállítás a 2014. szeptember 19. és október 8. közötti 14 munkanapon, valamint a Kul-
turális Örökség Napján, szeptember 20-án volt  látogatható a hivatal konferenciatermében. 
Ez alatt az idő alatt az érdeklődők száma több mint kétezer volt, ami rekordnak tekinthető 
az SZTNH-ban rendezett kiállítások között.  

Ez a kiemelkedő látogatószám az erőteljes promóciós tevékenységnek köszönhető. A 
nyomtatott sajtóban több hosszabb cikk és számos programajánló jelent meg a kiállításról, a 
kiállítás közreműködőivel pedig két rádióadó is hosszabb interjút sugárzott.  

Ezen túlmenően körülbelül 30 internetes megjelenése volt a kiállításnak, s már a megnyitó 
előtt elindult a Facebook-oldal, ahol rejtvényjátékkal is felhívták a Ggyelmet az eseményre. 

A kiállításon nyomtatott kvízjáték is volt, amelynek során az alkotók 12 alkotásáról ké-
szült fotót kellett 12 helyszínhez párosítani. 

A kiállításhoz a Kulturális Örökség Napján egy, e sorok szerzője által vezetett városi séta 
is kapcsolódott, amelynek során Róth Miksa egykori lakását, a Jungfer cég ma üresen álló 
első épületét és az alkotók számos művét tekinthette meg a mintegy 40 érdeklődő. 

A kiállítás iránti érdeklődésből és a vendégkönyv bejegyzéseiből levonható az a következ-
tetés, hogy a kiállítás elérte célját: minél több hazánkGát megismertetni a mesterek, külö-
nösképpen a Róthnál kevésbé ismert Lék Endre és Jungfer Gyula munkásságával.


