
is Verniczkyvel készíttette el a billiárd-
játékosok nagy megelégedésére. Verniczky 
be is rendezkedett a billiárdasztalkészí-
téshez és egy 1844-ben közzétett hirdetése 
szerint „maga által készített mahagóni-, 
kőris-, szií-, nyár- és cseresznyefa teke-
asztalokat" tartott raktáron. 

Hasonló feladat jutott osztályrészül 1843-
ban Mady pesti asztalosmesternek, aki 
Hohe György „Török császár" kávéházát 
rendezte be a Rózsa-téren. Ismeretlen, de 
nagyon kiváló mester csinálhatta a várbeli 
Russwurm cukrászdának ma is meglévő 
gyönyörű berendezését. Ha nem csalódom, 
ez a cukrászda azonos a Lántzky-féle 
cukrászdával, amelyet 1841-ben kínáltak 
eladásra, különösen kiemelvén a beren-
dezést, amely „politírozott cseresnyefából 
való volt, mahagóni berakásokkai." 

Általában véve nem sok az, amit arról 
tudunk, hogy hol. vannak régi pesti és 
budai asztalosműveink. Pedig jelentékeny 
számban megtalálható kell, hogy legyenek. 
Steindl-bútora szép számmal volt Lechner 
Gyula tanárnak. Régi pesti családoknál — 

sajnos, ezek is fogyóban vannak — alkal-
milag sokra lehet rábukkani. Összegyűjté-
sükről eddig soha szó nem volt. Az 
iparművészeti múzeumban egy XVIII. szá-
zadvégi budai szekrényen kívül semmi 
sincsen. Országos jellegű múzeumaink nem 
foglalkoztak ilyesmivel a tárgyak lokális 
jellege miatt, fővárosi múzeumunk vezetői 
pedig nyilván azért nem mertek ilyen búto-
rokat összegyűjteni, mert ú. n. szignált és 
datált darabok alig vannak köztük; nem 
akartak egy második iparművészeti mú-
zeumot csinálni. így a két bába között 
elveszett a gyerek. 

Ilyen külső és alapjában véve mellékes 
szempontoknak azonban nem szabad meg-
hódolni. Budapestnek, reméljük, meg lesz 
a jövője, de biztosan tudjuk, hogy megvan 
a múltja. És ebben a múltban művészet 
is van. 

Emlékeinket gyűjtsük össze hamaro-
san, nehogy azt kelljen mondanunk, hogy 
a világháború okozta borzalmas felfordu-
lás a kegyeletes megemlékezésnek ezt a 
megnyilvánulását is lehetetlenné tette. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI FOISKOLA IPAR-
MŰVÉSZETI OKTATÁSA 

ÍRTA MEGYER-MEYER ANTAL 
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z 0 . M. Kir. képzőművé-
szeti főiskola Vass József 
kultuszminiszter úr által 
jóváhagyott új szervezeti 
és tanulmányi szabályzata 
új lendületet, friss vér-
keringést visz be a főiskola 
belső életébe. Egy új 

virágzás kora hajnalodik a főiskola berkei-
ben, egy új, nagyobb fellendülés, mint 
amilyen már máskor is látható volt, midőn 
a tanári karban új emberek helyeződtek 
el, kik friss kedvvel, új érzésekkel és 
eszmékkel termékenyítették meg a főiskola 
munkálkodását. 

A legutóbbi ilyen fellendülés 20 évvel 
ezelőtt volt észrevehető, amidőn Révész 
Imre, Hegedűs László, Zemplényi Tivadar 
és Olgyai Viktor kerültek az iskolához. 
Ez időbe esik bele az iparművészet taní-
tásában is történt nagy lendület, bár itt 
tanárváltozás akkoron nem volt, de Nádler 
Róbert, Dörre Tivadar és Havranek Ferenc 
professzorok nagyszerű érzékkel az idők 

változását átérezve, a tanítás menetét, a 
tananyagot, a tanítás szellemét a kor és 
idők követelményeinek megfelelőleg változ-
tatták át s választották meg. A főiskola 
e fellendülése, mondhatni virágzása korá-
ból került ki számos kiváló képzőművész 
és az iparművészet terén működő számos 
kiváló iparművész és tanár. 

A közbejött utolsó 8 szomorú esztendő, 
mint más egyéb elsőrangú intézményünk-
nél, itt is, más belső körülményekkel 
együtt, lerontott sok nemes törekvést, 
igyekezetet s ez újabb reform haladék-
talanul szükségessé vált. 

Míg az előző reformkorszakok azonban 
nem idéztek elő nagyobb változást az 
intézet belső életében, úgy a mostani 
új szabályzat életbeléptetése lényeges, 
az alapépítményekre kiható változásokat 
hozott magával s az intézetet egyetemi 
rangsorba emelte. Az intézet szervezeti 
része teljesen átalakult: autonóm alapra 
építtetett át, amely azon üdvös hatást tartal-
mazza, hogy az élet kívánalmait hamarabb 
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átérző, új tanerőkkel magát fel-fel frissítő 
rektori tanács vezeti az intézet ügyeit, a 
2—2 évenkint változó rektorral az é.én, 
a múlttal szemben, amikor bár nagynevű 
s kiváló magyar szellem állt mindig az 
intézet élén, de az elöregedéssel járó 
fáradtság és elérzéktelenedés csak mindig 
meg volt. 

Az új tanulmányi szabályzat több tan-
tárgynál lényeges változást mutat, így az 
iparművészet oktatásánál is. 

Az iparművészet oktatásának célja a 
képzőművészeti főiskolán nem lehet más, 
mint a fiatal művész- és rajztanárgeneráció-
nak az iparművészet fontosabb ágazataiban 
helyes, józan, megértő betekintést nyújtson, 
hogy az ifjú művészek és művész tanárok 
a művészet kultúrájában meglássák a sok-
felé szétágazó utakat, amelyen haladva 
mindegyiken lehet nagyszerűt, maradandó 
becsűt, magyar művészi alkotást teremteni. 
Hogy lássák a festőművész- és szobrász-
növendékek, az életben milyen iparművészi 
lehetőségek állanak az ő művészi törek-
véseihez közel, melyek azokkal rokon-
lényegűek s ha netán a sors egy-egy 
iparművészi feladat elé állítja őket, tudja-
nak tájékozódni s a megoldást hélyes 
oldaláról megindítani. Ezért az első két 
évben, az előkészítő évfolyamokban az 
összes növendékekre kötelező az ipar-
művészet hallgatása, amikor még az egész 
ifjúság egyformán nyer minden tantárgy-
ban oktatást. 

A harmadik év kezdetével válnak szét 
a növendékek útjai, akkor lép ki-ki a 
maga egyéni- művészi érzéke, képessége és 
hajlama szerint a festőművészi, szobrászi, 
művészi grafikai, avagy rajztanári pályára, 
ahol a további 2 esetleg 3 évben végzik 
el a nekik még szükséges speciális tanul-
mányaikat. 

A harmadik évtől az iparművészet csak 
a tanárjelöltek részére kötelező, míg a 
művésznövendékek számára csak fakultatív 
tantárgy. 

A rajztanár, a művészet tanára a rajz, 
a mértani tárgyak és a műtörténet taní-
tására kap képesítést. Az összes képző-
és fontosabb iparművészeti ágakat ismernie 
kell, ez a szakmájához tartozik. 

A művészet tanárának a rajzoktatáson 
kívül sok más fontos tennivalója is van. 
Ő azon a helyen, ahová a sors állítja, 
abban a városban, községben, ahová az 
élet hívja, a művészet apostola kell legyen. 

Az ő feladata, kötelessége a művészi kul-
túrát, minden lehető módon és eszközzel, 
minél szélesebb rétegekbe belevinni, a 
lelkek művészi fogékonyságát helyes útra 
vezetni. Erős propagatív működést kell hogy 
kifejtsen: a felnőttek művészi oktatásával, 
előadásokkal, felolvasásokkal, jó művészi 
alkotások, tárgyak közvetlen bemutatásával 
kapcsolatosan, esetleg ezek hijjával vetített 
képek, magyarázatok kíséretében s újság-
cikkekkel felszínen tartani állandóan a 
művészet iránti érdeklődést. 

Az ő feladata lenne, kell hogy legyen, a 
működési helyének körzetében létező nép-
művészetet éber figyelemmel az avatlan 
üzérkedők lelketlen megfertőzésétől meg-
óvni, megvédeni. A már helytelen vágányra 
tért népművészetet régi őszinte nemes 
medrébe visszavezetni. S itt kapcsolódna, 
illetve folytatódna működési köre egy 
másik nagy nemzeti és művészi érdekhez, 
művészi ügyhöz, a magyar ember otthoná-
hoz, lakásához, az építészekkel karöltve 
pedig a magyar falu és magyar város 
megteremtésében való közreműködéséhez. 

Sok helyen talál még az ember nemes, 
romlatlan zamatú, helyes berendezésű 
szobát, konyhát, tornácot stb. Ez mind 
azonban régi keletű holmi. A legtöbb 
helyen, majd mondhatni ma mindenhol 
hitvány, silány, ízléstelen vásári árúkkal, 
bútorokkal tömődik tele a szép falusi 
szoba; s komisz, selejtes osztrák tömeg-
bútorral vagy itthoni hitvány készítménnyel 
a munkás- és polgári lakások. 

Magyar szobát, magyar otthont kell 
teremteni minden réteg számára! Nehéz s 
nagy feladat a züllést megállítani, de nem 
lehetetlen. Hosszú munka, de hozzá kell 
látni. Egynéhány harcos egyes vidékeken 
már megindította a küzdelmet, de a kérdés 
fontossága sok harcost kíván. 

Es hogy e feladatoknak segítségére 
legyen, mert lennie kell a rajztanárnak, 
a művészet tanárának, feltétlen helyes 
érzékkel kell bírjon a fontosabb ipar-
művészeti ágakban, technikákban. 

Az új tanterv szerint a növendékek az 
egyes technikákban műhelygyakorlatokat 
is végeznek. Természetesen itt nincs arról 
szó, hogy 5—6 technikában teljes jártas-
ságra tegyenek szert. Ez az idő rövidsége 
miatt lehetetlen, de nincs is rá szükség. 
Nem gyakorló • iparművészeket kell itt 
nevelni, hanem a fontosabb iparművészeti 
ágak megismertetése és helyes technikai 
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megértése a főcél. Mert a látott dolgok 
jobban rögződnek meg az agyban, a 
memóriában, mint az olvasott vagy hallott 
dolgok, de még maradandóbb erejűek 
a saját gyakorlat útján szerzett tapasz-
talások.* 

A technikai lényeg megismerése s a 
történelmi példák tanulmányozása után 
szerényebb méretű és igényű feladatok 
szervezésével próbálkoznak meg a növen-
dékek, hogy a rajzi részét is megértsék. 

Az első évben, mely az elemi felkészü-
lődés ideje, a betűvetés, a művészi írással 
indul meg az oktatás, majd áttérnek 
ornamentikái tanulmányokra. 

A magyar népművészet hatalmas és 
gazdag anyaga kell képezze minden magyar 
alkotó művész ornamentikái oázisát. A 
magyar díszítő művészet gazdag és válto-
zatos formakincsét a népművészeti hím-
zések, szőttesek, faragások, edények és 
tárgyakban örököltük. Ezeket kell tanul-
mányozni, nem lélek nélkül másolni, hanem 
szeretettel, majdnem ereklye gyanánt 
kezelve, belőlük a magyar zamatot, a 
magyar díszítő karaktert, az egyes motí-
vumokat kihámozni, az elemek összekap-
csolódását, az ornamentikái konstrukciót 
megfigyelni, feljegyezni, összegyűjteni. A 
szebbnél-szebb népművészeti műemlékek-
ből kiáramló magyar művészi szellem kell 
fiatal lelküket megtöltse, hogy minden 
munkájukról, a legcsekélyebbről is művészi 
lelkük magyarsága sugározzák. Mert magyart 
kell alkotnunk mindenben, hogy a nagy 
világban felismerjenek, megbecsüljenek és 
értékeljenek; hogy megrablóink feletti kul-
túrfölényünket meglássák, minden munkán-
kon rajt kell legyen a magyar géniusz 
lehelete. Ez fog megkülönböztetni bennün-
ket a nyugattól, melynek technikai tanult-
ságát átvehetjük; s ez fogja hozzánk 
kapcsolni turáni testvéreinket, kiknek lelké-
ben a magyar művészi szellem rezonálni fog. 

Az ornamentikái tanulmányok után egy-
szerűbb grafikai feladatok, fejlécek, kerete-
zések, záródíszek, kartonázs-dobozok stb. 
megoldására kerül a sor, amely feladatok-
kal kapcsolatosan a növendékek a könyv-
kötő műhelyben kartonázs-munkákkal 
kezdik meg a műhelygyakorlatokat, majd 
a litográfiái műhelyben egy-egy doboz-terv 
litografálását kísérlik meg. A kartonázs-

* A műhelygyakorlatokat a székesfővárosi ipar-
rajziskolának kitűnően berendezett tanműhelyeiben 
végzik a növendékek. 

munkákkal némi összeépítési, konstruálási j 
gyakorlatot végeznek, ahol egy-egy tévedés, ! 
hiba vagy kísérlet nem okoz még nagyobb j 
kárt. Egyúttal figyelmük felhívatik a két • 
technika összedolgozására, a litografált í 
dísznek és a kartonált doboznak egymásra í 
való utaltságára, összeillőségére. 

A második évfolyamban a tanműhelyek- i 
kel kapcsolatos rendszeres munka indul » 
meg a síkban dolgozó, a síkot díszítő j 
iparművészeti ágakban. 

Az üzleti, merkantil grafika ismertetése, j 
Betűszedés, cinkografia bemutatása. Tár- • 
gyak egyszerűsített, sematizáló ábrázolása, j 
Egyszerűbb tervezési feladatok : béléspapír, j 
könyvcímlap, plakát stb. terv készítése és I 
egy-egynek litografálása. t 

A könyvkötés és történelmi példáknak f 
ismertetése; tervezgetés előbb adott kézi j 
szerszámokkal, majd önálló egyszerűbb ! 
kötési tervek készítése és kivitelezése. 

A falfestés technikájának ismertetése; • 
patronvágás, faliminták, frizek tervezése; j 
szobák, helyiségek megoldása. 

A második év vége felé, mikor még az I 
összes növendékek együtt, egy csoportban i 
vannak, sor kerül még a kerámia ismer- J 
tetésére, bár ez már térbeli megjelenésű 2 
iparművészeti ág, de szükséges e kiváló ! 
technikának az összes, a festő- és szobrász- | 
növendékek előtt való bemutatása is. • 
E technikában úgy a festők, mint a | 
szobrászok értékeset alkothatnak s kívá- • 
natos lenne, hogy alkotóművészeink a I 
kerámiával behatóbban, többet és szere- í 
tettel foglalkoznának, ami feltétlen meg- J 
hozná a maga gyümölcsét, hisz e művészi f 
ág fejlődése mindig egy magasabb kultúra ! 
útjelzője lehet. j 

A harmadik évben a művészi textil- * 
technikák, úgymint kézihímzés és svájci í 
géphímzés, szőnyegcsomózás, szövés és í 
gobelin-készítés ismertetése, gyakorlati meg- I 
ismerése után párnák, szőnyegek, terítők, i 
függönyök tervezése,' esetleg egy kisebb I 
gobelin megfestése volna soron. Utána a j 
mozaikrakás és az üvegfestés történelmi ! 
fejlődésének bemutatása következik apró j 
darabokon, némi műhelygyakorlat elvég- • 
zése és kisebb méretű tervek készítése. Ez É 
évfolyam tanulmányi tárgya a vasműves- í 
ség is, mely bár sok esetben síkszerűen I 
jelenik meg, de már plasztikus megjelenésű t 
térbeli technika, amelynél azonban az erő- J 
sebb technikai munka igénybevétele miatt ! 
műhelygyakorlat helyett csak műhelyláto- ! 



gatás lesz. Történelmi példák ismertetése 
és kisebb feladatok tervezése után a 
fontosabb történeti stílusok ornamentikájá-
nak tanulmányozása képezi a harmadik 
év befejező anyagát. E stíltani rész a 
növendékek fejlettebb, érettebb foka miatt 
került e sorrendi helyre, hogy nagyobb 
figyelemmel és értelemmel, meg technikai 
érzékkel nézzék az ornamentikának külön-
böző anyagokon való megjelenését és 
elváltozását, továbbá különböző stílusbeli 
konstrukcióját. 

A negyedik évben az ötvösség és a bútor 
(vele összefüggően a lakás) a tanulmány 
tárgya. A magyar ötvösség története, a bútor 
fejlődése; egyszerűbb kisebb tárgyakon 
elvégzendő műhelygyakorlatok; amott 
kisebb használati tárgyak, ékszerek, emitt 
egyes bútordarabok, majd szobaberende-
zések tervezése és műhelyrajzának elkészí-
tése adja a feldolgozandó anyagot. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az ifjúság az utóbbi esztendők 
eseményein és a mai helyzeten okulva, 
belátta, hogy a tanári állás és fizetés nem 
elégséges az életfentartáshoz. 

Tudja jól, hogy a pikturával vagy 
szobrászattal vidéken nem igen boldogul, 
vagy csak nagyon keveset, de érzi, hogy 
az iparművészet egyes ágai igenis nyújtanak 
lényeges segítséget s amellett élvezettel 
művészit tud produkálni. A növendékek 
nagy kedvvel, örömmel s szeretettel csün-
genek e tárgyon, a műhelygyakorlatok 
után pedig vágyódnak, mert dolgozni, 
alkotni akarnak. 

A négy év alatt egy-egy tárgy közben 
végzett műhelygyakorlat csak kóstolót, 
csak betekintést nyújt a technikába. Van-
nak, kik egy-egy technikának teljes elsajátí-
tását óhajtják, ezek a többi képzőművészi 
szakokhoz hasonlóan, a szaktanár aján-
lására, mint iparművészeti szakos-tovább-
képzősök egy 5-ik, esetleg 6-ik esztendőben 
a megfelelő tanműhelyben teljes technikai 
kiképzést nyernek; a rajzkészültségüket 
is kifejlesztve. 

A magyar művészi kultúra egy sereg 
öntudatos harcost nyer az így kiképzett 
tanárokban és művészekben, kik a művészi 
kultúra terjesztése körül helyes és egész-
séges érzékkel tudnak a maguk körzetükben 
irányítani, vezetni. Előnyös és kívánatos 
hatása lesz, hogy a művészet decentralizáló-
dik, hogy számos iparművészeti műhely 
fog vidéken kialakulni, a helyi anyagok és 
igényeknek megfelelően. Az iparművészeti 
kultúra hatalmas területeket fog úgy a 
műhelyek, mint a helyes érzékű propagativ 
tevékenység révén nyerni. 

A közönség meg fogja érteni, hogy 
mindenbe, egyszerű holmiba és gazdagba 
egyaránt lehet művészetet belevinni; 
a gyufaskatulya borítópapírjára éppúgy, 
mint a legfinomabb bútordarabokba vagy 
ékszerekbe, hogy minden, ami körülveszi, 
ami között él, mind-mind egy-egy ipar-
művészi tárgy, amelyben ízlés, finom arány, 
színharmónia, művészet kell legyen, hogy 
az élet kerete az iparművészet, mely ha 
szép, nemes, 
szebb. 

benne az élet is sokkal 

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában — Amen. 
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