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ősszel félszázados jubileumi ünnepséget tart az iskola-
Müfaragászatból hét szakosztály és művészképző bonta-
kozik ki. náborús megpróbáltatások és a jövő munkája. 

z Országos Magyar Királyi Ipar-
művészeti Iskola az idén ősszel 
ünnepli fennállásának ötvene-
dik évfordulóját. A tanműhely, 
mely félszázad előtt szerény 
keretek között indult meg, idők 
folyamán nagy intézetté fejlő-
dött. Erről a fejlődésről fogunk 

a nyilvánosság előtt beszámolni egy nagyszabású 
kiállítás keretében. Be fogjuk mutatni iskolánk 
jelen állapotát, működését, oktatásmódját és ered-
ményeit — amennyire ezt mostoha pénzügyi 
helyzetünk engedi — méltó keretek között az 
Iparművészeti Múzeum nagycsarnokában. 

Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola az 
elmúlt félszázad alatt híven teljesítette feladatát. 
Sok jeles iparművész került ki falai közül, akik 
művészi ízlést és kvalitást vittek a magyar mű-
iparba és hírt, dicsőséget szereztek maguknak 
és a magyar névnek a haza határain túl is. 

Az Iparművészeti Iskolát 1880-ban alapította 
Trefort Ágoston akkori közoktatásügyi miniszter 
s ezzel a ténnyel lefektette a mai iparművészet 
alapját. Működését az iskola egy míífaragászati 
tanfolyammal kezdte és csak 
fokozatosan kapcsolódtak 
hozzá a többi szakosztályok. 
Ma már hét szakosztályból 
áll. Építő iparművészeti, 
díszítő festészeti, díszítőszob-
rászati, grafikai, ötvös- és 
zománcozó-, textil- és kerá-
miai szakosztályból. Az Ipar-
művészeti Iskola a mai szerve-
zetében két részre tagozódik: 
egy négyéves iparművészeti 
és egy kétéves művészképző 
tanfolyamra. Az iparművé-
szeti szaktanfolyam sikerrel 
végzett rendes tanítványai a 
IV. év végén végbizonyítványt 
kapnak, amely katonai szol-
gálatban jogot ad karpaszo-
mány viselésére; az ipari 
életben pedig munkakönyv 
váltására és hathavi műhely-
gyakorlat igazolása után a 

tanult szakmával rokon iparágak önálló űzésére, 
iparigazolvány váltására, továbbá iparostanonc-
iskolákban és tanonctanfolyamokon a megfelelő 
szakon ipari szakrajz és szaktárgyak tanítására. 
A művészképző szaktanfolyamra az alsó négy 
évfolyamot kiváló eredménnyel végzett tanít-
ványok vétetnek fel, akik a VI. év végén iparos-
tanonciskolai rajztanítói pályára képesítő szak-
oklevelet nyernek. 

Az Iparművészeti Iskola legnagyobb fellen-
dülést az 1901—1915. években mutatott, amikor 
— úgy mint ma — új eszmék és új formanyelvre, 
stílusra való törekvések hevítették a művészetet. 
Akkor a nagy, gazdag Magyarország virágzó 
pénzügyi helyzete is kedvezett ennek a fellen-
dülésnek. A felfelé való törekvésnek a világ-
háború vetett véget. Az állam, a társadalom 
anyagi és fizikai ereje a nagy küzdelem szol-
gálatában kimerült. Kulturális célokra már alig 
jutott valami. A háború után jött a forradalom, 
a bolsevizmus szomorú korszaka, mely alkotni 
nem, csak rombolni tudott. Iskolánk anyagi 
ereje letört, fölszerelése, berendezése tönkre-
ment, pótlására nem volt mód, a műhelyoktatás 
anyagok hiányában alig működött és csak a tanári 
kar példátlan kitartása, lelkes munkálkodása 
mentette meg intézetünket a teljes lezülléstől. 

A szörnyű idők elmúltak, 
de a gazdasági és pénzügyi 
nehézségek megmaradtak és 
dacára ennek — bár felére 
redukált költségvetéssel — 
intézetünk lassan, de mégis 
visszanyerte régi képét. Foko-
zott lelkesedéssel és szor-
galommal folyt a munka és 
ma már mondhatjuk, hogy 
sikerült ismét a régi szinvona-
lat elérni. 

Azt hisszük, hogy majd a 
jubiláris kiállításunk be fogja 
bizonyítani iskolánk életre-
valóságát és alkalmat nyújt 
arra, hogy a nyilvánosság előtt 
áttekinthető képet adhatunk 
iskolánk működéséről, az 
oktatás színvonaláról és kész 
eredményeinek értékéről. 

HELBING FERENC Kürtös magya r . P á l ra jza . Iparművészet i Iskola . 

i 4 5 


