
A KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA 
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A KIR. IPARMŰVÉSZETI 
ISKOLA JUBILÁRIS 
KIÁLLÍTÁSA. 

\/fí'"\\ EHÁNY NAP híján huszonöt 
SS® <%5 ®v időköze választja el, a kir. 
<M> )J* i p a r m ű v e s z e t i iskola megala-
" pításának napját, a jelen ki
állításmegnyitásánakünnepétől. Huszonöt 
év: egy fél emberélet, az intézet első ifjú
sága telt el azóta: a bizonytalan és szerény 
kezdet, majd a fejlődés és kialakulás, 
végül a szervezett munka és az ered
mények kora, de az áldozatkész műkö
dés, az álhatatos kitürés és a be nem 
teljesedett remények, a meg nem való
sult tervek ideje is egyszersmind. 

Ha a mai napon az iparművészeti is
kola huszonötéves múltjára visszatekin
tünk, hogy e szemlélődésből a jövőre 
tanulságot, reményt és önérzetet merít
sünk, úgy mily számos és mélyreható 
változás, átalakulás és ellentét tárul fel 
előttünk. Akár az iskola külső elhelyezé
sét, szervezetét, tanítványainak és tanárai
nak létszámát tekintsük, akár a hazai 
ipar állapotát, az iparfejlesztés eszközeit 
vegyük számba, akár a szakembereknek 
és a nagyközönségnek az iparművészet 

lényegéről és hatásáról táplált vélemé
nyét vegyük is figyelembe: úgy a leg
meglepőbbváltozások tűnnek fel előttünk. 

Trefort Ágoston közoktatásügyi mi
niszter, nemcsak a tárcája körébe tar
tozó ügyek intézője, de a magyar kultur-
életnek Széchenyi szellemétől ihletett 
vezére, alapította a mai iparművészeti 
iskolának mintegy magvát képező fa-
faragászati osztályt. Az akkori elnevezés 
szerint: tanműhelyt. A néhány tanítvány
nyal rendelkező tanműhelyt, a nagynevű 
alapító az 1880. évi november hó 14-én 
nyitotta meg s Kelety igazgatónak üdvözlő 
beszédére válaszolva, az ünnepi közön
ségnek, a tanároknak és a tanítványok
nak lelkes szavakkal ajánlotta figyelmébe 
az új intézmény kulturális fontosságát. 

Az új tanműhelynek vezetésével, isko
lánknak mai érdemes szobrásztanára, 
Mátrai Lajos bizatott meg. A tanműhely 
a mintarajziskola függelékét képezte 
és ennek szomszédságában lévő bérház 
szerény helyiségeiben lelt ideiglenes 
otthont. 
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TÁLCA, VERT S RÉSZBEN TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE VILLAMOS TERVEZTE 
ARANYOZOTT RÉZBŐL. ZENTAI LÁSZLÓ. LÁMPATARTÓ. ÉS MINTÁZTA 

TANÁR HERPKA KÁROLY. SZABÓ KÁROLY. 
TANÁR LORÁNM ANTAL. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 
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ÜVEGMOZAIK-FRÍZ. TERVEZTE VALUSKA JÓZSEF. 
TANÁR SÁNDOR BÉLA. 
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PLAKÁT. TERVEZTE 
JÁMBOR LAJOS. 

PLAKÁT. TERVEZTE SCHUSZLIK DEZSŐ. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 
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CSIPKE. TERVEZTE OETZELBERGER ÉS SCHUSZLIK. 
SZÜNIDEI MUNKA. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 
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HÍMZETT KENDŐSZÉL. 
TANÁR GRÚH ISTVÁN. 

TERVEZTE KLEIN DEZSŐ. 
KÉSZÜLT DANICZ JULISKA 

MAGÁN NŐIPARISKOLÁJÁBAN 
PÉCSETT. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

CSIPKEGALLÉR. TERVEZTE 
OETZELBERGER ÉS SCHUSZLIK. 

SZÜNIDEI MUNKA. 
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KÉSZÜLT A BUDAPESTI 
ÁLT. NŐIPARISKOLÁBAN. 

HÍMZETT FALIDÍSZ. TERVEZTE BIRO MIHÁLY. 
TANÁR GRÓH ISTVÁN. 

IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

GYERMEK-MELLSZOBOR. RADNAI BÉLÁTÓL. 
AZ ISKOLA 

VOLT NÖVENDÉKE. 

Magyar Iparművészet. 305 
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

SÍREMLÉK. TERVEZTE ÉS MINTÁZTA 
SZÉKELY KÁROLY. 

TANÁR MÁTRAI L. GY. 
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NOI ALAK
TANULMÁNY. 

MINTÁZTA 
BÓDY KÁLMÁN. 

TANÁR LORÁNFY ANTAL. 

KUTMOTIVUM. TERVEZTE ÉS MINTÁZTA 
SZÉKELY KÁROLY. 

TANÁR MÁTRAI LAJOS GY. 

IPARMŰVÉSZETI ISKOLA JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 
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FESTETT FRlZ. PINTÉR GYULA. 
TANÁR GRÓH ISTVÁN. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

MENYEZET-TERV. KORENY JÓZSEFTŐL. 
TANÁR FEICHTINGER GY. 
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Ma, huszonöt év múlva, szintén Ma
gyarország közoktatásügyi minisztere je
lent meg, de már az iparművészeti palota 
fényes csarnokában, hogy az önálló ki
rályi iparművészeti iskolának, az év
forduló alkalmával rendezett gazdag ki
állítását megnyissa. Mit az egykori nagy
nevű alapító csak remélhetett, az ma 
már ténynyé vált és a miniszter az 
iskola igazgatójának üdvözlő szavaira 
már nemcsak a buzdítás, de a kegyeletes 
megemlékezés, az elismerés meleg szavai
val válaszolhatott. Az ünnepre most is 
számos előkelő közönség sereglett egybe, 
kétségtelenül sokkal többen voltak ma 
jelen, mint huszonöt év előtt; bár saj
nos, sem akkor, sem most, a rang- és 
pénzarisztokrácia képviselőit, a lelkes 
maecenásokat nem fedezhettük fel a kö
zönség soraiban. 

Ezelőtt egy negyedszázaddal iskolánk
nak az a néhány tanítványa szinte el
tűnt a közönség tömegében, ma néhány 
száz főnyi volt az egykori és a mostani 
növendékek serege. Annak idején a ta
nítványok ingyen oktatásban részesültek 
és előképzettségük iránt igen csekély 
követelményeket támasztottak, ma csak 
több napra terjedő felvételi vizsgálat alap
ján vétetnek fel. 

Az intézet megnyitása után Kelety 
Gusztáv igazgató mellett, aki az ad
minisztrációt intézte, ott látjuk Rauscher 
Lajos műépítész-tanárt, aki az 1885. évig 
az iskola szellemi ügyeit vezette. Az első 
öt év alatt szervezték a többi szak
osztályokat, ezek száma jelenleg hétre 
emelkedett; kezdetben az egyetlen szakma 
mellett a különböző tantárgyakat a minta
rajziskola tanárai tanították, ma az iskola 
tanító-testülete huszonkét tagból áll. Az 
1896. évig az iskola több egymástól távol 
eső épületben volt kénytelen működni 
és ezen felül az önálló és közvetlen 
igazgatást is nélkülözvén, az egyes szak
mák és tantárgyak tanításában a szerves 
egység hiányzott, mostan az intézet sa
ját otthonában, önálló vezetés alatt áll, 
tanulmányi és fegyelmi szabályzatát egy

séges elvek szerint alkotta meg. Ugyan
ezen év őszén vette át iskolánk vezeté
sét, Kelety G. lemondása után, jelenlegi 
igazgatója, Fittler Kamill műépítész, ki
nek kilenc éves szerencsés kezű admi
nisztrációját már is eredmények dicsérik. 

Negyedszázaddal ezelőtt az iparművé
szeti tervezéssel hazánkban alig néhány 
építész foglalkozott (köztük iskolánk két 
volt tanára: Rauscher L. és Schikedanz 
A.), ma e téren már a különlegesen ipar
művészeti tervezők egész serege is dol
gozik, kívülök számos dilettáns és vé
gül a magas művészet mívelői is gyak
ran tesznek ez irányban kísérleteket. 

Annak idején iparosaink és iparművé
szeink (?) alig vállalkozhattak nagyobb 
feladatokra, napjainkban már olyan mo
numentális építkezések, mit az ország
ház, a királyi palota külső és belső 
dekorációja, berendezése az ő kezük 
munkája. 

1880-ban még nem jutottak el hoz
zánk az iparművészetek alapvető nagy 
eszméi. Nálunk az iparművészetek lé
nyegéről a közönségnek nem volt tiszta 
fogalma; a művészek többsége azt csak 
a nagy művészet egy mellékhajtásának 
tekintették és „kis", „apró" művésze
teknek nevezte'; ma már ez a „kis" művé
szet befolyásolja, sőt háttérbe szorítja a 
magas művészeteket. Az iparművészet 
szapora termékeinek ismertetésével nap
nap után számos könyv, folyóirat foglal
kozik ; a napilapok állandóan írnak róluk. 

Az iparművészet régi és új alkotásait 
oly hatalmas múzeumokban gyűjtik össze, 
melyek a tudományos és szépművészeti 
múzeumokat terjedelemben megközelí
tik, ugyancsak ezen intézetek, valamint 
a gazdag anyagi eszközökkel rendelkező 
társulatok a közönséget kiállítások, nép
szerű kiadványok és előadások útján 
iparkodnak céljaiknak megnyerni és tájé
koztatni. Mindenütt maga az államkor
mányzat veszi kezébe az iparfejlesztés 
ügyét, s e végből iskolákat, tanfolyamo
kat, versenyeket létesít: országos érdekű 
ügynek tekinti azt. Hazánkban is ma már 
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SZALONASZTALKA. 
KÉSZÜLT GELB M. ÉS FIA BÚTORGYÁRÁBAN. 

TERVEZTE NASCH GÉZA. 
TANÁR GYALUS LÁSZLÓ. 

két minisztérium fogadta gondjába az 
ipari oktatás ügyét, s nagyobb vidéki 
városainkban ipari szakiskolák képeznek 
a gyakorlat számára mesterembereket. 

Messze vinne és tárgyunktól elterelne 
az iparra, az iparművészetre oly kedvező 
változások és mélyreható átalakulások 
részletes felsorolása, melyeknek köszöni 
az iparművészeti iskola is, hogy erőteljes 
egészszé fejlődhetett. Itt csak az a rö
vid megjegyzés leljen helyet, hogy is
kolánk, ha érvényesülésének még sok 

gátló akadálya is van, ha még számos 
belső feladatot kell is megoldania, mégis 
eddigi működésével létjogát és korszerű 
voltát már beigazolta, de beigazolta 
egyszersmind nagynevű alapítójának biz
tos előrelátását, merész kezdeményezé
sét, ki oly kedvezőtlen viszonyok kö
zött iskolánkat létesítette és fentartotta. 
Trefort ezen alkotásának fennmaradása 
és fejlődése cáfolat az akkori maradi 
pesszimizmusnak gúnyolódó mondására, 
mely a miniszternek ilyféle, közvetlen 
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DOHÁNYZÓASZTALKA. 
KÉSZÜLT GELB M. ÉS FIA BÚTORGYÁRÁBAN. 

TERVEZTE NASCH GÉZA. 
TANÁR GYALUS LÁSZLÓ. 

hasznot nem ígérő alkotásaira kész volt 
reá mondani: íme, ismét előbb léte
sítik a feleslegest, nem pedig a szük
ségest. 

Ha a múlt idők és napjaink állapotai 
között vont párhuzam a jelenre kedvező, 
úgy méltán kérdezheti az ifjabb nem
zedék tagja, aki azoknak a kedvezőtlen 
viszonyoknak tanuja nem volt, hogy mi 

a célja e fennebbiekben talán túlhossza-
san közölt szemlélődéseknek? Igaz, nap
jainkban az iparművészet divatba jött a 
művészeknél, a dilettánsoknál, a nagy kö
zönségnél, de azért közülük hányan isme
rik részletesen, hányan kísérik állandó 
érdeklődéssel az iparművészet fejleszté
sének tényezőit, közöttük az iparművészeti 
múzeumot, iskolát és a társulat törek-
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véseit? Iparművészeti múzeumunk tá
gas csarnokaiban ethnografiai múzeu
moknak népünk művészetét oly szépen 
illusztráló gyűjteményében, sajnos, rit
kán verődik össze számosabb látogató 
közönség. 

Még napjainkban is a magasabb ér
telmiséghez tartozók hányszor tévesztik 
össze iskolánkat más ipari vagy művészi 
intézettel ? Pedig már ezt is az érdeklő
dés bizonyos fokának kell vennünk. Is
kolánk növendékeit a kormányon kívül 
egyes hatóságok, egyletek, sőt magán
személyek is támogatják, de ez utóbbiak 
között sajnálattal nélkülözzük dúsgazdag 
főuraink és egyházi fejedelmeink neveit. 
Ha érdeklődésünk tüze néha nagy lán
got vet, hamar lelohad és a hirtelen 
fellobbanást a hosszú feledés váltja fel, 
nemzeti művelődésünk nagy alakjaival, 
intézményeivel szemben egyaránt. 

A jelen kiállítás alkalmával a királyi 
iparművészeti iskola iránt is élénkebben 
érdeklődött a közönség, talán kívánatos 
lett volna a látogatókat egy katalógus 
mellékletében röviden tájékoztatni inté
zetünk kulturális jelentősége, múltja, 
szervezete és működése felől. 

Talán ennek híján nem válik felesle
gessé a jelen rövid, némi visszatekintés
sel és szemlélődésekkel átszőtt ismertetés. 

Jubileumi kiállításunk bár az ipar
művészeti palota hatalmas udvarcsarno
kát s a szomszédos folyosóterületek egy 
részét betölti, terjedelemben alig múlja 
felül az iskola régibb, kétévenként meg
tartott tárlatait. Bármily nagy itt a ren
delkezésre álló helyiség, a két dekoratív 
osztály (szobrászat, festészet) jórészt nagy 
területet és distanciát igénylő munkálatai 
csak részlegesen és halmozatosan voltak 
elhelyezhetők, az általános tantárgyak kö
zül több épen nem, vagy csekély falterüle
tet nyert, így tehát szó sem lehetett ar
ról, hogy egyes tanmenetek, vagy épen 
a 25 évi fejlődést feltüntető sorozatok 
állíttassanak össze. A volt növendékek 
munkái, művei számára is csak igen 
szerény terület jutott. 

A kiállítás egészén végigtekintve, ön
kéntelenül felrajzanak előttünk a közön
ség köréből felhangzott kérdések. Míg a 
szakember előbb végignézi a tárlatot és 
azután formálja meg ítéletét, addig a kö
zönség jó része már előre szeretné tudni 
a más ítéletét, hogy ezzel felfegyverezve 
lépjen a kiállított tárgyak elé. 

Leggyakoribb kérdések az iskolában 
mívelt vagy favorizált stílre, stílekre vo
natkoznak. Modern irányú-e, vagy ma
gyaros, szecessziós-e a kiállítás? Aki 
meg paedagógiai tájékozottságát akarja 
csillogtatni: Űgy-e, csakis egyéni taní
tás folyik ebben az iskolában ? 

Iskolánk eddig nem tudott egy külön, 
egységes irányra szert tenni, mely taní
tásán végigvonult volna. Kénytelen volt 
azt az utat követni, melyet a hasonló 
tanintézetek tűztek maguk elé: járt a 
történelmi stílek útján, majd a modern 
irányzatokkal szemben sem zárkózott el, 
mívelte részlegesen a magyar díszítő 
stílt. Nem akart elmaradni a kortól és 
növendékeinek boldogulását biztosítandó 
az eklekticizmusnak hódolt és kénytelen 
hódolni ma is. 

Hatalmas művészi egyéniségek ereje, 
közönségünk kifejlettebb ízlése, erős 
nemzeti szellem tennék lehetővé az új 
irányok megteremtését, fennmaradását. 
Enélkül a külföld hatásának ellenállni 
nem tudunk. 

A kiállítás színhelye az iparművészeti 
palota, mint magyar stílkísérlet rávisz 
bennünket a magyar stíl kérdésére. Is
kolánk jelenlegi és volt tanárai közül 
többen már a 80-as évek közepén kísér
letet tettek * a magyar népművészet 
formáinak ipari értékesítésére; e törek
vésnek azonban nem volt tartós hatása. 
Jelenleg Gróh tanár dolgoztat ez irány
ban növendékeivel. 

Tényleg a magyar díszítés formáinak 
összegyűjtésére nemcsak a magyar ipar
művészet, de kultúránk egyik becsület
beli feladata. Addig, míg a rendszeres 

* Mátrai L., Morelli G., Hollós K., Várdai Sz. 
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KÉSŐ BÁNAT. TERVEZTE LUKÁCSY BÉLA. 
AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 

VOLT NÖVENDÉKE. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

TOILETTE. TERVEZTE ES MINTÁZTA 
IFJ. MÁTRAI LAJOS S.-TANÁR. 

FÁBA FARAGTA RUFF ANDRÁS. 
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ÉKSZERTARTÓ BRONZBÓL. TERVEZTE ÉS MINTÁZTA 
BŐDY KÁLMÁN. 

TANÁR LORÁNFI ANTAL. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

ADAM ES EVA. 
(BRONZ.) 

315 

TERVEZTE ES MINTÁZTA 
SZAMOLOVSZKY ÖDÖN. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
VOLT NÖVENDÉKE. 
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ZÁSZLÓTALAPZAT. 
(MÁRVÁNY ÉS BRONZ.) 

TERVEZTE ÉS MINTÁZTA 
GÁCH ISTVÁN. 

TANÁR MÁTRAI L. GY. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 
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ÉVA. TERVEZTE ÉS MINTÁZTA 
AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA SZAMOLOVSZKY ÖDÖN. 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. AZ IPARMŰV. ISKOLA 

VOLT NÖVENDÉKE. 
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

VADÁSZ MIKLÓS TANULMÁNYFEJE. 
TANÁR PAP HENRIK. 
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

NEMES GYÖRGY ALAKTANULMÁNYA. 
TANÁR PAP HENRIK. 
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GYERMEK-KEPESKONYV 
ILLUSZTRÁCIÓ. 

VADÁSZ MIKLÓSTÓL. 
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gyűjtés az anyagot össze nem hordta, 
ki nem szemelte, meg nem határozta, 
addig a stílkísérletek bármily művészi 
értékűek, de egyenként szétágazók lesz
nek, mert épen hazai dekorációnk ter
vezési módját, a stíl lelkét még nem is
merjük. Csak az előbb említett feltételek 
mellett indulhatnak meg a kísérletek, 
hogy ezeknek anyagából, vagy romjai
ból a teremtő géniek a nemzeti stí
lust megteremtsék. A lefolyt évek
ben a modern stílek beözönlése, az 
egyéniség erős hangsúlyozása e stíl
kísérleteket is háttérbe szorította, sőt a 
létjogokat is megtagadta. Ez okokból nem 
mívelheti kizárólagosan iskolánk a ma
gyar díszítő stílust. 

Az oktatásban az egyéniség érvénye
sülésének kérdése a maga helyén és 
idejében iskolánkban helyes megoldást 
nyert: a felső három évfolyamban meg
tartott versenyfeladatok révén. 

Bizonyára ezek az önállóan megoldandó 
feladatok vannak hivatva a növendéket 
önállóságra, erejének és idejének helyes 
beosztására szoktatni, de egyszersmind 
jó alkalmai a tehetség, az egyéniség 
nyilatkoztatásának. Vannak még Francia
országban, az iskolai versenyek klasz-
szikus földjén, e versenyeknek ellenfelei. 
Azt hiszszük, hogy épen iskolánkban e 
módszer hátrányai az együttes munkák 
révén ellensúlyozhatok, melyeknek találó 
példáját nyújtotta több ízben az intézet 
dekoratív szobrászati osztálya. 

Egy kiváló tehetségű növendék (később 
építész lett) díszkutat tervezett, melynek 
tisztázott nagyobb és teljes nagyságú 
részleteit társai készítették el. 

Ily emsemble-gyakorlat a növendéket 
jól bevezeti szemlélet és közrehatás ré
vén a munka készülésének egymásután
jába. A régi műhelyhagyomány elevene
dik itt fel: minden növendék a segítő, 
az inas, a legény, a mester szerepét vé
gig játszsza. Felelősség, disponáló képes
ség, kölcsönös segítés és tanulás haszna 
hárul itt a résztvevőkre. A közösen vég
zett munka a kartársi szellemet, az össze-

tartozóság érzetét fogja felkelteni és épen 
ezáltal, a versenyzés folytán esetleg kifej
lődött túlságos ambíciót, az önzést fogja 
helyes módon egyensúlyozni. 

Eddig a versenyek tényleg megélénkí
tették, fokozták az iskola növendékeinek 
munkakedvét, ennek köszönhető kiállítá
sunknak nem egy csinos darabja. 

E kitérés után fogjunk bele kiállí
tásunk részletes ismertetésébe. 

Gazdag és változatos kiállításunkban 
a nagy közönség érdeklődését termé
szetesen a szakoktatás kész tárgyakat, 
egész műveket nyújtó dolgozatai vonják 
magukra, míg a szakember gondot for
dít az általános és alapvető tanulmá
nyokra is. 

Az ékttményes rajzolás és festés kétség
kívül az applikáló művészetekkel foglal
kozó iskoláknak egyik alapvető tantárgya. 
A modern rajzolás nem szorítkozik többé 
a lapos és plasztikus ékítmények lerajzo
lására, hanem kiterjeszkedik az ékítmé
nyek motívumait képező természeti, nö
vényi, állati formákra. A rendszeres ter
vezést is felveszi programmjába, de csak 
akkor lát hozzá, midőn azt a tanuló élet
kora, művészi és tehnikai tudása mint
egy önkéntelenül megkívánják. A tanuló 
fantáziája már telítve van és a rajzolás 
neki biztos eszközéül szolgál eszméi 
rögzítésére. 

Gróh tanár növendékeinek munkái a 
kiállítás látogatójának már messziről 
felkeltik az érdeklődését élénk, Ízléses 
színezésű, ötletes, csaknem kizárólag ma
gyar stílű tervezeteikkel. E tervezetek 
oly tanárra vallanak, aki nagy becsvágy-
gyal műveli szakmáját és növendékeitől 
is erős munkát kíván. A kifüggesztett 
tervezetek mellett látjuk néhány helyen 
az utánnuk készült iparművészeti tár
gyakat is. Ugyancsak szembetűnnek a 
tanítványok sikerültebb munkáiból ki
szemelt, a „Mintalapok" című kiadvány
ban közölt színes nyomatok. Mi kétség
kívül szép elismerése úgy a tanár, mint 
a növendékek működésének. Mind emel
lett felmerül a szakember előtt az az 
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aggály, vájjon az első években az imi-
tatív rajzolásnak, a tervezés javára való 
másodsorba szorítása folytán, nem válik-e 
a növendék a felső folyamokban: a pro
dukció korában, a tervezési, de főleg a 
szakmájával járó, türelmet igénylő teh-
nikai eljárásokkal szemben közönyössé, 
vagy épen kedvetlenné ? A magyar motí
vumoknak rajzolása és alkalmazása két
ségtelenül nagyon is kötelességszerű fel
adatát képezi egyetlen iparművészeti 
iskolánknak, de talán nem csalódunk, 
ha az állítjuk, hogy kizárólagos haszná
latukat épen a magyar stílkérdés jelen 
állapotában még nem látjuk indokoltnak. 

Legyen szabad itt épen a modern ipar
művészeti oktatás egy kívánalmát fel
említenem s ez, az imitatív és a terve
zés szempontjából is értékes növény-
és virágformák rajzolása és festése. 

A geometriai oktatást néhány, a falon 
lévő s tárgyak képét ábrázoló perspek
tívái szerkesztés képviseli. A növendé
kek ezenfelül úgy a sík mértant, mint 
az orthogonális vetülettant, az árnyék
tant rövidre fogva tanulják. 

A szemlélet után való perspektívái 
rajzolás, mely mint a tiszta formai és 
térbeli elképzelésre vivő training, elő
tanulmánya az iparművészeti, az ékítmé-
nyes rajznak, nemkülönben a geometria 
egyes részeinek, az elemi tanítás prog-
rammjában igen jelentékeny helyet fog
lal el, épen ezért e gyakorlatok háttérbe 
szorítását csak sajnálhatjuk. 

Az építészeti rajz és alaktan tanítását 
jelenleg két tanár látja el. A. Balogh 
Lóránt és Gyalus László műépítészek 
személyében. E tárgy a lakberendezők 
osztályának felállítása óta még nagyobb, 
közvetlenebb jelentőséget nyert. A sok 
részlettel dolgozó növendék itt látja, hogy 
az általa az ékítményes rajzban stb. fel
dolgozott részletek mily kereteket nyer
nek és hogyan kell azoknak e maga
sabb szervezetekbe illeszkedniük, hogy 
nagyobb egységek szerves és jellemző 
részeivé legyenek ; szükséges nemkülön
ben a növendéknek a tehnikai rajzolás

ban is magát gyakorolnia. A feldolgozott 
anyag ma rendszeresebb változatosabb 
és a középkori formák belevonásával na
gyon is óhajtandó kiegészítést nyert; az 
egykori, a növendékek alaktani ismere
teit felülmúló, túlságosan terjedelmes és 
nehéz feladatok is eltűntek e gyakorla
tok keretéből. 

Az alakrajz tanítása jelenleg már há
rom tanár, Pap Henrik, Papp Sándor 
és Udvary Géza festőművészek kezében 
van. Ez a stúdium végig kíséri a 
szakoktatást minden fokán, tárgyának 
szervességénéi fogva, ellensúly a ke-
vésbbé ilyen ékítményes formákkal szem
ben, e rajzolás a legartisztikaibb gya
korlat tehnika és felfogás tekintetében. 
A kiállított rajzok sokoldalú és fegyel
mezett tanításról tanúskodnak; az ered
ményigen kiválónak mondható. Az emlé
kezetből rajzolt teljes alakok szemléleté
nél önkéntelenül eszünkbe ötlik, hogy 
az oktatást nem volna-e kívánatos a 
kötött formátumokban stb. való terve
zéssel kiegészíteni. Mi nemcsak az akt
rajzolás végcélját közvetlenebbül szem
léltetné, de az imitativ rajzolásban is a 
művészi felfogásra élénkítő visszahatás
sal volna. 

Az általános tárgyak között az ipar
művészeti rajz és tervezés a legközvetle
nebbül függ össze a szakoktatással, úgy 
a felvételek, mint a tervezetek már telje
sen a szakszerűség jellegét öltik magukra, 
az ábrázolási módok, az alkalmazott teh-
nikák tekintetében is. A tervrajzoknak 
már teljesen realizálhatóknak kell len-
niök. Ezen szakmabeli munkálatok tete
mes haladást mutatnak fel, mi egyaránt 
a tanítás színvonalának folytonos emel
kedésében, mint a tanuló anyag előkép
zettségének alaposságában keresendő. 

Az iparművészeti palota előcsarnoká
ban a színes hirdető festmények és az 
életnagyságban mintázott szárnyas gé
niusz köszöntik a látogatót, az iskola 
két dekoratív osztályába tartozó növen
dékek tervezetei. A dekoratív szobrászati 
és festészeti osztály az iskola két leg-
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népszerűbb, legnépesebb osztályai. Az 
első, mint említettük, a régi fafaragászati 
tanműhelyből fejlődött ki és tanárával 
együtt jubilál. 

ízlés, gyakorlati érzék, erély nyilat
kozott meg mindig Mátrai tanár taní
tásában : erőteljes egyénisége, a saját 
munkakedvét át tudta plántálni tanít
ványaiba; gyakorlati érzéke nem nyu
godott, míg az időszerű újításokat nem
csak saját osztályában, de iskolájában is 
meg nem valósította. A sokféle tárgyú 
és a különböző anyagokban és tehni-
kában kivitt feladatok a növendékeket 
az életre készítik elő. A különböző mé
retű fafaragások, fehér és színes már
vány munkák, mintázatok, úgy a terve
zetek, mint a másolatok minden szer
telenség és e szakmánál nem ritka 
nyerseség mellőzésével készültek. Meg
említhetjük, hogy a szobrászati mester
iskola létesítése előtt hazánkban, csak 
iskolánk dekoratív szobrászati osztálya 
nyújtott alkalmat ifjainknak e szakmá
ban való kiképzésére. Több kiváló ifjú 
szobrász-művészünk végezte iskolánkban 
első tanulmányait. 

Népes és népszerű a dekoratív festők 
osztálya is. A festészet népszerűbb, mint 
a kevésbbé ismert és az anyaghoz inkább 
kötött szobrászművészet. Régebben a 
művészi ambiciőtól sarkalt, de a minta
rajziskolába be nem jutott fiatalság jó
részt ide tódult, számos tehetséges nö
vendék mellett, agyakorlattól idegenkedő 
félreismert genie került ki innen és fel
csapott művésznek, noha éppen ennek az 
igen kiterjedt és anyagilag is igen jöve
delmezőnek mondható ipari foglalkozás
nak megnemesítése és iparművészetté 
való emelése nagyon kívánatos volna. Ez 
az osztály nemcsak szorosan vett deko
ratív dolgozatot állított ki, de fej-, akt- és 
tájképtanulmányokat is. E helyen még 
egy régi óhajtásnak akarunk kifejezést 
adni, hogy t. i. az osztályban készült 
egyszerű, a köznapi életben előforduló 
tervezetek minél nagyobb számban állít
tassanak ki, hogy a nagyközönség lássa, 

miképen oldhatók meg ízlésesen az oly 
feladatok, minők például egy egyszerű pol
gári lakás, iskola épület stb. kifestésé, fal 
díszítése. Hiszen a modern iparművészet 
kiváló ambicióját helyezi abban, hogy ne 
csak a gazdagok palotáinak fényét emelje, 
de a szerény munkás otthonát is kelle
mesebbé varázsolja és csekély költség
gel, kevéssé nemes anyagból, egyszerű 
eszközökkel is tudjon Ízléses alkotáso
kat létesíteni. Az osztály élén már an
nak megújítása óta az érdemes Feich-
tinger Gy. tanár áll, aki úgy a gyakorlatban, 
mint kiváló freskó-festőink munkáinál 
a dekoratív és építészeti részek meg
festésénél szerzett tapasztalatai révén 
szerzett hivatottságot épen ennek az állás
nak betöltésére. Ujabban a növendékek 
nagy létszámánál fogva szükségessé vált 
segédtanári állást Sándor B. festőművész, 
az iskola volt tanítványa tölti be sikerrel. 

A második szobrászati osztály, az ű. n. 
kisplasztikái, számos munkával szerepel 
kiállításunkon, ezek az önálló szobrá
szati műveken kívül az ércművesség, 
ötvösség számára való tervezetek, tanul
mányok. Valamennyit alapos tanulmány, 
műgond, finomság, néha szinte a túlsá-
gig jellemzi. A tanítás derék voltát talán 
jól megvilágítja az a körülmény is, hogy 
fiatalabb, hírnevesebb szobrászaink kö
zül nem egy, épen Loránfi tanár vezetése 
mellett szerezte meg művészi kiképzé
sének szolid alapját. 

A külföldön ezzel az osztálylyal nemcsak 
munkálkodásánál fogva szoros kapcso
latban van, mint iskolánkban, de ebbe 
bele van olvasztva az ötvösségi osztály. 
Az ötvösség hazánkban nemcsak kiter
jedt és jövedelmező keresetforrás, de 
ennek az iparművészeti ágnak fényes 
múltjában különleges nemzeti vonásokat 
fedezhetünk fel. Ez osztálylyal kapcsolatos 
zománcozási tanműhely, e nálunk törté
nelmi hagyományokra támaszkodó teh-
nikát van hivatva fentartani és a modern 
zománcozási módokat is gyakoroltatni. 
Nagyon kívánatos volna e téren a növen
dékeknek alkalmat adni tehnologiai is-
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

ÜVEGEZETT KAPU TERVEZTE NASCH GÉZA. 
TANÁR A. BALOGH LORÁND. 

meretek megszerzésére, hogy az ékszeré
szeién és az ötvösségen túlmenő fel
adatokra is vállalkozhassanak. 

Ezen osztály növendékeinek létszáma 
nincsen arányban az iparág kiterjedt 
voltával, ezenfelül a maecenások hiánya 
ritkán teszi lehetővé, hogy a tanítványok 
nagyobb feladatokon, eredeti anyagban 
dolgozzanak. Ez okból foglal el aránylag 
csekély helyet ennek az osztálynak tetsze
tős kiállítása. A zománcozási tanfolyam 
kiállítása csinos apróságokat tartalmaz, az 
ilyféle tárgyak népszerűsítésére való tö

rekvés is nyilvánul több munkában, de 
azt hiszszük, hogy e törekvéseknek csak 
akkor van értékük, ha artisztikai tekin
tetben a tömeges termelés átlagát felül
haladják. Az ötvösségi szakmát Herpka 
K. tanítja, kinek nagyméretű galvano
plasztikái munkái a külföldi múzeu -
mokban is láthatók. A zománcozást 
Hibján S. e szakmában ismert ipar
művész vezeti. 

A lakberendezők osztálya az iskola szer
vezetének legújabb ágazata és tegyük 
hozzá még fejlődésben lévő ágazata. 
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

CSALÁDI HAZ ELŐCSARNOKA. TERVEZTE 
FEJÉRKŰTHY BÁLINT 

ÉS DÓSA LUKÁCS 
VOLT NÖVENDÉKEK. 

Rövid fennállása óta változás történt 
tanárai személyében, az oktatás rendjé
ben. Jelenleg három építész-tanár: A. 
Balogh Loránd, Benczúr Béla, Gyalus 
László osztozik e szakoktatásban. Élénk 
tevékenységről tanúskodnak a kiállított 
rajzok és tervezetek. A tervezetek gya
korlati értékesítésének útja is egyen
getve van; erre utalnak az utánnuk ké
szült s itt a kiállításban lévő tárgyak. Az 
alaki tudáson kívül valamely iparág, 
vagy több ipari tehnikának alapos is
merete, gyakorlata, szerkezettani és tech
nológiai tudással kapcsolatban fogják 
ezen osztály növendékeit igazán reális 
tervezőkké kiképezni. Erre az alkalmat 

akár az iskola keretében, vagy másutt 
meg kell adni a növendékeknek. 

Végül következik a két sokszorosítási 
szakma kiállítása. A fametszők osztályát 
Morelli G., a rézmetszőkét Doby I. ta
nárok szakmájuknak hazánkban első 
tanítómesterei vezetik. A fametszők osz
tályában az igen alapos oktatás ered
ményein kívül a színes fametszetben 
látunk újabb kísérleteket. A rézmetszők 
munkái közül néhány technikailag is kü
lönböző és művészi értékű munkát 
szemlélhetünk. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy 
igen sokan még a szakemberek soraiból 
is, azon a véleményen vannak, hogy e 
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két szakosztály, szakma elvesztette lét
jogát. Ezzel az állítással szemben legyen 
szabad néhány rövid megjegyzést ten
nünk. Igaz, hogy e két sokszorosítási 
mód az utolsó évtizedben kiszorult, úgy 
az olcsó képes lapokból, valamint a köny
vek, díszművek hasábjairól, de nem ha
nyatlott-e azóta ezeknek a művészi szín
vonala? Az anyagi versenyben tényleg 
tért vesztett sokszorosítási módok de 
épen nem vesztették el művészi értékü
ket. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy 
a hivatásos sokszorosítókon kívül, a festő
művészek közül számosabban, mint va
laha, mívelik e tehnikákat. A foto
kémiai eljárások megértése és sikeres 
gyakorlata, csakis az alap-sokszorosítási 
módokismerete révén történhetik. A foto
kémiai eljárásoknak vannak nagy hiányai, 
melyek a jövőben is fenn fognak ma
radni, e hézagokat van hivatva épen a 
a művészi sokszorosítás pótolni és pe
dig eljárásainak gyorsabbá, egyszerűbbé, 
olcsóbbá tételével. Ez irányban épen ná
lunk nagy eredménynyel biztató kísér
letek folynak. Kívánatos, hogy a két 
sokszorosítási osztály növendékei már 
most, mind a három (fametszet, rézkarc 
stb. és lithografia) alapsokszorosítási el
járásban, az egyiket főszakmául választva, 
gyakorlatra tegyenek szert, úgyszintén 
betekintést nyerjenek a foto-kémiai re
produkció lényegébe. Talán célszerű 
volna, ha működésük súlypontját a 
könyvdíszítés és az illusztráció terére 
helyeznék át. 

Ily módon meghatározva és kibővítve 
e két osztály működési körét, aligha jut 
majd a szakértőknek eszébe azok lét
jogosultságát kétségbe vonni. 

Az esti tanfolyamok kiállítása nagyon 
természetesen nem mérkőzhetik szín
vonal és tartalom tekintetében az intézet 
rendes növendékeinek tárlatával.*) A gya-

*) E tanfolyamokat az intézet több rendes 
tanárán kívül, Hollós Károly, az Erzsébet
nőiskola tanára és ifjabb Mátrai Lajos szob
rász-művész tanítják. 

korlatban működő iparosok szorgalmas 
munkái ezek, akik megrövidítve pihe
nésre szánt idejüket, látogatják e folya
mokat, hogy művészi kiképzésük héza
gait így pótolják. 

E tanfolyamok nemcsak a résztvevőkre 
hoznak hasznot, de az iskolára is kiváló 
jelentőséggel birnak. Az iskolának ezek 
révén van módja a már meglévő ipar 
nemesítésére, irányítására, alkalma van 
annak állapotáról, szükségleteiről köz
vetlenül meggyőződést szerezni, hogy e 
tanulságokat az oktatásban értékesíthesse. 
A gyakorlat és az iskola közt létesített 
ilynemű körforgalom, többek között 
Franciaország iparművészeiét nagyra fej
lesztette. Alkalmat adnak végül az iskola 
tanerőinek, hogy magukat ezen kevesebb 
igényű, de alapos és egyéni tanítás révén 
művészi tanárokká képezzék. 

E tanfolyamok nagyon helyesen kötött 
tantervvel dolgoznak. A bemutatott mun
kák száma és minősége céltudatos és 
alapos vezetéséről tanúskodik. 

Még néhány szót szentelhetünk a 
volt növendékek kiállításának, akit már 
a gyakorlatban mint ismert nevű ipar
művészek, művészek működnek. Kétség
telen, hogy ez az igen csekély terjedelmű 
és kedvezőtlen elhelyezésű tárlat nem 
adhat fogalmat az iskolánkban kiképzett 
néhány száz iparművész tevékenységé
ről. Dicsérendő dolog a volt tanítványok 
részéről az iskola iránt érzett kegye
letük kimutatása; de azt hisszük egy 
külön, lehetőleg sok résztvevőt magában 
egyesítő és térrel bőven rendelkező 
kiállítást adhat majd méltó képet munkál
kodásukról, mely kiállítás úgy az isko
lára, mtnt a nagy közönségre nem marad
hat kedvező hatás nélkül. A jelenleg ki
állított munkák inkább csak névjegyek, 
amelyekből a közönség és az iskola mos
tani növendékei láthatják, hogy intézetünk 
nemcsak az iparművészetnek, hanem 
a művészetnek és az ipari oktatásnak 
számos derék szakférfiút nevelt. 

Ezzel befejeztük az iparművészeti 
iskola kiállításának és fejlődésének ismer-
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tetését, bár futólagosan 
vázoltunk, de tartunk 
tőle, hogy tűlhosszúra 
nyúlt fejtegetéseink tü
relmes olvasóinkat is 
kifárasztották, legyen 
szabad mégszives figyel
müket egy percre isko
lánk számára igénybe 
vennünk, annak jövő
jéről ejtve néhány szót. 

Az iskolánk életében, 
a következő negyed szá
zad kell,,hogy az intenzív 
fejlődés és a szélesebb 
körben való érvényesülés 
kora legyen, e célok 
közül a másodiknak 
megvalósításánál nem 
nélkülözheti az iparfej
lesztés többi tényezői
nek közrehatását; csak 
ezeknek élénk együtt 
munkálkodásával válha-
tik a magyar iparmű
vészetnek egyikirányító 
közegévé. 

Az iskola, belső szer
vezetében az öszszes 
tagok és tantárgyak har
monikus közrehatásá
val, képezze ki a növen
dékeit egyaránt iparo
sokká és művészekké, 
oltson beléjük gyakor
lati szellemet is, hogy 
magukat az életben otthon érezzék, 
szakmájukhoz, mely anyagi boldogulásu
kat biztosítja, melyben örömet lelnek, 
ragaszkodjanak. Kívánatos, hogy a kor
mány, a gazdag mecénások az iskola 
tanárainak állandóan megbízásokat adja
nak, hogy így a tanárok a gyakorlattal 
szoros kapcsolatot tartanak fenn, a növen
dék az ily munkákban való részvéttel, 
vagy a kezdők pusztán a szemlélet által 
necsak az iskolai tanulmányaik, hanem az 
élet nyújtotta feladatokon vezettessenek 
be szakmájuk gyakorlatába. A növendé-

HEGEDÜS GYULA 
MELLSZOBRA. 

AZ ORSZ. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
VOLT NÖVENDÉKÉNEK, 

LIGETI MIKLÓSNAK MŰVE. 

kéknek lehetővé kell tenni tapasztalat
gyűjtés szempontjából, hogy iskola éveik 
alatt tanáraik vezetésével tanulmányuta
kat tegyenek, később pedig külföldi 
vándorútra küldessenek. 

A kész növendéknek a gyakorlatba 
lépését meg fogná könnyíteni, az iskola 
érvényesülését is előmozdítaná, ha ezek 
a szakmájukban mesterekké vált egykori 
tanítványainak műhelyeibe, ateliéjeiben 
lelnének alkalmazást. Az ily módon 
kiképzett ifjú iparművészeinkre az ipa
rosok, a gyárosok nem fognak a jövőben 
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bizalmatlansággal tekinteni, hiszen ezek 
nem azok a nagy igényű, de szakmájuk 
gyakorlati részétől idegenkedő úrfiak 
többé, akiknek hasznát alig vehetik, 
hanem életre való munkások. 

Az iskola érvényesülésre törekedvén, 
nagyon is rászorul két más rokon tényező 
támogatására, ezek: a muzeumok és a 
társulatok, egyesületek. A múzeumok 
gyűjteményeiknek kiegészítése, tanulsá
gos rendezése, kiállítások, demonstrációk, 
kiadványok útján iparkodjanak a közön
ség érdeklődését, tudásvágyát felkelteni, 
ízlését képezni, a szakszerű tanulmá
nyoknak pedig anyagot nyújtani. A tár
sulatok, egyesületek hasonló célok mel
lett a tehetségek pártolását, az iparművé
szeti termékek értékesítését közvetítik 

és szintén a társadalom összes rétegei
ben érdeklődést iparkodnak kelteni a 
mindennapi művészetek iránt. 

Remélhetjük, ha iskolánknak sikerül 
e tényezőkkel összhangban dolgozva az 
oly magyar iparművészet megteremtésé
ben közrehatni, melynek termékei nem
csak a gazdagok kiváltságát, fényűzését, 
de majd a társadalom összes osztályaí
nak szükségletét képezik és így a magyar 
iparművészet is megfogja érdemelni azt 
a nemcsak találó, de egyszersmind szép 
és becsülést jelentő nevet, melyet egyik 
kiváló angol mívelője ruházott reá: 
mindennapi művészet, „every day art". 
Ha ezt elérhette, úgy bízvást állíthatjuk, 
hogy iskolánk életének második negyed
századát és dicsőén töltötte be. 

5. 

NASFA. 
AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

TERVEZTE MOZER JÓZSEF. 
TANÁR HIBJÁN SAMU. 
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DÍSZFELIRAT CÍMLAPJA. TERVEZTE PAP HENRIK. 
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 

SALONBÜTOR. TERVEZTE NASCH GÉZA. 
TANÁR GYALUS LÁSZLÓ. 
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KEHELY, 
ARANYOZOTT EZÜST 
ZOMÁNCDÍSZÍTÉSSEL. 
TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE 
CSAJKA ISTVÁN. 
TANÁR HIBJÁN SAMU. 

SERLEG, 
VERT EZÜSTBŐL. 

TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE 
ZENTÁL LÁSZLÓ. 

TANÁR HERPKA KÁROLY. 

AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA. 
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