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oktatás terjedelméről és kiváló fokáról. Főleg 
a közönség nem látott példákat a magas 
igényű művészi alkotások mellett az átlagos 
ízlésnek megfelelő ipartermékekre. 

A nagyközönségről szólva, fel kell emlí-
tenünk, hogy a kiállítás iránt való érdeklő-
dése nem állott arányban annak tanulságos 
és részleteiben művészi élvezetet nyújtó 
tartalmával; kevés kivétellel a napilapok 
sem keltettek kellő formában érdeklődést 
e tárlat iránt, pedig az nemcsak beszámolója 
volt a résztvevő iskolák szellemi és anyagi 
tevékenységének, hanem beszámoló volt 
az adófizető polgárral szemben is az ipar-
oktatás céljaira áldozott összegekről. 

Ma, midőn számos politikus a demokrácia 
nevében az ország nagy kérdéseihez a hozzá-
szólás jogát minden polgár részére sürgeti, 
midőn az elbocsátott tisztviselőket, az intelli-
gens középosztály tagjait az ipari pályákra 
utalják, íme a Csonka-Magyarországra nézve 
fokozottabb fontosságú iparfejlesztés és ipar-
oktatás kérdésében a nagyközönség nem-
csak a hozzászólás jogával nem él, de a 
tájékozódás kötelességét is elmulasztja. 

A közönség figyelme e kérdések iránt 
élénkebben nyilatkozott régebben. A XIX. 
század utolsó tizedeiben nemcsak az orszá-
gos kiállítások, de szakszerűbb iparművé-
szeti, sőt a tanügyi tárlatok is — egykorúak 
szerint — nagyszámú látogató közönséget 
vonzottak. Legyen szabad itt csak az Ipar-
művészeti Múzeum részéről az 1882-ben 
szervezett könyv- és az 1884-ben megnyílt 
ötvösmű-kiállításokra, továbbá a szerény 
keretekben működő képzőművészeti isko-
lánk tárlataira emlékeztetnem. Végül kurió-
zumként utalhatok a legrégibb és napjaink-
ban is még fennállott magyarországi hír-
lapnak, a Pressburger Zeitungnak 1777-iki 
és számos más évfolyamában a pozsonyi 
rajziskola kiállításairól megjelent bő ismer-
tetéseire; ugyancsak idézhetem a főváros-
ban a XIX. század első felében megjelent 
Pest-Ofner Zeitungnak hasontárgyú, a pesti 
rajziskolákra vonatkozó részletes jelenté-

enti címen gazdag tartalmú, 
mind a szakemberek, mind 
a nagyközönség érdeklődé-
sét méltán kiérdemlő kiállí-
tás nyilt meg október hó 
17-én az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m Üllői-úti palotá-
jában. A hazai iparoktatási 

tanintézetek tárták fel ez alkalommal tanítá-
suk eredményeit: bemutatva a tanítványok 
rajzait, tervezeteit, s amennyire a rendelke-
zésre álló terület engedte, szemelvényeket 
adva az általuk készített művészi és ipari 
termékekből is. E kiállítás az utolsó évek 
munkásságát foglalja magában, futólagos 
áttekintése is megnyugtat affelől, hogy ezek 
a tanintézetek, a lefolyt esztendők súlyos 
időszaka után, teljes erővel iparkodtak elérni 
békebeli munkálkodásuk színvonalát és 
terjedelmét. 

E tárlat gazdag tartalmáról már terjedelme 
is fogalmat nyújt: az Iparművészeti Múzeum 
nagy udvarcsarnokát, földszinti folyosóit és 
termeit, valamint az I. emeletének előterét 
és dísztermét kisebb helyiségekre osztó 
vendégfalak területét sűrűn borították a 
rajzok és tervezetek százai; a termek falát 
és padlóját, a nagycsarnok könyöklőit színes 
szőnyegek födték, a helyiségek szabadon 
maradt területeit szobrok, mintázatok, búto-
rok s a tárlókban és az üvegszekrényekben 
elhelyezett kész munkák: az ötvösség, a 
kerámia, kisplasztika, a női kézimunka köré-
ből töltik be; a termek ablakait üvegfestmé-
nyek élénkítik. Számos tervezet mellett ott 
látjuk az utána készült ipari tárgyat is. 

A kiállítás anyagának e gazdagsága még 
nem meríti ki a rendelkezésre álló ipartermé-
kek sorozatát: nevezetesen az ipari szak-
iskolákban készített iparművészeti jellegű 
tárgyak nagy tömegét, a nőipariskola gyűjte-
ményén kívül csak néhány asztalosmunka 
jelzi inkább, mint képviseli. E hiány sajná-
landó az ipari szakiskolákon kívül álló szak-
emberek és a közönség szempontjából; egyik 
fél sem nyert helyes fogalmat az ipari szak-
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seire, Kossuth Lajosnak a Pesti Hírlapban 
és más lapokban megjelent, az ipari kérdést 
tárgyaló lelkes cikkről, mint ismeretes törté-
nelmi tényekről talán elég egyszerűen meg-
emlékeznem. 

Lehet, hogy közönségünk közönyét a 
kiállításnak a napilapokban való előzetes 
ismertetése, vagy talán olyan tájékoztatók, 
mint aminőt a székesfővárosi iparrajziskola 
is kiadott, de bőven ellátva illusztrációkkal, 
érdeklődésre változtatták volna. Az ily ki-
advány a szakemberek előtt is kedves és 
maradandó emléke lehetett volna e kiállítás-
nak. A nagy gonddal és elismerésre méltó 
fáradsággal rendezett kiállítás zárta után 
a méltánylása e nagy munkának a kormány 
részéről, hisszük, nem fog elmaradni. Ezen 
elismerésnek azonban igazi alapot a kiállítás 
egészére és részleteire vonatkozó szakszerű, 
bírálat nyújthat. Úgy tudjuk, hogy a kiállított 
anyag összeállítása az egyes iskolák és 
iskolacsoportok kebelében is bírálat alapján 
történt, kívánatos azonban, hogy e bírálat 
a kiállítás egész anyagára kiterjesztessék 
annál is inkább, mert az 1896. évi közoktatási 
kongresszus határozatokat hozottazilynemű 
kiállítások rendezésének és bírálatának cél-
szerű módjaira nézve, melyek néhány eset-
ben sikerrel meg lőnek valósítva. Hivatkoz-
hatunk e tekintetben az angol iparoktatás 
fejlesztését célzó, évenként ismétlődő: Natio-
nal Competition név alatt ismeretes, bírálattal 
kapcsolatos kiállításokra is. Az angol nemzeti 
verseny bizottsága nemcsak bírálatot mond, 
hanem kitüntetéseket és jutalmakat is oszt.* 
Bár jelen sanyarú körülményeink között 
talán csak az erkölcsi elismerés osztogatása 
volna lehetséges, mégsem tartanám meddő 
dolognak annak elejtését, sőt kívánatos 
volna, ha a dicséretnek kihirdetése, a jutal-

• Arany-, ezüst-, bronzérmek és könyvek alakjában. 

mak kiosztása nyilvánosan, ünnepi keretek 
között történnék, hogy ezáltal az ipari pálya, 
a derék ifjú iparosok személye, az ipar-
oktatás érdemes munkája az államkormány-
zat részéről is az ország színe előtt becsülést 
nyerne. 

De félbe kell hagynom az idevonatkozó 
eszmék továbbfűzését, e szerény cikk kere-
tében azok csak megpendíthetők, kifejtésük 
más alkalomra tartassék fenn. Ugyancsak 
már előzetesen el kellett ejtenünk azt a 
szándékot, hogy e helyt a kiállítás anyagá-
nak részletes és beható bírálatát adjuk, 
nemcsak a fenti okból, de azon meggyő-
ződésből is, hogy e munka elvégzésére 
nem egy egyén, hanem egy szakemberekből 
álló bizottság hivatott, e cikk határai között 
csak a tárlat rövid ismertetéséhez fűzhetünk 
egyes észrevételeket, tapasztalatokat s végül 
kísérletet téve, hogy néhány közérdekű és 
közszájon forgó kérdésre választ adjunk. 
Ily kérdések: Megfelel-e az ipari és ipar- i 
művészeti oktatás az oktatás általános elvei- ( 
nek? Miként érvényesül az iskolai oktatás t 
a köznapi életben, az every day art terüle- I 
tén? Van-e hézag vagy födés a különböző í 
tanintézetek területei között s végül van-e J 
az iskoláinkban megnyilatkozó törekvések- j 
nek önálló nemzeti színezete? 

Iparoktatásunk jelen haladását akarván ft 
feltűntetni, néhány szóval vázolnunk kell • 
annak kiindulását, történetét. A XVIII. szá- i 
zadban az erdélyi, a felső- és nyugatmagyar- j 
országi városok fenmaradt ipara mellett az f 
országvisszafoglalt részeina jórészt beköltö-
zött német polgárság szervezkedett új ipari 
tevékenységre, mely azonban a céhek kere-
tében és helyhez kötve maradt, a műhelyen 
kívül a vándorlás adta meg az iparosoknak, 
a mesterembereknek a kiképzési és a tanu-
lási alkalmat. Oly nagy műiparvállalatok, 
minőkkel nemcsak Franciaországban, de a 
kisebb német államokban is találkozunk, 
melyek kiváló művészek vezetése és hatása í 
alatt állottak, akik tanító tevékenységet gya- J 
koroltak a gyárak munkásaival szemben. | 
Ennek tanúbizonyságai azok a kiváló értékű ! 
mintalapok és könyvek, melyeket Lepantre, j 
Lebrun, Girardin, Marót stb. közrebocsátot- * 
tak. E művészetről mondja Kaunitz hg. 
Mária Terézia híres kancellárja a bécsi 
művészeti akadémia ügyében írt emlékiratá-
ban, hogy ezek több és állandóbb hasznú 
munkát végeztek Franciaország javára, mint 
XIV.' Lajos dicsőített hadvezérei. Ugyanez 
a felfogás sugalmazta Diderot-nak azt 
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sokat emlegetett, de gyakran félreértett mon-
dását, hogy „amely nép úgy tud rajzolni, 
mint írni: egy félszázad múlva a világ leg-
vagyonosabb népe leend". E pompázó mon-
dás bizonyára az iparral kapcsolatos rajzo-
lásra céloz. A bécsi Képzőművészeti Aka-
démia művészeti osztályai mellett a műiparra 
is szerveztek tanfolyamot. 

Arajzolás és az ipar szoros kapcsolatának 
gondolata nyilatkozik meg Mária Terézia 
királyunk nagy tanügyi alkotásában, a Ratio 
Educationis-ban, mely az elemi iskolák mel-
lett felállítandó rajziskolákról is gondosko-
dik. Ezek a rajziskolák az iparostanoncok 
és legények rajztanítását látták el, kiinduló 
pontjai a hazai iparoktatásnak. Elükön a 
bécsi Képzőművészeti Akadémián és később 
a pesti egyetem mérnöki intézetében tanult 
férfiak állottak, közöttük számos kiváló 
egyén, mint Révay Miklós, a nagy nyelvész, 
Simay Kristóf, Bereghszászy Pál stb. Ezen 
iskolák szervezete és felügyelete valóban 
mintaszerűen volt elrendezve. Nevezetes 
mozzanat ezen iskolák fejlődésében az 
1783-ik év, midőn II. József császár rende-
lete, mely a mesterinasoknak a rajziskola 
látogatását előírja. A segédek felszabadítá-
sát ezen iskola sikeres látogatását igazoló 
bizonyítvány felmutatásától teszik függővé 
a későbbi rendeletek. 

Nemcsak az államkormányzat, hanem 
egyes városok, sőt magánosok áldozatkész-
sége a XIX. században új iskolák alapítá-
sában nyilatkozik meg. A mult század 40-es 
éveiben a Védegyleti mozgalmak, az Ipar-
egylet, a József-ipariskola alapítása mind 
kedvezőbbé tették az iparoktatás eddig csak 
kis körre szorítkozó helyzetét. A szabadság-
harc leveretése után az önálló magyar ipar 
fejlődéséhez kötött remények meghiúsultak: 
a vámvonalaitól megfosztott Magyarország 
teljesen az iparilag fejlettebb Ausztria érdek-
körébe jutott; az egyes gyáralapítások, vas-
utak építése csak idegen érdekeket szol-
gáltak. 

Ezen sajnálatos tények mellett a további 
fejlemények szempontjából fontos intézke-
dés volt a reáliskolák alapítása és a József-
ipariskolának politechnikummá változta-
tása. A reáliskolák alsóbb osztályaiba jár-
hattak a jobbmódú és törekvőbb iparosok 
fiai, ott céljaiknak jobban megfelelő oktatást 
nyertek, mint aminőt a gimnáziumok nyúj-
tottak. A reáliskolák jeles tanerők vezetése 
alatt állottak, innen kerültek ki az Új-Magyar-
ország technikai kitűnőségei. 

Védjegy terve. Készült a M. K. Iparművészeti Iskola grafikai osztályán. 

Az alkotmányos korszak nagy berendez-
kedési munkái között sürgős rendezésre 
szorult a közoktatás ügye. Br. Eötvös J. volt 
e nagy munka megindítója, mely párja leen-
dett a Mária Terézia korabeli Ratio Educa-
tionis-nak. Sajnos, hatalmas terveiből csak 
részletek valósultak még. Az 1868. évi nép-
oktatási törvény és képzőművészeti iskolánk 
megalapítása fűződik nevéhez. A polgári fiú-
iskolák erősen ipari célzattal voltak hivatva 
az általános jellegűvé alakított reáliskolát 
pótolni. 

A polgári fiúiskoláknál a kormány meg-
valósította a műhely-oktatást: „mi azonban 
a legszerencsétlenebb kísérlet volt hazánk-
ban", nyilatkozik ezen intézkedésről ipar-
oktatásunk egyik kiváló szervezője. E tan-
műhelyek nem váltak be és a minisztérium 
azokat a 90-es évek végéig beszüntette. 
A 70-es és 80-as években a kormány, a 
vármegyék, a városok, iparegyesületek, sőt 
magánosok is buzgón fáradoztak a külön-
böző ipariskolák, tanfolyamok, tanműhelyek, 
múzeumok létesítésén, de bármily dicsé-
rendők voltak e kedvezmények, a dolog 
természeténél fogva az iparoktatás terü-
letét oly sokféle fokozatra, terjedelemre, 
célokra, stb. egymástól különböző, sőt ellen-
kező iskolatípusokkal népesítették be, úgy, 
hogy az állami költségvetés azokra nem 
egyenként, hanem átalányban vett fel egy 
bizonyos összeget. Zavarólag hatott az 
iskolák igazgatására, hogy azok részben 
a közoktatásügyi, részben a kereskedelmi 
minisztérium hatáskörébe tartoztak. Végre 
a millénium évében, a II. közoktatási kon-
gresszus ipari szakosztályában kifejezett 
kívánalmaknak megfelelően, ezen isko-
lák szerves egységbe foglalása megindult; 
azok jórészt államosíttattak és a keres-
kedelemügyi tárca hatáskörébe utaltattak, 
míg az iparostanoncok oktatása a köz-J 139 
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oktatási minisztérium fenhatósága alatt 
maradt. 

A XX. század első tizede már az állami 
ipariskolákat egy hatalmas egységes szer-
vezetben találta, melynek középpontja az 
1877 óta fennálló budapesti felsőipariskola, 
a technológiai iparmúzeum, az építőipar-
iskola volt; míg a női iparoktatás hasonló 
központot lelt az állami női ipariskolában, 
mely a kézimunkatanítónők képzésével is 
foglalkozott. 

E kép teljességéhez tartozik megemlíte-
nünk, hogy az iparoktatás művészi részét 
képviselő Iparművészeti Iskola 1881-ben 
a szerény fafaragászati műhelyből vette 
eredetét és néhány év múlva egészítődött 
ki önálló iskolává és érte el fokonként 
mai színvonalát. Ugyancsak néhány évvel 
előbb keletkezett a kir. Iparművészeti 
Múzeum, mely két intézet 1896-ban költö-
zött mai hajlékába. 

Az iparművészeti törekvéseknek társa-
dalmi úton való ápolására 1885-ben alakult 
meg a Magyar Iparművészeti Társulat, mely 
folyóiratával, k i á l l í t á s a i v a l iparkodik a 
közönség érdeklődését ébren tartani. 

íme, ez volt a hazai iparoktatásnak és 
a vele kapcsolatos intézményeknek fejlő-
déséről és a háborús évek előtti állapotá-
ról vázolt kép. Fájdalom, ma e képből, 
mely a magyar kultúrának félszázados, 
érdemes munkáját képviselte, kiszakították 
a megszállott területeken lévő ipari szak-
iskolákat és a velük kapcsolatos intéz-
ményeket. 

Ha a magyar iparoktatás egészét és 
részleteinek összefüggését akarjuk az 
érdeklődő közönséggel szemléltetni, úgy 
legyen szabad egy plasztikus hasonlathoz 
folyamodnunk. Ez esetben sem fölösleges 
az, hiszen a kiállítás anyagából sem tűnik 
az ki, s a múltban is a vezetők és tanít-
ványok között nem egyszer nézeteltérések 
fordultak elő az érvényesülés területe és 
a nyert képzettség értékelése körül. Hason-
latunk szerint az iparoktatás egy lépcső-
zetes épülettel szimbolizálható, melynek 
széles talpazatát az iparostanonciskola 
alkotja. Ez adja meg az átlagiparosnak az 
általános műveltség elemei mellett a szak-
rajzolásban való legszükségesebb jártas-
ságot. Az iparoktatás épületének zömét 
az ipari szakiskolák képezik alapos és 
teljes módon, a főbb iparágak szerint 

tagozva, a tehetségesebb iparosokat önálló 
mesterekké, előmunkásokká nevelik. Az 
iparoktatás harmadik lépcsőzetén állanak 
a technikai, a művészi és a nőiparra be-
rendezett középiskolák, honnan a magyar 
iparnak elitcsoportja kerül ki. Művezetők, 
önálló kisebb üzemek főnökei, műszaki 
tisztviselők, építési vezetők, építőmesterek, 
magasabb képzettségű iparművészek és 
tervezők. A nőipar terén is hasonló foko-
zatokra képesített egyének, kézimunka-
tanítónők. Az iparoktatás összes fokozatait 
is összekötő lépcsőzetek visznek a gya-
korlatba: ezek szimbolizálnák a különböző 
ipartechnikai és rajzi stb. tanfolyamokat, 
így megadva a lehetőséget a továbbkép-
zésre, a magasabb fokra emelkedésre. 

A magyar iparoktatás épületétől távolabb 
álló két, mondjuk campanile-szerű épít-
mény, melyeket hídszerű ívelések kötné-
nek össze az iparoktatás felső fokozataival, 
jelképezhetné az összefüggést a műegye-
temmel és képzőművészeti főiskolával, hon-
nan tanáraik és vezetőik kikerülnek. 

A kiállítás ismertetésére térve az oktatás 
legalsó fokáról kevés a mondanivalónk; 
a kiállításon a tanonciskolák rajzai csak 
szemelvényekben szerepelnek, egyébként e 
többféle irányzat között ingadozó intéz-
mény most nyert új tantervet, hisszük a 
jövő fejlődésre biztos alapot. 

Az ipari szakiskolák két lépcsőzete a 
kiállításon, hely tekintetében, csak zsúfol-
tan állíthatja ki rajzait és részben iparter-
mékeit. Sajnos, nem mutatkozhatnak be 
ezek a tanintézetek jelentőségükhöz és ter-
jedelmükhöz mért alakban. 

Az ipari rajzoktatásra is alkalmazhatók 
Riedlernek, a berlini műegyetem egykori 
rektorának, a technikusokhoz intézett, tárgy-
ban alapvető gondolatot tartalmazó szavai: 
A rajzolás a mérnök, itt az iparos nyel-
vezete, melyet érteni kell és mellyel gon-
dolatait kétséget kizáró módon legyen 
képes kifejezni. A rajzolás nemcsak ábrá-
zolási mód, de a térbeli, formai gondol-
kozásnak, a képzelet fejlesztésének hat-
hatós eszköze, mely más móddal nem 
helyettesíthető. Minden rajz feleljen meg 
céljának s eszerint válassza meg előadás-
módjait. 

A magyar iparoktatás a rajznak jelentő-
ségét felismerte, de idő telt belé, míg a 

il 

j 
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rajzoktatók e gondolat értelmében, szakítva az iparművészet színvonalát elérő mun-
a naturalisztikus vagy művészi rajzolás kákkal tűnik ki. A felső építőipariskolánál 
módjaival, az ízlést és az értelmi szem- ki kell emelnünk a grafikai előadásmód 

Villaterv. Készült a M. Kir. Iparművészeti Iskola belső építészet: 
osztályában. Tanár : Györgyi Dénes. 

pontot megegyeztetve 
rendezték be tanítá-
sukat. Ma e tekintet-
ben j e l e s példákra 
utalhatunk és ezek-
nek a hatása, hisszük, 
nem fog elmaradni az 
oktatás egész terüle-
tére nézve. A szilárd 
ipari készség, techni-
kai tudás, rajzkészség 
egyesülten fogják to-
vábbra is biztosítani 
a külfölddel szember 
is elfoglalt színvonalát 
iparoktatásunknak. 

A két felsőiparisko-
lában a tanítás ered-
ményeiről itt bőveb-
ben fölösleges számot 
adnunk, azok már ál-
talában i s m e r e t e s e k 
és külön kiállításokon Villaterv. Készült a M. Kir. Iparművészeti Iskola belső építészeti 

osztályában. Tanár : Györgyi Dénes. 

mellett a p l a s z t i k a i 
módok alkalmazását 
is mintázatok, model-
lek k é s z í t é s e révén. 

Az á l l ami nőipar-
i s k o l a a női kéz i -

: munka s a textilipar 
'erén tölti be a felsőbb 
ipari tanintézet szere-
pét ; mai erkölcsi és 
anyagi állapotaink kö-
zött mind n e m z e t -
gazdasági, mind szo-
ciális s z e m p o n t b ó l 
igen fontos szerepet. 
Ma nemcsak az ipari 
f e j l ő d é s előmozdítá-
sát, annak oktatását 
és kézimunka tanító-
nők képzését, a női 
dilettantizmus meg-
n e m e s í t é s é t várjuk 
ezen intézettől, de a 
munka és takarékos-v o l t a k szemlélhetők. m u t m a es ian.aicK.us- . 

Itt csak két megjegyzést legyen szabad ság jelszavával kiinduló hatást a szétbomlás- | 
ideiktatnom: a technikai középfokú ipar- sal fenyegető családi élet rekonstruálására, t 
iskola, bár nevének megfelelve, az ipar- E helyt szinte fölösleges ezen intézetnek j 
ágak technikai részére helyezi a fősúlyt, berendezését, az ipari tanítás szoliditását, j 
mégis művész- és technikus-tanárainak az ízléssel vezetett rajzoktatását felemlíte- f 
szerencsés együttműködése folytán nem- nem. A kiállításon az egyszerű és a mű 
csak kiválón ízléses, hanem helyenként vészi termékek sorozatát elismeréssel szem J 



lélhette főleg az érdeklődő női közönség. 
Megdöbbenéssel vesszük t u d o m á s u l , 
hogy a kézimunkatanítónők ma kettős 
fontosságú kiképzésében már évek óta 
hézag állott be. A nőiskolákban a rajz-
és kézimunkatanítás úgy elvi, mint gya-
korlati okokból egy tanerő kezében nyugo-
dott s ennek megfelelően a két tárgyra 
szóló képesítés megszerzése csak együt-
tesen volt lehetséges, ma ez a kapcsolat 
a nőiskolák nagy kárára megszűnt, miután 
a képzőművészeti iskolában megszerez-
hető rajztanulmányok a jelöltek idejét tel-
jesen igénybeveszik. A közoktatásügyi kor-
mányzat figyelmét a hiány bizonyára el 
nem kerülte és gondoskodni is fog annak 
pótlásáról. 

A székesfővárosi iparrajziskola utóda 
a XVIII. század második felében felállított 
nemzeti rajziskolának. Mint ilyen hatott 
közre a következő század utolsó tizedei-
ben történt átszervezéséig abban, hogy 
Pestnek, mint központnak ipara a polgári 
ízlésnek becsületesen megfelelhessen, sőt 
nagyobb terjedelmű feladatokra is vállal-
kozhassék.* 

A nyolcvanas évek végén az iparrajz-
iskola lényegében vasárnapi és esti iskola 
volt tanoncok, segédek, mesterek részére, 
ezeket oktatva az elemi és szakrajzban 
és a mintázásban. Fentartott ezenfölül egy 
téli továbbképző tanfolyamot, továbbá egy 
nyilvános rajz- és mintázótermet dilettán-
sok számára. Előképzettség nem volt meg-
állapítva, az iskola képesítést nem adha-
tott, tanítványainak előképzettsége csak a 
középipariskolákba való lépésnél vétetett 
figyelembe. 

Ezzel a szerény kezdettel szemben a 
továbbképzés feladatát is rendszeresebben 
és részben a műhelyi szakképzés bevo-
násával kibővítve megtartotta, de fősúlyt 
vet arra, hogy az átlagnál „műveltebb, 
szakképzettebb és iparművészeti ízléssel 
bíró kivitelezőket" neveljen. Az előkészítő 
rajzkurzus, melybe négy középfokú iskolai 
osztályt végzett növendékek vizsgálat alap-
ján vétetnek fel, képesít a műhelyoktatás-
ban való részvételre, mely három, eseten-
ként két évre terjed. Az intézet működési 
körének terjedelmét jellemzendő, közöljük: 
hogy az oktatás 13 műhelyben folyik és 
16 szaktanfolyamot Iát el a téli építőipar-
tanfolyamon kívül; a tanszemélyzet száma 
eléri a félszáz főt, melynek kétharmada 

* A királyi palota átépítésénél az 50-es évek elején stb. 

okleveles szakképzett művésztanárokból, 
egyharmada műhelyi szakoktatókból telik 
ki. S ha végignézzük az iskola kiállításá-
ban a rajzok, mintázatok, de még inkább 
az ízléses ensemblekbe csoportosított, kész 
ipari, iparművészeti tárgyak nagy tömegét, 
úgy szerényebb címe ellenére is egy ipari 
politechnikum képe bontakozik ki a szem-
lélő előtt. 

A tanítás eredményeit figyelve, annak 
nyugodt, harmonikus egysége tűnik szembe, 
mely talán abban a szerencsés körülmény-
ben leli okát, hogy tapasztalt vezetés mellett 
körülbelül egykorú képzettségű és buzgó-
ságú tanerők munkálkodtak közre a tan-
terv megvalósításában. Elismeréssel eme-
lendő ki a tananyagban a részletek meg-
választásában való gondosság, elemi gya-
korlatok alapos tárgyalása. 

Vannak még talán fejlesztésre szoruló 
pontjai az oktatásnak, de hisszük, hogy 
az itt folyó, következetes munka, e tekin-
tetben is a teljes siker színvonalát el fogja 
érni. Az alakrajzban a rendelkezésre álló 
tanulóanyaggal elért siker meglepő, éppen 
azért legyen szabad annak a halk kétely-
nek helyet adnunk: vájjon ezek a tanulók 
meg fogják-e tartani azt a haladási üte-
met, mellyel őket az iskolában tanáraik 
tehetsége és ambíciója előrevitte? 

A szakoktatásban a stílus tekintetében 
szintén a komoly törekvés tűnik ki: újat 
adni, de távol maradni egyszersmind a 
mult évtizedek ideges kísérleteitől, melyek 
az iparosok kezében folytatódva torz vo-
násokkal látnák ipari termelésünket. A 
műhelyek termelése természetesen nem 
egyenlő értékű; itt a tárgyak tömege nincsen 
mindig arányban azoknak a becsével. Az 
egyes kiváló, sőt igen jeles eredményeket 
külön kiemelve, indokolnunk kellene e foko-
zati különbséget, melyre azonban ez alka-
lommal nincsen terünk. Itt csak annyit 
elég lesz mondanunk: az egyes kiváló 
műhelyek termékeiről, hogy azok a kiállí-
tásban szomszédos felsőbb iskolák szín-
vonalával mérve, ízlés és kivitel tekinteté-
ben is megállják helyüket. 

Az iparrajziskola az utolsó negyedszázad 
alatt a szerény és némileg dilettánskodás 
felé hajló kezdettől a szakoktatás komoly 
színvonaláig emelkedett, ebben az érdem 
a székesfőváros áldozatkészségét és meg-
értését dicséri, midőn nemcsak az anyagi 
feltételeket adta a szakemberek kezére, 
de bennük megbízván, szabad rendelke^ 



Budapesti Állami Nőipariskola. Tüllap 

zést adott nekik. Ezeket az előnyöket hasz-
nálta fel, páratlan szervezőképességét ér-
vényesítve, az iskolának negyedszázadon 
át buzgó igazgatója, Ágotái Lajos. 

Az iparrajziskolának, mint a szakiskolák 
területén álló, de a gyakorlattal és bizo-
nyos fokig a felsőiparoktatással is kap-
csolatokat kereső átmeneti tagozatnak rövid 
ismertetése után áttérhetünk szemlénk so-
rán az ipart és a művészetet szoros egy-
ségben művelő tanintézet kiállítására. 

A felső iparoktatásnak negyedik iskolája 
az iparművészetet műveli, e szakmába tar-
tozó művészek, tervezők képzésével foglal-
kozik. Hazánknak e nemben egyedüli tan-
intézete hat év múlván fennállásának fél-
százados évfordulóját ülheti meg. Mint 
említettük, 1881-ben Trefort közoktatásügyi 
miniszter létesítette a fafaragó műhelyt, 
melyből az intézet dekoratív szobrászati 
osztálya fejlődött, melyhez már a dekoratív 
festés, az ötvösség, a fa- és rézmetszők, 
majd a kisplasztikái osztályok csatlakoztak. 
Az iskola vezetését a képzőművészeti iskola 
igazgatója intézte. A tanítás négy külön bér-
helyiségben folyt. Az iskola növendékeinek 
száma az öt évfolyamban alig emelkedett 
száz főre. A dekoratív festési és szobrászati 
osztályok népesek voltak, míg a többi szak-
mák alig vonzottak néhány tanítványt. A taní-
tott szakmák sorozata természetesen hiányos 
volt, a kerámiai, a grafikai sokszorosító, a 
textilosztályok felállításáról történt ugyan 

likáció terve. Tanár : Kovács Erzsébet. 

említés, de azok kellő fedezet hiányában 
nem voltak megszervezhetők. Ilyen hiányok 
mellett a tantestület mégis igen buzgón 
végezte munkáját és pedig nem lévén semmi-
féle személyi létszámba osztva, különböző 
fokú, de összesen véve, igen csekély fizeté-
sért; mégis több ízben rendezett kiállításai 
legalább az erkölcsi elismerést szerezték meg 
számára és az érdeklődést az iskola felé 
fordították. 

Az akkori idők kissé tájékozatlan felfogá-
sát jellemzi, hogy irányadó férfiak, a kiállítá-
sok terjedelme, az általános tárgyak exakt 
tanítása és a szakoktatásnak részlegesen 
kedvező eredményeit tekintve, az iparmű-
vészeti iskolában képzőművészeti iskolánk 
vetélytársát vélték felfedezni. A tanításnak 
azonban a gyakorlattal legtöbb esetben nem 
volt kellő kapcsolata, úgy hogy a végzett 
tanítványok nem tudván elhelyezkedni az 
életben, más pályákra léptek át, cserben 
hagyva az iparművészetet. El kell azonban 
ismernünk, hogy a tehetségesebbek jó alap-
kiképzésüknél fogva magasabb tanulmányo-
kat végeztek és mint építészek, szobrász-
és festőművészek szereztek elismert nevet 
maguknak. 

Az 1896-ik évvel az iskola részére a 
fejlődés külső keretei megadattak: beköltöz-
hetett az Iparművészeti Múzeummal közö-
sen bírt otthonukba, az Üllői-úti palotába. 
Az új otthonhoz fűzött remények azonban 
csak lassan valósultak meg és nem egyszer 



úgy külső, mint belső események zavarólag 
hátráltatták az intézet fejlődését. 

Az iparművészeti iskola az újabb időben 
autonómiát nyert: igazgatóját két és igaz-
gató-tanácsát háromévenkint a tanári tes-
tület a saját kebeléből választja s így az 

nyal vetve oda a szót: pénzértéke 
mint művészi becse. 

Ha van is ezen állításokban igazság, úgy 
az legtöbb esetben nem iparművészeink 
rovására helyezendő; aközízlés gyöngesége, 
az intézőkörök tájékozatlansága, illetéktelen 

igazgató az igazgató-tanáccsal együtt vezeti tényezők beavatkozása gátolják az érvénye-
az intézetet. Jelenleg ezt a tisztet jeles festő-
és szobrászművészünk, Simay Imre tölti be, 
kinek az alakrajz és a dekoratív szobrászat 
tanításában elért kiváló sikerei közismertek. 

De nem szándékozunk e helyt az ipar-
művészeti iskola krónikáját megírni, csak 
a mai fejlett állapotot akartuk az első évtized 
küzdelmeivel szembeállítani, hogy a haladás 

sülést. E kritikákkal bizonyára legtalálóbb 
cáfolat utalnunk az iparművészeti iskola 
kiállítására s talán a jövőt illetőleg legyen 
szabad csak azt a kívánalmat kifejeznünk, 
hogy következő kiállításokon egyszerű, de 
finom ízléssel megalkotott tárgyak, tervek, 
megoldások nagyobb számban volnának 
bemutatandók a közönség és az iparosok 

fokára utaljunk azokkal a pesszimistákkal ízlésének irányítására, 
ellentétben, akik a magyar iparművészetnek Jelenleg az iparművészeti iskola, miután 
hatását a köznapi életben, az every day art régi szakosztályait a grafikai, a textilipari, 
terén tagadják. Részükről hivatkozás történik a kerámiai, a belső építészeti osztályokkal 
sokszor félig megértett körülmények és pél- kiegészítette, hozzájuk csatolva a megfelelő 
dák révén arra, hogy fényűzési tárgyakat, tanműhelyeket is, egy ilynemű teljes inté-
sokszor gazdagok, a túlgazdagok ízlésének zetté vált. Az iskola külső terjedelmében 
megfelelve tud iparművészetünk előállítani, mutatkozó gyarapodásnál fontosabb 
az egyszerű, de nemes ízlésű alkotások-
kal nem tudja a közönséget meghódítani. 
Ezek a pesszimisták utalnak ünnepélyeink 
— véleményük szerint — gondolatszegény, 
hiányos és nyers ízlésű dekorációjának 

mutatkozó 
az 

haladás egyes tanszakoknál 
megállapítása. 

A mult évtizedek nyugtalan kísérletezé-
sével szemben, mely úgy a tananyagra, 
mint a tanítási módokra is kiterjedt és ipar-

kereteire; templomaink, középületeink, köz- művészeti iskolánkat sem hagyta érintetle-
hivatalaink céljuknak meg nem felelő díszí-
tésére, sivárságára stb., stb. és végül, ha 
állításaik cáfolatot nyernek, úgy végső ütő-
kártyául bankjegyeinket mutogatják, gúny-

nül, ma örömmel állapíthatjuk meg a nyu-
godt, rendszeresen haladó munka uralmát. 
A történelmi stílusok is átvették az oktatás-
ban az azokat megillető szerepet, viszont 

a magyar népi diszítmények sem ejttet-
tek el, az ékítményes rajzolásban és 
tervezésben és a textilosztály idevonat-
kozó tárgyainál leljük azoknak alkal-
mazását. 

Az általános bevezető tantárgyak úgy 
látjuk, mintha háttérbe szorultak volna, 
hisszük, hogy ez nem az elemek el-
hanyagolására, hanem a növendékek 
jobb előképzettségére vezethető vissza. 
A geometria testek, egyszerű tárgyak 
rajzolása, a mértani tanulmánnyal rész-
leges kapcsolatban*, mint a térbeli és 
formai gondolkozás hathatós tréningje, 
mintha a csendéletszerű ábrázolás ja-
vára el volna ejtve, mi sajnálandó, 
éppen a m o d e r n r a j z o k t a t á s szem-
pontjából. Az alakrajz területe kibővült 
a mozgó állatok rajzolásával. Az em-
beri alak rajzolása, mely szerencsés 
módon mellőzi azt az egyhelyben ma-

144 L. 
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* Eredményeinek felhasználása, a látszati és a projektív 
ábrázolási módok egymás mellett való alkalmazása. 
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radó naturalisztikus ábrázolást, úgy felada-
tainak fokozatossága, rendszeressége, az 
alkalmazott rajztechnikák célszerű válto-
zatossága révén teljes joggal számot tarthat 
a szakemberek elismerésére. 

Még a szakosztályokra vonatkozólag kell 
a nyert benyomásokról néhány megjegy-
zéssel beszámolnom. A két szobrászati 
osztály, mely az iskola életének két első 
évtizedében kiváló volt, ma is megtartotta 
ezt a pozícióját, azzal a különbséggel, hogy 
ma több finomság és élet mutatkozik növen-
dékeinek a munkáiban. 

A dekoratívfestészeti szakosztálynak az 
alakoknak stiláris és szabad kompozíció-
jával foglalkozó része a múlthoz képest 
örvendetes haladást mutat, midőn ezen a 
területen némi dilettánsszerűség volt észlel-
hető, ma némely esetben szinte túlemelke-
dés az iskola keretein; okát nem dönthetjük 
el: a tanárok ambiciója-e, vagy a tanítvá-
nyok kiváló tehetsége-e ez? Ezen osztály 
másik részének szakszerű vezetése mellett 
szembeötlenek a tájfestés terén mutatkozó 
művészi eredmények. A textilipari osztály-
ról mint a magyar motívumok feldolgozó-
járól szólottunk, most csak a munkái sok-
féleségét kell dicsérettel kiemelnünk. 

A grafikai osztály* ma mára grafikai művé-
szetek egészének s a könyvkötés területét is 
felvette programmjába, emellett iparkodik a 
gyakorlati élet feladataival is kapcsolatban 
maradni. A háború óta tönkre ment képes-
lapjaink felélesztésében mindenesetre hálás 
szerep várakozik végzett tanítványai részére. 

A lakberendezők, vagy, mint ma nevezik: 
belső építészek osztálya szorosan vett tár-
gyán túl a kisebb családi házak tervezését 
felvette programmjába. E tekintetben mint-
egy követőket akar nevelni azoknak a régi 
építőmestereknek, akik régi városaink ked-
ves, a helyhez és az egyén szükségleteihez 
szabott házait emelték. Szép feladat kétség-
telenül! Itt azonban legyen szabad kételyein-
ket kifejezni, hogy az így képzett belső 
építészek társadalmi érvényesülése nem 
fog-e akadályokba ütközni? Az okleveles 
műépítészek és a felső építőipariskolát vég-
zett építőmesterek arra hivatkoznak, hogy 
az iparművészeti iskola az építészettel szo-
ros kapcsolatban álló mathematikai és tech-
nikai tárgyakat e tanítványai részére elő nem 
adatja. Talán e hézag az által, hogy az 

Régebben két tanár látta el ezen osztály tanításét. Az egyik 
a réz-, a másik csak a fametszetre szorítkozott, mi egyúttal hiányt 
é« fölösleget is jelentett. 

iparművészek a felső építőipariskolában í 
szereznék meg e tekintetben hiányzó ismere- ! 
teiket, kitölthető volna. j 

A kerámiai és az ötvösosztáiyról, mint j 
fejlődésben lévőkről, melyek az iskola i 
ensemblejébe jól beillenek, kell még meg- » 
emlékeznünk. 

A kiállítás keretében állította ki hallgatói- i 
nak tanulmányait és az egyes általuk készí- J 
tett iparművészeti tárgyakat a képzőművé- j 
szeti főiskola. A főiskola az iparoktatás ! 
ügyével elsősorban mint tanárképző áll j 
kapcsolatban: az oki. rajztanárok a meg- • 
felelő továbbképzés után jutnak az iparisko- i 
Iák rajzolómértani és szakrajzi tanszékei- » 
hez. Ezeknek az iskoláknak a keblében j 
fejthetik ki teljes tudásukat, itt érvényesül- | 
hetnek és nyernek is méltánylást oly mér- j 
tékben, melyre a középiskolai rajzoktatás j 
szűk keretei között nem számíthatnak. 

Az intézmény célját tartva szem előtt, j 
az iparművészeti és építészeti stíl-tan a • 
rajztanárokra nézve encyclopaedikus tárgy; É 
a műhelyi gyakorlatok a tervezéshez szol- • 
gáltatnak kellő ismeretet a tárgyak és tech- | 
nikák szemlélete és egyes esetben a tárgyak t 
elkészítése, vagy technikai próbálkozások f 
alapján. Ezen túlmenőleg mintegy az ipar- j 
művészeti iskolával versenyre kelni bizo- ! 
nyára célttévesztett dolog volna. Csakis a j 
rajztanítónői oklevél mellett a kézimunka- * 
tanítási képesítésre törekvő nőhallgatókra j 
nézve szükséges, hogy a női kézimunka • 
gyakorlásában is jártasságot szerezzenek. í 

Végül legyen szabad megjegyeznünk, t 
hogy a képzőművészeti főiskola teljesebb 
részvétele lett volna kívánatos e tárlatban, 
kiállítva a hallgatóinak munkáit mindazon 
tantárgyakból, melyekaziparművészeti isko-
lában is előadatnak, úgy, hogy a két iskola . 
kölcsönösen mértéket nyert volna tanítvá- i 
nyainak produkcióira nézve. Hiszen a gya- • 
korlatban is az építész, a szobrász, a festő-
művész gyakran együtt dolgoznak az ipar-
művészekkel s így kell, hogy kölcsönösen 
megértsék egymást. Ugyané szempontból 
sajnáljuk a műegyetemi oktatás idevonat-
kozó rajzi anyagának hiányát is. 

Az Iparművészeti Múzeum épülete, mely 
e kiállításnak hajlékot adott, történeti 
emléke a magyar stíltörekvéseknek, ez a 
környezet mintegy sugalmazza azt a kérdést: 
a magyar stílus a bizonytalan és egyéni 
kísérletek területéről már ma a biztos fejlő-
dés útjára került-e s ez a kifejezésmód j 
iparoktatásunkban érvényesül-e? 

Magyar Iparművészet. 1925. 4 



Könyvillusztráció. Készült a M. Kir. Iparművészeit 
Iskola grafikai osztályában. Tanár: Helbing Ferenc. 

Az iskolai oktatás stílusalkotással nem 
foglalkozhatik; ezen feladat megoldását 
azonban előkészítheti, ha a kész stílusok 
tanulmánya mellett szeretettel karolja fel a 
magyar népművészet termékeit. Atanulónak 
a befejezett stílusok alkotásain kifejlődött 
érzéke biztosabban fogja népművészetünk 
anyagában felismerni a jellemző és állandó 
vonásokat. A tanulóknak e formakörben 
való kizárólagos tanítása ellen szól nemcsak 
az az érv, hogy a gyakorlatban ilyen egy-
oldalú kiképzés mellett nem boldogulhatnak, 
de az is, hogy úgy, mint ez az újkori magyar 
nyelv megalkotásánál a népi nyelv egy fontos 
tényező volt más tényezők mellett, úgy egy 
építészeti vagy díszítő stílus kiállításánál a 
népi elemnek szintén ilyen szerep juthat. 

A stílfejlesztés és alkotás nagy feladatára 
nem tanulók, hanem a kész, magyarlelkű mes-
terek vállalkozhatnak. Nagy, fáradságos és 
tervszerű munka áll itt előttünk, ha sikert aka-
runk elérni: tudományos és művészi munka 
az egyaránt. A stílus lelkének: a kompozíció-
nak felismerése mellett az elemek kiszemlé-
lése, a hézagok kiegészítése, a szakadatla-
nul végzett kísérletek, próbálkozások soro-
zatával kapcsolatban. Atudományos kutatás 
a nyelvből, a rokonfajok ornamentikájából 
kikeresett analógiák stb. kifejtésével járul-
hat a művészek munkájának sikeréhez. 
Ez a munka csak részleteiben van meg-
kezdve, csak annak tervszerű és nagyobb 
arányú folytatásában, az inkább papíron 
maradó, mint túlkorán anyagba való kísér-
letek tömegéből fogja a Vörösmartyak, Arany 
Jánosok stb. rokonságából eredő magyar 
lángész a magyar stílt megteremteni. Ma még 

itt nem tartunk, annál inkább nem, mert 
az érdemes és biztató kezdemények fejlődése j 
a mult évtizedekben erőssé vált külföldi ! 
hatásokkal szemben nem folytatódhatott, jj 
A siker és eredménv ideje akkor válik tel- * 
jessé, ha a nemzet elszakadva az internatio-
nális ízléstől, férfias elhatározással a magyar 
szellem részére az építészet, az iparművé-
szet terén is követeli az önálló kifejezés-
módokat. 

De lelünk „átesve a megismerés keserű 
adagán" a kiállításban a hiányokkal szem-
ben vigasztaló, felemelő tényeket: ha nin-
csen is még kész magyar stílusunk s ha az 
ilynemű kísérletek még ízléses voltuk mellett 
inkább az individuális stílus keretébe tar-
toznak, de van fejlődő reményt keltő magyar 
ipari és iparművészeti oktatásunk, melynek 
eredményeit már ma is a külföldével siker-
rel állítjuk szembe. 

Oly terület ez reánk nézve, melyen, hogy 
Széchenyi variált szavaival éljek: a „marok-
nyi magyar bors megtörheti a halomnyi 
külföldi borsot". A magyar technikusok és 
művészek munkájának sikere ez. A művé-
szeti és a rajzoktatás a magyar tehetség 
jellemvonásait tünteti fel, mely azoknak a 
kiváló férfiaknak érdeme, akik nagy művé-
szi elveket hirdettek s azokat saját műveik-
ben juttatták érvényre, itt csak egy Székely 
Bertalan és Schulek Frigyes nevét legyen 
elég említenem. Művésztanáraink többsége 
vagy közvetlenül, vagy közvetve tanítványuk 
volt. Midőn e férfiak munkájának sikere 
nyilatkozik a kiállításban, úgy illő, hogy a 
magyar géniusz az elismerés babérágával 
övezze emléküket. 


