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egalapításának ötvenedik év-
fordulóját ünnepli az Or-
szágos Magyar Iparművé-
szeti Iskola. De az ötvene-
dik évforduló nem pusztán 
egy iskola ünnepét jelenti, 
hanem az egész magyar ipar-
művészetét. 

ötven évvel ezelőtt — 1880-ban — hol volt 
a magyar iparművészet? Valójában a fogalma 
is ismeretlen volt itthon, aminthogy a külföl-
dön is esak nem sokkal előbb csinálták meg 
a szót és alakították hozzá a fogalmat. Vol-
tak kitűnő iparosaink, akik ha összeszedték 
magukat «remekbe» tudtak dolgozni. Voltak mű-
vészi érzésű asztalosaink, lakatosaink, szűr- és 
díszmagyar-szabóink, ötvöseink, kik a mesterségü-
ket mint mesterséget tanulták itthoni műhelyekben, 
majd pedig vándorútjaikon külföldi műhelyekben. 
A külföld nélkülözhetetlen volt akkoriban azok 
számára, akik nálunk művészettel, vagy a vele 
rokon iparokkal foglalkoztak. S a külföldön lehetett 
is sok jót tanulni; csakhogy abból itthon ritkán 
lett egyéb, mint idegen művészet. Egy-egy nemzet 
kultúrája esak úgy alakulhat egyénivé, ha önmagá-
ból fejlődik. Ahhoz pedig a hazai talajon és kör-
nyezeten túl az itthon való iskolázás szükséges. 

Ennek az elvi igazságnak fölismerését követte 
előbb az első magyar festőművészeti iskola, majd 
az iparművészet tanítására szolgáló intézet létesí-
tése. Az Iparművészeti Iskola története, fejlődésé-
nek menete, annak fokai érdekesen mutatják meg-
szervezőinek bizonytalanságát és a főcél körüli 
tájékozatlanságát. Az intézet életének három első 
esztendejében csak szobrászatot tanítottak egyet-
len szakosztályában, a „mű-
faragászati tanműhely"-ben. 
Hosszú évtizedeknek kellett 
eltelniük, mire az iparművész-
nek készülő ifjúság egyéb 
hajlandóságainak megnevelé-
sére is módot adott az iskola. 

Ebben is, mint sok más 
problémájában, sőt az egész 
sorsában részese és egyik 
szenvedője volt annak az 
európai nagy vajúdásnak, 
melyen az iparművészeti ok-
tatás máig sincs egészen túl. 

Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola 
jubileumi kiállítása. T a n á r : Helbing Ferenc 

Máig is megtétetlen az a végtelenül fontos lépés, 
mely az elméletből a gyakorlatba, az iskolából az 
életbe visz. A németek, az egyetemes kultúra min-
den intézményének nagyszerű megszervezői, ebben 
az irányban épp annyira kísérletezők mai nap is, 
mint más nemzetek. Ujabbnál újabb reformtervek-
kel keresik a probléma megoldását. Mennyi időbe 
telt, míg az iparművészeti oktatásban megvalósult 
a műhelyszerű gyakorlatozás elve! 

A mi jubiláló iskolánkban is csak fokról-fokra 
bontakozott ki elméleti, tehát elvont jellegéből az 
oktatás. Az intézet első tanárai más területről 
kerültek az iparművészet birodalmába és jókora 
idő elmúlt, amire otthonossá lettek új feladat-
körükben. Az iparművészet feladatait valójában 
ők sohasem is látták tiszta szemmel: az iskola 
első igazi iparművésztanárai a volt tanítvá-
nyok lettek. így alakult ki az iparművészeti 
oktatás hagyománya magában az iskolában, egy-
részt önmagából, másrészt a külföldi tapaszta-
latok felhasználásával. S hogy mit jelentett az 
iskola fejlődése, azt megmutatta vele párhuza-
mosan fejlődő iparművészetünk. Megmutatta szá-
mos itthoni és külföldi erőpróbáján, sok diadal-
mas kiállításon, melyen egymást váltották fel az 
újabb nemzedékek, és az iparművészet minden 
ágában derékségüknek adták példáját. Elmond-
ható, hogy a magyar iparművészet a maga egészé-
ben az Iparművészeti Iskola teremtménye. Az 
ötven esztendő egykori tanítványainak névsorában 
nemcsak minden iparművészünk szerepel, de szá-
mos kitűnő festőnknek és szobrászunknak a neve 
is előfordul. Mert külön jelentősége az Iparművé-
szeti Iskolának, hogy benne a nagy művészetre is 
elindítást kaphattak a fiatalok, sőt szobrászatunk-

nak körülbelül negyven éven 
át ő volt az egyetlen iskolája 
és hogy belőle került ki úgy-
szólva minden régebbi szobrá-
szunk, köztük a legjobbak is. 

A beteljesült ötven eszten-
dőnek emlékét most nagy-
szabású kiállítással üli meg 
az iskola. A kiállítás a mát 
mutatja s benne az intézetnek 
példákban, alkotásokban lát-
hatóvá vált oktatási mód-
szereit. Nagyszabású voltával 
és a benne bemutatóra került 
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példák számával, meg minőségével ez a kiállítás 
nemcsak az iskolának, hanem — mint már 
elöljáróban mondottuk — az egész magyar ipar-
művészetnek is ünnepe. 

Az Iparművészeti Múzeum nagy üvegestetejű 
csarnoka és a belőle kiágazó helyiségek a kiállítás 
színhelye. Hajdan, virágzó korában, az Iparmű-
vészeti Társnlat rendezte ott érdekes kiállításait, 
melyeken egy-egy művészre bízva a helyiség 
interieurszerű kialakítását, egy-egy esztendő java 
iparművészeti termését mutatta be. Az iskolának 
ez a jubiláris kiállítása azonban koncepcióra túl-
tesz minden elődjén. Persze a gazdagság hatását, 
mint amazok, nem tudja kelteni. Messze mögöt-
tünk ama bő esztendők. De az iskola kiállításának 
külön érdekességét és erkölcsi értékét éppen az 
a küzdelem adja meg, amelybe megvalósítása 
került. Küzdelem a negatívummal, az anyagi 
hiánnyal, a nélkülözéssel. A kiállításban gyönyör-
ködő szem nem rögtön fedezi fel, de végre is észre-
veszi, hogy a nemes anyagok szinte teljesen hiá-
nyoznak róla. Az ötvösnövendékeknek nem jutott 
módjuk arra, hogy arannyal, vagy bár esak ezüst-
tel is dolgozzanak s a szobrok is túlnyomórészt 
gipszöntvények. A tanároknak, a volt és mai nö-
vendékeknek, azonfelül derék művésziparosoknak 
áldozókészsége, ingyen munkája és ingyen fel-
ajánlott anyaga tette lehetővé ezt a kiállítást. 
Nem annyira anyagi erőkkel épült meg ez a ki-
álütás, mint lelki erőkkel s ami megteremtette, 
ami részeit egybefoglalta, az a lelkesség volt. 

A nézőével fordított sorrendben kezdjük meg 
sétánkat a kiállításon, hogy előbb az iskola belső 
mechanizmusából lássunk meg annyit, amennyi 
meglátható. A közönséget a kiállításnak az a része 
bizonyára kevésbé érdekli, mert hiszen ott készü-
letekről van szó, folyamatokról, nem befejezett 
eredményekről. Az első lépés, amelyre az intézet 
minden növendékét megtanítják, a természet után 
való rajzolás és festés. Az eközben megragadott 
természeti elemek szolgálnak az ékítményes ter-
vezés anyagául. A természetlátásnak és a termé-
szetstilizálásnak módjaira ezidőszerint két fiatal 
művész, mind a kettő az iskola volt tanítványa, 
oktatja a növendékeket: Haranghy Jenő és Lesz-
kovszky György. Míg még 
nemrégen is csak [egyirányú 
volt a stilizálás tanítása: a 
történeti stílusok {keretében 
elhelyezkedő, most a legújabb 
stílus - törekvések keretében 
is terveztetnek az ifjakkal. 
H a r a n g h y dolgoztatja fel 
velők a régi stíluselemeket, 
Leszkovszky a moderneket. 
Nagy és fontos újítás ez az 
iskola irányában, újabb lépés 
az élettel való kontaktus felé s 
jelentőséget az ád neki, hogy 

nemcsak az oktatás előkészítő fokain érvényesül, 
hanem kevés kivétellel végig az oktatás egész 
menetén, csaknem valamennyi szakosztályon ke-
resztül. 

Az izlés átmeneti korszakaiban mindig nagy 
probléma volt az oktatás irányának meghatáro-
zása. Mai nap sokszorosan nagy probléma, mert 
soha a mult és a jelen törekvései között olyan 
radikális nem volt a különbözőség. Sajnálatos 
módon harci jelszavakban és harcias indulatokban 
jut kifejezésre ez a különbözőség, akárha politikai 
küzdelemről volna szó. Az eddigihez való konok 
ragaszkodás legfeljebb azzal az eredménnyel járna, 
hogy a fiatalok, akik vérmérsékletüknél fogva az 
újhoz húznak, elidegenednének tanítóiktól és iskolá-
juktól. Bölcs megfontolás sugallta azért az intézet 
vezetőinek azt az elhatározását, hogy az oktatás 
menetében korunk még kevésbé kialakult stílus-
törekvéseinek is helyet juttassanak. Meg kell várni, 
hogy milyen eredményre visz majd ez a törekvés 
azokon a szakokon is, amelyeken ma még nem 
látszik nyoma. Külföldi szakiskolákon, különösen 
a németországiakon és az osztrákokon már min-
den múltbelit kiszorító módon érvényesül az okta-
tásnak modern iránya. Nem tudni, hogy helyesen-e, 
mert a mult elvégre is óriási és kimeríthetetlen 
motivum- és tanulságbánya s ismerete nélkül a 
jelen csak szegényebb, nem gazdagabb. 

A valóság motívumait bizonyos geometriai rend-
szer szerint alakító tervezés, vagyis az ékítményes 
gondolkodás mindig is alapja lesz az iparművészete 
nek. Érthető azért, hogy ennek a stádiumnak 
akkora szerepe jut az oktatásban. Viszont az orna-
mentumtermelő képzelet felfrissüléséhez, ahhoz, 
hogy újabbnál-újabb változatokat tudjon fejlesz-
teni, nélkülözhetetlen a természetnek meg-megújuló, 
sőt valójában sohasem is szünetelő tanulmányozása. 
Erre való az emberi alakkal való állandó foglalkoz-
tatása a növendékeknek. Az alakrajz a legfelsőbb 
fokozatig végigkíséri iskoláztatásának idején a 
növendéket. Simay Imre és Udvary Géza a tanítói. 
Újabban az állati alak ornamentumos tekintetben 
oly fontos rajzoltatása is helyet kapott a tanítási 
tervben. Ezt a munkát Haranghy Jenő irányítja, 
aki valóságos specialistája az állatábrázolásnak. 

Az elsorolt tanulmányokkal 
készül magasabbrendű fel-
adataira az Iparművészeti 
Iskola növendéke. A maga-
sabbrendű feladat: az önálló 
tervezés és a kész tervezetnek 
a maga megfelelő anyagá-
ban való megvalósítása. Ettől-
fogva kiki a maga hajlandó-
sága szerint helyezkedik el a 
különböző szakokon. Ezeknek 
a szakosztályoknak működé-
sét mutatja be eredményeiben, 
többé-kevésbé készre érlelt Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola 

Jubileumi kiállítása. T a n á r : Helblng Ferenc . 
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Részlet az Országos Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. Nagyterem. A kiállítás 
tervezetét Györgyi Dénes építész tanár készítette Kaesz Gyula, Szabiya-Frisehaui Ferenc és "YVeichinger Károly tanárok 
közreműködésével.— Teil der .lubiláumsausstellung der Ungarischen Kunstgewerbeschule. Repriisentationssaal. Entwor ten 
von Prof. Architekt Dénes Györgyi, iinter Mitwírkung der Proiessoren Gyula Kaesz, Fe renc Szablya-Frlschaui und Károly 
Welcbiuger. — Tlie Representativ Ilall at the Exbibit ion oí the School ior Árts and Craits at its íiíteeth Jubi lee . The 
Exhibition is planned by 1). Györgyi, with the aid oí Gyula Kaesz, Fe renc F . Szablya and Károly Welchinger . 
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líészlet az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. — Teil (ler Jubilaumsausstellung 
der Ungarischen Kunstgewerbeschule. — A part of the Exhibit ion oí (he School ior Arts and Craits at its iiiteeth Jubilee. 
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Készlet az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. — Teil der Jubilaumsausstellung 
der Üngarischen Kunstgewerbeschule. — A par t of tlie Exhibit ion oí the School íor Arts and Cra í t sa t its llíteeth Jubi lee . 
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Részletek az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról.— Teile der Jubilaumsausstellung der 
Ungarischen Kunstgewerbeschule. — Par ts í rom the Exhibit ion oi the School tor Arts and Grafts ;it its iü teeth Jubi lee . 
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Ítészletek az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola Jubileumi kiállításáról. — Teile der Jubilaumsausstellung der 
Ungarischen Kunstgewerbeschule. — Par t s oi the Exhibition oí the Hungárián School tor Árts and Craíts at its iiíteeth .Tubilee. 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. F e n t : Dolgozószoba Upus-bi'itorokkal, tervezték Szalilya-F. 
F. t anár lakásművészeti osztályán. Lent : Egyszobás kislakás, tervezték Ivaesz Gyula bútortervező osztályán. — Aus der .lubi-
láumsausstellung der Ungariselien Kunstgewerbeseliule. Oben : Arbeltszimmer, geplant aul der Fachklasse des Pro l . F . Szablya-
Frlseliaul. l l u t en : Raum elner Klelnwohnung, geplant aul der Fachklasse des P ro l . Gyula Kaesz. — F r o m the Exbibit ion 
oí tlie School ior Arts and Craits at its lilteetli Jubl lee . Above: Living Roomdesigned a t t he Speclal Class lor Artlstlc Inter iors . 
P ro l . F . F . Szablya. I te low: One Room-Lodglng, designed at the Speclal Class lor Furnl ture Drawing. P r o l : Gy. Kaesz. 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. F e n t : Tervek, készültek Györgyi Dénes 
tanár építészeti osztályán. Cent : Modell, tervezték és készítették Weíchinger Károly tanár építészeti osztályán. — 
Aus der Ausstellung der Ungarlschen Kunstgewerbeschule. Oben : P láne aus der Fachklasse des P ro l . Arcliitekt l>. 
Györgyi. Un tén : Modell, geplant und verlertigt aul der Fachklasse iür Architektur des Pro l . K. Weíchinger . — l ' rom tlie 
Exhlbition ol the School lor Arts and Craltsat í tsl i l teeth Jubi lee . Above: Designs í rom the Speclal Class lor Archltectural 
Composltion. P ro l . D. Györgyi. Modell, inadé at tlie Speclal Class lor Archltectural Compositíon. P ro l . K. Weíchinger . 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola Jubileumi kiállításáról. Készültek Ilelbing Ferenc tanár grafikai szakosztályán. — 
Aus iler Jubilaumsausstellung' der Kunstgewerbeschule. Graphische Fáchklasse. Proiessor Ferenc Helblng. — F r o m llie 
Exhibition oí the School for Arts and Crafts at its íiiteetli Jubi lee . Special Class lor Graphic. P ro i . Fe renc Helhing. 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola 
jubileumi kiállításáról. F e n t : Figurális tervezés, tanár Udvary Géza. Len t : Falfestmények, készítették Sándor Béla tanár 
díszítőíestészeti szakosztályán. — Aus der Jubilaumsausstellung der Kunstgewerbeschule. Oben : Figurales Entwerfen . Prof . 
Géza Udvary. Untén: Wandgemalde , veríerligt auf der Fachklasse íür dekorative Maierei. Prof . Béla Sándor . — F r o m 
the Exhibition of the Scliool íor Árts and Crafts at its í ifteeth Jubi lee . Above: Special Class for F igure Composition. 
1*1*01. G. Udvary. B e l o w : Murai Paint ing, made at Special Class íor Decorative Pain t ing . Prof . Béla Sándor . 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. F e n t : 
Fallestmény terve, készítették Stein János tanár díszítőtestészeti szakosztályán. Lent : Ékítményes tervezés, t aná r Leszkovszky 
György. — Aus der Jubilaumsausstellung der Kunstgewerbeschule. Oben: En twur i iür ein Wandgemalde, veríert igt auí 
der Fachklasse Iür dekorative Maierei. Prof . János Stein. Untén : Ornamentales Entwer íen . Proi . Gy. Leszkovszky. — F r o m 
the Exhibition oi the School ior Arts and Cralts at its fiiteetli Jubi lee . Above: Design to a Murai Paint ing, made at 
the Special Class lor Decorative Paint ing. IJelow : Special Class ior Ornamental Composltlon. Prof . Gy. Leszkovszky 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi 
kiállításáról. F e n t : Nöiruhatervek. Len t : Faliszónyeg, készítették Muhits Sándor tanár textilszakosztályán. — Aus der 
Jubilaumsausstellung der Kunstgewerbeschule. Oben : Entwer len von Damentolletten. Un tén : Wandbehang. Verlertigt aul 
der Fachklasse tiir textilé Kunst. P ro l . Sándor Muhits. — F r o m the Exhibit lon ol tlie Scliool lor Árts and Cratts at ils lilteetli 
Jubilee, Above: Fashion Urawings. B e l o w : Wall Hanging, made at the Speclal Class lor Texteels. P ro l . S. Muliits. 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola 
jubileumi kiállításáról. Szobrok. Készítették a díszítőszobrászati szakosztályon, tanár Símay Imre. — Aus der Jubi laums-
ausstellung der Kunstgewerbeschule. Statuen, veriert igt auf der Fachklasse Iür dekorative Plaslik. Pro i . Imre Simay. — F r o m 
the Exhibition oí the Scliool ior Árts and Crafts at its íiíteetli Jubi lee, Statues, made at the Special Class ior Sculpture. 

200 



Az Orsz. Magyar Iparművészeti Isliola jubileumi 
kiállításáról. Dlszkutak, készítették a kerámikai szakosztályon, t anár Orbán Antal. — Aus der Jubilaumsausstellung der Kunst-
gewerbeschule. P rach tbrunnen , verfertlgt aul der Fachklasse lür Keramik. P ro l . Antal Orbán. — Fromt l i e Exhlb i t iono l the 
Scltool lor Arts and Cralts at its lliteeth Jubi lee . Fountalns, made at the Special Class lor Ceramics. Pro l . A. Orbán. 
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Az Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. Ötvösszakosztály, t anár Csajka István. — Aus der 
Jubilaumsausstellung der Kunstgewerbeschule. Fachklasse iür Goldschmiedekunst. Prolessor István Csajka. — F r o m the 
Exhibit ion of the Hungár ián Scliool ior Arts and Cratts at its íiíteetli Jubi lee . Special Class Ior Goldsmiths. P ro f . I. Csajka. 
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Az Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. Színpadtechnikai ismeretek, t anár 
Kürthy György. — Aus der Jubi laums lusstellung der Kunstgewerbeschule. Bühnentechnische Kenntnlsse. Prolessor 
György Kürthy. — F r o m the Exhiblt ion ol the Scliool lor Arts and Cralts. Studies lor Scenieal Technology. P r o l . G. Kürthy 
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Az Orsz. Magyar Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításáról. F e n t : Érmészeti osztály, tanár Reményi,.Józsei. I (ent b a l r a : 
Díszítőszobrászati szakosztály, t aná r Mátrai Lajos. Lent j obb ró l : Kisplasztikái osztály, t anár Lux Elek — Aus cler 
Jubilaumsausstellung der Kunstgewerbeschule. Oben: Fíichklasse iür Medailleure. Prof . Józsei Reményi, án ten l inks : 
Fachklasse iür dekorative Piast ik. Prof . L. Mátrai. Untén rechts : Fachklasse iür Kleinplastlk. Prof . E. Lux. — F r o m 
the Exhibit ion oí the School ior Arts and Craíts at its íiíteetli Jubi lee . Above : Class tor Medallists. P rof . J . Reményi . 
Below, le i t : Special Class ior Sculpture. P ro i . L. Mátrai . R igh t : Special Class ior Smaller Plastic. P ro f . E. Lux. 
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művészeti tárgyak alakjában a kiállítás nagyob-
bik része. S ez a rész már igazi kiállítás, mely-
nek az iskolával való összefüggését alig árulja el 
valami jel. Az oktatás eredményességének jól 
sikerült próbája, hogy ennyire felkészült növendé-
keket tud az életbe kiküldeni. 

Ezzel el is érkeztünk a tulaj donképeni kiállítás-
hoz s most már azt a sorrendet követhetjük szem-
lélődő útunkon, melyet a kiállítás megtervezői 
megszabtak. Az Iparművészeti Múzeum nagy üveg-
tetős csarnoka úgyszólva eltűnt, a beépítések 
falaikkal és mennyezeteikkel egészen új világot 
teremtettek a helyén. Keskeny ajtónyíláson visz 
az út a kiállításba. Ünnepi külsejű helyiségek 
fogadják ott a nézőt: a négyzetalaprajzú előtér, 
a belőle nyíló hatalmas ünnepi csarnok s tőle 
jobb- és balkéz felé kisebb méretű, de nem kevésbé 
ünnepi hatású helyiségek. Mindezek a fehér falú és 
valójában dísz nélküli termek, melyek csak ará-
nyaikkal ragadják meg a képzeletet, a szobrászati 
szakosztály munkáinak szolgálnak kiállító helyéül. 
Ami bennük diszítő szobrászat, az Mátrai Lajos 
tanítványainak munkája, az önálló plasztikai al-
kotások Simay Imre tanítványaié. Az építészi kör-
nyezetet Györgyi Dénes tervezte Kaesz, Szablya és 
Weíchinger tanárok közreműködésével. Az ő el-
képzelése a grandiózus ünnepi csarnok is, benne 
a puritáni egyszerűségével is megkapó vízmedence, 
továbbá a mennyezetnek kazettaszerű érdekes 
megoldása, mely dekoratív hatása mellett a jó 
megvilágítás követelményeinek is teljes mértékben 
megfelel. Györgyi Dénes személye, munkája és 
lelkesedése különben is legfontosabb tényezője 
volt ennek a kiállításnak. Nélküle, önfeláldozó 
fáradozása nélkül meg sem valósulhatott volna. 
A vállalatok és iparosok adakozó kedvű cso-
portjának megszervezése elsősorban az ő érdeme. 

Simay tanár tanítványainak nagyplasztikai alko-
tásai mellett az ünnepi csarnokban kaptak helyet 
Lux Elek tanítványainak kisplasztikái munkái. 
És ebben a helyiségben láthatók Csajka István 
ötvöstanítványainak készítményei is. Megállapít-
ható általok, hogy az iskola ötvösművészeti szak-
osztálya új virágzás előtt áll. Az ifjak a legújabb-
fajta külföldi törekvések irányát követik és messze 
eltávolodtak a történeti stílusoknak még olyan 
mértékű felhasználásától is, mint amilyet Zutt 
Richárd képviselt régebben az iskolában. 

A nagy ünnepi csarnokot, részint interieur-
szerűen alakított és berendezett kisebb helyiségek 
veszik körül. Bennök helyezkedett el az építészeti 
és bútortervező, a diszítő festészeti és szobrászati 
szakosztálynak egy része. Kaesz Gyula bútor-
műves tanítványai tetszetős és igen ügyesen elké-
szített miniatűr szobaberendezéseket mutatnak be, 
Szablya-Fr. chauf Ferenc tanítványai lakásművé-
szeti tervezeteket. A két szoba között harmadikul 
helyezkedik el az a fülkeszerű helyiség, melyben 
Stein János tanár növendékei mutatják be kompo-

náló festői készségüket egy nagyméretű falfestmé-
nyen. Ugyanitt gyűjtötte össze tanítványainak 
munkáit az intézet legifjabb szakosztályának, az 
éremtervező- és mintázó-szaknak tanára, Reményi 
József. A negyedik és hatodik kis teremben Weí-
chinger Károly, Wiegand Ede, Gyalus László és 
Györgyi Dénes tanítványainak építészeti szak-
rajzai és önálló tervei függenek. 

Űj ága az iparművészeti oktatásnak idegenben 
is, nálunk is a színpadi művészet. Az ezzel foglal-
kozó ifjak munkái — kicsiny méretű színpadi 
képek és interieurök, szinte gyermekjátékok — 
egy megvilágításánál fogva különösen hatásos 
folyosószerű helyiségben kerültek kiállításra. 
Kürthy György, ifj. Oláh Gusztáv és Tamássy 
Miklós a vezetői ennek a tanszaknak. 

Keskeny benyíló a folytatása az ünnepi csarnok-
nak. A benyílóban kétoldalt ötletes elhelyezésben 
kisplasztikái munkák szolgálnak egyben kiállítási 
tárgyakul és a helyiség dekorációjául. A benyílóból 
jobb- és balkéz felé egy-egy nagyobb szobába jutunk, 
mindenikben egy-egy polgári lakás berendezése. 
Az egyik egyetlen szoba létére is teljes lakás, mert 
ötletes megoldással nappali és hálószobának egy-
formán használható. Ezt a stílusirányára teljesen 
modern interieurt Kaesz Gyula tanítványai tervez-
ték. Nagyobb igények kielégítésére készült a szom-
szédos dolgozó-szoba. Ezt Szablya-Frischauf Ferenc 
tanítványai tervezték és érlelték meg kivitelre. 
A legújabbkor tendenciái itt mérsékeltebben érvé-
nyesülnek, de például a »typus-bútor« beillesztése 
a megtervezett környezetbe, ugyancsak modern 
ötlet. 

Érdeklődve néztünk körül a textilművészeti 
szakosztály nyolcszögletűre tervezett termében. 
Ennek a szakosztálynak új tanára van, a sokoldalú 
és minden anyagban és eljárásban hamar otthonos 
Muhits Sándor. Személyének hatása a tervezetek 
lendületcsségében, az ötletek merészségében mu-
tatkozik. Muhitsnak népies elemekke' teljes kép-
zelete sem maradt hatástalanul a fiatalokra. Ez az 
osztály kevésbé »modern« más szakosztályokhoz 
képest, de talán gazdagabb náluk eredetiségre. 
Feltűnően hiányzik azonban belőle a textilművészet 
ősanyaga és ősterméke, a szövöttes. 

A múzeumi földszint felemelt hátsó traktusában 
két helyiséget is megtölt anyagával a grafikai szak-
osztály kiállítása. Ezt a szakosztályt megszerve-
zése óta Helbing Ferenc, az intézet jelenlegi igaz-
gatója vezeti s mint a múltban, a jelenben is egyik 
dísze ez az osztály az iskolának. Sok tehetséges 
grafikusunk került ki belőle az életbe s a maiak 
között is sok a tehetséges. Ebben azonban a vélet-
lennek is része lehet. Ami nem véletlen, az a taní-
tás módszeres és amellett a növendékek egyéni-
ségéhez alkalmazkodó menete. Egyéb szakosztá-
lyokban is, itt is érdekes megfigyelni a tanárban 
a művész viszonyát az új korstílusért rajongó 
növendékhez. Helbing Ferenc, mint művész, a 
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mult korstílusaiban nevelkedett és bennük ottho-
nossá lett tervező. Növendékei mégis szabadon 
követhetik vezetése alatt az új kornak hangjait, 
melyek annyira különböznek a régmúltéitól. Taní-
tójuk nemesak megtűri ilyen hajlandóságukat, de 
a kiállításon szemmel követhető szeretettel kíséri 
őket útjukon. Ügy gondoljuk, ilyen lehet az ideális 
tanító: ellátja tanítványait minden szükséges útra-
valóval s mikor a maguk útján elindultak, amely 
néha annyira más, mint mesterüké, akkor sem 
veszi le róluk gondozó szemét. Ilyen tanító Helbing 
és ilyen az iskola többi tanára is. 

A grafikai kiállítás két terme közé ékelődött be 
a keramikai szakosztály kiállítása. Szétszórt darab-
jaival már előbb is találkoztunk, mint a különböző 
termekben elhelyezett Ízléses dekoratív tárgyakkal. 
Orbán Antal vezetése alatt ez a szakosztály is 
elevenen működik. 

Nagyon érdekes és talán legértékesebb része 
a kiállításnak az a méretre aiánylag kicsiny helyi-
ség, melyben az iparművészet különböző technikái 
közös munkában fogtak össze egységesen kigon-
dolt tervnek a megvalósítására. Kicsiny kápolnát 
építettek és rendeztek be. Az ilyen kumulatív fel-
adatok különösen tanulságosak a fiatalokra nézve, 
mert a maguk aránylag szűk köréből tágabb 

világba kapnak általuk kitekintést, és fogalmat 
szereznek arról, hogyan kell a különböző művé-
szeknek egymást egymásnak kölcsönösen aláren-
delve, a közös cél érdekében egybeműködniök. 
Egyszerű hatású a kicsiny kápolna, mert szegény 
az iskola és messze ki kell térnie minden elől, ami 
költséget okozhat. De az a kevés, amivel berendez-
ték és feldíszítették, mind nemes Ízlésű és előkelő 
összhatású. 

Az eszközök fogyatékossága az oka annak is, 
hogy az intézet egyik fontos és régi szakosztálya, 
a díszítő festői, inkább csak terveken és kartonokon 
mutathatja be növendékeinek felkészültségét. Sán-
dor Béla és Stein János a vezetői ennek a szakosz-
tálynak s bizonyosan nekik fáj leginkább, hogy 
valóságos falakon, a díszítő festés sokféle eljárásá-
nak keretében nem foglalkoztathatták tanítványai-
kat. A díszítő festés általában nehéz korszakát éli 
mostanában, mikor a monumentális építés szüne-
tel és ki tudja, mikor indul meg újra? 

íme rövid sétánk eredménye. Végigmentünk 
azon, amiből a magyar iparművészet jövője lesz 
egykor s amit láttunk, bíztató és jó reménységet 
keltő. A maga nehéz ötven esztendejére büszke 
lehet az Iparművészeti Iskola is, a magyar művé-
szeti kultúra is. 
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Az Orsz. Magy. Iparművészeti Iskola Jubileumi kiállítása. 
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