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1.  A  F.  Schmidt  &  Sugg  cég  (a  Friedrich  Otto  Schmidt  elődvállalata)  létrejöttének  

körülményeit, előzményeit és a működésről ismert adatokat ismerteti a dolgozat.

2. A F. Schmidt & Sugg cég által 1871-ben, a k. k. Österreichisches Museum für Kunst und  

Industrie épületének megnyitó kiállításán bemutatott enteriőr az egyik legelső és nagy hatású  

német reneszánsz stílusú lakberendezés volt. A disszertáció ennek jelentőségét mutatja be és  

fényképpel azonosítja az eddig ismeretlen berendezési tárgyakat.

3.  A  Carl  Friedrich  Schmidt  vezette  Friedrich  Otto  Schmidt  kárpitos-dekoratőr  cég  

működésének jellegét és az erről felkutatott adatokat ismertetni a dolgozat.

4. A Friedrich Otto Schmidt cég vezetésének második generációját képviselő Max Schmidt  

pályakezdése Párizsban, Kölnben, Budapesten és Bécsben mint architecte decorateur. Japán és  

egyéb dísztárgyak, keleti szőnyegek kereskedelme

5. Az 1890-es évek első felének kapcsolatai Bubics Zsigmond kassai püspök, az Esterházy-

ingatlanok restaurálása és más megbízások.  Max Schmidt  komoly kapcsolatokat  épít  ki  a  

magyar és osztrák főurakkal.

6. Az Iparművészeti reform kibontakozása Bécsben: az „anglománia” elterjedése a kontinens  

lakberendezésében  és  Bécsben.  Az  Arthur  von  Scala  vezette  Handelsmuseum  és  a  

Liechtenstein hercegi ház szerepének elemzése.

7.  A  bécsi  iparművészeti  közélet  1897  –  1903  között:  a  Secession  és  a  konzervatív  

arisztokrácia modern lakberendezési koncepcióinak ütközése. A Friedrich Otto Schmidt cég,  

bár mindkettővel élénk kapcsolatot tart,  az utóbbinak lesz instrumentuma. A cég kiállítási  

részvételeinek bemutatása.

8.  A konzervatív  modernitás  sajátos  bécsi  jelensége:  Adolf  Loos  művészete,  írásai  és  a  

Friedrich Otto Schmidt cég sokrétű kapcsolatának bemutatása

9.  A Friedrich  Otto  Schmidt  cég  által  a  századfordulót  követően  kultivált,  a  kőtárgyak  

belsőépítészeti felhasználásán alapuló, sajátos archaizáló lakberendezési stílus analízise, az  

itáliai faragott kőtárgyak importja.



10.  A  Friedrich  Otto  Schmidt  cég  kiterjedt  európai  kapcsolatrendszerének  bemutatása:  

Németország, Anglia és Franciaország lakberendezői és régiségkereskedői szcénájában való  

állandó részvétel kifejtése.

11. A késő historizmus sajátos kreatív technikáinak bemutatása a Friedrich Otto Schmidt cég  

példáján:  eredeti  tárgyak  begyűjtése,  sokszor  műfajának  megváltoztatásával  való  

reprodukciója,  kombinálása.  Példák:  kályhamásolatok,  Olaszországból  származó  

kőfaragványok, a Liechtenstein hercegi házzal kiépített szimbiózisszerű viszony és a párizsi  

Musée Cluny tárgyainak lemásolásával kialakított késő reneszánsz stílusú bútor- és kandalló-

család.

12.  A vállalkozás  főurakkal  kialakított  hosszú  távú  kapcsolatainak  modellértékű  példái:  a  

Gutmann és a Habsburg családoknak teljesített megrendelések.

13. A vállalkozás nemzetközi terjeszkedésének bemutatása: Berlin és Budapest.
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1. The Ph.D.  thesis  outlines the circumstances  and antecedents  of  the beginnings of the  

Viennese company F. Schmidt & Sugg.

2. The interior, which was displayed by the F. Schmidt & Sugg on the openning exposition of  

the building k. k. Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, was one of the very first  

german  neorenaissance  interiors  on  the  Continent,  and  had  a  great  influence.  The  thesis  

identifies the hitherto unknown furniture by photographs and emphasize its significance.

3. The thesis outlines the character of the upholsterer decorating firm and the most important  

dates of its story in the 1870s – 1880s searched out by this work. 

4.  The starting of the career of the second generation in the company management.  Max  

Schmidt’s starting in Paris, Cologne and Budapest as an architecte decorateur. Trading with 

Japanese and other bric-a-brac objects and oriental carpets.

5. The relationship between the firm and the Kassa bishop Zsigmond Bubics during the first  

half of the 1890s, the renovations of Esterhazy properties and other commisions.

6. The developing Reform of the applied art in Vienna: the spreading of ”anglomania” in  

interior  decorating  on  the  Continent  and  in  Vienna.  Analysis  of  the  role  of  the  

Handelsmuseum led by Arthur von Scala and the princely house Liechtenstein.

7. The Viennese scene of the applied arts between 1897 – 1903: the struggle between the  

conceptions  of  the  Secession  and  of  the  conservative  aristocracy.  Although  had  a  tide  

connection  to  the  Secession,  the  Friedrich  Otto  Schmidt  decorating  house  became  an  

instrument of the latter. Analysis and description of the Schmidts’ exhibition activity.

8. Conservative modernity: a specific phenomena in Vienna. The art and texts of Adolf Loos  

and his complex cooperation with the company Friedrich Otto Schmidt.

9. Analysis of a specific archaic interior decoration style, cultivated by the Friedrich Otto  

Schmidt after the turn of the century, which was based on the involvation of stone objects in  

interiors. The dicussion of the import of Italian stonecuttings.



10. The description and characterization of the Schmidts’ widespread net of connections with  

European – German, French and English – interior decoration and antiquity firms.

11. The thesis outlines a peculiar technique of the late revivalism on the example Friedrich  

Otto Schmidt: collecting original objects, the reproduction and combination of these – often  

by changing the original genre. Examples: imitation of stoves, imported Italian stonecuttings,  

the symbiotic  relationship with the house Liechtenstein and a creating of  a  group of  late  

Renaissance furniture and mantepiece by copiing the objects of the Paris Musée Cluny.

12. The thesis outlines the way the firm Friedrich Otto Schmidt built up a strong and long  

term relationship with higher upper class customers and aristocrats: the commissions by the  

family Gutmann and Hapsburg.

13.  The  thesis  describes  the  international  expansion  of  the  company:  establishing  the  

affiliation in Budapest and an outlet in Berlin.
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