
adózzék nekünk úgy erkölcsi, mint anyagi 
elismeréssel. 

Itt az Iparművészeti Múzeum nagy nemzet-
nevelő hivatása. Dicséretesen kezdte meg : 
folytassa szívósan, lankadatlanul, mert sokat 
várunk tőle. Tisztelje a művészek csapongó 
individualizmusát, de az „emlékezzünk a régi-
ekről" elv által állandóan juttassa eszükbe, 
hogy a jövő mindig csak a történeti mult 
gyermeke lehet. És törvényes, nem pedig 
fattyúgyermeke ! Szép az a függetlenkedő indi-
vidualizmus, de félek, ha nagyon szertecsapong, 
csak zavarja, gátolja a nemzeti stílus krisztal-
lizációját. A középkori nagy gót székes-
egyházak névtelen mestereire gondolok, kik-
ben volt annyi erő, szerénység és művészi 
fenköltség, hogy az egyesnél nagyobb Esz-
mének alá tudták rendelni a maguk a mainál 
nem kevésbbé becses individualizmusát s ez 
alárendelés által csak annál magasabbra tud-
tak szárnyalni . . . No, de elég legyen, — a 
tegnap túlzó individualizmusa már amúgyis 
a múlté, a holnap, a világvihar után, nagy, 
új eszméket fog hozni, melyek nagyobb és 
szebb alkotásokra fogják ihletni művészeinket. 
Van erejük, tehetségük s erős váruk leszen 
az Iparművészeti Múzeum alakuló tradíciója. 
E tradíció csak nőhet, amint hogy, reméljük, 
a Múzeum palotája is egyszer végre teljesen 
ki fog épülhetni. Kell ez, mert bizony már 
szűken vannak. Addig is — vivat, floreat crescat ! 

Hazafias üdvözlettel P É K Á R G Y U L A . 
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A HÁBORÚ ÉS A MAGYAR IPARMŰVÉ-
SZET címen a Mária Dorottya egyesület 

felkérésére érdekes és aktuális előadást tartott 
ifj. Gonda Béla, amelyen rámutatott arra, hogy 
iparművészeti cikkekből, tehát bútorokból, be-
rendezési és használati tárgyakból, továbbá 
díszműárúkból és műtárgyakból évente mintegy 
70 millió korona értékben hozunk be külföldről, 
míg kivitelünk alig 10 millió koronát tesz ki s 
ennek is a fele a finomabb bútorokra esik. Ez a 
nagy behozatal megokolatlan, mert az ipar-
művészeti cikkek túlnyomó részét ma már 
Magyarországon is teljesen megfelelően elő 
tudjuk állítani. A háború részben csökkentette, 
az ellenséges államokból pedig egészen meg-
szüntette a behozatalt s így kézenfekvő alka-
lom a közönség és a kereskedelem figyelmét 
a magyar termékekre felhívni. Modern ipar-
művészetünk az utóbbi egy-két évtizedben 
rendkívüli lendületet vett, ami részben ipar-
művészeinknek, részben pedig az iparművé-
szetet népszerűsítő Iparművészeti Társulatnak 

és az iparművészeti oktatással mindinkább 
egészségesebb alapokon foglalkozó intéz-
ményeinknek köszönhető. 

Iparművészeink a fejlődés érdekében igen 
helyesen a népművészet évszázados termé-
keit kutatták fel, s a népművészet színeit, 
formáit, motívumait művészérzékkel feldol-
gozták. Népművészeti termékeink, kerámiánk, 
csipkéink, varrottasaink stb. a külföldön is 
általános elismerést arattak, nem egy múzeum 
őriz külföldön magyar népművészeti tárgyakat, 
sőt újabban iparművészeink sikeresebb alkotá-
sairól a külföldi szaklapok gyakran illuszt-
rációk kíséretében emlékeznek meg. Nagyban 
elősegíti haladásunkat az iparművészeti okta-
tásnak az az újabban bevezetett nevelési 
rendszere, mely a növendékektől nem művész-
kedést, hanem elsősorban anyag- és szer-
kezetbeli ismeretet, becsületes megmunkálást 
és anyag és szerkezet felállította korlátokhoz 
való alkalmazást kíván meg. Előadó még 
rámutatott kereskedőink és közönségünk 
ízlése nevelésének fontosságára és végül a 
művészi nevelés gyökeres fejlesztésének szük-
séges voltát hangoztatta, mert csak ez adhatja 
meg az iparművészeinek a jó művészi munkát 
megértő és megbecsülő közönségét. Az előadó 
szívességéből az iparművészeti 1913. évi beho-
zatalt és kivitelt feltüntető érdekes kimutatást a 
Hivatalos Közlemények előtti lapon közöljük. 

À NŐK, A VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ IPAR-
MŰVÉSZET. A világháború hatásától a 

nőmozgalom is sokat vár a nők számára 
fokozottabban megnyíló munkássági terüle-
teken. Egészen kétségtelen, hogy a nők, ki-
vált a háborút követő első években, sokkal 
nagyobb számmal fognak munkaalkalmakhoz 
jutni, mint eddigelé s műhely, hivatal meg 
műterem mindenütt kénytelen lesz leküzdeni 
eddig esetleg táplált elfogultságait. A kény-
szerűség e néhány próbaéve pedig hihetőleg 
egész sereg pályán be fogja bizonyítani arra-
valóságukat és véglegesen igazolni fogja 
azokat, akik a nőknek a férfiakkal való egyenlő 
jogosultságáért küzdenek. Ebben a tekintet-
ben az iparművészeti pályák sem fognak el-
maradni a többiek mögött s előrelátható, hogy 
itt nemcsak az eddig megszokott területeken, 
de egyéb ágazatokban is szóhoz jutnak a 
nők. Éz pedig nemcsak az általános társa-
dalomfejlődés szempontjából, de az ipar-
művészet speciális jellegét tekintve is örven-
detes. Mert a nők ily irányú tevékenysége 
azóta, mióta kinőtt a dilettantizmus gyermek-
cipőiből, csak jótékony hatással volt a lakás-, 
díszítő- és divatművészetre. Nem kell külön 
felsorolnunk valamennyi jeles nőnevet, elég 
hacsak az angol Jessie King, Annie French 
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és Miss Lloyds, a német Margarethe von 
Brauchtisch, Käthe Kruse, a magyar Nagy Sán-
dorné, Lesznai Anna, Undi Mariska, Berény 
Róbertné stb. neveire utalunk, amikor fontos 
részt tulajdonítunk nekik is abban, hogy a 
mindennapos életet ma több művészettel tud-
ják körülvonni, mint néhány évtizeddel ezelőtt. 
Nem is szólva arról, hogy vannak az ipar-
művészetnek különleges területei, melyeken 
lassanként egészen a női kezek munkájával 
fogunk találkozni, mint például a géphímzés, 
a batik, a szőnyegszövés, a fényképezés, 
egyéb iparágakban is észrevehető a hatásuk. 
A lipcsei kiállításon a nők pavillonjában az 
építészeti konstrukciótól a bekötött könyvekig 
minden az ő ízlésüket hirdette s arról fett 
bizonyságot, hogy minden ily irányú feladatra 
megértek. Az asszonyból, akit azelőtt csak 
a „Schmücke dein Heim" korlátozott gondo-
lata foglalkoztatott, kitűnő lakberendező lett, 
aki sajátosan feminin vonásokat: sok puha-
ságot, színszeretetet, pompás elrendezést tud 
belevinni azokba a lakásokba is, melyeket meg-
rendelésre tervez. Általában azt lehet remélni 
tevékenységüktől, hogy bizonyos részletkér-
dések a térmegoldásban, a síkdíszítésben, az 
otthonossátevő apróságok elővarázsolásában 
egészen át fognak játszódni az ő tevékeny-
ségükbe. S azokban a kooperatív műhelyek-
ben, melyekké a jövendő lakberendező vál-
lalatok alakulni fognak, pontosan megálla-
pítható határterületeik lesznek, nem aláren-
deltebbek, mint a férfiakéi, hanem kiegé-
szítői ezeknek. íme: még egy olyan hatása 
a világháborúnak, mely az eszmék fejlődését 
megérleli. 

PLASZTIK ÉS EMLÉKMŰ. A Magyar Ipar-
művészet legutolsó számában figyelmébe 

ajánlottuk olvasóinknak, hogy az Iparművé-
szeti Társulat szívesen vállalkozik a háború 
elesett hősei számára állítandó emlékművek 
terveinek díjtalan közvetítésére. Társulatunk-
nak az a célja ezzel, hogy a hatóságoknak 
és a testületeknek munkáját megkönnyítse, a 
művészi szempontok érvényesülését biztosítsa, 
továbbá a művészek és iparművészek munka-
alkalmait fokozza. Előre sejtettük ugyanis, 
hogy az életrevaló üzleti szellem sietni fog 
a háborús ízléstelenségekethadi emlékkövekkel 
is szaporítani, hogy a nemzeti kegyeletből 
lefölözze a hasznot. Hogy nem volt hiábavaló 
ez az aggodalmunk — íme, már meg is van 
a bizonysága. A kezünk között van két lito-
grafált szörnyű árjegyzék, melyeket Székely-
udvarhely város tanácsához (de valószínűleg 
másokhoz is) nagy hűhóval szállított egy bécsi 
cég: Artzt Gusztáv „p lasz t ik é s emlékmű" 
műhelye, „törvényileg védjogosított" emlék-
oszloptervekkel. A kegyetlenül ízléstelen oszlo-
pokhoz azt a magyarázatot fűzi a leírás, hogy 
azokon „a sasok, füzérek, kard koszorúval, 
oroszlányfejek és lánc, valamint a dagály az 
alapkövön bronszból vannak". A dagály azon-
ban nemcsak az alapkövön, de a feliratokon 
is vígan jelentkezik, amennyiben a plasztik-
és emlékműveken effélék olvashatók : „A HŐ-
SIESSEGNEK A VITÉZ FIAKNAK EZEN 
VÁROSNAK DÍSZJELVÉNY GYANANT". 
Viszont ott, ahol a dagály a talapzattal olvad 
össze, szintén igen meghatókat lehet olvasni, 
mert efféle ércnél maradandóbb jelmondatok 
vannak bevésve : „Örökmegemlékezés." Vagy : 
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„A hősieségnek". Vagy egy még mesésebb 
lendülettel ez is, hogy : „Emlék az elesett 
hősöknek a Város Pozsony". Ha tekintetbe 
vesszük, hogy mindezekért az emlékműkért, 
plasztikokért, dagályokért stb. stb. Artzt úr 
csak mintegy 1200 koronától 6800 koronáig 
terjedő csekélységet kér aszerint, amint a 
„mustra E"-t vagy a „mustra G-"t választ-
juk, elképzelhetjük, hogy az ortográfia isme-
rete nélkül is meg lehet gazdagodni a világ-
háborúból. Székelyudvarhely városa igen 
helyesen, mielőtt határozott volna a kérdés-
ben, az ottani agyagipari szakiskola igazga-
tóságához fordult javaslatért, amely kereken 
elutasította Artzt úr terveit és figyelmeztette a 
város vezetőit az Iparművészeti Társulat sokkal 
művésziesebb, olcsóbb és mindenekfelett gram-
matikailag megbízhatóbb emléktábla-terveire. 

AZ ÍZLÉSTELENSÉGEK HADIMÚZEUMA. 

L Az a nagyszerű komolyság, amellyel 
Németország a maga háborúját végigküzdi, 
egy percre sem feledteti el velük, hogy a 
nagy tettek árnyékában gombamód termő 
apró fonákságokat kíméletlenül irtsák. Sőt 
éppen az események nagy erejét igyekszenek 
megóvni azzal, hogy távol tartanak tőle min-
den banalitást. A német háborús ízléstelen-
ségek jegecesedési pontja a vaskereszt. 
Nálunk ez a műipar, úgy látszik, a kedvelt 
fejek arcvonásait választja díszítőelemül, 
odaát egy melódiát fuj a legtöbb jelvény : 
a vaskeresztet. Az díszíti nemcsak a kisdiák 
táskáját és a kereskedelmi utazó szivar-
szopókáját, de a hamutálcákat és a séta-
botokat, az ecet-olajtartót és az automobil 
vászonhuzatát is. Az ember már a reggeli 
kávéjával a csésze fenekéről ihatná a vas-
keresztet, ha szerencsére nemcsak úgy festve 
volna oda, hanem „igazi" lenne. Az igazi 
vaskereszt, azonban csak a katona mellén 
feszül ; azén, aki valóban rászolgált, akinek 
számára a hősiesség látható kisugárzása és 
a történeti idők nagyerejű szimbóluma. A maga 
pompás konstrukciójával, egyszerű vonalaival 
erőteljes kifejezője a kornak s az eseményeknek. 
Az is marad mindörökre s nagy kár, hogy a 
mi háborús érdemrendjeink közt nincs olyan, 
amelyik ilyen pregnáns kifejezőkészségű 
volna. De éppen, hogy e képessége ne csor-
buljon, arra ügyelnek azok a német felszó-
lalók, akik különbséget akarnak tétetni a 
ponlosan megállapított vaskereszt-érdemrend 
közt és azon vaskeresztforma közt, amely 
stilizálható vonalban, színben, díszben ésamely-
nek másként kell alakulnia, ha kőbe vésik és 
más karaktert kapnia, mikor zománcozzák. Álta-
lában pedig azt hangoztatják, hogy meg kellene 
tiltani, hogy olyan helyeken is profanizáltassék, 

mint a pipafej meg a lekvárosdoboz, a cukor-
szóró és a mosdótál. De nem kevesebbet 
zúgolódnak a német újságok a háború egyéb 
ízléstelenségei ellen : például azok ellen, 
amelyeket Hindenburg fejével követnek el a 
zsebkendőkön és amelyek a negyvenkettősök 
ágyúgolyóitszentségtelenítik meg,mikor boros-
üvegdugóvá degradálják. Talán ez a kö-
rülmény késztette a stuttgarti iparművészeti 
múzeum vezetőit arra, hogy hírhedt ízléstelen-
ségi gyűjteményüket egy új kabinettel gyara-
pítják, amelyet a háború folyamán eddig 
beküldött „műtárgyak" máris szépen meg-
duzzasztotfák. A gyűjteményt nemsokára kiál-
lítás formájában fogják megnyitni s kérik az 
ügy érdekében mindazokat, akik ily tárgyak 
birtokában vannak, hogy a nevelő cél érde-
kében a nevezett múzeumnak minél előbb 
küldjék el. Szolgálhatunk vele mi is. 

Ä BELGA CSIPKÉK ÉS A HÁBORÚ. 

Azoknak, akik a mostani háború meg-
indulásakor Belgium sok műemlékének és 
szépségeinek sorsáért aggódtak, gyakran 
jutott eszükbe a híres belga csipkeipar is. 
Utazásokból ismert kis flamand városok 
ötlöttek fel az emlékezetben, melyek csönd-
jében középkori szomorúsággal játsszák ódon 
zsoltáraikat a harangjátékok — les heures 
qui sonnent — és a templom gótikus tornya 
tövében egy csöndes klastromudvar végén 
ott áll a roskadozó sokablakú kolostor 
s benne öregasszonyok verik a csipkét. 
Azok a tiszta, ájtatos és néma öregasszonyok, 
akik oly pompásan illenek bele e vidékek 
miszticizmusába. Rodenbach írta meg életüket 
a Bruges la mofteban, a beguinage-okban, 
amelyek felett a krisztusi szegénység és a lélek 
csodás puritanizmusa lebeg. Valahányszor 
Belgiumból utazó honfitársunk csipkéket csem-
pészett át a vámsorompókon, mind az ő nép-
művészetük csodálója és az ő nyomorúságuk 
kiaknázója volt. Mert az egész mai belga 
csipkegyártás jóformán teljességében e házi-
ipar kiaknázásán épül, szegény és igénytelen 
napszámosasszonyok aggodalom nélküli ki-
uzsorázásán. S ha már békeidőben is nagy 
volt az ő nyomoruk, mennyivel nagyobb 
lehetett akkor, amikor a háború kitörése az 
idegenforgalmat — az ő egyetlen támaszukat 
— is eltörölte... A németek azonban nem-
csak nagy dolgokban kitűnő szervezők, de 
kis dolgok sem kerülik el figyelmüket. S hozzá-
láttak, nyomban a belga közigazgatás németté 
tétele után, e belga csipkeipar életének biz-
tosításához is. Brüsszelben a Rue du Nordon 
egy központi irodát nyitottak, amellyel az a 
céljuk, hogy a közvetítő kereskedelem teljes 
kizárásával biztosítsák a vevőknek a csip-
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két azért az árért, melyért eddig első kéz-
ből kapták. A híres belga csipkeipar életét 
így egy darabig még meg tudják hosszabbí-
tani, de hogy a háború után sokáig nem igen 
fogja mai formájában tartani magát, az való-
színű. A német szociálpolitika valószínűleg 
ennek a tengődő háziipari nyomorúságnak 
is véget fog vetni s az iparművészeti ter-
vezés fontos problémája lesz átmenteni a 
nagyiparba azt, ami e népművészetből ott 
értékesíthető. 

HÁBORÚS EMLÉKOLTÁR puskacsövek-
ből és srapnelekből. Mióta kitört a háború, 

napról-napra értesülünk furánál furább csoda-
bogarakról, amelyek hihetetlen szaporaságban 
teremnek most a helyzettel járó izgalmaktól 
nyilván megzavarodott agyvelejű emberek 
fejében. Egyik pompás példája ezeknek az 
„eszméknek" az a terv, amely a kassai dóm-
ban akar a háború emlékére felállítani egy 
„vasoltárt", melynek minden része a harcmező-
kön gyűjtött fegyverekből és lövedékrészek-
ből kerülne ki. Áz eszme felvetődött s bizo-
nyára akadt már bizottság, mely a „hazafias" 
gondolat megvalósítása érdekében akcióba is 
lépett. És nem akad senki, aki majdan ennek 
az eszmének kitalálóját vasszögekkel bélelt 
vas-szűzbe zárva odavasalná vasoltárához ! 

IPARMŰVÉSZETI ISKOLAI REFORMKÉR-
1 DÉSEK. A bécsi iparművészeti iskolának a 
tantervét most akarja megváltoztatni az osztrák 
közoktatási kormány. Ez alkalommal minden 
illetékes testületet véleményadásra szólítottak 
fel és sorra elhangzottak a kívánságaik. Leg-
utóbb az Alsóausztriai Ipartestület foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, szintén abból a szemszögből, 
hogy az osztrák műipart friss és élettől duzzadó 
művészettel láthassák el az iskolából kikerült 
növendékek. A hosszú beadvány érdekesen 
mutat rá néhány olyan követelményre, melyek 
nemcsak az ottani helyi viszonyok szempontjá-
ból, de általában is helytállók.Mindenekelőtt azt 
kívánják, hogy mára tanulóanyag felvétele is le-
hetőleg olyanokra korlátoztassék, akik már 
valamely iparművészeti ágat mesterségszerűen 
űztek.Mert csak így szerezhető meg az a képes-
ség, mely az anyagismereten s a kezelés módjá-
nak elsajátításán épülve a művészi továbbfejlő-
dést lehetővé teszi. Hivatkoznak Bécs e nemben 
legjobb szakiskolájára, a „K. K. Graphische 
Lehr- u. Versuchsanstalt in Wien"-re, mely éppen 
annak köszönheti elért sikereit, hogy növen-
dékei inaséveiket már előbb egy műhelyben 

kitöltötték. Kívánatos volna, ha az ipari iskolák 
évenként bizonyos számú növendéket az ő 
legjobb végzett tanulóik közül felterjeszthetné-
nek az iparművészeti iskolán való továbbkép-
zésre. Fontos kérdés az ipariskolák és ipari 
továbbképzők fanszemélyzetének szakirányú 
képesítése, a mainál nagyobb, alaposabb szak-
ismerete, amire éppen az iparművészeti iskola 
volna a legalkalmasabb terület. Az ösztöndíjak 
adományozását tehetséges növendékek részére 
az eddiginél nagyobb mértékben kell lehetővé 
tenni ez iskolán, de csak olyanok részére, akik 
biztos kezességet nyújtanak arra, hogy az 
iskola befejeztével a gyakorlati iparművészeti 
pályára lépnek. Nagyon melegen hangoztatja 
az előterjesztés a műhelyszerű oktatás kiegé-
szítését az egész vonalon, minden ágazatban, 
de inkább semmit e téren, mint hogy a növendé-
kek nem szakszerű, dilettáns jellegű műhelyekbe 
kerüljenek. Viszont átmenetileg nagyon jó szol-
gálatot tehetnek az iparművészeti iskola növen-
dékeinek a már meglevő ipari szakiskolák jól 
berendezett műhelyei. Rámutat a felterjesztés 
arra is, hogy mennyi növendék vesz el éven-
ként a kiképzett növendékseregből csak azért, 
mert hiányos képességével nem tud az élet 
által eléje tett kívánságokhoz simulni. Ezért 
nem lehet eleget hangoztatni, hogy a tanulókat 
kvalitásos munka szellemében neveljék, s őket 
a kézmű- és gyáripar művészi lehetőségeinek 
tökéletes elsajátítására neveljék. Mi fog e kíván-
ságokból megvalósulni, mi nem, azt az idő 
fogja megmutatni, de bizonyos, hogy az osztrák 
ipari szakkörök tudatában vannak az ipar-
művészeti iskolák praktikus, közgazdasági 
fontosságának, szívesen foglalkoznak velük 
és ebben a tekintetben a magyar kollégáik még 
sokat elsajátíthatnának tőlük. 

KÖNYV A GRAFIKA GYŰJTŐINEK. (Hans 
W. Singer: Die moderne Graphik. Ver-

lag E. A. Seemann, Leipzig.) Azoknak az 
amatőröknek van szánva ez a gyönyörű ki-
állítású munka, akik a grafikus műlapok, a 
litográfiák, réz- és fametszetek gyűjtésében 
megunták a folytonos kiállítási katalógusok 
tanulmányozását s ezek helyett egységes, 
nagy, áttekinthető monográfiára vágyódnak. 
Ilyenek pedig most, amikor a grafika gyűjtése 
egyre általánosabbá válik, a németeknél is, 
nálunk is szép számmal lehetnek. A grafikus 
művásár közvetítése ma külön üzletté nőtte 
ki magát s míg azelőtt a művész csak mellé-
kesen, inkább egyéni passzióból foglalkozott 
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