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nőket neveljen. A kik innént kikerül
nek, azt a mit itt tanultak, pompásan 
értékesíthetik otthon. A rajzzal való meg
ismerkedés, a vonal birodalmába való 
bekukkantás a rá fordított időt bő élve
zettel kárpótolja, nemes időtöltéssé lesz. 
És közvetlenül értékre váltható a női 
kézimunkánál, vagy más, az otthon falai 
közt készíthető apró-holmiknál, csecse
becséknél. A kinek van talentuma, azzal 
a tudással, mit innét magával visz, már 
egzisztenciális útra is léphet, s megvan 
az alapja, hogy továbbképezze magát, 
iparművésznővé. Mihelyt az iparművé
szeti iskola kapui kitárulnak, hogy be
fogadják a nőket, — a fővárosi iparrajz
iskola azért nem válik ezen a téren 
fölöslegessé, s hivatása nem szűnik meg. 
A miképen évenkint bizonyos fíunöven-
dék-masszát szállít az iparművészeti 
iskolának, igy a nő-növendékek egy 
része is át fog lépni a magasabb 
képzés helyére, az iparművészeti isko
lába. Azt mondhatni, hogy ez a fővárosi 
iparrajziskola jó előkészítő műhelye az 
iparművészeti iskolának. A kellő készült
séggel nem birókat felszereli és ellátja, 
hogy beléphessenek oda, ahol az érvé
nyesülés nyitja már nemcsak a pálya 
iránti kedv s a tanulmányokra fordított 
szorgalom, hanem a talentum, az első 
sorban művészi talentum. A magyar ipar
művésznők képzése tehát két iskola vál
lán nyugszik. Az egyik, a fővárosi ipar
rajziskola, kezdi a sort, de bizonyos 
befejezettséghez, a készültséget bizonyító 
stádiumhoz eljuttat mindenkit. A kit 
magasabb ambiciók hevítenek, a ki ter
velő művészszé akar válni, az az iparmű
vészeti iskola falai közt keresné az elő
rébbjuttató utat. 

Most már csak az kell, hogy az űt 
megnyíljék és benépesedjen felfelé tör
tető talentumokkal. A kik most min
den áron „képeket" akarnak festeni, 
csendéleteket, hangulatba eresztett táj
képeket s csak úgy félvállról nézik az 
iparművészeti holmit, azok egy jó része 
talán ide terelődnék. Ahol az élet szín

játéka lejátszódik, az otthon, az utca, a 
közforgalom helyeinek megszépítése, az 
ipari formák finomítása, a gép munkájá
nak megnemesítése csak most van igazi 
kezdőfélben. Az iparművészet annyira 
hozzá van nőve a lüktető élethez, problé
mái, megoldandó feladatai olyan tág helye
ken mozognak, hogy a legjelesebb inven-
cióju tehetségeknek is erőmérkőzésül 
szolgál. Merev határfalai ledőltek, deko
ratív sarkaival erősen belekapcsolódik 
a Grands Árts birodalmába, s igy a gra
fikusoknak is elég témát nyújt. A leg-
tüzesebb becsvágy is kielégítést nyerhet 
itt. És ha vesszük, hogy a nő a tűzhely 
kultuszában, az otthon tiszta poézisében 
nevelkedett ősi idők óta, egyszersmind 
elismerhetjük, hogy erre: az otthon négy 
falának szépítésére a nő a maga talen
tumával szinte rászületett. Az iparművé
szet egyik nagy célja, hogy művészetet 
hintsen a lakásba, ha csak egy sugárnyit 
is. Jöjjenek a nők is és legyenek e téren 
munkások, melyek még a bölcs tolsztoji 
orákulum sem mondhatja, hogy nincse
nek szociális és emberszerető szem
pontjai. Dömötör István. 
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^ " ' " F O L Y Ó I R A T U N K LEGKÖZE-
JSÍJÜf LEBBI számában — föltéve, 
cfö)v'^/ * hogy a nekünk megígért cik-
<ffi9 ket és képeket St-Louisból 

jókor megkapjuk — szöveg
ben és képben bő ismertetését fogjuk 
nyújtani az amerikai kiállításnak. Addig 
is azonban áldozzunk az aktualitásnak 
és a külföldi folyóiratokon át vessünk 
rá egy futó pillantást. 

A st-louisi kiállításról már több helyen 
láttak napvilágot ismertetések, de inkább 
csak leiró hangon. A német művészeti 
szaklapoké az elsőség, hogy összegezni 
próbálják az eredményeket és tanulságo
kat iparművészeti szempontból is. Ter
mészetesen a nemzeti elfogultságtól ezek 
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éppen nem mentesek s kevés változat
ban minden német lap úgy kezdi amerikai 
tudósítását, hogy a világversenyen fénye
sen csak a németek és osztrákok tűnnek 
ki. E tekintetben még a komoly Kunst-
chronik sem tudja mérsékelni magát. 

Annyi azonban az igazsághoz tartozik, 
mint a hogy a különböző értesítésekből 
leszűrhetjük, hogy sem az amerikaiak, 
sem a franciák, sem pedig az angolok 
nem túlságosan törték magukat a kiállí
tás után, vagy legalább is akkora komoly
sággal egyik sem készült rá, mint a 
német. A németek ugyan pavillonjukban 
csak a Schlüter által berendezett char-
lottenburgi kastély néhány barokk ter
mének másolatát mutatják be, de a fran
ciák se igen csináltak többet a Trianon 
kópiájánál, amely mellé aztán lehető sok 
eladásra való árút halmoztak fel minden 
rendszer és művészi tekintet nélkül. 
A francia házban szerepelnek az állami 
gyártmányok is : sévresi porcellán, gobe
linek, grafikus lapok, érmek és plaketták. 
A tárgyak elrendezése itt is hitvány. 
A dekorációkat Dubufe (?) tervezte, a ki 
— mint mondják — egyáltalán nincs 
hivatva képviselni Franciaország ipar
művészetét a külföld előtt. Szerencse, 
hogy az 1900-iki párisi kiállításból még 
átplántálták ide is Besnard-nak néhány 
művét, amely a válogatatlan környezet 
ellenére is kóstolót ád a francia szellem
ből. Pedig nagyszerű alkalom lett volna 
a st-louisi kiállítás arra, hogy a francia 
iparművészet kiaknázza és biztosítsa az 
amerikai piacot. A német házból ugyanis, 
mint tudjuk, hivatalosan kizárták a fiata
labb generációt (rekte szecessziót) s annak 
folytán a gall művészet versenytárs nél
kül biztosíthatta volna első rangját. 

Az angolok pavillonjukban szintén csak 
régi bútorok új másolatait állították ki. 
Modern ízlést náluk épp úgy nem lehet 
látni, mint a német pavillonban. Az ango
lokban különben ez a praktikus érzék
ből is folyik: amit egyszer jónak ismer
tek fel, azon nem igen akarnak változtatni. 

A belgák három régi szobájuk mellett 
három újat is mutatnak be, de egyik 
irányban sem érdemelnek valamely meg-
különböztetendő figyelmet. A japánok, 
akik Parisban oly pompás művészetet 
fejtettek ki, ezúttal a kínaiakkal együtt 
csak vásári holmik tömegét pakolták elő. 
Az olaszok Torinoből elhozták a kupolás
csarnok gondolatát, de épp oly üresen 
hat a nagy terük, mint Rómában a 
Pantheon. Már a hollandusok kis házá
ban sok igazi szépségre lehet bukkanni. 

Ó-hollandi szobájuk megfelelő felszere
lésével és delfti edényeivel kedvesen 
hat. A modern részükben azonban szin
tén úgy tűnnek fel, mintha az amerikai 
exportra kiselejtezett tárgyakat gyűjtöt
ték volna egybe. 

Az összes nemzetek pavillonjai közül 
egyedül az osztrákoké kelt osztatlan 
érdeklődést. Építője Baumann. Azok a 
művészek pedig, akik belsejét megtöl
tötték, csaknem kivétel nélkül a legelő
kelőbb osztrák erőkből vannak összeválo
gatva. A csehek és lengyelek külön-külön 
termekben állítottak ki. A cseheknek, 
speciálisan pedig a prágai iparművészeti 
iskolának, sikerült a legszélesebb körök 
elismerését kivívni. De a bécsiek sem 
hagyják magukat. A szecesszió-szövetke
zet, a Hagen-szövetkezet oly harmonikus 
hatást tud kelteni, mint a minőre csak 
olyanok képesek, akik már sokat dolgoz
tak együtt, ügy hogy föltétlen az osztráko
kat illetné meg a modern iparművészet 
terén a dicsőség pálmája, ha a németek 
külön a pavillonjuktól a Varied Industries 
címe alatt nem mutatnák azt be, hogy 
modern irányban az ő művészeik is mit 
tudnak. 

Először is olyan ügyes helyet válasz
tottak maguknak a Varied Industries 
csarnokában, hogy mindenki őket kény
telen először észre venni. És művész
gárdájuk (Bruno Möhring, Péter Behrens, 
Lauger, Pánkok, Bruno Paul, Kreis, Gaul, 
Dülfer (zeneterem), Olbrich stb. stb.) gon
doskodott róla, hogy az általuk berendezett 
59 helyiség szenzációsan új, lekötően mű
vészi és gondolatkeltően praktikus elő
nyöket tüntessen fel. Az amerikaiaknak 
ezek tetszettek legjobban. Hatásuknak 
a titka pedig az, hogy nem Amerika 
számára, hanem a maguk Ízlésüknek 
dolgoztak. 

Ugyanez az individuális jegy tűnik fel 
a magyar kiállításon is. Székely Sámuel 
a Budapesti Hirlap aug. 1. számában azt 
írja St-Louisból, hogy a Horti által ter
vezett installáció, u. n. Székely Udvar
ház, tornyait már meg akarták venni, 
még mielőtt elkészült volna az egész 
épület. S tetszésre is csak azok az ipar
művészeti tárgyak számíthatnak, amelyek 
nem csatlakozva egy külföldi irányhoz 
sem, eredetiségükkel együtt magyaros 
zamatot sugároznak. Szóval nemzeti saját
ságaink mindenütt megbecsültetnek. Mél
tán büszkék lehetünk e tekintetben a 
mi művészeinkre és műiparosainkra. 
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KÖPPING: 
DlSZPOHÁR ÜVEGBŐL. 
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CSISZOLT ÜVEGPOHÁR. KOPPING: 
DÍSZPOHÁR ÜVEGBŐL. 
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BÉCSI POHÁR, 
PIESCHE ÁLTAL VÉSETT 
ÁBRÁZOLÁSSAL. 
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VELENCZEI HÁLÓS POHÁR. 
(RETICELLA.) 

VADÁSZKÜRT, 
ÜVEGBŐL. 
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GENUAI BÁRSONY. 51 
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TÖRÖK SELYEMHIMZÉS. 55 
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TOROK NASZKENDO. 

SABRAK 
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DÍSZKAPOCS EZÜSTBŐL, DRÁGAKÖVEKKEL 

VASKULCS ZÁRRAL. 

Magyar Iparművészet. 
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KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÁRMAZÁSÚ 
VASKULCSOK. 
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VASKULCSOK. 
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KÜLÖNBÖZŐ KÖRŰ ÉS SZÁRMAZÁSÚ 
VASKULCSOK. 
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KISPLASZTIKÁI 
SZAKOSZTÁLY. 
TANÁR: LORÁNFI ANTAL. 

BRONZORA. 
TERVEZTE 
SZABÓ KÁROLY. 

Az orsz. m. kir, iparművészeti iskola képesítő pályázata. 
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DÍSZÍTŐ OROSZLÁN 
SZOBRÁSZATI SZAKOSZTÁLY. TALAPZATTAL. 
TANÁR : MÁTRAI LAJOS GYÖRGY. 

TERVEZTE 
SOVÁNKA KÁROLY. 

Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola képesítői pályázata. 




