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végéről való szinte tökéletes harmóniájú 
bizánci templomot, amiben a kupola már 
gazdagabb alaprajzba illeszkedik. Végre el-
megy még Esztergomba és megnézi a római 
pantheon idevaló származékát, a biedermeyer-
kori kerektemplomot, gyönyörködvén tér-
arányaiban és bosszankodván együgyű kö-
zépkorias modern festésén. Mindegyikben 
más térarányok, más levegő, de mindegyik 
tanítja a ma építőmesterét. 

így az architektusok, no és a közönség . . . 
A közönségnek együtt kell tanulnia a művé-
szekkel, csak e két rend együttes tudása, 
művészi intelligenciája teremthet egészséges 
művészetet. A közönségnek, kivált a mi kö-
z ö n s é g ü n k n e k , amely ítéletében még gyarló, 
hiszékeny, irányzatos cikkekkel könnyen meg-
téveszthető, meg kell ismernie műemlékeinket. 

Igaz, hogy nagy dolog ez és aki ilyen taná-
csot ad, mondja meg a módját is, hogy mi-
képp legyen meg ez. Én a magyar turisztikára 
gondolok. Műemlékeink legnagyobb része a 
Felföldön van, a legszebb vidékeken, amit 
úgyis szívesen bejár a magyar közönség. 
Hátha még útbaigazítást kapna a műemlékek 
dolgában is. Nagy hiányát érezzük egy rövi-
den, népszerűen megírott m ű t ö r t é n e l m i 
ú tmu ta tónak , ami vármegyék vagy vas-
úti irányok szerint szólana az egyes vá-
rosok és vidékek műalkotásairól. Mert komoly 
tudományos kötetünk már van egynehány e 
tárgyról, Henszelmann, Forster, Éber és Divald 
gondoskodtak szakembereknek való munkák-
ról, de könnyed, rövid, áttekinthető Baedeker-
féle füzeteket nem adhatunk turistáink kezébe. 

így hát rövid tartózkodással vonulnak át 
turistacsapatok városainkon és pihenő nél-
kül menetelnek diákjaink olyan helyiségeken, 
ahol a középkori falfestés vagy táblafestés 
legszebbjei várják a látogatót. Csodálatos, 
hogy Kassának rengeteg a mutogatnivalója, 
Lőcsének a plébániatemploma egész múzeum, 
de egyik városnak se jutott eszébe megíratni 
egy ismertetőfüzetet, osztani félig ingyen 
vasúton, vendéglőben, küldeni el alföldi isko-
láknak hivogatóul, hogy jertek, időzzetek ná-
lunk, vár a mult művészete. Pedig milyen 
nyári forgalmat jelentene ez. 

Veneziának van magyar ciceroneja, Lőcsé-
nek, Kolozsvárnak, Nagyszebennek nincs. Pedig 
ha egy főiskolai diákember megtanulná ezek 
egyikének múltját éskishirdetéseninvitálná a mi 
közönségünket, azt hiszem, sok dolga lenne. 

Meg kell kezdenünk ezt is és erős a hitem, 
hogy menni fog, csak fel kell kelteni közön-
ségünk érdeklődését. 

Mert — azt mutatja minden, ami most folyik 
körülöttünk — jobbak vagyunk, mint gondol-
tuk és megérdemeljük a kulturális életet. 

ABORUS 
VILÁG 

AZ IPARMŰVÉSZET ÉS A KEGYELET 
L EMLÉKJELEI. A múltkoriban már meg-

emlékeztünk a Steindl-céhben felmerült s az 
Iparművészeti Társulatnál megérlelt eszméről, 
mely arra céloz, hogy a háború végeztével 
minden magyar községnek módjában legyen 
művészi, ízléses és mégis olcsó emlékművel 
adózni a nagy és szent ügyért elesett hősök 
emlékeinek. 

Ez eszme, mihelyst kivitelre kerül bizo-
nyára építő-, tervező- és szobrászművé-
szeink nagy csoportját fogja a pályázaton 
való részvételre serkenteni. Ám ezen ünnepé-
lyes és talán korszakos jelentőségű művészi 
esemény megoldása nyugodtabb időkre vár 
és akkor is inkább a nagyobb közületek : 
a városok, falvak, egyházközségek stb. kegye-
letének megnyilatkozási módja lesz. Ám ezek 
mellett sem volna felesleges egy olyan ipar-
művészi térre utalni — és már most, a gyász 
e nehéz napjaiban —, amellyel kisebb társa-
ságok, klubok, hivatalok, egyesületek, iskolák 
stb. méltó és művészi módon örökíthetnék 
meg elhúnyt barátaik emlékét. A grafikus 
számára kínálkozik itt hálás és szép munka-
alkalom. Mert nemcsak az érc és a kő, de a 
finom ízléssel tervezett és nyomott emléklap 
is évszázadokig szólhat a gyászolókhoz, az 
ittmaradottakhoz és a néma művészet egy 
halk rebbenésével jelezheti idők és emberek 
nagyságát. Isten ments, hogy e kor nagy 
megrendüléseinek híre dadogó formák közt, 
méltatlan keretben jusson át maradékainkra. 
Mi sem volna borzasztóbb, mintha e nagy-
szerű percek komolyságát s a nekünk leg-
kedvesebb neveket egy-egy helyen valami 
rossz vidéki nyomdász ötletei, vagy egy dilet-
tantizmusban vergődő rajzművésznő örökítené 
meg a barátok s a nyilvánosság számára való 
falakon. 

A mi iparművészeink dolga volna tehát, 
hogy olyan emléklapokat, albumokat, pla-
kettet, keretet stb. tervezzenek, amelyek 
méltó módon, egyszerűen és nagyvonalúan 
foglalják egybe azoknak neveit, akiket egy-
egy ilyen egyesülés gyászol. S ez annál 
sietősebb teendőjük volna, mert félő, hogy a 
művészet számára kínálkozó erre a terü-
letre is ráveti magát a rossz üzleti élel-
messég, mely a hadbavonulás és a haza-
fias szolidaritás ezerféle területét máris ki-
aknázta jó részben igen kellemetlen hadi-, 
szövetségi- és egyéb jelvények, emlékek, 
nyomtatványok stb. értékesítésére. 
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í T^ÁRGYSORSJ ÁTÉKOT rendez február 
y 1 havában a székesfővárosi tanítónőknek 
V Dánielné Lamács Lujza vezetésével az O. M. 
• Iparművészeti Múzeumban dolgozó hölgy bizott-
» sága 1000 drb sorsjeggyel, amelyen 50 mű-
y vészi nyeremény-tárgyat (jeles művészek fest-
V ményeit, rajzait és iparművészeti munkákat) 
• sorsolnak ki. A sorsjáték egész jövedelmét a 
ít sebesülteknek egyre szaporodó szükségleteire 
y fordítják. Melegen ajánljuk a humánus és haza-
« fias célú sorsjátékot olvasóink pártfogásába 
• és szívesen közvetítjük a sorsjegyek vásárlását. 
• 

y "A HÁBORÚS KÖZVÉLEMÉNY ÉS AZ IDE-
jj M . G E N MŰVÉSZEK. A most folyó világ-
ít háborúban valóban nem a szövetséges Német-
y ország és Ausztria-Magyarország az, amelyik 
y türelmetlennek mutatkozik az idegenekkel 
• szemben. Az a nemes liberalizmus, amely a 
• békeidőkből való értékes örökség, a vendég-
y jognak tisztelete sehol, egyetlen helyen sem 
y tagadta meg magát sem nálunk, sem a német 
• birodalomban. S legkevésbbé a vendégjogot 
• vagy már polgárjogot nyert művészekkel szem-
it ben. Hiszen nem egy ezek közül nemcsak 
y hogy értékes teremtő-tényezővé vált az új 
• kultúrrétegben, de mély és jelentős hatással 
• volt az új művészi irányok kialakulására is. 
y Annál sajnálatosabb tehát, hogyha most azt 
y olvassuk, hogy e külföldi művészek egyik 
• legértékesebbje, a belga származású Henry 
• van de Velde úgy érzi, hogy oda kell hagynia 
y a weimari iparművészeti iskolában elfoglalt 
y vezető állását és a német művészi körök 
• sajnálatára visszavonul. Felesleges e lap ol-
• vasói előtt bővebben jellemezni, hogy a mint-
y egy tizenöt évvel ezelőtt német földre került 
y jeles művésznek milyen hatalmas szerepe 
« volt az új életre serkent német iparművészet 
• körül. Fiatalos lendülete, merész konstruktív 
y szelleme, örökké nyugtalan — néha túlmerész 
y —, de mindig egyéni vonalai, házai, bútorai, 
• Nietzsche-archivuma, de legkivált teoretikus 
• munkái és tanítása egy egész nemzedéket 
y hódítottak meg annak az ízlésnek, melyből a 
y mai német iparművészet kinőtt. A neve — 
• bátran lehet mondani — programm is egy-
a ben, amelyről azt lehet remélni, hogy a há-
y ború után, az erős nekilendülések idején újra 
y fel fog ragyogni. Alig hihető, hogy a német 
• művészi közvélemény az ő végleges elvesz-
ít tésébe bele fog nyugodni. Ezt azonban nem 
y lehet elmondani egy másik „művészről", aki-
y nek német földről való távozását aligha fog-
• ják sóhajok és könnyek kísérni. Jacques 
• Dalcrozeról van szó, a helleraui „ritmikus" 
y táncmesterről, aki Hodler svájci festőbarát-
y jávai együtt nemrégiben egy cudar förmed-
• vényben tiltakozott azoknak a németeknek a 

barbarizmusa ellen, akik mindkettejük számára ít 
európai nevet és fényes üzleteket teremtettek, y 
A helleraui illemtudós távozásával egyidejű- V 
leg e szép német kertváros vezetősége egy • 
nyilatkozatot adott ki, amelyben tiltakozik ft 
az ellen, mintha a klasszikus pózok nagy- y 
mestere lett volna a modern szociális és • 
esztétikai városideál megteremtője. Hellerau • 
nem egy üzleti blutfökkel és meztelen fí 
női combokkal dolgozó impresszárió talál- y 
mánya, hanem csak otthont adott neki és V 
iskolájának. S most, hogy eltávozott be- • 
lőle a felemelt helyárú szépségapostol, most ít 
végre úgy érzi magát, mint egy tisztára y 
söpört kertváros. • 

• il 

INTER ARMA . . . mondja a közmondás és a !t 

világ évezredek óta igazolni törekszik, hogy y 
a fegyverek dörgése közt pihen a művészi + 
munka. A művészet, mely a békés időkben • 
sem tartozik éppen a tömegek legkeresettebb ft 
árúcikkei közé, egyszerre megszünteti létét; y 
a véső, az ecset, a rajzoló ónja lehanyatlik. V 
S a világnak egy balga előítélete megint iga- • 
zolva van : a művészet csakugyan annak a ft 
haszontalan időfecsérlésnek és pénzpocséko- y 
lásnak látszik, aminek már békeidőben is • 
sokan látták. S ha a tömeg így ítél, az baj, • 
de érthető. Ám furcsa, ha esztétikusok, publi- m 
cisták, társadalombölcselők is beállnak e y 
hazugság terjesztői közé. Holott semmi sem V 
bizonyosabb, mint hogy éppen a háború nehéz • 
napjaiban van az embereknek legtöbb szűk- y 
ségük a művészetre. A művészetre, mely a y 
maga immanens világával a mindennapi dolgok II 
fölé emel, mely az életenergiákat felfokozza, • 
mely erőt, hitet, optimizmust sugároz magá- fí 
ból. Miért, hogy éppen csak a zenével szem- y 
ben érzik ezt az emberek s miért nem egyéb- • 
fajta művészi jelenségekkel szemben is? Vala- • 
hol hiba van, vagy az emberekben, vagy y 
a művészetben. Alkalmasint mind a kettőben, y 
A társadalmak zenei nevelése s zeneesztétikai • 
fogékonysága ma már sokkal nagyobb, mint • 
a képző- vagy iparművészetek iránt való fí 
érdeklődésük. Mindenki muzsikál és mindenki y 
musicalis. De nagyon kevés ember artisztikus. V 
Kevés az, akihez beszélni tud egy kép, egy • 
szép épület, akiben mély rokonérzést vált ki fí 
egy szép tárgy látása. De a művészetben is y 
hiba lehet valahol : nyilván nagyon elvonat- • 
kozott az ő világa a realitástól, attól, amire • 
emberi érzéseinknek, emberi érdeklődésünk- fí 
nek van szüksége. Nyilván azért oly könnyű y 
nélkülözni a háborúban, mert az élethez való V 
kapcsolatának szálait már a békés idők elnyűt- • 
ték. A művészetnek tehát bizonyosan szintén y 
meglesz a maga tanulsága e nagy világfel- y 
fordulásból. Célszerűbb lesz, elevenebb ener- • 
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giájú, megfoghatóbb és grandiózusabb. Egy 
okkal több lesz, amelyért e földi élet szépsé-
geihez ragaszkodni fogunk és egy nagy vilá-
gító forrás a földi lét sötétségében.. . 

SEBESÜLTEK IPARMŰVÉSZETI OKTA-
TÁSA. Az iparművészeti iskolai hadikór-

ház igazgatója tudatja, hogy szívesen kérel-
mezi ama sebesültek áthelyezését intézetükbe, 
akik iparművészeti tanulmányukat gyógyításuk 
ideje alatt is tovább akarják folytatni. Eddig 
is több nyomdászt, iparost, iparművészt vettek 
föl az iparművészeti iskola hadikórházába, 
ahol a gondos ápolás mellett rajz- és műhely-
oktatásban is részesülnek. 

KARÁCSONYI IPARMŰVÉSZETI VÁSÁR. 

Nyolcvanegy kiállítónak iparművészeti 
munkáit mutatta be az O. M. Iparművészeti 
Társulat kiállítási bizottsága a magyar kö-
zönségnek, mely az évek óta megszokott és 
megkedvelt intim kiállítást ez idén is meleg 
érdeklődéssel kereste fel. Nem hozott nagy 
szenzációkat a december hó 12-én megnyilt 
vásár, de meggyőző bizonyságát adta ipar-
művészeink komoly törekvésének és ízlé-
sük fokozatos nemesbedésének. A karácsonyi 
vásár ez idén az Iparművészeti Múzeum föld-
szinti kiállítási helyiségének csak egy részét 
foglalhatta el, mert a nagy udvarban — már 
augusztus óta — ernyedetlenül folyik a fő-
városi tanítónők vöröskereszt-bizottságának 
hazafias és áldásos munkássága. A kiállított 
tárgyak közül újdonságokkal meglepetést kel-
tettek a Ligeti Miklós és Petrik Lajos felső 
ipariskolai igazgató vezetése alatt álló köz-
ponti agyagipari műhely engobe-edényei. 
Mintegy 150, színben és formában változatos 
kisebb-nagyobb vázával, kancsóval, tányérral 
stb.-vel mutatkozott be a mindössze csak öt-
havi múlttal bíró műhely, s az a tény, hogy 
valamennyi tárgy már a kiállítás első nap-
ján elkelt, eléggé bizonyítja az ott készült 
edények tetszetőségét és az árak realitását. 
A Zsolnay-gyár erős fémreflexű, gazdag virág-
díszű, csodásan fejlett technikájú újdonságai, 
Fischer Emil néhány diszkrét színezésű dísz-
vázája mellett is feltűnést keltettek Jakő Géza 
tanárnak igénytelen, de művészi hatású cse-
repei. Vetélytársai e téren Fábián Gyula és 
neje (Sárvár), kik nehéz viszonyokkal küzdve 
évről-évre mindinkább tökéletesítik kerámiai 
munkáikat. Majoros Károly néhány gondosan 
megcsináltszínes üvegképpel szerepelt,a Körös-

fői Kriesch Aladár vezetése alatt álló gödöllői 
szőnyegszövőműhely munkáit és a Képző-
művészeti Főiskolának Nádler Róbert tanár 
vezetése alatt álló iparművészeti műhelye nö-
vendékeinek bőrdíszmű- és batikozott munkáit, 
Teichner Ádám fémtárgyait, Buthy és Csűrik 
fém- és szarúkombinációjával készült szivar-
és hamutartóit, Tull Viktor és Antalfy Ferenc 
(Debrecen) bőrdíszmunkáit, Kántor Tamás és 
Mocsay József kisebb bútorait, Ürmössyné 
Benczúr Erzsébet népiesen festett dobozait 
hosszú idő óta ismeri és méltányolja közön-
ségünk, a most kiállított munkákkal jó hír-
nevüket még jobban megszilárdították. Külön 
elismerés illeti Zadubánszky Irén művészi 
ízléssel egybeállított újabb jelmezbabáit, Kele 
Vilmának sokoldalú, választékos ízlésű mun-
kásságát feltüntető kollekcióját, a Köntös-mű-
hely géphímzéses díszítésű praktikus vászon-
féléit, Quittner Mici elegáns kosárkáit (melyek 
eladásából 600 koronát meghaladó összeget 
juttatott a megvakult katonáknak), Szécsénné 
és Szontágh-nővérek csipkéit, Ságodyné 
Horánszky Adolfin diszkrét színű, kétrétegű 
női blúzait, A. Balogh Lorándné, Örkényi Ist-
vánná, özv. Bazala Béláné, Roth Ilona finom 
színhatású batikozott munkáit, Joachimné 
Sebők Margit, Korponayné Lészay Margit és 
Balog Irén széles technikájú dekoratív hím-
zéseit, Sidlóné Undi Karla és Hosszú Pintér 
Gyula dekoratív képeit, Ritoók Margit, dr. 
Fritzné Schiffer Edit bőrmunkáit, Gyárfás 
Gizike, Müller Viktória, Sárközy Gézáné csip-
kéit, Karlai Mór, Gombássy Anna, Dietz Vilma, 
Kalmár Margit szép kézimunkáit, Hauswirth-
nővérek égetett fatárgyait stb. stb. Nagy érdek-
lődést keltettek a Kornis Elemérné sajátos, 
rejtélyes technikájú, egyéni jellegű csipke-
kreációi, melyek immár forma és ár tekin-
tetében számolnak a realitással, anélkül, hogy 
művészi értékük csökkenne. Előkelő hely 
illeti meg a jeles Zutt professzor kollekcióját, 
amelyben a lapunk mult évfolyamában már 
ismertetett hadi jelvények és az egészséges 
humorú, ötletesen készült aktuális babáit 
(ápolónők és sebesültek) mutatta be. Terünk 
nem engedi, hogy a tartalmas karácsonyi 
vásárnak minden kiállítóját és az O. M. Ipar-
művészeti Társulat tulajdonában levő s a kiállí-
táson szintén szerepelt sok művészi tárgyát 
mind részletesen felsoroljuk. Ezekből a vázlat-
szerű feljegyzéseinkből is megállapítható, hogy 
a súlyos helyzet ellenére az O. M. Iparművé-
szeti Társulat tudott elég gazdag és művészi 
színvonalon álló kiállítási anyagot összehozni, 
mely vállalkozás méltán megérdemelt volna 
nagyobb anyagi eredményt, mint aminőben 
a nyomasztó gazdasági viszonyok között 
része volt. • il • M • 
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