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ost, midőn minduntalan ol-
vassuk az újságban, hogy 
a hadviselő felek újra é s 
újra felülvizsgálják hadi-
céljaikat, mi is magunkba 
szállhatunk s számot vet-
ve a mindent felforgató 
fergeteg okozta megvál-
tozott viszonyokkal,kérd-

hetjük: vájjon nem változtak-e meg a mi 
céljaink is ? A magyar iparművészet céljai is ? 

Mert bár tetszhalottról beszélünk, melynek 
alig pihegő lélekzetvételét szorongva lessük, 
mégis van bizodalmunk hozzá, hogy az új 
életre fog ébredni egykor é s használni fogja 
tudni most megbénult, de majdan viruló 
tagjait. 

Ezeket a mi céljainkat az idők forgataga 
lényegükben nem változtathatta meg. Talán 
tisztábban látjuk az egymásra ható ellentétes 
erők egymáshoz való viszonyát é s higgad-
tabban próbáljuk egyeztetni az előttünk lebegő 
ideált az elérhető lehetőségekkel, de törek-
vésünknek iránya, céljainknak az ö.sszessége 
ugyanaz maradt! 

Megtanultuk ebből a háborúból, hogy milyen 
veszedelmes a modernséget é s a fajiságot 
egymás ellen kijátszani! Bár tisztán látjuk, 
hogy minden kultúra legtitkosabb élesztő 
eleme éppen a faj különlegességében rejlik, 
mégis azt valljuk, hogy ennek a különleges-
ségnek nem kell szükségképpen más fajok 
különlegességével összeütközésbe kerülnie. 

Mert bár a modern kultúrának s így ipar-
művészetének is határozottan megvan a 
mindent kiegyenlítő, nivelláló tendenciája, mégis 
kiépítéséhez mindenki a maga faji sajátságai 
szerint s azok jellegében járul hozzá. Ha nem 
lehetek magyar, leszek angol vagy német, 
de fajiságom fölé nem emelkedhetem. Ez 
Münchausen problémája volna, ki saját üstö-
kénél fogva húzza ki magát a mocsárból. 

Életszükségleteink, melyeknek kielégítését 
az iparművészet szolgálja, nagy vonásaikban 
mind hasonlatosabbakká válnak szerte az 
egész világon, de ne higyjük azért, hogy az 
akár földrajzi é s éghajlati, akár történeti-
tradicionális különbségek valaha is egészen 
megszűnhessenek. Mi tanulhatunk másoktól, 
hogy hogyan csinálták meg ugyanazt a dol-
gukat, de a magunk dolgát mégis csak magunk-
nak és a magunk számára a magunk módja 
szerint kell megcsinálnunk. 

Épp az iparművészet terén tapasztalhatjuk 
mindennap, hogy milyen óriási anyagi és 
szellemkulturai kárral jár az, ha mások 
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próbálják meg a mi igényeinket kielégíteni. 
Gondoljunk csak pl. a bécsi bútorra. 

É s ha már magunk csináljuk, akkor csinál-
juk is úgy, ahogy éppen nekünk jól esik, 
ahogy nekünk, akik nem vagyunk sem ango-
lok, sem németek, sem csehek, arra a leg-
jobban szükségünk van. 

Ennek az egy tételnek a komoly betartása 
már magában foglalja a magyar stílusnak a 
megindulását, megalapozását. Igen meddő é s 
v isszás dolog előre is azzal a kijelentéssel 
kezdeni munkánkat, hogy én most magyar 
stílusban fogok tervezni, amikor ez a stílus 
éppen csak azáltal és olyan mértékben ala-
kulhat majd ki, amennyiben magyar emberek 
komolyan és őszintén próbálnak művészeti é s 
iparművészeti feladatokat megoldani. 

Ebbeli törekvésünknek jelentősége é s kul-
turális értéke két tényezőtől fog függeni. 
Először is attól az immanens faji erőtől, 
amely a munkálkodók lelkében lakozik. Erre 
hatással lenni alig van módunkban. Másodszor 
attól a faji szeretet által szorgalmazott be-
látástól, amely arra késztett, hogy ne csak 
idegenbe menjünk tanulni, hanem elsősorban 
is saját népünk, saját multunk kulturális 
kincseihez forduljunk s azoknak tanulságait 
szerezzük meg magunknak, helyre állítva így 
a szerves kapcsolatot őseink é s a magunk 
munkálkodása között, el nem ejtve egy percre 
sem az egyszer felvett fonalat, ami minden 
életteíjes kultúrának legelemibb, alapvető 
törvénye. 

Erre a tényezőre hatni pedig igenis nagyon 
módunkban áll száz és százféleképpen. 

S ez az mindenképpen, amiben nem módo-
sulhattak iparművészetünk céljai. 

Amiért könnyebb az idegen kéztől, mert az 
már elvégezte a maga számára a munkát, 
tanulni, a legtöbb esetben azonban egyszerűen 
átvenni, azért ne röptelljük é s ne átalljuk a 
talán nagyobb, de sokkal gyönyörűségesebb 
fáradságot: újra é s újra visszatérni népünk, 
népművészetünk kiapadhatatlan, gazdag kin-
cseihez, belemerülni áhítattal annak káprázatos 
forma- és színvilágába, hogy attól megtermé-
kenyülve, ami alkotásaink is erőben hasonla-
tosak lehessenek azokhoz. De persze ez fárad-
ságosabb dolog. Jaj annak, aki itt egyszerűen 
átvett s akit nem a szellem ihlett meg, hogy 
aztán szabadon rendelkezhessék. Az új formát 
itt magunknak kell megtalálnunk az ősök 
szellemében. 

É s nemcsak a nép űzött régebben itt 
iparművészetet, van tanulnunk eleinktől ele-
gendő mindenfelé, 

' 1 



m nimmm mm nim i m um* nm> n m nmi 

Egyszóval : az előző generációknak itt 
végzett ezirányú munkájával meg kell ismer-
kednünk, meg kell telnünk, annak éltető tudatát 
állandóan magunkban kell hordoznunk, hogy a 
magunk munkája is hozzája kapcsolódhassák 
s annak valami önálló értéke és értelme legyen. 

Ezt a nemzeti kulturális tudatot neveljük, 
ébresszük tehát t 

Ez legyen az iparművészeti iskola célja, köte-
lessége. De más iskolában is essék s z ó róla 
és vallják a köztudatot szolgáló egyéb 
orgánumok is. Nagyon jól tudom, hogy ez az 
elkövetkezendő magyar stílus nem fog annyira 
különböző lenni az egyéb nyugoti stílusok-
tól, mint pl. az indusok stílusa a gótikától. 

Hogy egyúttal európai is lesz, modern is lesz 
a s z ó általános értelmében. Nem is az a 
fontos benne, hogy minél inkább különbözzék. 
Ez csak járulék. Fontos csak az, hogy 
őszinte, lelkünkből fakadó legyen. 

Mert nincsen választás, nincsen más út 
előttünk: csak úgy élhetünk és alkothatunk 
mint magyar faj, ha nem szegődünk szolgáivá 
semmiféle más faj gondolkozási és elképzelési 
módjának. 

Rajta tehát: valamint a magyar róna felett 
ott lebeg a varázslatos délibáb, úgy lebegjen 
lelkünk legmélyén mindig ott, művészi öntu-
datunkkal egybeforrva, a magyar nép, magyar 
őseink művészete! 

MŰVÉSZI KÉZIMUNKATANÍTÁS 
A BUDAPESTI ÁLLAMI NÖIPARISKOLA FOLYÓ ÉVI JÚNIUS HAVÁBAN RENDEZETT KIÁLLÍTÁSA 
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lig van Magyarországon 
szakoktatási intézmény, 
amelyről kevesebb s z ó 
esik a nyilvánosság előtt, 
mint a Budapesti Áll. Nő-
ipariskoláról. Pedig kul-
turális, nemzetgazdasági 
és etikai jelentősége 
hazánk nevelésügyének, 

iparművészetének é s kéziműiparának egyik 
fontos tényezőjévé avatja ezt az érdemes 
intézetet. Hiszen a hasznosnak é s a szépnek 
készítésére tanít és arra, miként lehet értékeket 
termelni, élettelen anyagba lelket vinni é s a 
munka gyönyörét élvezni. Függetlenebbekké 
é s értékesebbekké teszi a falai közt okulást 
kereső nőket, mert képessé teszi őket oly szük-
ségletek készítésére, ame-
lyeknek beszerzése nagy ki-
adásokkal járna. Sok ezer 
nő került már ki a Nőipar-
iskolából, kik megélhetésüket 
az ott szerzett ismereteknek 
és ügyességeknek köszönhe-
tik é s sok család áldja az 
intézetet, mert nőtagjai meg-
tanulták ott a ruházkodáshoz, 
a háziszükséglethez tartozó 
é s az otthon díszítésére alkal-
mas sokféle munka készí-
tését s ezzel boldogulásuk 
könnyebbült meg. 

A Nőipariskolának ezévi 
június havában rendezett év-
végi kiállítása, amelynek anya-
gából néhány szemelvényt 
közlünk e füzetünkben, alkal-
mat ad arra, hogy foglalkoz-
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zunk az intézettel és a rendelkezésűnkre álló 
korlátolt hellyel számolva, működésére, ered-
ményeire és törekvéseire felhívjuk olvasóink 
figyelmét. 

A Budapesti Állami Nőipariskola egyetlen 
állami nőipariskolája az országnak é s jelen 
szervezetében 1892 óta működik. A keres-
kedelmi kormány alapítójától, az Országos 
Nőiparegyesülettől vette át az iskolát, melyet 
az egyesület 1872 óta elég szegényes viszo-
nyok között tartott fönn annak ellenére, hogy 
már akkoriban is mindenki elismerte az intézet 
fontosságát. Az állam fokozott támogatásával 
biztosítva volt az iskola fejlődése, különösen 
amióta (1911) a Rákóczi-téren épült új 
otthonába vonulhatott, hol a modern igények-
nek megfelelő tan- é s munkatermek és fel-

szerelés áll rendelkezésére s 
y / ^ ^ 4 * . a legkiválóbb szakerők veze-

tik benne a tanítást. 
Az intézet rendes tanulói-

nak száma ma már megha-
ladja az 500-at; ezeken kivül 
még mintegy 700 vendég-
látogató részesül oktatásban 
a különböző tanfolyamokon. 
Leglátogatottabbak a fehér-
és a ruhavarróosztályok, át-
lag 200-200 tanulóval, kiket 
természetesen kisebb csopor-
tokba osztva részesítenek 
oktatásban. A szakosztályok 
tanítási anyaga két évre ter-
jed, úgy hogy két év után a 
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