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század 148 

Varrott csipke mintája C. Vecellió művéből. 
XVI. század 149 

Macaramé-munka. XVII. század 149 
Részlet egy bányasoovári lepedő-csipkesze

gélyről. XVII-XVIII. század 149 
Ábrahám históriájával varrott réce Nagy-

Sárosról. XVII. század... 150 
Olasz korsókkal és alakosán varrott réce 

Szepeshelyről. XVII. század 150 
Gránátalmás réce Bányasoóvárról. XVII-

XVIII. század 151 
Szőlőtöves réce Bányasoó várról. XVIII. sz. 151 
Bányasoovári lepedőrecek. XVIII. század ... 152 
Szálvonással varrott kendővég Péchujfalváról 156 
Antipendiumrece Nagysárosról. XVII— 

XVIII. század 157 
Antipendiumrece Nagysárosról. XVIII. sz. 157 
Egy bányasoovári lepedő récéi. XVII-

XVIII. század 158 
Récék és csipkeszegély bányasoovári lepe

dőkről. XVII.-XVIII. század 159 
Terítő részlete. Szálvonással varrott háló

munka Nyárs-Ardóról. XVIII. század ... 160 
Sárközi hímzések. Ács Lipót fölvételei 194—197 
Applikációs munkával készült fali disz. 

Tervezte és készítette Undi Mariska ... 201 
Misemondó ruha. A bencés-rend pannon

halmi rendházának tulajdona. XVIII. sz. 240 
Csökölyi ködmen piros szattyánbőr-appli-

kációval 248 
Csipke. Tervezte Oetzelberger és Schuszük. 

(Szünidei munka.) Az iparművészeti iskola 
jubiláris kiállítása 303, 304 

Hímzett kendőszél. Tervezte Klein Dezső. 
Készült Daincz Juliska magán nőipari 
iskolájában. Az Iparművészeti iskola jubi
láris kiállítása 304 

Hímzett falidísz. Tervezte Biró Mihály, 
tanár Orók István. Készült a budapesti 
áll. nőipariskolában. Az iparművészeti 
iskola jubiláris kiállítása 305 

V 



TARTALOMJEGYZÉK 

Oldal 

Bőrművek. 
Ellenző. Nagy Sándor terve után bőrbe 

metszette Fischhof Jenő ... 17 
Karosszék vésett bőrmunkával Fischhof 

Jenő-tői 17 
Könyvtábla domborított és színezett bőr

ből Fuchs Margittól 18 
Domborított és vésett bőrmappa Schedel 

Dórától 18 
Szivartárcák vésett és színezett bőrből. 

Nagy Sándor rajza után metszette Bel-
monte Leo 19 

Könyvtábla domborított bőrből Fuchs 
Margittól 19 

Arcképkeret, szivartárca, lámpaellenző. Nagy 
Sándor terve után bőrbe metszette Bel-
monte Leo 20 

Keztyüdoboz födele. Nagy Sándor rajza 
után bőrbe metszette Fischhof Jenő ... 25 

Emlékalbum Fischhof Jenő-tő\ 25 

Szobrászati művek 
és fémmunkák. 

»Kakas« Markup Bélától, bronzba öntötte 
Haraszti József 35 

A budapest lipótvárosi Szent István-temp
lom számára készített falicsillár, aranyo
zott bronzöntés. Tervezte Kauser József, 
mintázta Szabó Antal, készült a Zellerin-
féle gyárban 40 

A budai királyi palota habsburgi terméhez 
vezető lépcső bronz-kandeláberje. Ter
vezte Hauszmann Alajos, mintázta Szabó 
Antal, készült a Zellerin-gyárban 45 

Virágtartó domborított rézlemezből, készí
tette Jancsurák Gusztáv. Talapzatát vas
ból kovácsolta Forreider-Schiller 79 

A tarcali templom keresztelő kútja ková
csolt vasból 224 

A nagymihályi templom keresztelő kútja, 
kovácsolt vasból. Tervezte Konrády Lajos. 
Készítette Buchner Béla, kassai vasműves 224 

Márvány-kandalló. Tervezte Csiszér János. 
(Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola 
pályázata) 218 

Márvány-kandalló. Tervezte ifj. Székely 
Károly. (Az orsz. m. kir. iparművészeti 
iskola pályázata) 219 

Márvány-kandalló. Tervezte Nemes György. 
(Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola 
pályázata) 220 

Márvány-kandalló. Tervezte Poroszlai Sán
dor. (Pa. orsz. m. kir. iparművészeti 
iskola pályázata) 225 

Sekrestye-ajtó (keret márvány, ajtó tölgyfa). 
Díjazott pályamű. Tervezte és mintázta 
Nemes György. (Az orsz. m. kir. ipar
művészeti iskola pályázata) 226 

Sekrestye-ajtó (keret márvány, ajtó tölgyfa). 
Díjazott pályamű. Tervezte és mintázta 
Székely Károly. (Az orsz. m. kir. ipar
művészeti iskola pályázata) 227 

Oldal 

Kandalló-keret. Tervezte Tary Lajos. (Az 
orsz. m. kir. iparművészeti iskola pályá
zata) 228 

Bronz-tintatartó női Íróasztalra. Tervezte 
és mintázta Frim Jenő. Az I. dij nyertese. 
(Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola 
pályázata) 229 

Pajzs fémdomborítás, tervezte és mintázta 
Miihlstein Imre 229 

Villanylámpa. Tervezte Kiss Károly. (Az 
orsz. m. kir. iparművészeti iskola pályá
zata) 230 

Villanylámpa. Tervezte Bődy Kálmán. (Az 
orsz. m. kir. iparművészeti iskola pályá
zata) 231 

Bronz-tintatartó (női íróasztalra). Tervezte és 
mintázta Bődy Kálmán, a II. dij nyertese. 
(Az orsz. m. kir. iparművészeti iskola 
pályázata) ... 237 

Bronz-tintatartó. Tervezte és mintázta 
Raduly János, a Ill-ik dij nyertese. (Az 
orsz. m. kir. iparművészeti iskola pályá
zata) 237 

Díszedény márványból. Tervezte és min
tázta Csiszér János. (Az orsz. m. kir. 
iparművészeti iskola pályázata) 239 

Hegedűs Gyula mellszobra. Az országos 
Iparművészeti iskola volt növendékének 
Ligeti Miklósnak műve 331 

Szenteltvíztartó, domborított réz. Tervezte 
és készítette Winterstein Salamon, tanár 
Herpka Károly. (Az Iparművészeti iskola 
jubiláris kiállítása.) 301 

Villamos lámpatartó tervezte és mintázta 
Szabó Károly, tanár Loránfi Antal. 
(Az Iparművészeti iskola jubiláris kiállí
tása) 301 

Gyermek-mellszobor. Radnai Bélától, az 
Iparművészeti iskola volt növendéke. (Az 
Iparművészeti iskola jubiláris kiállítása.) 305 

Síremlék. Tervezte és mintázta Székely 
Károly. Tanár Mátrai L. Gyula. (Az 
Iparművészeti iskola jubiláris kiállítása.) 306 

Női alak-tanulmány. Mintázta Bődy Kál
mán, tanár Loránfi Antal. (Az Ipar
művészeti iskola jubiláris kiállítása.) 307 

Kútmotivum. Tervezte és mintázta Székely 
Károly, tanár Mátrai Gy. Lajos. (Az 
Iparművészeti iskola jubiláris kiállítása.) 307 

Késő bánat. Tervezte Lukácsy Béla, az Ipar
művészeti iskola volt növendéke. (Az 

, Iparművészeti iskola jubiláris kiállítása.) 314 
Ékszertartó bronzból. Tervezte és mintázta 

Bődy Kálmán, tanár Loránfi Antal. (Az 
Iparművészeti iskola jubiláris kiállítása.) 315 

Ádám és Éva, bronz. Tervezte és mintázta 
Szamolovszky Ödön. Az Iparművészeti 
iskola volt növendéke. (Az Iparművészeti 
iskola jubiláris kiállítása.) 315 

Zászlótalapzat (márvány és bronz). Tervezte 
és mintázta Gách István, tanár Mátrai 
L. Gyula. (Az Iparművészeti iskola jubi-

, láris kiállítása.) 316 
Éva. Tervezte és r.intázta Szamolovszky 

Ödön, az Iparművészeti iskola volt növen
déke 317 

VI 



TARTALOMJEGYZÉK 

Oldal 

Aquatinta. Vadász Miklóstól, tanár Doby 
Jenő. (Az Iparművészeti iskola jubiláris 
kiállítása) 322 

Homlokdísz. Tervezte Nemes Gy 339 

Népművészeti famunkák 
és faragványok. 

Ládi Bálint háza Jász-Apáthin 269 
Sokác-kapu Béregen (Bács-m.) 270 
Mészáros János kerítése Jász-Apáthin 270 
Kapuzat Nagykátán 271 
Verejtékes rács Jász-Apáthin 271 
Kerítés Jász-Apáthin 272, 273 
Pitvarajtó Jász-Apáthin 272, 273 
Verejtékes rács Jász-Apáthin 272, 273 
Kerítések Jász-Apáthin 274 
Antal Vince kerítése Jász-Apáthin 274 
Kerítés Jász-Apáthin 275 
Pitvarajtó Jász-Apáthin 275 
Kiskapu és kerítés Jász-Apáthiról 276 
Kémény Jászkisérről 276 
Vártelek Zinner-deszkával Jász-Apáthin ... 276 
Merész József kapuja Jászkiséren 276 
Háztető Jász-Apáthiról 277 
Színezett »Vértelek« Jász-Apáthiról 277 
Pitvar félajtó Nagy-Kátán 277 
Törülközőtartó a gerenda alatt, Tápió-Süly 278 
Fokosnyél a Jászságból 278 
Kiskapu Jász-Apáthiról 278 
Háztető és vértelek Jász-Apáthiról 279 
Háztetőrészlet Nagy-Kátáról, özv. Kovács 

József né háza 279 
Vértelek cinerdeszkával Jász-Apáthin 280 
Vértelek Vincze Imre házáról Jász-Apáthin 280 
Festett szék Nagy-Kátáról 281 
Kukoricagóré Jász-Apáthin 281 
Gutái Pál kovács háza, Tápió-Süly 285 
Kecser Oergő háza, Tápió-Süly 286 
Lendvay Sándor háza, Nagykut 287 
Galambház Nagykátán 288 
Galambház Jászkiséren 289 
Filagória részlete Jászkisérről 289 
Bölcső Jász-Apáthiról 290 
Ablak Jász-Apáthiról 290 
Vértelek Kovács józsef házából Jász-Apáthin 291 
Kapu és kerítés Jász-Apáthin 291 
Kőkép Tápió-Sülyben 291 
Mezőcsáthi templomkarzat 292 
Csökölyi ház eleje 293 

Faragványok. 
után >Szent Antal«. Teles Ede mintája 

fából faragta Barabás Lajos 36 
Faragott ékszerládika. Tervezte Horti Pál, 

készítette Schmidt Miklós 37 
Faragott elefántcsont-tábla. Zágrábi dóm... 58 
Lipsanotheka (mellső oldala). A bresciai 

Muzeo Quirniaoban 58 
Faragott elefántcsontserleg. Liicke műve... 59 
Faragott elefántcsontkancsó. Steinhardt mo

dorában 59 

Oldal 

Faragott elefántcsont varrószekrény. Gr. 
Andrássy Dénes gyűjteménye, Kraszna-
horka 59 

AntonioLeoni: »Pál fordulása.* Dombormű 
a Müncheni Nemzeti Múzeumban 60 

Veit Stoss : >Mária halála*. A krakói temp
lom főoltárának középső része 61 

Toilette. Tervezte és mintázta ifj. Mátrai 
Lajos S., tanár, fába faragta Ruff András. 
(Az Iparművészeti isk. jubiláris kiállítása.) 314 

Kuruc. Fametszet Majorovics Lajostól, 
tanár Moreili Gusztáv. (Az Iparművészeti 
iskola jubiláris kiállítása.) 323 

Architektúra, installáció. 
A karácsonyi kiállítás részlete 5 
A liégi iparművészeti kiállítás magyar 

csoportja. Tervezte és rendezte Faragó 
Ödön 215 

Az 1905. évi velencei nemzetközi művészeti 
kiállítás magyar terme. Tervezték Bálint 
Zoltán és Jámbor Lajos 216 

A kaposvári iparművészeti kiállítás részlete 254 

Fényképező-művészet. 
Női arckép. /. C. Strauss, St.-Louis 253 
A kútnál. C. Bellivet, Paris 254 
Felhőtanulmány. Friedr. Bauer 254 
Birkanyáj poros úton. Carles Job, Sussex 255 
Pipacsok. Mrs. Cabry, London 255 
Holdvilágos est St.-Woífgangban. Hermann 

C. Kosel, Wien 256 
Master Jack Drummond. P. H. Pierze, 

Boston 256 
Részlet a Velencei St. Marco-ból. Ivan-

novich Pál 257 
Női arckép. Victor Stouffer, Bruxelles 257 
Libák. Nagyrévi Haranghy György 258 
Kagylóhalászok. Gróf Teleki Sándor 258 
Vihar. / . Deslis, Touraine 259 
Ébredés. Hermann C. Kosel, Wien 259 
Női arckép. Hermann C. Kosel, Wien ... 260 
Nevető nő. F. Detaille, Marseille 261 
Eleonóra Duse. Carlo Csinüo, Genova ... 262 
Fiumei kikötő. Gróf Eszterházy Mihály... 262 
Egy yorkshire-i völgy. A. Horsley, Hinlor 263 
Két veronai nő. /. Craig Annet; Glasgow 26d 
Tanulmányfej. Feledi Dezső 264 
Téli est. Dr. H. Bachmann, Oraz 264 
Háromszínű autotypia. Természet után. 

ifj. Weinwurm A. és Társától 356 

Díszítő festészet. 
Festett betétek szárnyas ajtó felett. Tervezte 

és készítette Undi Mariska 200 
Ékítményes rajz. Tervezte régi magyar 

hímzésmotívumok felhasználásával Kal
már János. (Az orsz. iparművészeti isk. 
pályázata) 217 

Legyező. Tervezte Gruics Lajos 218 

VII 



TARTALOMJEGYZÉK 

Oldal 
Legyező. Tervezte Tary Lajos. (Az orsz. 

iparművészeti iskola pályázata) 219 
Modern térkitöltés. Tervezte Kovács Sámuel. 

(Az orsz. iparművészeti iskola pályázata) 220 
Fali friz. Tervezte Wolf József 225 
Festett fali friz. Tervezte Lipóth Ferenc. (Az 

orsz. iparművészeti iskola pályázata) ... 228 
Festett fali friz. Tervezte Kurbel B. (Az 

orsz. iparművészeti iskola pályázata) ... 234 
Mennyezet-terv. Tervezte Kpretny József, 

tanár Feichtinger Gy 308 
Festett friz. Tervezte Pintér, tanár Grófi Ist

ván. Az iparművészeti isk. jub. kiállítása 308 

Lakkművek. 
Evező. (Kashmir lakkmű) 57 
Szudh-palack 57 
Doboz, hindu lakkmű (Karnulli) Hopp 

Ferenc gyűjteményéből 57 

Gyermekjátékok. 
Gyermekjátékok és sétapálca-markolatok ... 23 
Itató 24 
Mátyás király fekete serege 49 
Tyúk csibékkel 49 
Buritó libákkal 49 
Juhnyáj gémes kúttal 49 
Egyszer volt Budán kutyavásár 50 
Vadruca 50 
Trójai faló 50 
Galambdúc és játéktartó-padocska és kis

dedóvó modell 51 
Lovastorna 68 
Sakkbábúk 78 
Vegyes gyermekjátékok 206, 207, 208 

oldal 

Tervezetek és vegyesek. 
Trefort-plakett Berán Lajostól 38, 39 
Hofer Károly síremlékének reliefje Berán 

Lajostól 38 
Czigler Győző arcképe 166 
A kereskedelemügyi m. kir. minister ipar

művészeti érme. Tervezte Beck O. Fülöp 167 
Ráth György arcképe VIII. évfolyam, 5. szám 
Allegória Ráth György emlékére 

VIII. évfolyam, 5. szám. 
Alaktanulmány. Tervezte Nemes György, 

tanár Pap Henrik. (Az Iparművészeti 
iskola jubiláris kiállítása.) 319 

Gyermek-képeskönyv. Illusztrációs Vadász 
.. Miklóstól 320, 321 
Üvegbura. Tervezte Bó'dy Kálmán, tanár 

Benczúr Béla. (Az Iparművészeti iskola 
. jubiláris kiállítása.) 324 
Üvegezett kapu. Tervezte Nasch Géza, 

tanár A. Balogh Loránd. (Az Iparmű
vészeti iskola jubiláris kiállítása.) 328 

Családiház előcsarnoka. Tervezte Fejérkuthy 
Bálint és Dósa Lukács volt növendékek. 
(Az Iparművészeti iskola jubiláris kiállí
tása.) 329 

Plakát. Tervezte Jámbor Lajos 302 
Plakát. Tervezte Schuszlik Dezső. (Az 

Iparművészeti iskola jubiláris kiállítása.) 302 
Díszfelirat Pap Henriktől 333 
Óra. Tervezte Jámbor Lajos 338 
A M. Iparművészeti Társulat St.-luisi kiállí

tási oklevele 342 
Ex-libris. Csányi K-tól 343 
Levéldísz. Barkász Lajostól 344 
Levéldísz. Gondos Emmától 346 
Levéldísz. Kó'váry Szilárdtól „ 347 
Levéldísz. Lakatos Artúrtól 347 
Levéldísz. Trnynák Oszvaldtól 347 

VIII 



A KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS 

\TÁR y 

A KARÁCSONYI 

KIÁLLÍTÁS. 

$fM*y&Z IDŐSZAKI MŰVÉSZETI 
íHb M kiállítások sajátságos, modern 

m> <!»!> intézményének megvan a maga 
^ . . . ^ H . különleges, nehezen elemez

hető pszikologiája. Akárhányszor meg
figyelhetjük, hogy az ilyen kiállítások 
látogatóikban olyan lelki állapotot idéznek 
elő, amely más alkalommal nem lép föl. 

A művészeti kiállítások keletkezésére, 
alakulására a művészettörténeti múzeu
mok gyakorolták a legnagyobb hatást. 
Míg a múzeumokban a múlt idők mű
vészeti alkotásai vannak fölhalmozva, a 
kiállítások a jelen vagy közelmúlt ter
mékeit tárják elénk, de van bennök 
valami közös vonás: a kiválasztás, bizo
nyos magasabb mérték alkalmazása, az 
elrendezés hasonló módja, a gyönyör
ködtetés mellett az oktató célzat, a tet
szetősség mellett a rendszeresség bizo
nyos formája. 

A kiállításoknak azonban nincsen pusz
tán elméleti rendeltetése; gyakorlati 
céloknak is szolgálnak, bizonyos tekin
tetben a vásárok raffinált formái is. Amit 
bennök látunk, az nagyrészt eladó — ez 
a leghatározottabb különbség a múze
umokkal szemben — és ez a körülmény 
többé-kevésbbé erősen külsőleg is ki
fejezést nyer. 

E kettős, egyfelől elvont, oktató, majd
nem tudományos és másrészt gyakorlati 
célzat szerves egyesülése olyan jelen
ségnek a forrása, amely, mint modern 
kulturális életünk elismert tényezője, a 
legsajátosabb pszikologiai hatású, bár a 
látogató csak ritkán jut a benne fölkel
tett lélekállapot öntudatára. Az okulás 
és gyönyörködés mellett fölébred az az 
ösztön is, hogy magunkévá tegyük, amit 

látunk és a megvásárlás lehetősége még 
akkor is benne él tudatunkban, ha egyé
nileg nincs is módunkban vágyunkat ki
elégíteni. Számtalan finom, sokszor ugyan
csak nehezen megkülönböztethető ár
nyalatból alakul a kiállítások átlagos 
látogatójának sajátságos, modern lelki 
állapota, amely viszont a kiállítások ren
dezését sajátos föltételeken alapuló gya
korlattá teszi. 

Ez időszaki kiállítások azonban egy
szersmind azok az elsőrangú fontosságú 
források is, amelyekből művészetünk 
mai állapotával megismerkedhetünk. De 
csak korlátolt mértékben. Ha régibb 
keletű, néhány évtized előtti művészeti 
folyóiratokban lapozunk, sokszor szinte 
csodálkozva vesszük észre, mennyivel 
másképen tűnnek föl előttünk még a kö
zel múlt jelenségei is, mint ahogy a kor
társak látták őket. Amit egykor kiválóan 
fontosnak, a haladás nevezetes tényező
jének tartottak, arról ma gyakran épen 
annak ellenkezőjét mondhatjuk. 

A krónikás a jelenben, közelről szem
léli az eseményeket és följegyzi azokat, 
ahogyan szeme előtt föltűntek, szaka
datlan láncolatban, kis és nagy dolgokat 
egyaránt. A történetíró hátrafelé tekintő 
ábrázatával beletekint a múltba, kritikai 
mérlegre teszi annak eseményeit, meg
különböztetve a fontos jelenségeket a 
kevésbbé nevezetesektől, megállapítja 
azok összefüggését, okaikat és okozatai
kat. Amannak nagy előnye a közvetlen 
szemlélet lehetősége, a rendelkezésére 
álló anyag gazdagsága, színessége, ez 
viszont, távolról látván a dolgokat, 
biztosabban megítélheti azok viszonyla
gos nagyságát, arányait. Amaz pompás, 
csillogó képet nyer, amelynek számta
lan részlete azonban rendetlenül, ötlet
szerűen csatlakozik egymáshoz, ennek 
szemében az igazán nagy események 
kimagaslanak, a jelentéktelenek eltör-
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pülnek és egységesebb, harmonikusabb 
lesz a kép, bár a távolságnál fogva a 
színek meg is halaványodnak. 

Ha valamely művészeti kiállítás mér
tékével tisztába akarunk jönni, akkor 
egyesítenünk kell a krónikás és történet
író eltérő szempontjait. Élnünk kell az 
alkalommal, föl kell használnunk a pil
lanatot, amely soha többé nem tér vissza, 
másrészt azonban arra is törekednünk 
kell, hogy mintegy távlatból tekintve a 
dolgokat, meglássuk azokat a fő voná
sokat is, amelyek valamikor a legfon
tosabbaknak tűnhetnek majd föl. 

Paradoxnak látszik ez állítás, pedig 
igaz, hogy művészeti jelenségeink mai 
gondolkodó szemlélőjét az a kérdés fog
lalkoztatja leginkább, milyen színben tűn
hetnek föl azok egykor, a jövő nemze
dékek szemében, míg viszont a múltból 
gyakran jobban érdekel a kortársak vé
leménye, fölfogása maguknál a múlt idők 
eseményeinél. 

íme, bár megszokott, időrendi pontos
sággal ismétlődő jelenség az Iparművé
szeti Társulat kiállítása minden év 
karácsonyának idején, minden alkalom
mal arra késztet, hogy általánosabb 
tanulságokat vonjunk le belőle, elvon
tabb reflexiókat fűzzünk hozzá, a múlttól 
tanulva, a jelent kutatva, nem feledkezve 
meg a jövőről. 

* 

A kiállítás ez idei rendezője, Árkay 
Aladár építész, szakított az előbbi évek 
rendszerével. Megóvta a nagy kiállítási 
udvar térbeli egységességét. Az üveg
szekrények a falak hosszában könnye
dén jelzett fülkékben sorakoznak, mi sem 
állja el útját a látogatónak. A bejárattal 
szemben hatalmas díszkút emelkedik, 
nagy, egyszerű, épen nem tolakodó for
mákkal. A díszkút szobrászati részletei 
Maróti R. Gézától valók: nemes egy
szerűségű variációi annak a motívumnak, 
amelyet a művész fővárosunknak ta
lán legsikerültebb modern monumentális 
épülete, az osztrák-magyar bank palotája 

belső szobrászati díszítésénél fölhasz
nált. Ez a motívum a búzakalász, cso
mókba rakva, koszorúkba hajlítva, egy
másba fonódva, sugárszerűen elrendezve, 
de mindig megtartva természetes jelle
gét. Maródtól való az a két herma is 
(Haraszti bronzöntése, Seenger hazai már
ványa), amely a díszkút mellett emelke
dik és derültségével mintegy enyhíti a 
kalászos domborművek monumentális, 
komoly hatását. 

Az üvegszekrényekben a tárgyak az 
általános nagy térbenyomásnak megfelelő 
egyszerű, előkelő módon vannak el
helyezve. Szép rendben sorakozik min
den, misem tolakszik előtérbe, nem pro
vokálja, hanem megvárja az Ítéletet, 
méltánylást. 

A nagy udvar arhitektonikus kikép
zésének, a tárgyak elhelyezésének ez a 
módja méltó a följegyzésre. Bizonyára 
hosszú tapasztalat, sok tanulmány ered
ménye. Reményijük, hogy ez az elv 
maradandó lesz. 

A textilis művészet termékei közül 
különösen két nagyobb csoport, sorozat 
kötötte le figyelmünket. Az egyik a sáros
megyei Soóvár községben készült vert 
csipkék gyűjteménye, amelyeket lelkes 
„fölfedezőjük" Divald Kornél a „Magyar 
Iparművészet" tavalyi évfolyamában már 
részletesen ismertetett, a másik — már 
jő ismerősünk — a Dékáni Árpád veze
tése alatt Halason készített tűvel varrott 
csipkék válogatott sorozata. E két cso
port nemcsak tehnikai szempontból kü
lönbözik egymástól, hanem egyébként is 
tanulságos összehasonlításokra ad alkal
mat. A soóvári csipke korántsem igazán 
népies termék: a fölhasznált motívumok 
tanulmányozása révén fölismerjük, hogy 
voltaképen régibb művészi elemek el
változásáról, degenerálásáról, félreérté
séből származik. Hiszen ennek a fejlő
dési folyamatnak — mert ez is csak fej
lődési folyamat — az iparművészet egyéb 
ágaiban is fontos szerep jut. Ez úton 
sajátságos, népies formák származnak, 
amelyeknek tagadhatatlan zamatja, ere-
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detisége, sokszor megkapó hatása van. 
A soóvári csipkék közül különösen ha
tásosak a színesek, aranyosak, ezüstösek, 
azok, ahol a formák szerepe némileg a 
háttérbe szorul, míg egyebütt nagyon is 
feltűnő, hogy a fölhasznált mustrák 
szegényesek, néhol unalmasak, olykor 
értelmetlenek. Azért nem vezethet célhoz 
az a törekvés, hogy ezt a csipkét mes
terségesen magasabb művészi fokra emel
jük. Néhány kiállított minta is meg
győzött arról, hogy az ilyen kísérletek 
révén a népies zamat elillan és valami 
kevéssé kielégítő, felemás produktum 
jön létre. A kiállított, soóvári csipkével 
díszített selyemzubbonyok is erről tanús
kodnak. 

Míg a soóvári vert csipke aligha hódít
hat tért a nép körén kívül, a halasi var
rott csipke valóságos művészi termék, a 
mely a legkényesebb ízlést is kielégíti. 
Úgy látszik, Dékáni nagyon jól tudja, 
hogy az ilyen munkákban a népiesség-
ből sokszor elég egy szemernyi, valami, 
amit inkább sejtünk, érzünk, mint tisz
tán látunk. Nem törekszik arra, hogy 
régi mintákkal nemesítse meg e művészi 
gyakorlatot, sőt az iparművészet modern 
formáit igyekszik érvényre juttatni. Olyan 
művek keletkeznek vezetése alatt, ame
lyek már nem népiesek, de magyarosak, 
amelyek nem valók a népnek, hanem a 
nagyváros hölgyeinek és mégsem téveszt-
hetők össze egyebütt készült hasonló 
munkákkal. Az idén kiállított csipkéi 
közül különösen az apró, színes, rend
kívül finom hatású virágok sorai tűn
tek föl. 

Behatóbb megfigyelésekre, érdekes meg
különböztetésekre adhatnak alkalmat a 
textilis művészet termékei közül azok a 
hímzések és szőttesek is, amelyek meg
lepő nagy számmal és változatosságban 
kerültek ki a máramarosi szövő és hímző
tanfolyamból, amelynek Faragó Ödön a 
vezetője. (Tanítónő Kelé Vilma, szövő
mester Weber György.) Ezek a darabok, 
amelyek Faragó tervei nyomán készültek, 
két fő csoportba oszthatók be. A laposan 

hímzettek modern „műformákat" tüntet
nek föl, a népiesség józan, ízléses föl
használásával, alkalmazkodva a maga
sabb igényekhez. Ezek színei diszkrétek, 
harmonikusak, többnyire törtek, formái 
nagyok, határozottak. A másik csoportba 
tartoznak a keresztöltéssel hímzett da
rabok, amelyek népiesebbek, kevésbbé 
művésziek. Színeik pompásak, ragyogók, 
formáik kevéssé szembeszökők. Művészi 
fejlesztésre igazán csak az elsők alkal
masak. Hasonló jellegűek a félegyházai 
varrottasak is, amelyeket Dékáni Árpád 
tervei nyomán ár. Rettkesné Stettina Róza 
készített. Erős dekoratív érzék nyilvánul 
bennök, bár a mustrák helyenkint kissé 
ágasbogasak. Művészi jellegére nézve a 
többitől elüt egy pompás technikájú nagy 
hímzés, amely zöld moiré alapon galam
bokat tüntet föl. E helyen említendő meg 
özv. Fadrusz Jánosné selyemből csomó
zott szőnyege is, amely nemes anyagánál, 
tökéletes tehnikájánál és színpompájá
nál fogva valóságos műremek. 

Előkelő helyet foglal el e kiállításon 
a pozsonyi Izabella egyesületnek gyönyörű 
aranyhímzéssel díszített misemondó ru
hája, a hozzá tartozó kehelytartóval, 
stolával, amely hímzések a legkiválóbb 
francia ilyen munkákkal bízvást kiállják 
a versenyt. Nevezetes, hogy az érdemes, 
sok száz munkáskezet foglalkoztató egye
sület, szép hímzéseinek java részét kül
földön értékesíti. Kívánatos, hogy e mun
kákat — ahol arra alkalom nyílik — itthon 
is mindjobban karolják fel. Mirkovszkyné 
Greguss Gizella, a „vasalt" bársonydiszí-
tés tehnikájának elismert művelője, az 
idén isegész sorozatot állított ki tetszetős 
munkáiból, amelyek pompás hatásukkal 
szinte feledtetik, hogy maga az eljárás, 
amely a bársony jellemző textúrájának 
helyenkint teljes megsemmisítésével jár, 
nem egyenlő értékű a textilis művészet 
egyéb technikáival. Undi S. Mariska és 
Undi S. Carla eredeti divánpárnái és 
faldíszei nem színpompájukkal; hatnak, 
hanem a bársonyba égetett rajzolatokkal 
előállított népies alakok szándékosan me-
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rev stílusával. E tekintetben helyenkint 
túllőttek a célon és megközelítik a torz
képszerűséget. A bársonyégetések még 
különben is nagy számmal szerepelnek. 
Különösen Szász (Sommer) Vilmos mozaik
szerűen összeállított színes bársonyból 
készített képei válnak ki közülök. 

A bőrmunkák csoportjában különösen 
sok darabbal van képviselve Fischhof 
Jenő, aki minálunk e tehnikának leg
régibb hivatott művelője. Kisebb-nagyobb, 
változatos kidolgozású díszműveken, tár
cákon, pompás, színes és domborművű 
könyvtáblákon, képkereteken kívül igen 
egyszerűen, de hatásosan díszített bőr
bútorokat állított ki. A legföltünőbb da
rab azonban egy nagy ellenző, amelyet 
Fischhof Nagy Sándor terve alapján fes
tett és metszett bőrből készített. Trip
tichon módjára három jelenetet mutat be 
a népéletből. Az érdekes tárgy, a szép 
rajz és a mesteri tehnika dacára is ez 
a hármas kép szinte nyugtalanít. Érezzük, 
hogy az anyag és tehnika nem felel 
meg az ábrázolás e módjának, nem alkal
mas arra, hogy a festészettel versenyre 
keljen. Tanulságos, ha ebből a szem-
nontból összehasonlítjuk vele Belmonte 
Leó egy kis ellenzőjét, a melyet — sok 
más szép munkán kívül — ugyancsak 
Nagy Sándor rajza nyomán készített. 
Itt a képes ábrázolás, amely az ellenző 
közepét foglalja el, alá van rendelve a 
dekoratív kompozíciónak és nem lép föl 
nagyobb igénynyel, mint a mi természe
ténél fogva megilleti. Eltérő jellegűek, 
mozaikszerű színes fölületeket tüntet
nek föl azok a bőrtárcák, a melyeket 
Tüll Viktor készített Faragó Ödön tervei 
szerint. A bőr megmunkálásának hálás 
tehnikája mind jobban tért hódít. Több 
olyan bőrmunkát látunk, a melyek, bár 
dilettánsoktól erednek, formailag is, teh-
nikailag is művészi színvonalon állanak. 
Közülök főleg Fuchs Margit készítmé
nyeit emelhetjük ki. 

A keramika terén természetesen az 
idén is a Zsolnay gyár vezet. Nagy szám
mal állította ki újabb alkotásait, amelyek 

ezúttal is új formákkal, új eljárásokkal 
gyönyörködtetnek. Az idei tárgyak kö
zött különösen nagy számmal szerepel
nek a grésből készült díszedények, 
amelyeket anyaguknak megfelelő mó
don formáltak és láttak el részben plasz
tikus, részben zománcos díszítéssel 
Zsolnayék. Újdonság és szinte meglepe
tés számba mehetnek azok a terrakotta 
edények, amelyeket Stark Zsigmond ké
szített Zólyomban, Zorkóczy Gyula rajzai 
nyomán. Ez edények díszítményeit igen 
egyszerű technikával, füstöléssel és a 
minták lefödésével állítják elő, ami által 
azok tónusa némileg a régi görög festett 
edényekre emlékeztet. Az egyszerű eljá
rás dacára is, a füstölés fokozása révén, 
művészi hatások állíthatók elő. A Stark-
féle edényeket egyelőre biztató kezdet
nek tekintjük, amelyben a további fej
lődés életképes csírái rejlenek. Az ung
vári állami agyagipari szakiskola gazdag 
gyűjteménye is nem egy figyelemre
méltó, élénk színezetű darabot foglal 
magában. Különösen eredetiek, tetszető-
sek Petrides János gombás díszítésű má
zas agyagedényei. Fischer Emil csak ke
veset, néhány csinos csészét állított ki, 
Pálinkás Béla ismert népies alakjaival 
díszítve. Bizonyára kiviteli célokra ké
szültek. Szinte túlságosan impozáns 
arányú Szirmay Tony grésből való nagy 
tintatartója. 

Az idén is pompás gyűjteményt mu
tatott be többrétegű, maratott színes 
üvegből készült edényeiből Sovánka Ist
ván. Ezek némelyike a híres Gallé-féle 
üvegeket közelíti meg. A legtökéleteseb
bek azok a példányok, ahol a díszítmények 
nincsenek szimmetrikusan elrendezve, 
hanem szabadon, könnyedén vannak az 
edény falára alkalmazva. Ezeken fordulnak 
elő a legfinomabb, az üveg és tehnika 
természetének legjobban megfelelő ár
nyalatok is. Kiállításunk legérdekesebb 
jelenségei közé tartoztak Mayböhm Ká
roly üvegképei, amelyekkel az üvegfes
tés régi művészetének a nyomdokain 
halad. A régi tehnikát, összetételt, szí-
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VIGAND EDE 
EBÉDLŐ. 

KÉSZÍTETTE 
FODOR AAIHÁLY. 

VIGAND EDE 
ISKOLASZOBA. 

KÉSZÍTETTE 
MÓCSAY JÓZSEF. 
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VIGAND EDE 
KERTI EBÉDLŐ. 

KÉSZÍTETTE 
MÓCSAY JÓZSEF. 

LÖFFLER BÉLA 
ISKOLASZOBA. 

KÉSZÍTETTE 
GERA LAJOS. 



FARAGÓ ÓDON 
EBÉDLŐ. 

KÉSZÍTETTE 
BÁNYAI VIKTOR. 

FARAGÓ ÖDÖN 
FOGADÓ SZOBA. 

KÉSZÍTETTÉK 
STEINBACH GÁBOR KÁRPITOS 

ÉS LUKACSEVICS LAJOS ASZTALOS. 
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NEMES ÓDON 
EBÉDLŐ. 

KÉSZÍTETTE 
KÁNTOR TAMÁS. 

EBEDLO 

Magjar Iparmuvesset. 

TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE 
DOMOKOS J. 
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HOEPFNER GUIDO ÉS GYÖRGYI GÉZA 
SZÁLLODASZOBÁIA. 
PÁLYADÍJJAL KITÜNTETETT. 

KÉSZÍTETTE 
GELB M. MANÓ. 

KÉSZÍTETTE 
GELB M. MANÓ. 
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HOEPFNER GUIDO ÉS GYÖRGYI GÉZA 
SZÁLLODASZOBA. 



ÚRI DOLGOZÓSZOBA. SIMAY LAJOSTÓL. 

FARAGÓ ÓDON KÉSZÍTETTE 
HÁLÓSZOBA. ROZOLOVSZKY ÁGOSTON. 



EGETETT BÁRSONYPARNA. SZASZ-SOMMER VILMOSTOL. 

EGETETT BÁRSONYPÁRNAK. MIRKOVSZKYNE GREGUSS GIZELLATOL, 
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neket nagyon ügyesen alkalmazza mo
dern kompozíciókra. Az ő műveit látván, 
szinte hajlandók vagyunk elhinni, hogy 
az üvegfestés régi módja az egyetlen, 
amely mai művészetünkben is érvé
nyesülhet és stílszerűtleneknek tűnnek 
föl azok az újabb kísérletek, a melyek a 
hagyománynyal szakítani akarnak. 

A fémmunkák gazdag csoportjában 
előkelő hely illeti meg Tarján Oszkár 
ötvösműveit. Finom kivitelű zománcos 
arany násfái a francia ötvösök híres ily
nemű munkái hatása alatt készültek. 
Ékkövekkel kirakott, faragott szarufésűje 
is ízléses, kiválóan modern darab, úgy
szintén a tűleveles motívumokkal borí
tott ezüstpohár. Egyéb zománcos mun
kái a régi magyar zománcos ötvösművek 
hatása alatt keletkeztek. - Modernek, 
ízlésesek Jerouschek Károly ékszerei is. 
Háry Gyula két nagy mentecsatjával is 
a régi ötvösségünk nyomdokain halad. 
A filigrán és az erdélyi zománc e régi 
formájú darabokhoz igen jól illik. Wi-
singer Mór is kiállított ötvösműveinek 
nagy seregében a régi formákkal és teh-
nikákkal dolgozik. Csakhogy az ő töme
gesen készült ékszerei csak ritkán igazán 
stílszerűek, gyakran zsúfoltak, túlterhel
tek és több tehnikát helyenkint össze 
nem egyeztethető módon egyesítenek 
magukban. Zománcos kulacsa például 
nem épen ízléses, de ez is, mint a többi, 
nagyon alkalmas arra, hogy a külföldet 
régi iparművészetünk formáival és teh-
nikáival megismertesse Hibján tanárnak 
pompás Pázmány serlege amely a sze
pesi püspök megbízásából készült, Páz
mány korának megfelelő stílusú. Szinte 
káprázatos hatású darab, arányaiban ne
mes, formáiban tiszta, kivitelében kifo
gástalan ; talán csak a zománcos díszítés
nek nem mindenütt az illő helyen való 
alkalmazása és a domborművek ellen 
tehetünk kifogást. Ez utóbbiak bízvást 
elmaradhattak volna. Hegedűs Sándor 
kolozsvári díszalbumának a zománcos 
díszítményei is (Sárga János kolozsvári 
ötvöstől) a részletekben híven követik a 

régi mintákat, egyenkint igazán mesteriek, 
de az albumhoz képest aránytalanul na
gyok. Általában azt tapasztaljuk, hogy 
még finom ízlésű, képzett ötvöseink is 
könnyen szertelenségbe csapnak át, ha a 
régi zománcos művek gazdagságának, 
színpompájának hatása alatt azokat meg
közelíteni vagy épen fölülmúlni törek
szenek. 

Beck Ö. Fülöp kisplasztikái fémmunkái 
(fémből készítette Beck M.), bronz- és 
óntálcái, veretei, stb. tanúságot tesznek 
arról a régi keletű és mind jobban el
mélyedő tanulmányról, amelylyel művé
szünk a növényi formákat stilizálva azokat 
a plasztikus díszítés jelentős tényezőivé 
igyekszik tenni. Arányaiban különösen 
szerencsés, díszítésében diszkrét és stíl
szerű ezüstkelyhének talpán a növényi 
formák tökéletesen alkalmazkodnak e rész 
tektonikus rendeltetéséhez. Finomak, mű
vésziek az ezüst evőeszközök is, bár itt 
a formák kevésbbé vannak összhangban 
a gyakorlati rendeltetéssel. 

A szűkebb értelemben vett kisplasz
tika alkotásai Teles Ede plakettjei, mind
megannyi kis méretei dacára is ener
gikus hatású dombormű. Ehhez a műfaj
hoz tartoznak Markup Bélának kiállított 
művei is. Kakasa, amelynek gipszmintáját 
a tavaszi kiállításon láttuk és a melyet 
az Iparművészeti Társulat szerzett meg, 
most, Haraszti bronzöntvényében, még 
nagyobb hatást kelt. Evvel, valamint levél
nyomónak mintázott fókájával, csirke-
és kacsafiókjával Markup ismert állat
ábrázolásainak a sorozatát gyarapította. 
Markup az állati testnek nyilván a leg
hivatottabb ábrázolója szobrászaink kö
zött. Csudálatosan éles szemével nem
csak a jellemző formákat, mozdulatokat 
lesi el, hanem állatjainak úgyszólván 
lelkébe is belepillant. Fehér mázzal be
vont terrakottából készült jegesmedvéje 
szinte megdöbbentő élethűségű, amellett 
erős dekoratív hatású darab. 

Tehnikai szempontból nagyon figye
lemreméltó Barabás Lajosnak, az ipar
művészeti iskola volt növendékének Szent 
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Antal szobrocskája, amelyet Teles Ede 
mintája után faragott. Híven igyekszik 
mintájának minden finomságát érvényre 
juttatni, de amellett nem tagadja meg 
anyagának természetét sem. Valóban fából 
van faragva, nem fából készült reproduk
ciója egy idegen anyagból való mintának. 
Reményijük, hogy a fiatal művésznek bő
séges alkalma lesz még a szobrászatnak 
ezt a nemes tehnikáját, amely miná
lunk újabban csak régi oltárok helyre
állítása, gyér egyházi megrendelésekrévén 
tengődött, ebben a tősgyökeres művészi 
formában igazán megszerettetni, meg
honosítani. 

A grafikai művészet csak nagyon sze
rényen van képviselve. Csányi Károly 
néhány egyszerű, nagyon biztosan rajzolt, 
a régi fametszetek tehnikájára emlékez
tető exlibrist állított ki. Sok invenció, 
erős dekoratív érzék, helyenkint ötletes 
humor nyilvánul meg a fiatal Hembach 
Gyula könyvjegyeiben, fejléceiben, záró
díszeiben, míg Tálos Gyula ugyanilyen 
nemű rajzai finomabb kivitelűek, a figu
rális részekben jobbak, de kevésbbé de
koratív hatásúak. 

E helyen emlékezhetünk meg Benczúr 
Béla madarakat és kagylókat ábrázoló 
érdekes akvarell tanulmányairól is, ame
lyekben a madarak mozdulatait és tolla
zatúk változatos textúráját, a kagylók 
fölületének színes csillogását mesteri 
biztonsággal juttatja kifejezésre. 

* 

Az iparművészetnek az az ága, amely 
utolsó kiállításainkon is a legfőbb sze
repet játszotta, amelyben a leghatározot
tabban lépett előtérbe az ízlés változása, 
a lakásberendezés, a kiállítási udvart 
övező folyosók intérieurjeiben igen tanul
ságos példákkal van képviselve. A lakás
berendezés voltaképen magasabb értelem
ben külön ága az iparművészetnek, hiszen 
több ágat is egyesít magában. A beren
dezés egyes darabjainak tervezése vagy 
kiválogatása, azok céltudatos összeegyez
tetése és elrendezése igazán művészivé, 

előkelővé avatja a vele foglalkozó művész 
föladatát. Finom érzés, biztos tapintat 
szükséges ahhoz, hogy a különböző ter
mészetű és anyagú elemekből egységes, 
mintegy szerves egészet alkosson, úgy
szólván magasabb szempont, tágabb látó
kör és bölcs mérséklet. 

Iparművészetünk modern fejlődésének 
fő irányát leginkább a lakásberendezés 
sorsának egyes fázisaiból látjuk vissza
tükröződni. Akármilyen fiatal ez a fejlő
dés, máris bővelkedik eseményekben, 
meglepetésekben, csalódásokban és ered
ményekben. 

Az Iparművészeti Társulat egy pályá
zata az idén speciális föladatot tűzött 
a lakásberendezéssel foglalkozó művé
szeink és iparosaink elé. Abból a tapasz
talatból indulva ki, hogy előkelőbb szál
lodáink szobáik művészibb, modernebb 
berendezéseit eddigelé majdnem kizáró
lag a külföldről szerezték be, ilyenek 
tervezésére és bemutatására akart alkal
mat adni. 

A föladat igazán speciális, mert hiszen 
a szállodai szoba fölszerelésében, han
gulatában, művészivé tehető tartalmában 
merőben elüt rendes lakásunk egyes 
helyiségeitől. A szállodai szoba Ízléses 
berendezése arra van hivatva, hogy esz
tétikailag mintegy tűrhetővé tegye a meg
szokott környezet, az egyéni otthon 
hiányát. Akkor stílszerű, ha felejteti az 
átmeneti állapot nyomasztó hatását, de 
mégsem igyekszik azokat az igényeket 
is kielégíteni, amelyeknek csak az állandó 
lakó, a berendezés tulajdonosa felelhet 
meg teljesen. Mindenki, aki valaha szál
lodai szobák dísztelen sivárságának vagy 
tolakodó cifraságának a hatása alatt állott, 
méltányolja az itt kínálkozó föladatot, 
amely nem tisztára gyakorlati jellegű, 
hanem érdekes művészi jelentőségű is. 
Gyakorlati szempontból főleg a szállodai 
szobák átlagos terjedelme jön tekintetbe 
és az a körülmény, hogy a szálloda egy 
szobában úgyszólván teljes, kényelmes 
lakást akar nyújtani, továbbá az arány
lagos olcsóság követelménye is. 
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A legbehatóbban foglalkoztak ezzel a 
föladattal Hoepfner Guido és Györgyi 
Géza műépítészek, akiknek három szoba
berendezését láttuk a Gelb M. és Fia 
cég kivitelében (falkárpitok Sieburger és 
Társa cégtől, világító testek a Zellerin-
féle részvénytársaságtól). Kettőnek fa
bútorai félfényezett szilfából, a harma
dikéi fényezett cseresnyefából valók. 
Természetes, hogy a fölfogás, a fő for
mák alakítása mindháromban nagyon 
hasonló, csak a részletek, a hangulati 
elemek térnek el egymástól. A jókora 
szabású, kényelmes, egyszerű mintás, 
sötét ülőbútorok hatásos ellentétben álla
nak az egyszerű, de finom arányú és 
szerény díszű fabútorokhoz. Különösen 
az egyik szoba egyszerűsége mellett is 
előkelő és kedélyes hangulatú. A fényes 
szürke, néhány erősen elütő színű négy
zetes betéttel élénkített fa és a drap 
alapú, szürkészöld mintájú párnás bútorok 
harmóniája elegendő művészi tartalom. 
Ez a szoba nyerte meg a pályázat első 
díját. 

Meglepően csinos az a szállodaszoba, 
amelyet Fehérkúti Bálint és Dósa Lukács 
tervezett, két fiatal művész, az Ipar
művészeti Iskola volt növendékei. A szoba, 
amelynek kivitele a Gregersen G. és Fiai 
cégtől való, a legszigorúbb takarékosság
gal készült. Minden egyszerű benne; a 
szűrkére pácolt és viaszolt bútorok sze
rény diszítményeit úgy készítették, hogy 
fölrakott sablonok segítségével kihagyták 
az illető részeket. Fölötte igénytelen és 
mégis hatásos eljárás! A pamlag sárgás 
bőrpárnázata hatásosan illeszkedik be az 
egésznek összhangjába. A formák a tekto-
nikailag legszükségesebbre szorítkoznak. 
Ez a szoba, amely a pályázati második 
díj nyertese, kiváló tanúsága annak, hogy 
szállodáink olcsó pénzen is milyen jó 
kivitelű, ízléses bútorzatot szerezhetnek 
be. Kár, hogy a pályázat sem művészein
ket, sem iparosainkat nem bírta reá szá
mosabb részvételre. 

Némileg hasonló föladat megoldásával 
próbálkozott meg ugyancsak Fehérkúti 

és Dósa, midőn — szintén az Iparművé
szeti Társulat kezdeményezése folytán — 
hivatalszobát terveztek. (Az asztalos
munkát a budapesti asztalosok bútorcsar
nok-szövetkezete, a véreteket Ludwig Ede 
készítette.) A hivatalszoba sem otthona 
az embernek, de naponkint sok időt tölt 
benne. A hivatalszoba más céloknak 
szolgál, mint a lakás bármely helyisége. 
A hivatalszobának is megvan a maga 
külön levegője, életföltétele, pszicholó
giai hatása. A gyakorlati szükségletek 
kielégítése mellett kell, hogy köznapi
ságával, sivárságával ne untassa a benne 
dolgozó tisztviselőt. Amellett jó ha 
kifelé a látogatókra, felekre egy kis 
bureaukratikus benyomást is gyakorol. 
Az igazi hivatalszoba praktikus, kényel
mes, amellett komoly, sőt szigorú ha
tású, de ne legyen se cifra, se barátság
talan. A kiállított hivatalszoba berende
zésének egyes darabjai tökéletesen meg
felelnek a gyakorlati célnak. A hatalmas 
méretű íróasztal arányai és formájanagyon 
alkalmasak. Az íróasztal fiókjainak még 
veretei is úgy vannak elhelyezve, hogy 
minél jobban kezeügyébe essenek a mel
lette ülőnek. Jó az irattartó állvány is 
és a szoba többi bútordarabja. A formák 
egyszerűek, keresetlenek, minden fölös
leges díszítés nélkül, néhol majdnem 
ridegen. Az egésznek hatásáról különben 
nem nyerhettünk tiszta képet, mert a 
berendezés egyes darabjai a rendelke
zésre álló szűk téren nagyon is össze 
voltak zsúfolva. 

Az Iparművészeti Társulat tavalyi 
karácsonyi kiállításának ismertetője a 
jelen folyóirat hasábjaiban kiemelte, 
mekkora szerepet játszott maga a bútor 
anyaga, a fa; a fa, amely néha exotikus, 
drága, magában is becses. És odább: 
„A fa ezidén feltűnő makacsul ragasz
kodó házastársat kapott az ércben. Soha 
nálunk még annyira nem házasították 
össze ezt a két anyagot, mint ezidén." 

Ha az idén kiállított lakásberendezése
ket vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 
már tavaly feltűnő eme kettős irányzat 
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az idén még erősebben, szembetűnőbben 
jelentkezik. Amellett azonban már álta
lánosságban is kimondhatjuk azt, hogy 
ezek a vonások mintegy kísérői bútor
iparunk egy oly sajátságának, amely nem 
új keletű, hanem visszavezethető addig, 
ameddig annak múltját csak követhet
jük : a tehnikai kiválóságnak, a jó mun
kának, az anyag megbecsülésének. A kép
zett magyar asztalosnak mindig ambíciója 
volt a kifogástalan kivitelű munka, akkor 
is, midőn készítményei formai szempont
ból nem is állottak magas fokon. Szám
talan eset volt arra, hogy a magyar iparos 
nem érvényesülhetett itthon, kiment kül
földre, Bécsbe, Parisba, ahol tárt karok
kal fogadták, épen híres jó munkájáért. 
Bútoriparunk föllendülése, regenerációja 
nagyrészt a külföldet megjárt asztalosok
nak köszönhető, akik a tehnikai tradí
ciókhoz immár a külföldön megszerzett 
ízlést, stílusérzéket, művészi fölfogást is 
hozzáadhatták. De még ott is, ahol ez 
utóbbi tulajdonságok hiányzanak, a teh
nikai tudás, avatottság félreismerhetlen 
és állandó, örvendetes jellemvonása ipar
művészetünk ez ágának, amely csak 
annak segítségével volt képes a külföld
ről olyan nagy mértékben beözönlő selej
tes készítmények demoralizáló hatásá
nak ellenállani. 

Ezt a magas tehnikai színvonalat, 
becsületességet konstatálhatjuk most is 
első sorban a kiállított bútorokon. Mű
vészi, formai tekintetben a külföld ha
tása — kivált a bécsi bútortervezőké — 
erősen érezhető, de a kifogástalan jő 
munka egészen a mi érdemünk, öröksé
günk. 

A fa anyagának a nemes szépsége az 
idén is csábító erőt gyakorolt tervezőkre, 
iparosokra egyaránt. Néha olyannyira, 
hogy a formai kiképzés szenved alatta, 
így például egy hálószoba bútorzata, 
amelyet Nemes Ödön tervezett és Kántor 
Tamás készített a régi magyar asztalos
ságlegnemesebb anyagából, magyar kőris
fából, anyagában szinte káprázatos szép
ségű, míg formáiban kevéssé vonzó. Egy 

finomabb, nemesebb formájú ebédlőhöz 
vacapupálmafát használt föl Nemes és 
Kántor. Itt is a föltétlen szükséges tagolt
sággal érik be: a szép, drága anyag hatása 
a fődolog. Néhol az anyag hatását külön
böző színű berakással fokozzák, anélkül, 
hogy a formai kiképzés lépést tartana. 
A Menyhért Miklós által tervezett és 
Füredi Bertalan és Társa műhelyében 
készült hálószoba fényezett mahagóni-
fából, paliszander és szürke jávorfa be
rakással, vagy Mocsai József hálószobája 
gubamahagonifából, természetes színben 
fényezve, ezüstbe foglalt satinfa és 
gyöngyházberakással, ebből a szempont
ból egyoldalúak. Észrevehető a régibb 
bútorok sokszor szertelen formakörétől 
való tartózkodás, amely azonban túlzá
sokra is vezethet. Mindé munkák teh-
nikailag pompásak. Az itt alkalmazott 
berakást, még gazdagabb, finomabb for
mában fölhasználta Jankó Gyula is, az 
aradi állami fa- és fémipari szakiskolában 
feketére pácolt körtefából készült, elő
kelő hatású bútrain. 

Bőségesen találkozunk példákkal a 
fémeknek a fával való egyesítésére is. 
E tekintetben különösen jellemző Simay 
Lajos úri dolgozószobája, amelynek al-
pakkaveretei és sajátságos módon alkal
mazott plakettjei olyan erősen emelked
nek ki a sötét mahagonifaalapról. Úgy 
tűnik föl, mintha az ilyen eszközök révén 
a bútor szinte elvesztené a maga jelentő
ségét és a fémből készült díszítmények 
mögött háttérbe szorulna. A hatás rend
kívül gazdag, de nyugtalan, kápráztató 
és kivált dolgozószobában alig indokolt. 
Nagy szerepet játszanak a fém veretek 
Domokos J. pazar hatású, nemes anyagú 
ebédlőbútorzatán is. Elég föltűnő és nem 
egészen jól alkalmazott veretek vannak 
Pálinkás Béla hálószobájában is (készí
tette Rózsa SáradorMiskolcon),amely külö
nösen azért érdekes, mert alkotórészeire 
erős befolyást gyakoroltak a népies for
mák. Megkapó, élénk, eredeti mű állott 
így elő, bár némely tagozatnak (például 
a szekrények galériáinak) a jelentőségét 
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KÖNYVTÁBLA DOMBORÍTOTT 
ÉS SZÍNEZETT BŐRBŐL. 

FUCHS MARGITTÓL. 

DOMBORÍTOTT ES VÉSETT 
BŐRMAPPA. 

18 
SCHEDEL DORATOL. 



SZ1VARTARCZAK 
VÉSETT ÉS SZÍNEZETT BŐRBŐL 
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19 



' 

ARCKÉPKERET. SZIVARTÁRCA. 

LAMPAELLENZO. 

NAGY SÁNDOR 
TERVE UTÁN 

BŐRBE METSZETTE 
BELMONTE LEÓ. 

20 



A KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS 

nem vagyunk képesek egészen megér
teni. Pálinkástól ez irányban még további 
fejlődést, elmélyedést várunk. 

A szerkezeti formák, tagozatok, plasz
tikus díszítmények és a különböző anyagok 
együttes hatása, környezetökkel együtt, 
hogy egységes, színes egész keletkezzék: 
erre a célra kellett tervező művészeink
nek törekedniök, miután a modern ipar
művészet vajúdásain átestek. Fokozatos 
fejlődés tapasztalható azóta, hogy nálunk 
is érezhetővé vált az új művészet fuval
lata. Lassankint emelkedhettünk csak az 
egyes fokozatokra. A színes hatások 
keresése, nem a régi, festői berendezé
sek módjára, hanem mint az egész szoba-
berendezés lényeges tényezője, csak 
akkor léphetett föl, mikor az első, égető 
kérdések már megoldattak. Idei kiállí
tásunk jellemző vonása, hogy egyes szoba
berendezésekben ez a törekvés félre nem 
ismerhető módon lép föl, míg több más
ban legalább észrevehető formában lap
pang. 

E tekintetben Faragó Ödön három 
szobája a legtanulságosabb és legtökéle
tesebb példa. Hálószobája (az asztalos
munka Rozolofszky Ágostontól, a kárpitos
munka Steinbach Gábortól, a veretek 
Teichner Ádámtól, a hímzések a mára-
marosi szövő- és himzőtanfolyamból) a 
legkisebb részletig átgondolt kivitelét 
nyújtja az egységes tervezetnek. A bú
torok világos cseresnyefából készültek, 
körisfamezőkkel, gyöngyházberakással. 
A különböző árnyalatú részek úgy van
nak összeszerkesztve, hogy a sárga alap
szín egyes átmeneteit nyerjük. A gyöngy
házbetétek mintegy gócpontok gyanánt 
szerepelnek, ahol a színrendszer össz
pontosul. Ezt a hatást mozdítják elő 
a fal és függönyök is. A diszkrét hím
zések igen harmonikusan szakítják meg 
és juttatják még jobban érvényre az 
egésznek megkapó, rendkívül művészi 
hatását. Faragó ebédlője (az asztalos
munka Bányai Viktortól) szintén a szí
nes együttes benyomás tekintetbevételé
vel épült föl. A kékre pácolt tölgyfa és 

a kevéssé mustrázott párnázat ellentéte, 
ez az egésznek alapja, amelyhez számos 
kisérő jelenség járul: a lapos faragvá
nyok, helyenkint magyaros motívumok
kal, a fal magyaros mustrái, a pompás, 
nagy pohárszék kék üvegpasztái. Ez 
esetben természetesen változatosabb, erő
sebben hangsúlyozott a hatás. Azt hi
szem, nem tévedek, ha hasonló művészi 
szándék kifejezését látom Faragó fogadó
szobájában is (kiállítja Steinbach Gábor; 
az asztalosmunka Lukácsevics Lajostól 
való), csakhogy még meglepőbb, válto
zatosabb formában. Itt egyes csoporto
kat különböztethetünk meg, amelyek 
mindegyike külön tényezője az együttes 
hatásnak: a kék, aranyos mintájú pár
názott bútorok a barna, aranyozással 
díszített asztal körül, a barna bársony
székek, a világosabb, nagy mustrájú 
pamlag, az igen díszes, szintén aranyo
zott szalonszekrény, a sárga színű falak. 
A különféle színeket a művész finom 
érzéke tökéletes egyensúlyban tartja, 
így éri el rendkívül művészi, változatos 
és mégis harmonikus hatásait, amelyekre 
a tervező művész csak akkor töreked
hetik, ha eszközeinek föltétlen ura. 
Faragónak e szobájába van beállítva 
Bányai Viktor érdekes szaloncimbalma, 
igen figyelemreméltó kísérlet, de még 
nem tökéletes megoldás. Nevezetesen a 
magyaros vonást kellene benne jobban 
érvényre juttatni. 

Amint Vigand Ede művészi egyénisége 
más természetű, mint a Faragóé, a fönn 
jelzett törekvés is más formában jelent
kezik nála. Vigand nem oly tüzes, tem
peramentumos, mint Faragó, művészete 
nem oly változatos, nem okoz olyan 
meglepetéseket, mint emezé. Nyugodt, 
átgondolt, következetes, rendíthetlenül 
megmarad az elkezdett úton. Aki Vigand 
művészi pályáját ismeri, tudja, hogy 
nála nem extenzív, hanem intenzív fej
lődésről beszélhetünk. Diszkrét, nagyon 
előkelő most kiállított ebédlőjének a 
hangulata is (készítette Fodor Mihály 
utódai cég). A szürke, fényezett madár-
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jávorfa, amelynek fölülete és textúrája 
szinte márványra emlékeztet, helyenkint 
keskeny paliszandersávokkal élénkítve 
és határozott ellentétben a sötétvörös 
törtszínű párnázattál, köröskörül az élénk 
zöld és ezüstszürke mustrás fal, a pohár
szék, szekrény és ingaóra ragyogó üve
gezése, mindez apróra kiszámított har
móniához vezet, amely teljesen megfelel 
a formák alakításának. Vigand kerti 
ebédlője is, kellemes színű, hamvaskékre 
pácolt tölgyfából, egyszerűsége és népies 
formái dacára is előkelő, színhangulatá
ban megnyugtató, idilli hatású. Mocsai 
József műhelyében készült. Érdekes Vi-
gandnak a székesfőváros által megrendelt 
elemi iskolai tanteremberendezése is 
(készítette Mocsai József). Jóleső szín, 
egyszerű, a követelményeknek megfelelő 
formák, itt-ott egy kevés dísz, a fából 
kikerekítve vagy nagyjából reáfestve. 
Régi tantermeink sivár ízléstelenségét 
elkerüli, de olyat sem ad, ami a szemet, 
a figyelmet túlságosan leköthetné. Kriesch 
Aladár tervezte e tanterem falának fes
tett díszét; nem a megszokott szemlél
tető képek a maguk oktató művésziet-
lenségével, hanem különös díszítmények, 
furcsa formák, amelyekbe azonban a 
kicsinyek élénk fantáziája bizonyosan 
tartalmat önt majd. Az a tanterem is, 
amelyet Löffler Béla tervezett és a buda
pesti asztalosok bútorcsarnok-szövetkezete 
készített, kiválóan megfelel a célnak. 
A szürkéskékre mázolt bútorok fölüle
tek igen hatásosan élénkíti a józanul 
alkalmazott vörös csempeberakás. 

Az iskolák termeinek a berendezése 
is részesévé válik a gyermek esztétikai 
érzéke kifejlesztésének. A gyermeki 
lélek foglalkoztatásának a nagy kérdése 
még más tekintetben is jogot követelt 
e kiállításunkon. 

Szinte eseményszámba vehetjük egy 
új csoport föltünését, egy olyan cso
portét, amely megjelenésének szerény
sége dacára is önálló jelentőségre, 

méltánylásra tarthat igényt. A jelen so
rok olvasói előtt bizonyára ismeretesek 
Iparművészeti Társulatunk törekvései 
gyermekjátékaink reformja érdekében. 
Ilyen törekvések a külföldön is napi
renden vannak és pedagógusok és mű
vészek, orvosok és filozófusok behatóan 
foglalkoznak a gyermekjátékok kérdésé
vel, amely művészi és szociális jelentő
ségű egyszersmind. Czakó Elemér a 
„Magyar Iparművészet" tavalyi évfolya
mában a gyermekjátékokról írt cikkében 
reámutatott azokra a fő szempontokra, 
amelyekre tekintettel kell lennünk. 

Az a körülmény, hogy a kiállított 
gyermekjátékoknak olyan nagy, alig re
mélt sikere volt, fényes tanúságot tesz 
a vállalkozás szükségességéről, életre
valóságáról. A játékok Wessely Vilmos, 
az Iparművészeti Iskola volt növendé
kének tervei szerint készültek a hegy
bánya-szélaknai állami gyermekjátékké
szítő tanműhelyben. Anyaguk kizárólag 
fa, amelyet nagyrészt lombfűrészszel és 
faragó késsel munkáltak meg. Szerepe 
jutott az esztergályozásnak is. A sok 
darab mindegyikenagyon egyszerű. Egyik 
sem veszteget meg pompás színezettel, 
csillogással. A színezéssel nagyon taka
rékosan bánt a tervező. Nem akar meg
lepni, elkápráztatni. Nem az a célja, 
hogy a gyermek szemének okozzon ér
zéki örömet, hanem lelkét akarja fog
lalkoztatni. Tárgyai is fölötte egyszerűk: 
nem nagy, csattanós hatású dolgok, mert 
azokról tudja, hogy csakhamar elvesztik 
ingeröket. Wessely játékaival a gyermek 
lassankint barátkozik meg, de minél 
jobban megismeri, annál jobban megsze
reti őket. 

E játékok jelentőségében nagy szerepe 
jut annak, hogy legnagyobb részök tevé
kenységre is sarkalja a gyermeki lelket. 
A legsikerültebb dolgok egyike a húz
ható és annak rendje s módja szerint 
kinyitható borítókosár, amelybe a gyer
mek kénye-kedve szerint rakhatja be a 
fából kivágott apró libákat, vagy ki is 
hajthatja őket a legelőre. Amellett az 
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GYERMEKJÁTÉKOK 
ÉS SÉTAPÁLCA-MARKOLATOK. 

TERVEZTE VESZÉLY VILMOS. 

Készültek a hegy bánya-szélaknai 
állami gyermek}átékkészíto tanmii

helyben. 
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állatok nem a gyárilag előállított major
ságok cifra, tollas és mégis oly merev 
készítményei, hanem egyszerűségök mel
lett is mozgékony, — helyenként moz
gatható — szinte egyéni jellegű lények, 
amelyeket a gyermeki fantázia bízvást 
élőknek tekinthet. Hasonló eszmén ala
pul a tyúk, apró, tehetetlen fiókjaival. 
Már fejlettebb értelemnek szánjuk a 
meglepően egyszerű és mégis oly hatá
sos módon előállított juhnyájat, pászto
rokkal, kutyákkal, gémes kúttal, vagy a 
ménest. Kisebb és nagyobb gyermekek
nek egyaránt kedves lehet a szamarán 
ülő juhász. A bajvívó vitézek, Mátyás 
király fekete serege, az egyszeri budai 
kutyavásár, a trójai fa-ló megannyi ötle
tes játékok, amelyek a mindjobban esz
mélő fiúcskát igazán érdekelhetik. Való
ságos mikrokozmoszt tár Wessely a 
gyermek fogékony lelke elé, de olyan 
formában, hogy a képzelet kiegészítő 
tevékenységének, a játékban való gyö
nyörűség legfőbb forrásának, tág tér 
nyílik. Főleg ebben a tekintetben múl
ják fölül ez egyszerű, a legolcsóbb 
anyagból készült, tökéletlenségükben is 
céltudatos játékszerek a gyárak sokkalta 

mutatósabb, de épen azért valódi inger 
híján szűkölködő szokott készítményeit. 
Végül ne feledjük azt sem, hogy e já
tékszerek legtöbbjének valami határo
zott, speciális magyaros jellege van. 
Mind e jó tulajdonság mellett elnézhe
tünk némely tehnikai és formai fogyat
kozást. Ez első kísérlet nagy sikerrel 
kecsegtet és reméljük, hogy a fiatal 
művésznek bőséges alkalma lesz még 
tapasztalatokat gyűjteni és azokat ez 
igazán jó ügy szolgálatában értékesíteni. 

Fából készült Szász (Sommer) Vilmos 
két automatikus játékszere is, az ágas
kodó borzeb és az egerésző macska, 
amelyek fölötte egyszerű szerkezetökkel 
meglepően természetes mozdulatokat 
produkálnak. Felnőtteknek talán még 
inkább gyönyörűségére szolgálnak, mint 
gyermekeknek, akik az untalan ismét
lődő mozdulat egyformaságát könnyen 
megunják. Épenséggel nem gyermekek
nek valók Ürmössyné-Benczur Elza to-
rockói bababútorai, amelyek túlságosan 
törékenyek és — drágák. Pompás tehni-
kájuk, ragyogó színezetök révén inkább 
dísztárgyak, mint játékszerek. 

Dr. Éber László. 

ITATÓ. Veszély Vilmos terve után készalt 
a hegybánya-szélaknai áll. gyer

mekjáték-tanműhelyben. 
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KEZTYUDOBOZ FÖDELE. NAGY SÁNDOR RAJZA UTÁN 
BŐRBE METSZETTE FISCHHOF JENŐ. 

EMLÉKALBUM FISCHHOF JENŐTŐL. 

Magyar Iparművészet. 
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DÍSZALBUM. 
A KOLOZSVÁRI SZABADELVŰPÁRT 
AJÁNDÉKA HEGEDŰS SÁNDORNAK 
KÉPVISELŐSÉGÉNEK 20 ÉVES 
JUBILEUMÁRA. 

KÉSZÍTETTE 
SÁRGA JÁNOS 

KOLOZSVÁR. 
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It-" 
NOI MENTE-CSATOK 
EZÜSTBŐL. 

TERVEZTE ÉS KÉSZÍTTETTE 
HÁRY GYULA. 
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