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A KARÁCSONYI IPARMŰV] ?nr KIÁLLÍTÁS. 

A bécsi 
múzeum 
kiállításá
nak el
maradása. 

IRTA: Z. K. 

A" ^ MIDŐN tavaly, karácsonykor, Bécsbe utaz
tam, hogy — mint az előző években — 
megnézzem az osztrák iparművészeti 

múzeumnak karácsonyi kiállításába múzeum — 
nagy meglepetésemre — zárva volt. Valami kínai 
kiállítást rendezgettek s kérdésemre, vájjon miért 
maradt el az évtizedeken át rendesen megtartott 
karácsonyi kiállítás, azt felelték: elmaradt, mert 
nem igen akadt kiállító. (Ez idén 
ismét így történt. A szerk.) íme te
hát, Bécs ezernyi műíparosával, óriási 
gyártelepeível s a múzeum a Hoftítel-
Taxenfond-ból és egyéb alapokból 
folyó nagy jövedelmeível nem tudnak 
összehozni egy évben egy nagyobb-
arányu iparművészeti kiállítást? Váj
jon mi lehet oka ennek a változásnak ? 
Hiszen néhány évvel ezelőtt még alig 
tudtak helyet szorítani a sok kiállítónak, akik 
ilyenkor ostromolták a muzeumot. 

Nem tudom mi okozta ezt a változást 
Bécsben; de felhozom, mint érdekes tünetet 
és mert nálunk is hasonló jelek mutatkoznak. 
Nevezetesen a „nagyobb" kiállítók, a nagy 
cégek mindinkább visszahúzódnak a kiállí
tásoktól. Egyik-másik hosszabb nógatásra talán 
el is határozza magát arra, hogy kiállítson, 
de nem teszi ezt igaz kedvvel. „Nincs rá 
szükségök" — mondják, — mert a közön
ség ismeri munkájukat, műhelyüket a vevők 
és a megrendelők amúgy is felkeresik. Es érde
kük éppen megkívánja, hogy műhelyükben 
lássák a vevőt, hogy vele közvetlenül érint
kezzenek, mert így könnyebben lesz meg az 
alku. Azt is felhozzák, hogy nem szívesen 
mutatják versenytársaiknak legújabb alkotásai
kat. Mert azok ellesik tehníkaí fortélyaikat, 
utánozzák új mintáikat, sőt előfordul az is, 
hogy egyik-másik versenytárs, csekély módo
sítással olcsóbban csínálja meg kiállított mun

kájuknak mássát, e tekintetben pe
dig alig van még számottevő jogvé
delem. „Kisebb" iparos akad még 
mindig elég. Ennek a kiállítás ked-

vező alkalom arra, hogy tudását kimutassa, 
még ismeretlen nevét felszínre hozza. Csak
hogy a legtöbb iparosnak dícsvágya az, hogy 
egymaga szerepeljen; hogy munkáját olyannak 
tüntesse fel, mintha azt maga is tervezte volna. 

Ezért idegenkedik iparosaink egy része a 
tervező művészekkel való közösségtől: attól tar
tanak, hogy a művész neve mellett háttérbe 

szorulnak, vagy éppen nem is érvé
nyesülhetnek. Ennek egyik oka pedig 
az, hogy az iparművészeti tárlatokról 
szóló ismertetések általában egészen 
mellőzik az iparos nevét s csak a ter
vezőt említik. 

Ismertetik pl. Hortí és Faragó 
szobáit, Vígand szalonját, Pálinkás 
porcelíánjaít, Maróthí szobrát, Kríesch 
szőnyegeit stb. stb., de rendszerint 

agyonhallgatják a készítőknek neveit. Ezért gya
kori eset, hogy az iparos nem is fogadja el a 
M. Iparművézsetí Társulattól neki ingyenesen 
felajánlott művészi terveket s inkább maga 
áldoz néhány forintot rajzokra, amelyek 
aztán a saját, vagy az irodájában készült 
tervekként szerepelnek, csakhogy ne legyen 
kénytelen kiállítási tárgyán feltüntetni a terve
zőnek nevét. 

így aztán megtörtént gyakran, hogy a 
Társulat, csakhogy megvalósíthassa a rendel
kezésére levő művészi terveket, vállalkozó 
iparos híjján, kénytelen volt azokat a maga 
számlájára megrendelni. 

Viszont pedig minden önérzetes tervező 
művész joggal megkívánhatja, hogy szellemi 
munkájával ő is megfelelően érvényesüljön s 
ezért a M. Iparművészeti Társulat mindenkor 
különös súlyt helyezett arra, hogy az iparos 
érdekei mellett a tervező anyagi és erkölcsi 
érdekeit is megfelelően szemmel tartsa. 

Látni való, hogy a művésznek és iparos
nak harmonikus együttműködését csak úgy 
érhetjük el, ha munkájokat egyaránt méltatjuk 
s ez az — mint már említettük — amit a napi 
sajtó egy részénél nem tapasztalhatunk. 
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Még egy körülményt kell e helyen fel
említenem. A közönség ízlése ugyanis mindig 
erősen befolyásolja az iparos munkáját. Azt 
látja s tapasztalja uton-utfélen, hogy a közön
ség zöme, a vevők túlnyomó része, nem a 
művészi munkát keresi, hanem beéri a sablonos 
vagy lármás hatású munkákkal, amelyek 
nálunk általában még mindig kelendőbbek, 
mint azok, melyeken művészi találékonyság 
érvényesül, vagy amelyek nemes egyszerű
ségre törekszenek. így aztán a képzett iparos 
gyakran meggyőződése ellenére készít kelendő
ségénél fogva olyan munkát, amely
nek művészi értelemben való gyarló
ságát maga is látja s tudja. 

Mindezeket azért hozom fel, hogy 
némi bepillantást engedjek azokba a 
nehézségekbe, amelyekkel ma még 
meg kell küzdenünk s melyeknek 
egyedüli biztos, bár nem gyors ered
ménynyel kecsegtető orvosszeret a 
helyes alapon nyugvó általános mű
vészi nevelés-politika. Csakis kellő körültekin
téssel fejlesztett művészi neveléstől várhatjuk 
művészetünknek s így íparművészetünknek is 
gyökeres fellendülését, mert akkor meglesz bő
ségesen annak létfeltételei a közönség, amely 
megkívánja otthonában az ízléses, a m ű v é s z i 
környezetet s nem éti be holmi szellemtelen után
zatokkal vagy tákolmányokkal, hanem meg
követeli a jó ízlés érvényesülését mindenben 
amit vásárol. 

O 0 

• • 
Az idei karácsonyi kiállításról szóló ismer

tetések általában nem voltak kedvezőek. Többé-
kevésbé visszaesést emlegettek. Kifogásolták 
a rendezést, de hibáztatták főleg a kiállítókat, 
akiknek munkái — szerintük — nem eléggé 
művésziesek, magyarosak és eredetiek. így 
egyszerűen odaállítva a dolgot, sok tekintetben 
elhamarkodottnak és igazságtalannak keli mon
danunk műbírálóínknak ítéletét, mert nem vet
ték figyelembe azokat a körülményeket, amelye
ket pedig okvetlenül tekintetbe kell vennünk, ha 
igazságos következtetésekre akarunk jutni. 

A rendezést többen bazárszerűnek mond
ják. Igaz; de elkerülhető-e a vásárszerű jelleg 

akkor, ha egyik főcélja a kiállításnak az, hogy A rendezés 
a kiállítók tárgyaikat minél könnyebben el- nehéz
adhassák, hogy minél nagyobb legyen a for- s e 2 e K 

galom. Jól tudták bizonyosan a rendezők is, 
hogy az iparművészeti kiállítások rendezésének 
legművészíesebb megoldása az, ha egységesen 
rendezett szobákban helyezik el a tárgyakat 
oda, ahova rendeltetéseknél fogva valók. Tehát 
ahelyett, hogy a vázákat, ötvöstárgyakat, bőr
munkákat, stb.-ket külön szekrényekben helyez
nék el, azokat csupán az egyes szobák s bútorok 
díszítésére használják. E szobák pedig úgy 

valók egymás mellé, hogy egymást 
mintegy kiegészítve, az egész kiállí
tás egy vagy több összefüggő úri lakás 
hatását keltse. Ilyen volt az Í903. év 
nyarán rendezett nagy lakberendezési 
kiállítás, melyet egy közös alapeszme 
szerint oldottak meg s amely kiál
lításon minden kiállítónak előre ki 
volt osztva a maga szerepe, amely
hez alkalmazkodnia kellett. 

Ily egységes és művészi megoldású ren
dezés — eltekintve egészen az ily beépített 
kiállítás aránytalanul nagy installációs költ
ségeitől — egy karácsonyi kiállításon úgy
szólván lehetetlen. Ide az iparosság a rendel
kezésére álló árúk javát hordja össze, rend
szerint csak az utolsó napokon s níncs, de nem 
lehet tekintettel a kiállítás összhatására. 

De megkívánja a kiállítónak érdeke azt 
is, hogy az egy műhelyből kerülő munkák 
lehetőleg egységesen, egy csoportban kerüljenek 
bemutatásra, hogy ezzel a közönség az illető 
kiállítónak egész tevékenységét, munkáinak 
sokféleségét megismerhesse. 

Hasonlóképpen a vásárló közönség szem
pontjából is célszerűbb, ha az egyféle dolgok 
egymás mellett vannak. Hogy ily követel
mények mellett a kiállítás rendezői mégis 
bizonyos művészi hatást tudtak elérni a cso
portok ügyes rendezésével, mindenesetre érdem
számba megy. 

Ami a kiállítás átlagos színvonalának 
apadását illeti, két körülményt kell 
figyelembe venni. 

Mint a mostaninál, az előző 
kiállításoknál is a bútoripar adta meg 

l* 
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a kiállítás jellegét, számbeli ará
nyánál és terjedelménél fogva. 
Az előző kiállításokon mindig 
voltak a nagy lakberendezési 
cégek (Thék, Schmídt, Gelb, 
Mahunka, Língel stb.) képvi

selve s amellett a Társulat maga rendelt a 
kiválóbb tervezőművészek (Hortí, Faragó, Ví-
gand, Menyhért, Pálinkás, Árkay, Fejérkúthy, 
Undí M, stb.) tervei nyomán több szobaberen
dezést, amelyet aztán egységesen kiképezve a 
karácsonyi kiállításon mutatott be. 

Ez idén az említett nagy bútorcégek 
egészen elmaradtak (Thék csupán egy zongorá
val szerepelt), a társulat és tervező művészeink 
java most egész erejöket az április havában 
megnyíló milánói iparművészeti kiállítás sike
rének biztosítására fordítják s ezért nem fog
lalkozhattak a karácsonyi kiállítás előkészületeí
vel úgy, mint máskor, amidőn abban összpon
tosult a társulat egy évi szellemi és anyagi 
működésének egész eredménye. így aztán, ez
úttal különösen, a bútoripar terén a kisebb 
cégek lepik el a fülkék javát, amelyekben a 
művészi befolyás csak elvétve érvényesülhetett. 

Nem méltányos tehát, ha e munkákkal 
szemben azt a magas mértéket alkalmazzuk, 
melyet a nagyobb anyagi eszközökkel ren
delkező gyári berendezésű vállalatok és a tár
sulatnak nagy körültekintéssel előkészített és 
nagy anyagi áldozatokkal létesített szobabe
rendezéseinél joggal irányadóul vehetünk. Ha 
pedig összehasonlítjuk a most még látható 
szobaberendezéseket azokkal, melyeket a kisebb 
mestereink még csak rövid 2—3 év előtt 
készítettek, akkor nem hogy visszaesést, hanem 
számottevő haladást kell konstatálnunk. 

így Hajts Jakabnak előkelően egyszerű 
úri szobája, Tálos Pál ebédlője és leányszobája 
(tervezte fia, Tálos Gyula), Kiss József, Líndner 
Manó, Füredi Bertalan és Kántor Tamásnak 
ebédlője (utóbbit tervezte Nemes Ödön), Mócsaí 
József és Thurnherr Gyula hálószobái (utóbbit 
tervezte Menyhárt Miklós), Domo
kos és Társának és Paál Gergely
nek úíí szobái (tervezte Símonkay 
Kálmán), úgy formai szempont
ból, mint a megmunkálás módját 

tekintve, mindenképpen számottevő munkák. 
Finom hangulatú Fodor Mihálynak citromfából 
készült és ezüst foglalatú rózsafaberakással díszí
tett hálószobája, melynek halvány lílaszínű szö
vetei kellemes színakkorddá egyesülnek a búto
rok melegszínű fájával. Faragó Ödön tanár, ki a 
bútortervezés terén már oly sok szép sikert ért 
el, ezúttal két mesterrel: Bányay Viktorral és 
Héber Antallal szövetkezett, akik két ebédlőt 
és egy hálószobát készítettek rajzai nyomán. 
Ezek között legelőkelőbb hatású Bányay Viktor
nak fényezett mahagóni-ebédlője. 

Bútorokról szólva, nem mellőzhetjük 
Vukovics és Kaufmannak remekművű dísz
szekrényét, palíszanderfábóí, ébenfa, rózsa- és 
kígyófa berakással (tervezte Hortí Pál), mely 
valóban mintapéldánya a lelkiismeretes és 
tökéletes asztalosmunkának. Ezt a szekrényt 
a st.-louísí világkiállítás bíráló-bizottsága arany
éremmel tüntette ki s a mostani kiállításon is 
méltó elismerés jutott készítőinek, mert meg
kapták arra a kereskedelemügyi míníster ipar
művészeti érmét. 

E helyen említjük fel a magyar asztalosság 
érdemes nesztorának és a magyar zongora
gyártás alapítójának, Thék Endrének zongorá
ját, mely alkalmul szolgált a bíráló-bízottságnak, 
hogy e jeles iparosunkat a vallás- és köz
oktatásügyi míníster állami nagy aranyérmével 
való kitüntetésre ajánlja, amelylyel honorálni 
akarta azokat a nagy érdemeket, amelyeket 
Thék a bútoripar, de általában az íparoskép-
zés terén szerzett. 

Mielőtt áttérnénk a kiállítás egyéb részei
nek ismertetésére, a bútorok csoportjára néhány 
általános megjegyzést óhajtunk tenni. Néhány 
éve annak, hogy a bútortervezők és készítők 
mindinkább elhagyják a múlt évtizedekben 
dívó építészeti részeket, párkányokat, oszlopo
kat, stb.-ket s a domború faragványok helyett 
a bútor nagy síkfelületeíbe beeresztett s azzal 
egy síkot képező díszítéseket, fa-, fém-, gyöngy
ház, stb. intarziákat alkalmaznak. E változást 

a bútor használhatóságának és gon
dozásának szempontjából örömmel 
üdvözölheti mindenki, különösen 
a háziasszonyok; de művészi szem
pontból is hálás feladatot tűz a 
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2. APPLIKÁCIÓS DÍSZÍTÉSŰ PÁRNAK. T E R V E Z T E KOPITS JÁNOS. 
K É S Z Í T E T T E KOVÁCS RÓZA. 

3. HÁLÓSZOBA. LINDNER MANÓ ÉS FIÁ-tóI. 
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4. BÁRSONY PÁRNAK E G E T E T T DÍSZÍTÉSSEL. RAUSCHER LUIZATÓL. 

5. POHÁRSZÉK. T E R V E Z T E TALOS GYULA. 
K É S Z Í T E T T E TÁLOS PÁL. 
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6., 7. GYERMEK-JATEKSZEREK. T E R V E Z T E VESZÉLY VILMOS. 
KÉSZÜLTEK A HEGYBÁNYA-SZÉLAKNAI ÁLL. 

GYERMEK-JÁTÉKSZER-KÉSZÍTŐ TANMŰHELYBEN. 



EOZIN-EDENYEK. KÉSZÜLTEK A PÉCSI ZSOLNAY-GYÁRBAN. 
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9. TÖBBRÉTEGŰ MARATOTT ÜVEGVÁZÁK. SOVANKA ISTVÁNTÓL. (UJ-ANTALVÖLGY.) 



10. BRONZ T E N T A T A R T O . HARASZTI JÓZSEFTŐL. 

I í . ASZTALDÍSZ. T E R V E Z T E MUHICS SÁNDOR. 
K É S Z Í T E T T E TARJÁN OSZKÁR. 

12. DISZSERLEG. 
T E R V E Z T E 
HORTI PÁL. 

K É S Z Í T E T T E K HIBJAN S. 
ÉS TARJÁN OSZKÁR. 
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13. EZÜST OVCSATT, 
14. NŐI MELI TŰ. 
TERVEZTE KOZMA LAJOS, 
KÉSZÍTETTE GOITEIN S. 
KAPOSVÁROTT. 

15., l é . , Í7. ZOMÁNCOS ÉKSZEREK. 
TERVEZTE ABT SÁNDOR, 
KÉSZÍTETTE TARJÁN OSZKÁR. 

18. ZOMÁNCOS ÉKSZERDOBOZ. 
TERVEZTE KARL ERNŐ, 
KÉSZÍTETTE TARJÁN OSZKÁR. 
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19., 20. BRONZHERMAK 
MÁRVÁNYTALAPZATTAL. 

MAROTHI R. GEZATOL. 
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tervező elé a bútoroknak egyszerű nagy síkok
kal való megoldása és azoknak beeresztett 
ornamensekkel való díszítése. 

Sajnos azonban, tervezőink különösen 
az utóbbiból gyakran sokat is adnak a jóból. 
Egyesek úgyszólván egészen beborítják a bútort 
intarziákkal, amelyek sokszor élesen válnak ki 
az alapból s ezáltal kellemetlen, nyugtalan 
hatást keltenek. Fokozzák még e nyugtalan 
hatást a rendszerint pazarul alkalmazott bútor
veretek, amelyekkel egyes tervezők valósággal 
visszaélnek. Derüre-borura alkalmazzák a vére
teket oly helyeken is, ahol azoknak semmi 
szerepük, semmi céljuk nincs. Például láttunk 
ágyakat erős fémszegélyekkel, szekrényeket, 
melyeknek felső részét a szokott párkány 
helyett tenyérnyi széles fémveretekkel borítot
ták, szekrényajtókon minden összefüggés nélkül 
a forgókkal és a kulcspaízszsaí óriási fém-
díszítményeket stb. 

A fémvereteknek effajta észszerűtíen alkal
mazásától tervezőinknek tartózkodníok kellene, 
mert nemcsak oktalanul drágítják a bútort, de 
határozottan vétkeznek a jó ízlés ellen is. Még 
arra is kellene ügyelníök tervezőinknek, hogy 
a fémveretekkel kerüljék a hivalkodó, lármás 
hatásokat. Nem kell mulhatlanul csillognia a 
veretnek, lehet az tompa fényű barnás vagy 
szürke, anélkül, hogy ezzel a bútor értékéből 
veszítene. Mostani kiállításunkon általában 
fényes alpakka és ezüstözött véreteket láttunk, 
amelyek sokszor nagyon nyugtalanul hatottak 
a sötét faanyagon. 

Az agyagípar terén a szokott módon a 
Zsolnay-gyár vezet irizáló eozín-díszedényeível. 
Megszoktuk már, hogy a magyar iparművészei
nek e remekeit szuperlatívusokban magasztal
ják. Mi csak örömmel jegyezzük meg, hogy 
e jeles gyár újabb munkái visszanyerték a helyes 
kerámiai jelleget s hogy azokon mérséklet és 
finomult ízlés érvényesül. 

Érdekesek és Lakatos Artúr tervei nyomán 
készült egy-két váza kivételével magyarosak 
Físcher Emilnek ugyancsak jeles 
tehníkával készült díszedényei, ap
róságai, amelyeken jobbára Pálin
kás Bélánakszínesen festett magyar 
népies életképeit alkalmazza díszí

tésképpen. Óhajképpen említ
jük fel, hogy e képecskékkel 
együttesen szereplő díszítmé-
nyeket jövőben szorosabb össz-
hangzásba hozza amazokkal; 
ezzel munkáinak művészi be
csét lényegesen emelheti. Úgy tudjuk, hogy 
e cikkeket különösen külföldön igen kedvelik 
s ezért is kívánatos lenne, hogy azok nemcsak 
tehníkaí, de művészi szempontból tökéletesek 
legyenek. 

Sovánka István, az egyesült magyarhoni 
üveggyárak új antalvölgyí gyárának derék 
maratómestere, ismét nagy szekrényt töltött 
meg finom színhatású üvegmunkáíval. Kár, 
hogy egyéb elfoglaltsága miatt úgyszólván csak 
szabad óráiban készítheti ezeket a valóban 
becses munkákat, amelyek itt-ott meg is köze
lítik Gallé és Daum világhírű üvegremekeít. 

Üvegmozaik ablak csak kettő volt a ki
állításon; mindkettő Mayböhm Károly műve, 
aki Pálinkás Bélának és Kölber Dezsőnek 
egT-egy magyaros dekoratív tájképét ízléssel 
alkalmazta üvegre. 

A bőrdíszművesség terén Físchhof Jenő és 
Tüll Viktor bevált mesterek mellett a Nádler 
tanár vezetése alatt álló (eddig még nem rend
szeresített) női iparművészeti tanfolyam munkái 
kötik le figyelmünket. Készítőik: Gondos 
Emma, Fuchs Margit, Schedel Dóra, Kiss 
Ilona, Dörre Ida és Hellebronth Gizella, minden 
egyes darabot külön-külön tervezik s szín 
dolgában is nagy változatosságot érnek el. 
A Nagy Sándor—Belmonte-féle bőrmunkák 
ezúttal újabb mintákkal nem gyarapodtak. 

Az ötvösművészet terén ezúttal Tarján Osz
káré az elsőség, aki részben már ismert ékszerei 
mellett néhány kelyhet, ékszerdobozt és ékszer
tartót állított ki és egyben mint díszítő szobrász 
is mutatkozik be, előcsarnokba való pávás kút
nak mintájával. Mellette Wísínger Mór magya
ros, Jerouschek K. és Móser József modern zo
máncos ékszerekkel, Miinek Adolf pedig Hortí 

Pál tanár rajza nyomán készült 
ezüst írókészlettel szerepel. 

A Dékáni-féle halasi csípke-
varróműheíy szokott magas szín
vonalú munkákat állított ki, a 

Magyar Iparművészet. 2 

Agyag, 
üveg, bőr, 
ötvösség. 
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Csipke, 
bársony
munka, stb. 

Somogyi 
népművé
szet. 
Játékszerek, 
Kriesch, 
Maróti. 

melyek hatása alól a hazai 
divatcikkek iránt annyira bi
zalmatlan magyar hölgyközön
ség sem tud ma már elzárkózni. 
Ennek örvendetes jele az, hogy 
az éveken át nehéz anyagi gon
dokkal küzködő műhelynek ma 

már annyi megrendelése van, hogy alig tud 
azoknak megfelelni. 

A műkedvelő hölgyeink körében ujabban 
annyira felkarolt bársonyégetési munkák javát 
most is a technikai eljárásnak feltalálója: Mír-
kovszkyné hozta a kiállításra. Kívüle Rauscher 
Lujza, Mocsáry Ilona, Hengl Emma és Ko
vács Jenő tűnnek ki Ízléses munkáikkal. 

Bronzok, szőnyegek, csillárok, az Izabella
egyesület hímzései, népies majolíkák, egy-egy 
kovácsolt vasmunka Forreíder és Schillertől, 
Sárváry Jánostól, domborított rézmunkák 
Jancsuráktól, butorveretek Teíchner Ádámtól, 
a máramarosi szövő- és hímzőműhelynek sző
nyegjei és hímzései mindannyi derek munkák, 
melyek becsületére válnak készítőiknek. Ujak 
(bár a karácsonyi ajándékokul kínálkozó tár
gyak között szokatlanul hatnak) Gerenday 
kisméretű síremlék-mintái, melyekkel komoly 
törekvését mutatja a síremlékeknek művészi 
megoldására. 

A kiállításnak két érdekes csoportjáról 
kell még megemlékeznünk, értjük a gyermek
játékokat és a somogymegyeí népművészeti 
munkák gyűjteményét. 

Utóbbiak úgy kerültek a kiállításra, hogy 
a Magyar Iparművészeti Társulat a muít nyá
ron rendezett kaposvári kiállítása alkalmával 
megbízta Míhalík Gyula ottani gymnasíumí 
tanárt, hogy gyűjtse össze a megye területén 
még tt-ott található népművészeti munkák
nak javát, hogy azok a kaposvári kiállítás kap
csán bemutathatok legyenek. 

Az ekképpen gyűjtött munkák jó részét 
látjuk a kiállítás három szekrényében; főleg 
szőttesek, hímzett és kivarrott ködmenek, bun
dák, kisebb faragványok, ú. n. pásztorművé-
szetí tárgyak szaruból, csontból, stb. Üde, szín
gazdag formavilágot tárnak elénk a magyar 
nép díszítő kedvének e megnyilatkozásai, 
a magyar tervező művészeknek a dolga, 

hogy e munkák szellemébe belehatoljanak 
s azokból ihletet merítsenek a maguk tevé
kenységéhez. 

A másik csoport, a melyet említettünk: 
a gyermekjátékszerek csoportja is sok örven
detes jelenséget mutat. Veszély Vilmos, aki 
hivatásszerűen foglalkozik a gyermekjáték
szerek tervezésével, ismét újabb mintákkal 
örvendeztette meg a gyermekvilágot. Kívánatos, 
hogy a szülők hathatósan karolnák fel az 
immár jó ösvényen haladó magyar já-tékszer-
ípart, melyet a kiállításon három műhely kép
visel: a hegybánya-széíaknaí áll. játékszerké-
szítő tanműhely, Werther Hugó békéscsabai és 
Maugsch Róza és fia bártfaí gyárai. 

Ismertetésünk végété hagytuk a kiállítás
nak művészi szempontból kétségtelenül leg
becsesebb tárgyait: Kríesch-Belmonte gobelinjét 
és Maróthí R. Géza szoborműveít. 

Kriesch Aladár egyike művészeink leg
erősebb, hajthatatlan egyéniségeinek. A cinque
cento tisztult eszmekörében él ; művészetében 
rokon a praerafaelítákkal, de nem szolgai 
utánzója azoknak, hanem művészete kifejezője 
lelkületének, amelyet a legnemesebb ideálok 
vezetnek. Szerencsére akadt rokonlelkű művész
ember, Belmonte Leó, aki gobelinjében tűvel 
és fonállal híven valósította meg gyönyörű 
idilljét, amelyben a vonalak és színek nyugodt 
összhangban egyesülnek. 

Maróthí két hermája szílént és bachansnőt 
ábrázol, széles, erőteljes plasztikával. A részle
teket mesterien rendeli alá, hogy az egységes 
hatást annál teljesebbé tegye. Ugyanez a törek
vése érvényesül a mintegy négy méter magas, 
rézből domborított s az új zenepalota számára 
megrendelt géniusz szobrán, mely a milánói 
kiállításon is bemutatásra kerül. Itt is ki kell 
emelnünk Steíner Ármin és Ferenc ércmű-
gyárosok érdemét, akik a hatalmas szobrot 
aránylag rövid idő alatt kifogástalanul dom
borították rézbádogból, mely kiváló munkáju
kat a kereskedelemügyi míníster állami érmé
nek adományozásával jutalmazta. 

Ezzel vázlatos képét adtuk karácsonyi 
kiállításunknak, mely ha nem is mutat fel 
sok nagyszabású alkotást és újdonságot, min
denesetre elég anyagot ad arra, hogy a ma-
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gyár iparművészet bár lassú, de fokozatos 
fejlődését lássuk benne. 

Ezt a fejlődést elősegíteni minden magva* 
embernek kötelessége. Ezért nem érthetünk 
egyet azokkal a lapnyilatkozatokkal, amelyek 
e kiállítást „gyatrának" s dekadensnek mond
ták. Ily kemény jelzőket a kiállítás nem 

érdemelt; de ha volna ok is ily könyörtelen 
bírálatra, mint a hogy nincs, akkor sem 
szabadna ily módon visszariasztani a magyar 
közönséget a magyar íparművészettől s meg
nehezíteni a magyar iparművészet fellendíté
sére irányuló, nehéz munkával járó, komoly 
és önzetlen törekvéseket. 

W. MORRIS ÉS REFORMTÖREKVÉSEI 
ÍRTA: KRÍESCH ALADÁR. 

A napokban egyszerű, de kiváló művészi ízléssel szerkesztett könyvecske került korlátolt számú példányban 
forgalomba, mely magába foglalta annak a négy fölolvasásnak tartalmát, melyet jeles művészünk Kríesch Aladár 
a lefolyt évben tartott a Műbarátok Körében.* Az egyes fölolvasások cimeí: Ruskín művészi hitvallása ; W. Morris és 
reformtörekvései; A praerafaelíta kör irodalmi működéséről; A praerafaelíta képírók. 

Ezek között a második fölolvasás tartama bennünket közvetlenül érdekel, mert nem csupán Morrísnak messze 
kiható, alapvető munkásságát ismerteti, hanem bepillantást enged a modern iparművészet igazi apostolaínak szellemi műhe
lyébe. Ezért — azt hisszük — t. Olvasóink hálával fogadják, ha a sok aktuális vonatkozásai miatt is igen érdekes és 
tanulágos értekezést az illusztris szerzőnek szíves engedelmével a következő bő kivonatban ismertetjük s 

A MIT RUSKIN hangos szóval követelt, hogy 
^ A az élet minden megnyilatkozásának mű-

JL %m vészi tartalmat kell adni — ezt a köve
telést kézzelfogható valósággá varázsolta W. Mor
ris. Ha a művészetek egyáltalában Ruskín fellé
pése óta, úgy níveau, mint elterjedés tekinteté
ben igen nagyot haladtak is egész Európában 
— mégis mindenek előtt otthonunk, a minden
napi élet művészete, az iparművészet az, amely 
azóta valósággal halottaiból támadt fel és várat
lan virágzásnak indult mindenfelé. Es amint 
ezen mozgalom szellemi megindítójának Rus-
kínt tekinthetjük, ép oly joggal említhetünk a 
modern iparművészet újjászületésénél egy másik 
nevet: a Wíllíam Morrísét. Ruskín így ír i 
„Az egyedüli tétel, amelyet hirdetünk, az utálat 
minden elől, ami vaskalapos és dogmatikus, 
ahelyett, hogy tapasztalaton alapulna és hasz
nos volna; ennélfogva soha sem lesz egy tanít
ványom sem „Ruskíníszta", nem az én irányo
mat fogja követni, hanem saját lelkének érzel
meit s Teremtőjének sugallatát." Ez a mondás 
mindenben talál Morrísra, aki pedig mindenek 
között a legteljesebben s leghívebben valósította 

* Kríesch Aladár: Ruskínről s az angol praeraf aelítákról. Budapest, 
Franklin Társulat. A még meglevő néhány bekötött példány 4 korona 
árban megszerezhető a H . Iparművészeti Társulat titkári hivatala útján. 

meg a mester tanait, Ruskín beérte azzal, ha a Ruskín 
szunynyadó szellemet felrázta % Morris fanatís- tanítása. 
musa s títání energiája itt nem állhatott meg. 
Amely perczben megszállta őt az igazság ihlete, 
ő annak rögtön cselekedetben is adott kifejezést. 
Nála az ige azonnal testté is vált. Munka
képessége, sokoldalúsága majdnem megfogha
tatlan. Gyakorlati tehetsége, amelylyel meg
érezte, hogy míképen lehet valamely dolgot — 
lett légyen az ház, vagy bútor, vagy cserép, 
vagy szőnyeg, vagy könyv vagy más egyéb — 
a lehető legjobban s az anyag követelményei
nek megfelelően megcsinálni — bámulatra 
méltó. Mert nála a jó és a szép körülbelül 
egy volt; tudta jól, hogy ami igazán becsülettel, 
szeretettel és céljának megfelelően van elké
szítve, annak egyúttal szépnek is kell lennie. 
Tehát, amit röviden így szoktunk mondani: 
minden művészi vagy íparművészí alkotás szép
ségét szerkezete adja meg; annak egyszerűsége 
és célszerű volta. Azóta az 
ügyes és tehetséges művészek 
száma, kik ezen alapvető elv 
zászlaja alatt küzdenek és 
diadalokat aratnak, ugyan
csak megszaporodott"; de olyan 
hatalmas, sokoldalú tehetsé-
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