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FÉMET A HADSEREGNEK! Bizonyos 
fémeknek és ötvözeteknek a hadsereg 

szükségleteire való beváltásáról szóló, eddig 
ismeretessé vált rendeletek nemcsak egyes 
iparágak érdekeit érintik, hanem kihatnak 
úgyszólván minden háztartásra is. Ámbár 
minden magyar honpolgár szívesen elismeri 
a hadsereg jogos követelését, a beváltás 
módjára, illetőleg a rekvirálás alá eső tárgyak 
beszolgáltatásának sorrendjére nézve több-
felől igen figyelemreméltó észrevételek hallat-
szanak, amelyek megérdemlik az illetékes 
körök méltánylását. Ilyen igazságos és a had-
sereg érdekeivel összeegyeztethető kívánság 
mellett érvel Végh Gyula, bozsoki földbirtokos 
lapunk szerkesztőjéhez intézett közérdekű 
levelében, melyet ezért egész terjedelmében 
itt közlünk: 

Igen tisztelt Szerkesztő Úr ! 
A fémtárgyak beszolgáltatására vonatkozó ren-

delkezések, amennyiben eddig ismeretessé váltak, 
nálunk nem tartalmaznak oly határozmányokaí, 
melyek a művészi értékű vagy történelmű becsű 
tárgyakat megoltalmaznák. Legalább is sok félre-
értésre vezethet az a körülmény, hogy csakis a 
nélkülözhetetlen és a nehezen beszerezhető fémtár-
gyak mentesíttettek a beszolgáltatás kötelezettsége 
alól, míg ellenben „egyszerű" tárgyak, tekintet 
nélkUl egyéb tulajdonságaikra, beszolgáltatandók 
lesznek. 

Már pedig, mint tudjuk, az egyszerűség magá-
ban véve nem egyértelmű a művészileg értéktelen-
nel. Sőt ellenkezőleg. Éppen a nemes, egyszerű 
formák között sok szép is akad, míg ellenben az 
olcsó gyári munka, a nagyközönség ízlése szá-
mára készUlt tucatcikk rendszerint cifrasággal, orna-
mentikával túl van terhelve. Éppen a fémtárgyaknál 
nem a dísz vagy az egyszerűség, hanem a kész í -
t é s m ó d j a , a m ű v e s s é g adja meg a készítmény 
művészi értékének kritériumát. 

A rekviráló közegek azonban az utasítás sza-
vaihoz kell hogy alkalmazkodjanak, tőlük szak-
értelmet feltételezni nem is lehet. Viszont a közön-
ségnek sincsen megadva a lehetőség, hogy meg-
mentsen valamely „egyszerű", de művészileg érté-
kelt tárgyat, mely ekképpen a tulajdonosra nézve 
épp úgy mint az ország iparművészeti vagyonára 
nézve csakugyan pótolhatatlanul elvész. Hogy csak 
egy példát említsek : a néhány előkelő családban 
nemzedékeken át kegyelettel őrzött rézedény tény-
leg egyszerű, nem is nélkülözhetetlen, amennyiben 
használatban alig van, csak a konyha díszéül szol-
gál, a háziasszony büszkesége. Mégis sok család 
ezerszer szívesebben szereltetné le a rézkilincse-
ket, a kályhaajtőkat, szívesebben adná oda cifrább 
modern fémtárgyait, de sőt bútorait is (rézágya-
kat stb.), mintsem hogy a becses családi erek-
lyéktől megválni kényszerüljön. Éppen mert már 
csak kevés van belőle s maholnap múzeumokba 
való ritkaságszámba mennek, nem lehet tisztán 
anyagértéküket tekinteni, mely korántsem fedi valódi 
értéküket. 

Tudjuk jól, hogy a mai időkben szentimentális 
tekintetekkel előhozakodni nem szabad. Hisz a 
háború mindnyájunktól súlyos áldozatokat követel 
vagyonban, életben, szeretetben. Megtanított mind-
nyájunkat, hogy a közérdek javára le kell mon-
danunk sok mindenről, olyanról is, amit azelőtt 
elvitázhatatlan tulajdonunknak, jogunknak tekin-
tettünk. A luxus, a cifrálkodás legkevésbbé szolgál-
hat ürügyül a kötelezettségek alól való kibúvásra. 

De hogy a szép, a művészi, a multak emléké-
vel járó praetium affectionis nem szűnt meg létezni 
és hatni, ennek hangoztatásában a hadviselő álla-
mok versenyeznek. Mindent alárendelnek az egye-
dül mérvadó katonai szempontnak, de igyekeznek 
óvni, kímélni a művészetek, a történeti emlékeknek 
semleges határait. Vájjon ki merne arra még csak 
gondolni is, hogy a városaink terein díszlő bronz-
szobrok nehéz érctömegeit lövedékek készítésére 
beolvasszák ? 

Ped ig . . . 
Németország, a sokat ócsárolt militarizmus hazája, 

hol hasonlíthatatlanul nagyobb a művészi értékű 
fémkészítmények mennyisége ; Németország, mely-
nek népe áldozatkészségében nem ismer határt s 
bizonyára szó nélkUl feláldozná ezeket is a haza 
oltárára, mégis kerülni óhajtja a felesleges vanda-
lizmust és sokkal konzervatívabban jár el, mint 
mi, midőn megállapítja, hogy a műtárgyak és a 
r é g i ö r ö k ö l t d a r a b o k (Kunstgegenstände und 
alte Erbstücke) a bejelentés kötelezettsége alá nem 
esnek. A tulajdonosra bízza annak megítélését, 
vájjon valamely fémtárgy ilyennek minősíthető-e, 
úgy okoskodván, hogy az anyag, mely ily módon 
elkerUli az olvasztókemencét, nem éri meg a kese-
rűséget, melyet elvesztése tulajdonosának okozna. 
Inkább kívánjanak tőlünk olyant, aminek nélkülö-
zése kényelmetlenséget, költséget okoz, mint a leg-
pótolhatatlanabbat, ami csak létezik : művészi érté-
ket. Még ha embertársaink szenvedéseinek enyhí-
tésére, életek mentésére kellene ; de előttünk lebeg 
a békés tűzhelyek büszkeségének jövendő közvet-
len célja : az öldöklés, és teljesen megértjük sok 
jó hazafinak, honleánynak szomorúságát, ha tőle 
éppen azt veszik el, amihez legjobban ragaszkodik 
s ami talán az egyedUli családi emlék a múltból : 
a régi rézedényt. 

A városokban rengeteg sok a teljesen felesle-
ges dísz, kávéházi cifraság, bankok, üzletek, lépcső-
házak, mulatóhelyek csillogó rézfelszerelése, mely-
hez sem üzleti érdek, sem művészi érték, sem 
érzelmi momentum nem kapcsolódik : legyen ezeké 
az elsőbbség a rekvirálásban. A rekvirálásra vo-
natkozó utasításokat pedig a németekéhez hasonló 
irányban kellene kiegészíteni a l e h e t ő l eg l ibe -
r á l i s a b b a n , úgy hogy a régi történeti vagy mű-
vészi becsű fémtárgyak csak a l e g v é g s ő szük-
s é g esetén kerüljenek sorra ; ott pedig, ahol a 
visszatartatni kívánt tárgyak minőségét és műérté-
két illetőleg kétségek merülnének fel, hozzáértő 
szakközegek ítéletéhez lehessen appellálni. 

Úgy gondolom, elsősorban az Iparművészeti Tár-
sulat feladata, hogy itt szavát felemelje és az ille-
tékes tényezőknél az Ugy érdekében közbenjárjon, 
szükség esetén a közönséget félreértések elkerü-
lése érdekében megfelelően tájékoztassa. Nem két-
lem, hogy meg fogja találni a módot a katonai 
szükségnek a kegyelettel és az iparművészet érde-
keivel való összeegyeztetésére. Kiváló tisztelettel 

Bozsok, 1915 október hő 5. Végh Oyula. 

Ez a finom szellemű és szépen megokolt 
javaslat megértésre talált az Iparművészeti 
Társulat vezetőségénél is, amely felterjesztést 
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321. Gyöngyház- és békateknőberakással díszített lábas 
szekrény felső része. Németalföld. XVII. század. 322. Dió-
fából faragott kelengyeláda. Olasz. XVI. század vége. 

321. Oberteil eines Schrankes mit Schildpatte und Perlmut-
ter-Intarsien. Niederländische Arbeit. XVII. Jahrh. 322. Truhe. 
Nussholz. Italienische Arbeit. Ende des XVI. Jahrhunderts. 
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324. Tölgyfából faragott emeletes szekrény. Felsőrajna 324. Schrank aus Eichenholz geschnitzt. Oberrheinisch, 
vidéke. XVII. század. Nemes Marcel úr a jándéka. XVII. Jahrhundert. Geschenk des Herrn Marcel v. Nemes. 
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326. Mahagónifából faragott szék. Angol. XVII. század 
vége. Ú. n. William and Mary-stílus. 327. Tölgyfából fara-
gott, nádfonatú szék. Angol. XVII. század. 

327 

326. Sesse l aus Mahagoni geschnitzt. England. Ende des 
XVII. Jahrhunderts. Sogen. William- and Mary-Styl. 327. 
Sesse l aus Eichenholz geschnitzt mit Rohrgeflechte. 
England. XVII. Jahrhundert. 



328. Rózsafával burkolt és paliszanderfával berakott kom-
mode, bronzveretekkel. Francia. XVIII. század közepe. 
Jel : Criaez. 329. Mahagónifával burkolt, sz ínes berakások-
kal, sárgarézveretekkel díszített kommode. Francia. XV11I. 
század vége. Jel : P. Roussel. 

328. Kommode mit Rosenholz furniert, Palisander ein-
gelegt und Bronzbeschlägen. Frankreich. Mitte des XVIII. 
Jahrh. Bez. : Criaez. 329. Kommode mit Mahagoni furniert, 
farbigen Hölzern ei ngelegt und Messingbeschlägen. Frank-
reich. Ende des XVIII. Jahrhunderts. Bez. : P. Roussel. 

323 





331 332 

333 

33'. Selyemfából (salinwood) faragott szék. Angol. XVIII. 
század vége. Ú. n. Sheraton-sti lus. 332. Tengerentúli fából 
faragott szék. Angol. XIX. század közepe Glück Frigyes 
úr ajándéka. 333. Settee. Mahagónifából faragott, párnázott 
pad. Angol. XVII-XVIII. század. Ú. n. Chippendale-stílus. 

33'. Sessel aus Satinwood geschnitzt. England Ende des 
XVIII. Jahrh. Sogen. Sheraton-Styl . 332. Sessel aus Uber-
seeischem Holz geschnitzt. England. Mitte des XIX. Jahrh. 
Geschenk des Herrn Friedr. Glück. 333. Gepolsterte Bank, 
Settee, aus Mahagoni geschnitzt. England. XVII—XVIII. 
Jahrh. Sogen. Chippendale-Styl. 
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354. Könyvszekrény mahagónifából, festett díszítmények- 334. Bücherschrank aus Mahagoni, mit gemalten Ornamen-
kel. Angol. XVIII. század vége. Ú. n. Sheraton-st i lus . ten. England. Ende des XVIII. Jahrh. Sog . Sheraton-Styl . 
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335. Kandallókeret. Fa, kemény stukkó-díszítésekkel. 
Angol. XVIII. század vége. Ú. n. Adam-stílus. 336. Asztal 
mahagonifából, aranyozott bronzdíszítésekkel. Orosz. XIX. 
század eleje. 

• 

335. Kaminrahmen. Holz mit Verzierungen aus hartem 
Stukko. England. Ende des XVIII. Jahrhunderts. Sogen. 
Adam-Styl. 336. Tisch aus Mahagoni mit vergoldeten 
Bronzbeschlägen. Russland. Anfang des XIX. Jahrhunderts. 
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intézett a honvédelmi, kultusz- és a keres-
kedelmi minisztériumokhoz az iparművészeti 
szempontból s a háztartások szempontjából 
megóvandó fémtárgyak kímélése érdekében. 
Kapóra jött ebben a tekintetben a Társulat egyik 
választmányi tagjának, M e n y h é r t Miklósnak 
körültekintő és alapos elaborátuma, amely 
ugyancsak a fémtárgyak rekvirálását fejtegeti 
s egészen más alapot ajánl, mint a hivatalos 
rendelet. Menyhért számadatokkal bizonyítja 
be, hogy a hadvezetőség szempontjából is 
és a háztartások szempontjából is sokkal 
előnyösebb volna a rekvirálást elsősorban 
a kilincsekkel, kilincspajzsokkal és a víz-
vezetéki csapokkal kezdeni s csak ha ezek sem 
bizonyulnának elegendőknek, akkor rátérni a 
konyhai és háztartási tárgyakra. A hadveze-
tőségre annyiban volna ez előnyösebb, mert 
ezen az úton Magyarországon megközelítő 
becslés szerint 10—12 ezer tonna súlyú réz-
hez jutnának, sokkal többhöz, mint a terve-
zett módszerrel. A lakosságra pedig azért 
volna ez előnyösebb, mert a károsodás, mely 
a rézkilincsek beváltásánál éri (a vásárolt 
tárgy értéke és a kifizetési ár közti külön-
bözet) kilogrammonként 1 kor. 50 fillér, míg 
a főzőedényeknél, gyertyatartóknál stb. ez a 
különbözet kilogrammonként 3 korona, ami 
végeredményben, hacsak ötezer tonnás rekvi-
rált rézmennyiséget veszünk is alapul, az egész 
országra nézve vagy huszonöt millió korona 
értékkárosodást jelent, oly károsodást, mely 
még növekszik azáltal, hogy a háború után 
is e tárgyak újból való beszerzése drágább 
lesz, mint például a rézkilincseké, melyeket 
egészen jól fognak pótolni a vas-, üveg-, fa-
és egyéb kilincsek. Menyhért számadatai oly 
meggyőzőek, hogy hozzájuk véve Végh Gyula 
érzelmi motívumokból fakadó szempontjait, 
kell hogy gondolkozóba ejtsék s az utolsó órá-
ban más elhatározásra bírják azokat a köröket, 
melyeknek a rendelkezés joga adva van. 

LAPUNK A LÖVÉSZÁRKOKBAN. EGY 

' fiatal iparművész, aki az olasz harctéren 
küzd mint tartalékos hadnagy, itt jártában 
elmondta nekünk, hogy ő és bajtársai mennyi 
szeretettel forgatják a Magyar Iparművészetet 
fedezékeikben. Nemcsak magyarok, de német 
tisztek is örömmel ismerkednek meg azzal 
a magyar iparművészeti mozgalommal, mely-
nek e háborúban is hű krónikásai igyekszünk 
maradni. Más oldalról is tudjuk, hogy észa-
kon és délkeleten a veszedelmes árkokban 
és az egyhangú hadtápszolgálatban egyforma 
érdeklődéssel nézik és olvassák folyóiratun-
kat s tudunk olyan hadbavonult iparművész-
ről is, aki — hadműveleti területen — még 
egy pályázati felhívásnak is eleget tett. Min-

ket örömmel és büszkeséggel tölt el a gon-
dolat, hogy a nagy háború harcosainak a 
békés élethez, a munkához és művészethez 
való tartozandóságukat ápolhatjuk, szívesen 
küldjük ezentúl is utánuk lapunkat, ha kérik, 
s gyönyörűségünk lesz az, ha egy diadalmas 
háború végével friss jókedvben elmondják 
nekünk, hogy e nehéz időkben üdülés és 
szórakozás volt nekik a Magyar Iparművé-
szet lapjait forgatni. 

À SZOBROK SZÖGBEVERÉSE ELLEN. 

A mi mozgalmunkat, azt a mozgalmat, 
melyet Társulatunk és lapunk annak idején 
szobroknak szögekkel való eléktelenítése ellen 
indított, sokan okvetetlenkedésnek és a kegye-
letes céllal össze nem férőnek bélyegezték. 
Pedig mi nem a kegyelet, még csak nem is 
a szögbeverés ellen foglaltunk állást, csak 
az ellen, hogy erre a célra egy semmiképpen 
sem alkalmas objektumot, a művészi plasztika 
alkotását vegyék alapul. Hogy mennyire iga-
zunk volt, azt megerősíti most M u t h e s i u s 
Hermann, a kiváló német építész és esztéti-
kus, aki szintén nem állhatta meg szó nélkül 
azt az egyre jobban terjedő járványt, mely 
a „vasvitézek", „beszögelt Hindenburgok", 
„kikalapált tartományi védőszent"-ek terje-
dése körül Németországban s egyebütt dúl. 
Ő is azt tartja, hogy emlékműbe s kivált 
figurális jellegű emlékbe szöget verni érthetet-
len, sőt egyenesen bántó dolog. Ezt a moz-
galmat tehát helyes mederbe kell terelni s 
oly irányt kell neki szabni, mely — a „Tag"-
ban megjelent cikkéből idézünk — nem ellen-
kezik esztétikai érzületünkkel. Muthesius ezért 
mint a W e r k b u n d egyik elnöke, e szövet-
séggel pályázatot Íratott ki a Werkbund tagjai 
számára oly vázlatok s tervek számára, 
melyek szögbeverésre alkalmasak. E felhívás 
gazdag eredménnyel járt. 250 terv érkezett be s 
ezek közül — egyetlen egy sem volt képmás 
vagy figurális tárgyú szobor. Ellenben annál 
több volt a címer, a pajzs, a vaskereszt, az 
álló pózna, az ajtó, a talapzat reátett tár-
gyakkal, álló és függő kardok stb. A pályá-
zat is igazolta azt a felfogást, hogy minden-
nel, ami az emberi formákat vagy a realisz-
tikus világot fejezik ki, ellenkezik a szöge-
cselés. Muthesius azonban tovább is megy a 
témáról való fejtegetéseiben. Megállapítja, 
hogy a kikalapálás igazi területe mindig a 
síklap marad s az a tábla, melyet egy falba 
illesztenek s amelynek síkdíszítményei vannak, 
akár egy címer legyen az, akár egypár jelszó 
vagy más efféle, mindig méltóbb lesz arra, 
hogy szögeket verjenek bele, mint a figurális 
tárgy. Azt is meg lehet vele együtt érteni, ha 
az efféle emlékek felállítása helyének a város-
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ligeteket tartja alkalmasabbaknak, mint az utcá-
kat vagy tereket, mert a lombsátor, amely 
körülveszi, a legméltóbb s legszebb keret, 
azonkívül az egész emlék jobban körülzár-
ható, elhatárolható s ezzel az enyészettől meg-
óvható. Csupa olyan gondolat, amelyeket nem 
ártana megszívlelni Berlinben és — egyebütt. 

VARSÓ É S MŰEMLÉKEI. Csak kevesen 
tudják, hogy a hajdani Lengyelország e 

mostanában sokat emlegetett fővárosa, mely-
nek ipari és kereskedelmi gazdagságáról 
gyakran szó esik, egyik legszebb városa is 
Európának és hogy műemlékekben való gaz-
dagsága vetélkedik a legszebb fővárosokéval. 
Történeti eredete ugyan csak a tizenharmadik 
századig nyúlik vissza — egész sor kisváros 
van a közelében, melyek jóval régebbiek —, 
de a tizenhatodik század vége felé III. Zsig-
mond uralkodása után már egy pompás 
székváros fejlődik belőle és lassanként túlszár-
nyalja Krakót, mely azelőtt is, azóta is foly-
ton vetélytársa volt Varsónak. Egy egész 
nagy városrész maradt fenn zeg-zugos utcák-
kal, szobrokkal, történeti reminiszcenciákkal 
ez időből, de csak egyetlen középkori szép 
temploma van, a gótikus pompával épült 
Szent János székesegyház. Annál nagyobb, 
impozánsabb az a művészet, melynek emlé-
keit késői reneszánsz-, bárok- és rokokó-
építészek hagyták itt. A tizenhetedik század-
tól kezdve egyik főúri palota a másik nyomán 
támad s a Kazanowskiak, a Koniecpolskiak 
fejedelmi fényűzése kifejleszti az új várost, 
mint egy életvidám, előkelő főnemesség rezi-
denciáinak ragyogó területét. Az igazi virág-
zás ideje a szász királyok korszaka Varsóban, 
amikor a szász eredetű uralkodócsalád a 
tündéri kertek színpompáját hintette el a fő-
rangú palazzok közé. Legszebb emléke ennek 
a város kellő közepén levő s ma is „szász 
ke r f -nek nevezett park, nyirott fáival, pompás 
szökőkutakkal, igazi Lenótre-stílusban, mely 
körül lassan egy egész új városrész alakult 
ki: a krakói, úgynevezett „külső város". 
Egyetlen nagy boulevard szegi át, de a város-
építésnek sokféle raffinementjával vezetve. 
Templomok, paloták s a monumentális építés 
legszebb alkotásai közt siklik végig s a 
helyzet szerint hol intim térré kerekedik, hol 
hatalmasan kiszélesedő medre a nagyvárosi 
forgalomnak. A pointje egy koketten-elegáns 
sárga palota, a híres Lacienski-kastély, egy 
valóságos kis ékszer a ragyogó zöld park 
kellő közepébe foglalva, virágok és fák közül 
kivillanva. Varsó egész művészi jellege nem 
is annyira egyes emlékei gazdagságában van, 
hanem inkább városképének egységes és 
mégis sokszínű rétegeződésében. Hol a régi 

lengyel nemesség s kivált a nagy nemzeti 
király Poniatowsky Szaniszló pompás élni-
vágyó temperamentuma, hajdani büszkesége 
szökik a szemünkbe, hol a zsidónegyed pisz-
kossága keveredik össze a lengyel proletariá-
tus szegénységével. Útjai, Visztula-hídjai, egy 
élő szerv ütőerei, melyek sajátos lengyel 
véralkatot árulnak el és mintha csak jelképezné 
az egész város, hogy itt utolsót és mélyet 
lélekzik az európai kultúra Kelet felé vonul-
tában, mert ami utána következik, csak a 
nehéz és ködös moszkovitizmus. 

FRANCIA TEMPLOMÉPÍTŐ NÉMET BAR-
BÁROK. Az entente telekiabálja a vilá-

got : nézzétek, mint dúlják fel a német hor-
dák legszebb épületeinket s templomainkat. 
Azalatt a németek szépen helyreállítják a belga 
s francia földön megsérült, felrobbantott és 
saját honfitársaik fegyvereitől csúffá fett mű-
emlékeket is. Nemcsak bizottságok, építészek, 
pionírok s a katonai kormányzat, hanem a 
fronton küzdő „barbárok" is. A Die Kirche 
című német folyóirat egy népfelkelő katona 
levelét közli, aki a polgári életben gépszedő 
s most a francia harctéren küzd. Ez a ka-
tona az egyik északfranciaországi helység 
templomának ajtaján a következő németnyelvű 
versikét olvasta : „Három éve hagyja dűlni 
M. község a templomát, mit a 10/109 század 
három nap alatt megreparált." A felirat való-
ban igazat mond : a templom tornya három 
évvel azelőtt beomlott és a főkaput erősen 
megrongálta. Azóta a franciák nem értek rá 
a bejáratot kijavítani. A német katonák fog-
ták magukat s a bejárat mindkét oldalát az 
ott nagy számmal található fehér kréfakőből 
újjáépítették s mikor evvel készek voltak, új 
femplomajtót is csináltak. A templom nemcsak 
helyreállt ezzel, hanem mostani külsejével az 
egész községnek díszévé is lett. Akik majd 
a német barbárok pszichológiáját meg fogják 
írni e világháborúban, e jellemző kis esetről 
meg ne feledkezzenek ! 

HANSA. Hansa egyik réme a londoni publi-
kumnak. Mikor ködös éjszakán megjele-

nik a Tower felett, a jámbor bankárok és a 
hipokrita politikusok rémülten hányják a ke-
resztet. Mert Hansa a német légi flotta egyik 
legbátrabb madara és a Zeppelin német lég-
hajóépítő részvénytársaság legszilárdabb, leg-
szebb egysége. A váza csupa vas, a súlya 
meghazudtolja az óránkénti 200 kilométeres 
sebességét. Hansa könnyű, kecses, búgva 
hasítja a levegőt és úgy ível, mint egy fecske. 
Hogy mi itt Hansával miért foglalkozunk egy 
iparművészeti folyóiratban ? Nos, mert Hansa 
nemcsak repülni, bombát dobni, felderíteni 
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és halálra rémíteni tud, de azt is tud : ipar-
művészetet kifejezni. Ennyire kényes egy né-
met léghajóépítő társaság, nemcsak technikai 
tökéletességet kíván a Zeppelinjeitől, hanem 
ízlést, kényelmet s bizonyos értelemben vett 
fényűzést is. Egy léghajónak, csakúgy mint 
egy hadihajónak vagy egy páncélos automo-
bilnak megvan a maga mérnök-esztétikája, 
a maga célt kifejező szerkezeti képe, a maga 
biztosan lendülő körvonala, melybe már bele 
is van írva rendeltetése: az erők kiegyen-
súlyozása és a sebesség. Hansának azonban 
nemcsak architektúrát kell kifejezni a külse-
jével, hanem célszerű szépséget is a belse-
jével. Ezért bízták a kabinja megtervezését 
egyik legjelesebb német iparművészre, Pan-
kokra. S a képe arról győz meg, hogy Hansa 
ebben a tekintetben is gyönyörű munka. Egy 
hosszú, keskeny termet látunk rajta, melyet 
két oszlopsor tagol, amelyeken a mennyezet 
nyugszik. Oldalt csupa széles tükörablak, 
amelyek mellett jobboldalt is, baloldalt is, 
mint a vasúti étkezőkocsiban, úgy sorakoz-
nak a kényelmes karosszékek. Előttük fel-
csapható asztalka, így dolgozik kényelmesen, 
szinte elegáns környezetben a légi utas. Egy-
szerű, jó bútorszövetek, a támlákon finom 
hajlások, a peremek párnázva, minden ragyog 
a tisztaságtól — az ember önkéntelen is 
kedvet kap egy légi utazásra. Hansa a né-
met technikai kultúra gyönyörű bizonysága 
s egyben dokumentuma annak, hova min-
denüvé el fog egykor jutni az emberi kör-
nyezet széppétevésének gondolata a felhőkön 
és a levegőn átal. 

KA R Á C S O N Y I IPARMŰVÉSZETI VÁ-
SÁRT rendez ezidén is az O. M. Ipar-

művészeti Társulat az Iparművészeti Múzeum-
ban. A bejelentések a háború ellenére is oly szép 
számmal érkeztek be, hogy immár biztosra 
vehető, hogy a kiállítás változatos és gazdag 
lesz. A tárgyak beküldésének végső határideje 
november hó 20-dika; a megnyitást ugyané 
hó végére tervezi a kiállítási bizottság. A kiál-
lítás megtekinthető lesz hétköznapokon9—l-ig 
és 3—7-ig, vasár- és ünnepnapon 9—t-ig. 
A tagok között rendezendő tárgysorsjáték 
nyereményeit a karácsonyi kiállításon szerzi 
be a társulat s erre a célra 4000 koronát irány-
zott elő. A társulat vezetősége felkéri a magyar 
iparművészet barátait, elsősorban a társulati 
tagokat, hogy karácsonyi ajándékaik egy 
részét legalább a karácsonyi vásáron szerez-

zék be, ahol sok és sokféle művészi becsű 
és jutányos, ajándéknak vagy emléktárgynak 
való tárgy közül válogathatnak. 

MINŐ KIÁLLÍTÁSOKRA LESZ SZÜKSÉG 
A HÁBORÚ UTÁN ? Az emberi termé-

szet szerencsés képessége, hogy már a nagy 
vérvesztés idején is a majdani reorganizálás 
gondolatából merít erőt. A háború nehéz lelki 
válságain a békével elkövetkező teendők 
számbavevése segít át legjobban. S ha azt 
nézzük, mi vár tennivalóul a háború lezaj-
lása után az iparművészetre, az erők gyűjtő-
csatornájának a kiállítást kell tekintenünk. Ha 
igaz, hogy a véres háborúkat gazdasági és 
kulturális erőmérkőzések fogják követni, ezek-
nek a harcoknak a kiállítások lesznek a — 
gyakorlóterei. Mert a kiállítások már rég nem 
a puszta hiúság vetélkedésére s nem a lát-
ványossági vonzóerők beállítására valók, ha-
nem a nemzetek iparának komoly vizsgázó-
helyei. Tanulságokat s tanuságtevést nyújta-
nak, az ipar s a művészet számára flotta-
bázisok egy hódíró politikához. Ha tehát arról 
van szó, hogy milyen kiállításokra lesz szük-
ség a háború után, a kérdés elsősorban 
olyanná alakul, hogy minőket lehet majd 
egyáltalában tartani. S erre a kérdésre he-
lyesen feleli a Dekorative Kunst című folyó-
irat egyik legutóbbi száma, hogy a beálló 
s bizonyára hosszú ideig tartó pénzhiány, 
továbbá az ipari termelésben az erők pótlá-
sának szüksége egyelőre ki fogja zárni a 
nagyméretű és sokoldalú kiállításokat német 
földön. S ha ez igaz a németeknél, még sok-
kal természetesebb lesz nálunk, magyaroknál. 
Az egész világgazdaság eddig is, a háború 
után még inkább a differenciálódás felé halad, 
az elmélyülés és tökéletesbedés egyenes 
arányban van a korlátozódással. Mily furcsa 
lett volna még ötven év előtt speciális tapéta-
vagy külölönleges izlám-művészeti, vagy 
könyvjegykiállításról beszélni s azt hinni, 
hogy ilyesmivel vásárt, idegenforgalmat lehet 
csapni, gazdasági fejlődést lökésnek indítani. 
Ma tudjuk, hogy éppen az ilyenféle kiállítá-
sok a legjobb vonzóerők s a régi vásár-
szerű, óriás kerekekkel, mohaiüveges szökő-
kutakkal és egymillió rézkrajcáros pavillonok-
kal felszerelt kiállítások a legkisebb jelentő-
ségűek. Az iparművészeti kiállításokra tehát — 
éppen mivel az intenzitás szűkülése csak az 
árak folytonos javulásával tarthat lépést — 
általában nagy jövő vár s ezért a talaj a 
kis országokban ilyenek számára épp oly 
kedvező lesz, mint a nagy kereskedelmi góc-
pontokban. Bizonyos, hogy már most gon-
dolkozásra utal bennünket újonnan alakuló 
világpolitikai helyzetünk s már most kell 
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