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tagjainak, hogy megvitassák az iparművészet
napi kérdéseit,
rámutassanak az e téren
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n • t • n bajokra é s megkeressék a bajok
PAPIRHIÁNY É S FOLYÓIRATUNK. An- orvoslására alkalmas eszközöket. Evégből
nak a háborús helyzetnek, mely egyre értekezletekre akarja hívni tagjait, amelyeken a
nyomasztóbban érezteti hatását a magyar fölvetett tárgy vagy kérdés előadóján kívül
sajtóban, folyóiratainkban s e g é s z irodalmi a megjelent tagok is felszólalhatnak. Az eléletünkben, keserves küzdelmét vívja a Magyar nökség ez úton is felhívja a Társulat tagjait,
hogy ha k ö z ö s megbeszélésre s a hazai iparIparművészet is. A papirhiány, a nyomdai
termelés egyre fokozódó s szinte elviselhe- művészet érdekét szolgáló vitákra alkalmas
tetlen drágasága a képes folyóiratokra talán tárgyat vagy kérdést fárgyaltatni akarnak,
még jobban reánehezedik, mint egyéb nyom- vagy annak előadására vállalkoznak: jelenttatványokra é s a békeidők áralakulásához kezzenek a Társulat igazgatójánál, aki majd
képest legalább is ötszörösével fokozza a gondoskodik az értekezletek egybehívásáról.
kiadásokat. Ameddig csupán birkózni kellett Az első ilyen értekezlet, amelyen 243 tag vett
a háborús előállítás nehézségeivel é s a szín- részt, január hó 29-én volt az Iparművészeti
vonal ízléses voltát kellett biztosítani, addig Múzeumban. A Társulat előadóul fölkérte
álltuk a küzdelmet, a mostani helyzet azon- Fieber Henriket, aki A r é g i s é g e k g y ű j t é s e
ban már arra kényszerít, hogy ha nem é s a m o d e r n i p a r m ű v é s z e t című előadáakarjuk lapunk tartalmi é s grafikai értékeit sában érdekesen fejtegette az e kérdésben
elfoglalt álláspontját. Nagy tetszéssel fogaleszállítani, akkor a terjedelemben tegyünk
engedményeket. így állott elő az a helyzet, dott felolvasásának teljes szövegét e füzet
hogy a Magyar Iparművészetnek e mostani más helyén közöljük. Előadásáért Alpár Ignác,
évfolyamában nem adhatjuk a s z o k á s o s tíz a Társulat alelnöke mondott köszönetet é s
füzetet olvasóinknak é s Társulatunk tagjai- felhívta a megjelent tagokat, hogy szóljanak
nak, hanem kettős é s hármas füzeteket kell hozzá a tárgyhoz.
egyszerre adnunk é s az eddiginél csak jóval
V é g h Gyula,az O.M. Iparművészeti Múzeum
ritkábban jelentethetjük meg folyóiratunkat. igazgatója volt az első fölszólaló, ki kijelenti,
Legalább is addig, amíg a helyzet valamelyest hogy az előadó által felemlített ferdeségeket,
jobbra nem fordul. Másrészről azonban azzal visszaéléseket — különösen a régiségek hamiakarjuk olvasóinkat az elmaradt ívszámért kár- sítását, a velük való üzérkedést — mindenki
talanítani, hogy igyekszünk a ritkábban meg- csak kárhoztatja. De hasonló jelenségek minjelenő folyóirat egy-egy füzetét lezárt e g é s s z é , den gazdasági téren tapasztalhatók; ezekből
tartalmilag é s formailag az eddiginél is egy- a gyűjtésre általános következtetéseket levonni
ségesebb é s maradandóbb értékűvé tenni. nem lehet. A régiségek gyűjtése, mit a régi
Ennek a törekvésnek szolgálatában jelenik
műtárgyak belső értéke és ritkasága megokol,
meg már a Magyar Iparművészet jelen száma
mindenkor megvolt; a rómaiak a görög műis a szokottnál későbben (a már jelzett kincseket gyűjtötték, a reneszánsz é s a klasszinehézségek miatt), de tartalmilag mint szoro- cizmus kora az antikot stb., maguk a művésan összefogott egész, mely a háború után szek voltak gyakran a legszenvedélyesebb
elkövetkező legfontosabb építészeti feladatok
gyűjtők. A művészileg termékeny korszakok
egyikéhez: a magyar családi lakóház kérdé- éppen a régi művészetből merítették az inspisének megoldásához akarja a művelt nagy- rációt új művészetükhöz. Csak a művészet
közönséget é s építtetőinket közelebb vinni. iránt érzéketlen korok nem érdeklődtek a
Úgy érezzük, a magyar polgári társadalom régiek művészete iránt. Nem áll, hogy a
é s a munkásság jövendő nagy problémái
modern ember nem találhat igazi esztétikai
közül a legsürgetőbbet é s a legfontosabbat gyönyörűséget a régiben. Akinek érzéke van
szolgáljuk ezzel é s olvasóink részéről több- színek, formák, művészi technikák iránt, az
ször megnyilatkozott óhajtásának teszünk eleéppen úgy élvezheti a réginek szépségét, mint
get, mikor a kislakástól a sokszobájú villáig az újét. A legmodernebb lakásban is megfér
minden lakóháztípusnak külső é s belső archi- egy régi s z ő n y e g vagy kép. A gyűjtés, a műtektúrájára ízléses példákat mutatunk be. vészet valamelyik ágával való beható foglalÖrülnénk, hogy ha a magyar iparművészeti ter- k o z á s kitűnő iskolája az ízlésnek. Aki régi
melés pangása idején a sivár jelen helyett a meg- művészethez ért, az feltétlenül megtalálja a
valósításra váró jövő munkásságnak tehetnénk
szépet a modernben is. Éppen a gyűjtők között
ezzel és következő számainkkal szolgálatot. találjuk a modern művészet lelkes pártfogóit.
A régiségek gyűjtése tehát nem lehet ártalmára a modern iparművészetnek. Példa erre
IPARMŰVÉSZETI ÉRTEKEZLETEK. Életrea festészet. Habár a régi festményeket nagyon
1 való é s időszerű intézkedéssel akar az O. M.
keresik é s drágán fizetik, modern festőink
Iparművészeti Társulat vezetősége módot adni
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mégis igen magas áron ludják értékesíteni
munkájukat. Ha a modern iparművészet kiváló
kvalitásút alkot, olyant, ami a műértők ízlésének, a vásárló közönség igényeinek és
vásárlóerejének megfelel, akkor nincs mit tartani a régiségek gyűjtőitől.
Utána Gróh István,az Iparművészeli Iskola
igazgatója szólalt fel, aki jó jelnek veszi, hogy
soha iparművészeli alkotásokra annyit nem
köllöttek, mint most. Hogy a közönség tartózkodó a modernizmus iránt, annak egyik oka
— szerinte —, hogy a modern irányzat túlnyomórészben német befolyás alatt áll, mely
sok túlzásra ragadlatta magát. Az Iparművészeti Iskola tanítása nem kapcsolódhatik bele
a váltakozó stílusáramlatokba, hanem bizonyos általános és maradandó értékű ismeretek adására kell törekednie.
Dr. R a d v á n y i László örömmel és élvezettel hallgatta Fieber fejtegetéseit, amelyekkel mindenben egyetért. Rámutat a régiségkereskedelemben elharapódzott visszaélésekre,
amelyek ellen intézményes orvoslást kellene
keresni. Az egyre szaporodó aukciókról is sok
panasz hallatszik, ami szintén szükségessé
tenné törvényhatósági intézkedéseket az aukciók
ellenőrzésére és megrendszabályozására. Ezért
helyénvalónak látná, ha a Társulat felterjesztéssel megsürgetné az illetékes hatóságoknál e
kérdések rendezését. A jelen helyzetet nagyon
károsnak tartja a modern iparművészetre, de a
közönségre is, mert pénzéért gyakran értéktelen hamisítványokat és utánzatokat kap.
Dr. S i k 1 ó s s y László az előtte felszólaló
fejtegetéseire megjegyzi, hogy a megcsalt vagy
megkárosított vevő mindig élhet jogorvoslattal: forduljon panaszával az illetékes bírósághoz. Az aukciók külön megrendszabályozását nem tartja szükségesnek s sajnálná
a régiségkereskedelem megbénítását. Éppen
a kisebb és a vidéki régiségkereskedők sok
értékes műtárgyat hoztak felszínre. A régi
tárgyak azért drágábbak a mai keletűeknél,
mert van ázsiójuk, amit az idő hoz meg.
Vannak modern művészeink, akiknek alkotásaira már ma bizton meg lehet jósolni az
értékemelkedést. A jó és fejlett érzékű gyűjtők, akik ilyeneket vásárolnak, tudják, hogy
a biztosan bekövetkező ázsió megsokszorozza
a vásárlásokra fordított összeget. Vannak
relikvia-gyűjtők és vannak kik használatnak
szánt tárgyakat is gyűjtenek. Kár őket bántani. A múzeumok is megférhetnek a gyűjtőkkel,
mert sok jót köszönhetnek nekik.
M e n y h é r t Miklós meglepetéssel állapítja
meg, hogy az előtte felszólalók java része
míg egyrészt túlságos jóakarattal nézi a régiségeknek már szertelenségig jutóit gyűjtését,
nem látja be, hogy ez az áramlat mennyire
káros nemzetgazdasági szempontból, mert

nem a produktív munkának, hanem közvetítőknek és antikvitások spekulánsainak juttat
nagy összegeket, de hátrányos az iparművészekre is, kiknek tudása és munkakedve nem
érvényesülhet akkor, amikor nem a jelenkor
művészeinek alkotásaival, hanem évszázadok
előtti dolgok maradványaival, vagy — ami még
rosszabb - ezek hamisítványaival vagy utánzataival töltik meg a lakásokat. Ezért polgári
iparművészetet ma csinálni nem is lehet. Abból
az összegből, amit egy nemrég lezajlott aukció alkalmával régi porcellánok vásárlására
költöttek, egy nagyszerűen berendezett modern
kerámiai gyárat lehetett volna alapítani. Ezzel
mecénásaink maradandó emléket állítottak
volna az iparművészet iránt való szeretetüknek és áldozatkészségüknek s sok jeles magyar
művésznek adtak volna alkalmat tudásuk
érvényesülésére. Nem ért egyet Gróh igazgató feji eget éseivel, mert Németországban és
Ausztriában épp úgy kapkodják a régiségeket, mint nálunk, pedig a modern iparművészetük tagadhatatlanul német jellegű. Tehát
nem a modern iparművészetben keressük a
bajok okát, hanem a beteges gyüjfőlázban,
amely ellen küzdenünk kell.
Végül F i e b e r Henrik felelt az előtte felszólalóknak. Megállapítja, hogy ő nem a régi
művészet jelentőségét és értékét akarja kétségbe vonni. Éppen ellenkezőleg, ő is a régi
művészet beható és áhítatos tanulmányozása
és szépségeiben való elmerülése után jött
arra a tudatra, hogy a legújabb kor epigonjai a legkényelmesebb módszerrel élve, élősködnek elődeink művészeti hagyatékán. Míg
társadalmunk egyrészt nagyon szigorúan védi
az irodalmi és zenei művek plagizálását,addig a
művészet, nevezetesen az építészet terén foglalatoskodók korlátlanul s büntetlenül meríthetnek immár porlandó művészek alkotásaiból nemcsak ötletet, hanem lemásolhatják
egyéni művészi formafrazeológiájukat is. Ezért
helyteleníti a régi stílusok szolgai másolását. Ami a régiségek gyűjtését illeti, szívesen meghajlik a tanult és a szépség kultuszának hódoló, vérbeli gyűjtő előtt. Ilyen azonban, sajnos, kevés van. De nem ismerheti el
érdemét annak a gyűjtőnek, aki a divatos
áramlatoknak behódol s csupán hiúságból,
gazdagságának fitogfatására és azért, hogy
kultúrembernek lássék, lelki szükség nélkül
vásárolgatja ö s s z e és halmozza föl otthonában a művészi tárgyakat. — A háború következtében beállott vagyoneltolódások hátrányosak az iparművészet egészséges fejlődésére,
mert a hirtelen meggazdagodottak patinás
környezettel palástolni akarják könnyen szerzett vagyonuk újságát. Minthogy pedig a
valódi régi berendezési tárgyhoz ma már jutni
alig lehet, beérik az utánzatokkal s ezért

készít ma sok derék é s képzett iparos utánzatokat. Káros ez az áramlat az ifjú iparművésznemzedékre is, mert ahelyett, hogy belekapcsolódni igyekeznék az oly szépen megindult, de a háború óta megakadt művészi
fejlődésbe, a francia Lajosok, az empir- é s
egyéb korabeli alkotások szolgai másolására
adja magát. Ha tehát ő rámutat a régiségek gyűjtése és utánzása terén tapasztalt
visszásságokra, ezzel nem csupán iparművészeink anyagi érdekeit akarta szolgálni, hanem
az iparművészet fejlődésére hátrányos okoknak megszüntetésére törekedett.

A

LIMANOVAI PLAKETT. Végre elkészült
Berán Lajosnak finom művészi érzéstől
áthatott plakettmintája, melyet az O. M. Iparművészeti Társulat rendelt meg nála azzal a
célzattal, hogy vele a hazánk megvédelmezésében döntő fontosságú limanovai csata
emlékét örökítse meg é s a remek kis emlékművet mindenkinek hozzáférhetővé tegye. A
választmány legutóbb tartott ülésén nagy tets z é s s e l fogadták a kiválóan sikerült plakettmintát, mely remélhetőleg nemsokára méltó
sokszorosításban kerül forgalomba.
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IV. KÁROLY nevű új személyszállító
dunai g ő z ö s több belső helyiségének
képeit közöltük lapunk legutóbbi számában.
E közlés kiegészítéséül meg kell még jegyeznünk, hogy a hajónak kiválóan sikerült belső
berendezését F i s c h e r Zsigmond tervezte é s
az ő műhelyeiben készült annak minden darabja.

A

Z ÉREMMŰVÉSZET É S A PÉNZVERŐ.
l A magyar éremművészet fejlődésének
egyik nagy hátránya, hogy művészeink, amikor modelljeiket elkészítették, a redukciós eljárás é s sokszorosítás céljaira a magyar
fővárosban megfelelően berendezett műintézetet nem találnak é s vagy a körmöczbányai
pénzverdével kénytelenek hosszadalmas tárgyalásokat folytatni,vagy — ami a leggyakoribb
— Bécsre vannak utalva, ahol nemcsak hajdan, de ma is a legtöbb magyar érem é s
plakett készül. Az Iparművészeti Társulat
régebben sokszor panaszolta ezt é s sürgető
feliratokkal kérte a kormányt, hogy a közgazdaságilag is nagyfontosságú kérdést akként
oldja meg, hogy vagy az állami pénzverőt helyezze fel a fővárosba, vagy legalább annak'egy
fiókintézményét létesítse itt. Most az Éremkedvelők Egyesülete indított ilyen irányú
mozgalmat é s csatlakozásra kérte fel a mi
Társulatunkat is, amit a választmány természetesen megígért. Itt említjük meg, hogy az
Éremkedvelők Egyesülete újabban tagjainak
a számát szaporítani készül é s a tagsági
díj emelésével kapcsolatban az eddiginél

valamivel több műbarát számára akarja hozzáférhetővé tenni a korlátolt számban forgalomba került plakett-tagjutalékot. Örömmel
üdvözöljük az Egyesületet a művészet népszerűsítésének ezen az útján, melyet hihetőleg egyéb, a magyar művészi termelés javát
célzó cselekedetek is nyomon fognak követni.

E

GY KATONAOTTHON A FRONT MÖGÖTT. A Deutsche Kunst und Dekoration legutóbbi számában egyszerű é s kedves
képek s megkapó sorok beszélik el, milyen
egy német katonaotthon a front mögött,
fenyőfák ölébe rejtve lövésnek hozzáférhetetlen helyen, ott, ahová a tartalékba rendelt
legénység testi é s szellemi üdülésre jár,
amíg a hivatás újra előre nem szólítja. A
tizenkét méter hosszú, hetedfél méter széles
fenyőfaoszlopokon nyugvó é s hosszanti hajóelrendezésű épület egy középhajóval bír, mely
bádoggal é s vasbetonnal van dongaboltozat
módjára befödve, két oldalhajója pedig gerendákkal alacsonyabban fedve. A belső tér a
legkülönbözőbb célokra szolgál. Hol istentiszteletre járnak bele, akkor a középhajót
kiegészítő apsziszban kigyulladnak az oltár
gyertyái, máskor színielőadás é s hangverseny
van itt s akkor ott terem a pódium és a
zenekar. Legtöbbnyire hosszú asztalok húzódnak a három hajó mentében, hozzájuk sorakozó székekkel, ilyenkor levelet írnak, újságot
olvasnak é s sört iddogálnak ott a német
katonák. É s ilyenkor persze nóta is akad
ott bőven. Jellemző, hogy a bemutatott szép,
fenyőfából épült katonaotthont tizenegy, később tizenöt katona építette ö s s z e s e n kilenc
hét alatt é s a hozzávaló anyaggal együtt egy
nagyobb német városban huszonötezer márkába került volna az egész.

M

ŰEMLÉKEK MINT GYERMEKJÁTÉKOK.

Azok közt a felállítható képesívek közt,
melyeket a papirkereskedésekben é s a gyermekszobákban oly gyakran
megtalálunk,
katonák, állatseregleiek é s cirkuszok közt
igen gyakran tisztes várak jól utánzott romjait is megtaláljuk. Ámde nagy részük ezeknek a modellálható é s felállítható képesíveknek német várakat é s műemlékeket ábrázol s a magyar gyerek számára érthetetlen
vagy legalább is érdektelen. Sokkal hálásabb
s a játék szempontjából sokkal érdekesebb
volna, ha a gyermekszobában a magyar történet nagy hőstetteitől é s alakjaitól megszentelt műemlékekkel találkoznánk: mondjuk a vajdahunyadi várral, a fraknói várkastéllyal, jobb templomainkkal é s a többi.
Nagyon helyénvaló tehát, hogy a Műemlékek
Országos Bizottságának felkérésére most az
Iparművészeti Társulat választmánya is fog-
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lalkozott e kérdéssel s legutóbbi ülésén elhatározta ily irányú kezdeményező lépések
megtételét. A művészi ízlés fejlesztésének s
a történeti érzék felkeltésének egyszerre szolgálatot tehetnénk ezekkel a játékokkal, melyekből egy csomó kult úr históriai ismeretre tehetnének szert a játszó gyermekek és a — szüleik.

R

ADISICS JENŐ EMLÉKEZETE. Az Iparművészeti Múzeum, szövetkezve néhány
lelkes műbaráttal é s a régiségkereskedők
egyesületével, kegyeletes cselekedetre készül.
Méltó emlékkel akarja megörökíteni Radisics
Jenőnek kiváló egyéniségét, fáradhatatlanul
buzgó szellemét abban az épületben, mely
az ő igazgatása alatt létesült s az ő törhetetlen energiájának köszönheti anyagának
legnagyobb részét. A magyar iparművészetnek s általában művészi kultúránk népszerűsítésének egyik legnagyobb egyénisége volt,
méltó arra, hogy márvány- vagy bronzemlék
hirdesse el nem múló emlékezetét. Csak
dicsérni lehet tehát a Múzeum vezetőségének
e nemes elhatározását, amelyhez az Iparművészeti Társulat a maga részéről kétszáz
koronás adománnyal járult s ez úton is arra
kéri boldogult Radisics Jenőnek minden tisztelőjét, barátját, hogy adakozásukkal siettessék a kegyeletes cél megvalósulását.
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Z ÉPÍTKEZÉS ÚJ FELADATAI. Noha
k egyelőre anyag-, munkás- é s sok egyéb
hiány nehezedik is rá az építőiparra és így
természetesen az építőművészeire is, mely
nem dolgozhat előre a piktor és a szobrász
módjára egy elkövetkező kereslet számára,
mégis már érezni valamelyes készülődést minálunk is az építészek köreiben a bekövetkező építkezés idejére. Már előkerülnek porosodó s abbahagyott vázlatok, részletrajzok,
már egy s más telek beépítése is szóba kerül
és bizonyos, hogy egyetlen iparág sem várja
oly mohón a háború után való feltámadást,
mint az építkező. Hogy pedig az elkövetkező
fellendülésben hol lesz az építőművésznek
igazi területe, az alig kétséges többé. A bérház, a kislakás, a családi lakóháztelep és a
városalakulás lesznek igazi színierei a magasabbrendű építőművészeti tehetségnek is minálunk csakúgy, mint a külföldön. Nem nehéz
ezt megjósolni, ha arra gondolunk, hogy ez
a háború a középítkezéseknek hosszú időre
véget szakít és az építőművész eddigi érvényesülésének s ambícióinak főterülete, az
állami és városi díszépületek éppen az erre
szükséges összegek hiánya miatt nagyon kisméretű feladatokkal fognak a fényűző anyagpazarláshoz szokott építészeknek szolgálni.
Ezt, egyelőre legalább, a bérházépítő spekulációról is el lehet majd mondani, amely inkább

csak olyankor szokott túlsók anyagot é s
díszt felhalmozni, mikor a lakók kegyeit kell
keresni s fogdosni kell a bérlőket. S erre
hosszú ideig bizonyosan nem lesz szükség.
Másrészt azonban a bérháznál s általában a
lakóháznál a takarékos anyagkezelés egyáltalában nem árt a művészetnek, sőt inkább:
amikor a háziurak nem fognak puccos, márványimitációs é s freskójelenetekkel tarkított
homlokzatokat kívánni, akkorra lehet remélni
az iparművészek érdeklődését e szociális feladatok iránt. De még a bérháznál is nagyobb
é s többrétű az a feladat, mely építészeinkre
a családi lakóházak s a munkáslakások, valamint a kislakásos telepek kialakítása körül
vár. Valóban nagyarányú s igazán a kor életviszonyaiba markoló művészi feladat lesz ez.
Nem apró, pepecselő, vakolatkérdéseken és
világítóudvar-problémákon rágódó architektónikus feladat lesz ez, hanem a megváltozott
társadalmi életfelfogásnak tükrözése az építészetben. A ház a maga individuális egyszerűségével mint egy egész zárt háztömegnek, házsornak, mint egyforma vagy egymással összekötött élethivatású emberek lakóhelyének reprezentánsa fog megjelenni s az a felelősség, mely
a százszor megismétlődő apró mulasztásból
hárul az építészre, hatalmasabb ösztönzője
lesz figyelmességének minden pénzkérdésnél.
Ennek az építészeti romantikának minden
józansága és köznapisága mellett is bizonyára
több művészeti alkotást fogunk köszönhetni,
mint ama háborúelőttinek, mely szórványos
városházak,bank paloták és igazságügyi dómok
hősi alkotásaiban koppant egyet-egyet s azután elhallgatott.

MUZEÁLIS ÜGYEK
M
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ODERN IPARMŰVÉSZET A MÚZEUMBAN. Most, hogy Iparművészeti Múzeumunk rendezésének munkálatai serényen
folynak, Végh Gyula igazgató komolyan foglalkozik annak a tervének megvalósításával,
melyet elsőízben éppen lapunkban közölt
programmjában pendített meg, hogy tudniillik
a ma élő iparművészek legjelesebb munkáit
is kiállítsa a múzeum anyaga keretében. Az
a szándéka, hogy legjelesebb művészeink maradandó becsű alkotásait megszerzi a múzeum
részére s amennyire a térviszonyok megengedik, ki is állítja őket a földszinti nagy
csarnokban. így ha a Társulat lassanként
kiszorul is abból az épületből, mely modern
magyar iparművészeti termelésünk legjavát
mutatta be a magyar közönségnek s mely
így legjelesebbjeink avatóhelyévé vált, a kapcsolatok mégsem szűnnek meg az élő és
az elvirágzott iparművészeti korszakok közt.

Az idegen, aki iparművészetíink fejlődésmenetét
akarja majd tanulmányozni, itt meg fogja találni
azt a folytonosságot, mely nélkül ismeretei
hiányosak volnának, a mai magyar teremtőművészeknek pedig nemes buzdítás lesz az
az Ígéret, hogy a legnemesebb hagyományok
között foglalhatnak helyet munkáikkal.

M

AGYAR HÍMZÉSEK

KIÁLLÍTÁSA AZ

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. Az
Iparművészeti Múzeum kiállítást készül rendezni magyar hímzésekből s azt még március
folyamán meg fogja nyitni. A múzeum rendkívül gazdag anyagából ezúttal csak az úri
hímzések kerülnek kiállításra; egy-két vidéki
múzeum és néhány magyar gyűjtő szintén
át fogja engedni gyűjteménye legszebb darabjait
a kiállításra, melyről a múzeum vezetősége
illusztrált katalógust fog kiadni. Egyidejűleg a
múzeum üvegcsarnokában dr. Balassa Istvánné
úrnő hímzésgyüjteménye kerül kiállításra, mely
a magyar nép textilművészetének jóformán
teljes képét fogja nyújtani.

SZAKOKTATÁS
K

ISPLASZTIKUS MŰVÉSZEINK figyelmét

felhívja az Országos Magy. Kir. Iparművészeti Iskola igazgatósága arra, hogy az
intézet jól felszerelt agyagipari műhelyében
kiégethetik műveiket. Ha bejegyeztetik magukat műhelylátogatóknak, agyag és máz áll
rendelkezésükre é s szakmabeli tanácsot, irányítást is kaphatnak.

SZAKIPOPALOM
A

Z ELFELEDETT KUNY. Régi agyagművél szetünk búvárai és a gyűjtők valamikor
sokat vitatkoztak fajanszemlékeink ama csoportjáról, amelyek formában és díszítésben
Holicsra emlékeztetnek s az edények fenekén
O F vagy Kuny in Ofen jelzést mutatnak.
Egyesek azt hitték, hogy az első jel Offenbányát jelenti, amelyről azonban senkisem
tudta, volt-e ott valamikor fajanszgyár?
Mások épp úgy találomra Buda egy elenyészett gyárának a jelét vélték a két betűben
felismerni. A másik jelről a kételkedők
úgy vélekedtek, hogy aligha budai gyárnak
a jele; de minden bizonnyal a kereskedő
cégét jelenti, aki Holics vagy más gyár áruit
Budán árusította. Azóta elmúlt vagy harminc
esztendő. S kutatásaink renyheségére ugyancsak jellemző, hogy mindmáig senkisem
törődött föntmondott jelzésű fajanszainkkal.
Pedig hogy némi utánjárással már régen mily
könnyen lehetett volna a dolgot dűlőre vinni,
ennek fényes bizonysága Siklóssy László dr.,
a Szent György Céh igazgatójának értékes

t

munkája, amelyben nemcsak keramikánknak
e régóta vitás kérdését döntötte el, de egyben oly tekintélyes emléket állított mai fővárosunk szinte első gyárosának, hogy ez ugyancsak bőséges kárpótlásul szolgálhat a méltatlanul elfeledett Kuny emlékének * Siklóssy,
miután több O F jelzésű fajansz fordult megkeze alatt, nem elégedett meg a puszta találgatással,de hivatásos történetírónak is becsületére váló alapossággal nekifeküdt a XVIII—
XIX. századbeli hírlapok és folyóiratok átnézésének. Amikor ezekből nyilvánvaló lett,
hogy Budán a XVIII. században csakugyan
volt fajanszgyár, a főváros levéltárát kutatta
át még gazdagabb eredménnyel. Adatait az
emlékekkel szembesítve, Kuny Domokosról,
a budai gyár alapítójáról és jobb sorsra méltó
zseniális vezetőjéről oly tiszta és világos
képet tár elénk, aminővel régi mestereink
közül alig rendelkezünk másról. Kuny Domokos, a Holicsról Tatára szakadt hasonló nevű
gyárigazgató fia, nagyratörő lélek volt. 1780ban, amikor a bécsi porcellángyár a bukás
szélére került, ennek vezetéséért versenyzett.
Amikor ezt a gyárat átvennie nem sikerült,
1785-ben, Budán, a Krisztinavárosban, fajanszgyárat alapít, amely csakhamar pompásan
fellendült s virágzását csak a napoleoni
háborúk akasztják meg. Az ólom és ón ekkor hirtelen eltűnik a piacról, különösen amikor Napoleon a willachi bányákat is elfoglalja. A fajansznak már oly lényeges része,
mint tudjuk, ez a két fém, amelynek hiánya
arra vezeti a törhetetlen Kunyt, hogy antimóniummal, dárdafénnyel kísérletezzen. Sikerül is neki ólom- és ónmentes mázat feltalálnia, hatósági engedelem nélkül azonban
nem használhatja. A helytartótanács megvizsgálás végett a pesti egyetemhez küldi mintaedényeit, ahol aztán a találmány a táblabíróprofesszorok bürokratikus huzavonájának posványába fullad. Siklóssy dr. Kuny származásán kezdve szinte évről évre híven követi
nyomon a jobb sorsra érdemes gyáros pályafutását, részletesen számol be sikereiről, tárgyilagosan, de egyben elismerően méltatja
művészetét, működésének nemzetgazdasági
értéket s bőséges okmányanyag kíséretében
írja le a mesternek, mint feltalálónak kálváriáját, amely Bécsben végződik, ahol az ottani
tudós professzorok, a pestiekkel szemben
neki adtak igazat. Találmánya iránt sikerült
a császár figyelmét is felkeltenie, aki a bécsi
porcellángyárban kísérleteztet ezzel. Kunyra
nagy diadal és jutalom vár. De közben
vége szakad a nagy háborúnak, ólom is, ón
is ismét bőven van. A találmányt elejtik s a
* Kuny D o m o k o s , e g y budai keramikus a XV1II. s z á zadban. írta: dr. S i k l ó s s y László. A S z e n t G y ö r g y C é h
magyar amatőrök é s gyűjtők e g y e s ü l e t é n e k kiadása. Budapest, 1917. 4° Í72 1. Ára 10 korona.

mester, aki ennek kedvéért elhagyta nejét,
budai házát, gyárát, elszegényedve kórházban halt meg. Temérdek pompás kép díszíti
Siklóssy széles, hangulatos korrajzzá bővített könyvét, amelynek hőse sorsában sok
hozzá hasonló kemény magyar sorsát tükrözteti vissza. Akik régi iparművészetünk és fővárosunk múltja iránt érdeklődnek, egyaránt
nagy gyönyörűséggel fognak lapozgatni a
finom ízléssel kiállított munkában, amely a
Szent György Céh tagjai számára tagilletménynek készült, de könyvesboltokban is
kapható.
T. Gy.

PÁLYÁZATOK
H

ÁROM ÚJ PÁLYÁZATOT hirdet az O. M.
Iparművészeti Társulat e füzetünkben.
A m. kir. pénzügyminiszter megbízásából híyja
föl művészeinket a hadikölcsön-propaganda
céljaira alkalmas plakátnak, levelezőlapoknak
és bélyegnek megtervezésére. Melegen ajánljuk az idevonatkozó hirdetményt grafikus
művészeink figyelmébe,

A

VITÉZSÉGI ÉRMEK OKLEVELEI méltók lesznek a derék és hős katonákhoz,
kiknek kitüntetéseik igazolására azokat ki
fogják osztani. Az O. M. Iparművészeli Társulat javaslatára ugyanis a honvédelmi miniszter öt kiváló grafikusunkat szűkebb pályázatra hívta föl és 800 koronás díjat tűzött
ki a sokszorosításra elfogadolt pályamű jutalmazására. A bíráló-bizottság, amelyben a Társulat három taggal képviselve volt, a díjat egyhangúlag L e i d e n f r o s t Sándor festőművésznek ítélte oda, kinek eredeti fölfogású, szép
rajza már a közeljövőben sok ezer példányban sokszorosítva, a nyilvánosság elé kerül.

R

OKKANTMŰHELYEK É S ISKOLÁK, valamint önállóan dolgozó rokkantak számára akar az O. M. Iparművészeti Társulat
az iparművészet körébe tartozó, megfelelő
terveket beszerezni s ezéri pályázatra hívta
föl iparművészeinket. Pályadíjat nem tűzött
ki a Társulat, de 4000 koronát irányzott elő
a legmegfelelőbb pályatervek megvásárlására.
A bíráló-bizottság január hó 9-én tartott
ülésén megvásárolt 58 tervet a következő
iparművészektől: Ada Dezső, Brózik Engelbert, Hauswirth Magda, Horváth B. és Thomas
E., Kovács Erzsi, Málik János, Meyer Antal,
Szilasi József és Vértes Artúr. A megvásárolt terveket a Társulat átadta az iparoktatási főigazgatóságnak, mely elsősorban a
rajzok nyomán ipari szakiskoláiban mintadarabokat készíttet, hogy ezeket a rokkantaknak kiadhassa s ezzel munkájukat meg-
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könnyítse.

LEVELESLÁDA
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YORSTANFOLYAMOK, igen tiszteit szerkesztő úr! Én egy tizenhaféves, szőke,
kékszemű és ez idő szerint még foglalkozásnélküli hajadon vagyok a Lipótvárosból.
Édesapámnak, aki vagyonát csak nemrég
szerezte egy nagyobb erőtakarmányűzletből kifolyólag, az az óhajtása, hogy minél
hamarább valamely sikkes és divatos életpályára szóló képesítést szerezzek magamnak és tekintetem így az iparművésznői hivatásra esett, mint amely sikkes is, divatos
is és — amint az újsághirdetésekből látom
— aránylag elég könnyen meg is szerezhető, mert nem kell hozzá más, csak pár
hét és pár ezer korona. Minthogy az édesapám az ezreseket egyáltalában nem sajnálja, csak a sok munkától akar engem
megkímélni, előbb abban állapodtunk meg,
hogy én egy többszörösen hírhedt fényképésznél egy háromhavi gyorsfényképészeti
tanfolyamot fogok elvégezni s ennek végeztével tízezer koronát fizetek és ő engem a
fényképészeti tudományok doktorává avat.
Igen ám, de ekkor láttam egy belvárosi
férfiruhaüzlet kirakatában egy textilművészeti
tanműhely hirdetését, melyen sokkal gyorsabb és célszerűbb megoldást ajánlottak:
ha heti négyezer koronát fizetek, két hét
múlva az üvegfestészet és a batikológia
magántanára lehetek. É s én már éppen erre
a rövid, de velős tanfolyamra akartam beiratkozni, mikor a Váci-utcában egy régiségkereskedés kirakatában csábos kis porcellánra festett képecskéket láttam, alatta azzal
a hirdetéssel, hogy a mesterük rövid gyorstanfolyamot is létesített műhelyében olyan
úri hölgyek részére, akik ez iparművészeti
ágat hat-nyolc óra alatt óhajtják elsajátítani,
amely tanfolyam végeztével az illetők a porcellánfestészeti államtitkári címet és jelleget
is viselhetik a vitézségi érem szalagján.
Már most, igen lisztéit szerkesztő úr, ön
mit ajánl? Újból hangsúlyozom, hogy pénz
minálunk egyáltalában nem számít, de nincs-e
olyan komolyabb iparművészeti szakiskola,
amely rövidebb és szervesebb oktatást nyújt
és el sem kell oda menni, hanem például
levélszerinti oktatást nyújt teszem az ötvösművészetből. A múltkor ugyanis hallottam,
hogy van egy iparművészeti szabadegyetem
alakulóban, amelyen két délután telefon útján
elsajátíthatom az építészeti főtanácsosi címet
és mindössze kétezerötszáz koronát kell fizetnem az odahallgatásért. Tisztelettel kérdezem
szerkesztő urat, melyik életpályát válasszam?
Igaz nagyrabecsüléssel maradtam híve

Fekete Anikó.

