KIÁLLÍTÁSOK
IPARMŰ VÉSZETÜNK A KÜLFÖLDÖN. Az idén
rendezi Venezia városa a háború óta a második
nagy nemzetközi műkiállítását a GiardinoPublicoban.
Az idei kiállításon ismét megnyílik a Magyar Ház
mely 1914 óta gondozatlanul, üresen állt. Castagneto
herceg budapesti olasz követ közbenjárására az
olaszok magukra vállalták a Magyar Ház helyreállítását és e célra 50.000 lírát irányoztak elő. Ezzel
megadták a módot, hogy az április havában megnyíló kiállításon a magyar képzőművészet alkotásai
mellett iparművészetünk is ismét szerephez juthat. A
kiállítás kormánybiztosa, Majovszky Pál dr. azon
van, hogy a bemutatkozás mennél sikeresebb legyen.
A kiállítás egész anyagát már február hó folyamán
kell útnak indítani, hogy idejekorán érkezzék rendeltetése helyére. — Tárgyalások folynak még egy
Stokholmban, majd Kopenhágában, Kristiániában
és Helsingforsban rendezendő magyar művészeti
kiállítás előkészítéséről. Ezeknek a kiállításoknak
miniszteri biztosa Déry Béla, a Nemzeti Szalon
igazgatója.
AZ ÉREMKEDVELÖK KIÁLLÍTÁSA ÉS PLAKETTJEI. Az Éremkedvelők Egyesülete is erősen
megérezte a forradalmi évek nehéz válságait. Az
1919-es és 1920-as évekre, melyekben tagdíjakat
nem szedtek, természetesen az illetményt sem tudják tagjaiknak megadni s így ez a két nehéz esztendő úgyszólván elveszett a magyar kisplasztika
ez ágának fejlődésére nézve. Annál jelentősebbnek
Ígérkezik e részben ez a mostani s a jövő esztendő.
Az új életre támadt egyesület már megbízást is
adott Beck Ö. Fülöpnek, hogy az 1921. évi tagsági
díjat készítse el. Az új plakett ezúttal „a magyar
nemzetnek jövőjében való bizalmát" fogja kifejezni
és semmi kétség, hogy a kiváló szobrásznak ez a
munkája is meg fog felelni a várakozásoknak. Az
egyesület egyébként a most következő évben az
Iparművészeti Múzeummal kapcsolatban kiállításra
is készül, melyen a magyar érem és plakett egész
mai művészetét be akarják mutatni.
ERÁMIÁK. AZ Orsz. M. Iparművészeti Társulat
K
karácsonyi vásárján az új és meglepő művészet
szenzációjával hatott egy gazdag kerámiái anyag
bemutatása. Ez a legújabb magyar kerámiái gyárnak,
a Ligeti Miklós vezetése alatt álló angyalföldi műhelynek első nyilvános szereplése volt. S el kell
ismerni, hogy a nagymultú magyar keramia történeti
fejlődésébe sok ízléssel, értékes alkotásokkal illeszkedik bele Ligetiék munkássága. Amit kiállítottak, egytől-egyig a magyar iparművészeti érzék bizonysága.
Csempéket és korsókat láttunk itt, amelyek mesterségbeli szépségei a nemes magyar hagyományok folytatásaként jelentkeznek. Művészi dekoratív erejük a
történelmi figurák finom és harmonikus csoportosításában van. Mint tarka, színpompás üvegfestmény,
úgy hat egyik-másik a maga ötletes glazúrjával és
szinte harsog belőlük az a fájdalmas vágyakozás,
amely elszakított váraink, megtiprott nemzeti önérzetünk múltjához vonja vissza a magyart. Egészen
különös érzéssel néztük ezeket a dísztárgyakat,
amelyek históriai és modern plasztikai vonalnyelve

sok erő, sok duzzadó forma és csupa — csempe.
A mostani karácsonyi kiállítás egyébiránt is kerámiánk nagy felfrissüléséről számol be. Nem új
nevek, de sok új, friss művészet jelentkezett az
üvegszekrényekben. Évről-évre izmosodó tehetségről
számolnak be Jakó Géza kerámiai munkéfi. Nagy
anyagszerűség, a formáknak nyugodt, érett átgondolása s a festékhatásoknak finom színderűje jelentkezett munkáin, melyeknek nagy érdemük még az,
hogy árban is hozzáférhetők a szerényebb képességű vásárlók számára. Ligeti Miklós egykori tanítványa Ziher Hajnalka más utakon jár, mint mestere. Erősen figurális hajlamai igen finom dekoratív
tehetséggel párosulnak. Kisplasztikái készsége évrőlévre izmosabbnak mutatkozik és egy nagyvárosi,
elegáns vonalnyelv, mely a zománcok színezésének
pasztózus könnyedségével elegyedik, máris egyéni
bélyeget ad alkotásainak. Örömmel nézegettük a
Zsolnay-gyár
mélytüzű, vörös mázú, fémleflexes
ornamentumokkal pazarul díszített vázéit, melyek
a hírneves gyár reneszánszát hirdetik.
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a tízéves mult hajdankorában az
ember a kiállításoktól a sokféle tanulság mellett esztétikai felfrissülést is várt. A kiállítások ezidőben
már levetették a szenzáció és trükkhajszolás gyermekcipőit s komoly, érett technikával, architektonikus
érzékkel készültek. A mai vasépítő-technika s a mai
anyagszépségbemutatás jegyében alakultak ki, minden bódé, minden elárúsítóhelyiség egy nagy üzletéleti organizmus része gyanánt jelentkezett s az üzleti
reklám díszítőeszközeivel vált hatásosabbá. A tíz
év előtti ábrándok csillogásából a mostani kiállítások
valami szánalmas vidékiesség hangulatéba ragadják
vissza az emberiséget. Aki például a nemrég lezajlott vas- és gépipari kiállítás hatalmas csarnokában járt, meglepetve tapasztalhatta, hogy ily nagyarányú pénzerőben is igen tehetős ipari réteg, mint a
magyar gépipar, milyen messze van a kiállítások
rendezésének s a mai üzleti reklámnak esztétikai
követelményeitől. Itt még mindig a színes izzólámpák kigyulladásában, a gépek kattogásában és
csillingelésében, a diadalkapuban és a felöltözött
viasztűzoltóban látták a kiállítások nagy vonzóerejét
és afféle törekvéseknek, melyek térben való ízléses
elrendezést, jó tagolást, elárúsítóhelyet, tetszetős
plakátot kirakatdíszítést, csomagolást s egyéb ilyen
ultramodern dolgokat is óhajtanak a leggazdagabb
nagyipar kiállításén, halvány árnyéka sem volt.
El lehet mondani, hogy gépiparosaink még mindig
a „mönyecskés" plakátoknál és az egymillió patkószegből kivert sátornál tartanak, amelyeknek az a
nagy előnyük van, hogy nem kell rájuk sokat áldozni, mert akármelyik jobb művezető, vagy előmunkás is megcsinálja őket az 1885-iki kiállítás'
adatai nyomán.

A MÜNCHENI KIÁLLÍTÁS. Mialatt a német városok.
Lipcse, Köln és a többiek lázas igyekezettel
rendezik őszi és tavaszi vásáraikat, azalatt tízéves
szünet után München egy nagy kiállítás alapjait
rakja le. mely az 1922. évben fog megnyílni. A
Deutsche Gewerbeschau-ra nagy komolysággal és
nyugalommal készülnek München iparművészeti
vezetőkörei. A bajor városok és ipari érdekképviseletek nagyarányú segélyekkel támogatják a kiállítás
sűrítve adja a magyaros akcentusokat az agyagban. rendezőségét. Legutóbb egy plakát- és reklámbélyegversenyt írtak ki a kiállítás rendezői, mely azonban
Mintha mai nemzeti létünk szimbólumai volnának nem eredményezett tökéletes megoldású plakátot
» e törékeny finom és markáns csempék. Sok szín,
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egyet sem. A müncheniek ettől a kiállítástól nagy
exportlehetőségeket és hatalmas idegenforgalmat
remélnek. A kiállítás egész koncepcióján megérezni,
hogy az újra talpraállni készülő Németország politikai
tüntetése lesz. Jelentőségben csak nyer azáltal, hogy
egyidejűleg a müncheni képzőművészek is nagy kiállítást rendeznek s a nyár folyamán lesznek az
oberammergaui passziójátékok is, minélfogva két
világrész gazdag és művészetszerető embereit fogja
ez évben München magához vonzani.

SZAKOKTATAS
M Egyik

AGYAR IPARMŰVÉSZEK

NEW-YORKBAN.

napilapunk adott hírt róla. hogy NewYorkban magyar iparművészek élnek évek óta,
akik itt tanuló ifjú társaiknak már jelentékeny segítőpénzeket küldöttek haza az Orsz. _M. Kir. Iparművészeti Iskolába. A hír igaz, az Űjvilág legfőbb
városában valóban egy kis kolónia alakult az Orsz.
M. Kir. Iparművészeti Iskola egykori tanítványaiból,
ezek egyesületté tömörültek Magyar Artcraft Society
néven. Az egyesületnek van tisztikara, levelezője
egy jónevű ékszertervező, Tóth Geiza személyében
sőt van az egyesületen kívül-bévül ellenzéke is.
mivelhogy enélkül magyarok el nem lehetnek még
odakünn se. A lelkes Tóth Geiza felhívására az
egyesület valóban jelentékeny pénzösszeget juttatott
(közel 100.000 korona) az itt tanuló ifjaknak és
juttatott volna még többet is, ha vallásbeli dif erenciák meg nem bontják a mozgalom egységét. Kiváló
tagjai a társaságnak : Gáblik Antal, a belső építész.
Petrezselyem Mihály aki katonai szolgálat miatt
hagyta el még a háború előtt ezt az országot, továbbá
Nóvák József, a new-yorki Metropolitán-színház első
díszletfestője. Fájdalom, ez a művésztársaság szintén
megérzi azt a szörnyű ipari depressziót, amely ezidőszerint mozdulatlanságban tartja az Uniót. Panaszkodnak ők. is és egyik-másik már visszatérésre
gondol az Óhazába.
UHITS SÁNDOR TANÁR A MISKOLCI IPARMŰVÉSZETI MŰHELYNÉL. A most létesülő
miskolci művészterepnek egyik nagyon fontos része
az iparművészeti osztály, mely egyrészről a már
ott meglévő agyagárú-gyárra támaszkodik, másrészről
programmjába vette a vidék népies és régi hímzései
nyomán textilművészséget teremteni. Hogy mindez
a sok szép reménység megvalósuljon, az iparművészeti iskola egyik kiváló tanárát, Muhits Sándort
viszik el és helyezik az új intézményhez. Könnyű
dolga nem lesz, mert nagy programmot tűznek ki
eléje. A kerámiában fel kell vennie a fonalat ott,
ahol a közelmúltban még dolgozott rozsnyói, telkibányai kerámiai műhelyek abbahagyták. Ügy tudjuk,
egyik legfőbb feladata lesz az egykori holicsi gyárnak technikáját és típusait felújítani; ami egyszersmind biztosítaná ezeknek az új csinálmányoknak
kelendőségét. Textiliákban a régi hímzések mellett
meg fog próbálkozni a keleti szőnyegtechnikáknak
népiessé tételével. Mert a csomózás elvégre is a
nép művészete volt eredeti hazájában és minálunk
is azzá kell lennie, ha tartóssá akarjuk tenni ezt
a művészkedést, amit ideáig üzemszerűen akart
bevezetni néhány lelkes és vállalkozó szellemű
ember, persze kevés sikerrel. Muhits tevékenysége
elé mindenki, aki ismeri az ő képességeit, a legnagyobb várakozással néz.
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A LEÁNYOK KÉZIMUNKATANÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE és a háziipar állami felkarolása
érdekében az 0 . M. Iparművészeti Társulat emlékiratot intézett a vallás-és közoktatásügyi miniszterhez.
Mint értesülünk, a miniszter a közeli napokban
szaktanácskozmányt hív egybe, amelyen a kereskedelemügyi és a földmívelésügyi minisztérium képviselőin kívül az 0 . M. Iparművészeti Társulat, az
érdekelt szakiskolák és szövetségek kiküldöttei is
részt fognak venni, hogy megvitassák a Társulat
javaslatait.

PÁLYAZATO K
DÁLYÁZATOK SÍREMLÉKEK TERVEIRE. Az Orsz.
1 M. Iparművészeti Társulat elnöksége a Társulat
szobrászati és kőfaragó-szakosztályának javaslatára
a szakosztály tagjai által e célra felajánlott összegek
felhasználásával az alább következő általános és
nyilvános
pályázatot
hirdeti azzal a céllal, hogy
elősegítse a művészi szempontból kifogástalan síremlékek készítését és ezáltal temetőink sivár és
művészietlen sírkőtömegeibe artisztikumot vigyen
bele. E pályázaton, valamint az elmúlt évben ugyancsak síremlékek terveire hirdetett pályázaton díjjal
kitüntetett és megvásárolt terveket egy temetőművészeti kiállításon, illetőleg a létesítendő mintatemetőben megvalósítva akarja a Társulat a közönségnek
bemutatni.
A pályázat feltételei a következők :
A)
1. Tervezzenek egyszerű, a nemesebb ízlésnek
megfejelő síremlékeket. Nem túltengő díszítéssel
terheit, hanem helyes arányaival, anyagszerű alaki
megoldásával harmonikusan ható és olcsón elkészíthető síremlékterveket kívánunk, melyek jobbfajta
hazai kőanyagból (haraszti, piszkei, bányahegyi,
süttői, kalászi, pátyi, sóskúti stb. kövek) esetleg
ruszkicai és egyéb külföldi márványból megvalósítt
hatók legyenek. E hazai kőfajok mintái a Társulai
irodájában tekinthetők meg.
2. A tervek a következő szokványos alaprajzméretek figyelembevételével készüljenek :
egyszerű sírhely 1 '89 X 0'94 méter
kettős
„
1'89X1'89
„
gyermek
„
1'27X0'64
„
a pályázó tetszés szerint egy vagy több sírhelytípusra készíthet tervet.
3. A pályaterv 1 : 10 méretben készüljön. Legyen
meg az alaprajz, homlok- és oldalrajz, metszet,
kívánatos azonkívül a távlati rajz is, de nem kötelező.
Utóbbit helyettesítheti egy 1 : 5 méretű gipszmodell.
4. A pályázaton csak magyar honos állampolgár
vehet részt.
5. A pályázat feltételeinek megfelelő és kellő
művészi színvonalon álló tervek díjazására a következő díjakat tűzzük ki.
I. díj
5.000.— K
II. „
4.000.— „
két III. „ á 3.000 K = 6.000.— „
összesen 15.000.— K

Ha a díjazott művek között kimagasló művészi Rezső, Majorszky Pál dr., Maróti Géza, Mátrai Lajos
alkotás akadna, a Társulat az illető mű szerzőjének és Seenger Béla.
a pályadíjon felül a Társulat érmét adományozza.
9. A pályázatok 1922. évi március 15-én déli
12 órakor járnak le, mely időpontig a pályaműveket
B)
be kell küldeni a Társulat igazgatóságéhoz (IX. ker.,
Tervezzenek, s z o b r á s z m u n k a
mellőzésével, Üllői-út 33—37.)
művészi értékű, gyakorlatilag könnyen előállítható,
10. A bírálóbizottság döntése után a Társulat a
sokszorosításra alkalmas olcsó síremlékeket.
pályaműveket legalább 8 napig kiállítja az Iparb 1. A síremlék anyaga hazai vörös
márvány művészeti Múzeumban. A kiállítás leszerelése után
legyen, amely a bányákban 5 cm-től felfelé, külön- számított 30 napon belül a pályázaton szereplő
műveket el kell vitetni, mivel ezen időn túl a
böző vastagságú rétegekben található.
Társulat értük semminemű felelősséget nem vállal.
Hullámos törése folytán felületét következőképpen
Budapest, 1922. január hó.
munkálják meg :
Az 0. M. Iparművészeti
Társulat
a) részben vagy egészen természetes töréssel
elnöksége.
b)
„
„
„
szemcsézve
c)
„
„
„
csiszolva
DÁLYÁZAT FEJFÁK TERVEIRE. Nemzetünk sok
d)
„
„
„
csiszolva és fényezve
A elhalt jelesének sírja áll temetőinkben anélkül,
e) két vagy több megmunkálási mód együtt
hogy nyugvóhelyüket legalább ideiglenesen, emléalkalmazva.
kükhöz méltó fejf'a jelezné. Ennek a pályázatnak
b 2. A tervek az A) pályázat 2. pontjában meg- célja, hogy ezeket a sírokat a tömegből kiemelje
jelölt szokványos alaprajzi méretek figyelembevételé- és a közönséges, mindennapi korhadó fakereszt
vel készüljenek, maga a kő pedig a következő helyébe művészi formájú, jól megmunkált, tartós
méretek szerint:
emléket állítson.
A hazafias, nemes célra való figyelemmel az
magasság l'OO—2'00 mtr.
Orsz. Magyar Kir. Iparművészeti Iskola jelesebb
szélesség 0'35—0'90 „
növendékei felajánlották, hogy a kapott tervek
vastagság 0'05—0" 12 „
alapján a fejfákat minden díjazás nélkül elkészítik,
A sírkő csakis egy darabból készülhet, de alapkő fába faragják.
ugyanazon vagy más kőanyagból is alkalmazható.
Tervekért Társulatunk tervező művészeinkhez,
b 3. Kétféle megoldás kívántatik és pedig :
elsősorban a szobrász- és kőfaragó-szakosztály tagjaihoz fordul és felhívja őket:
a) kereszttel
b) kereszt nélkül
1. Tervezzenek a nemzet elhalt jelesei sírjainak
fejfákat,
Mindegyik megoldásra külön-külön a pályázat ideiglenes megjelölésére alkalmas művészi
feltételeinek megfelelő és művészi színvonalon álló amelyek k e m é n y f á b ó l könnyen elkészíthetők
legyenek.
tervek díjazására a következő díjakat tűztük ki:
2. A tervek 1:5 méretben készüljenek, kívánatos
egy-egy 1. díj á 1.500 K = 3.000 K
előlnézet, oldalnézet és metszet, esetleg távlati kép
„ „ II. „ á 1.000 ., = 2.000 „
megrajzolása.
összesen 5.000 K
3. A kitűzött feladat hazafias, kegyeletes célt
Az A) és B) pályázatra
egyaránt
érvényes szolgál, amely bizonyára legjobb tervezőművészeinket szólítja sorompóba, bár Társulatunk ez alkalomtovábbi feltételek :
mal pályadíjat nem tűz ki és munkájukért csupán
6. A pályázaton díjazott, vagy megvásárolt tervek
erkölcsi elismeréssel adózhat, úgy a tervezőknek,
szerzői tulajdonjoga a tervezőé marad.
mint az Iskola ama növendékeinek, akik munkájuk
A pályázaton résztvett minden terv megvehető díjazásáról már eleve, áldozatkészen lemondottak.
és pedig akár egy példányban való kivitel céljára,
4. A pályázat nyilvános, minden pályázó lássa
akár kizárólagos joggal több példányban való
el tervét névaláírással és lakása címével.
sokszorosításra.
5. A pályázatot a szobrász- és kőfaragó-szakAz egy példányban való elkészítés jogáért a
vásárlónak 1000-től 1500 koronáig terjedő összeget osztály által kijelölt bírálóbizottság dönti el. Tagjai:
kell fizetnie. Ennek az egy példánynak eladása Alpár Ignác, Beck 0 . Fülöp, Gerenday Béla, Györgyi
esetén a tervezőnek még az eladási ér 10%-a is Kálmán, Hikisch Rezső, Majovszky Pál dr., Maróti
jár tiszteletdíj gyanánt. A korlátlan, kizárólagos Géza, Mátrai Lajos és Seenger Béla.
6. A pályázat 1922. évi március hó 15-én déli
sokszorosítási jog megszerzéseért a vásárlónak
külön megváltási összeget kell fizetnie, amelynek 12 órakor jár le, amely időpontig a pályaműveket
nagyságát a Társulat, a tervező és a vásárló közös be kell küldeni a Társulat igazgatóságához (IX. ker.,
Üllői-út 33-37.).
megegyezéssel állapítja meg.
7. A bírálóbizottság döntése után a Társulat a
A részletrajz, vagy modell elkészítéseért a tervepályamunkákat legalább 8 napig kiállítja az Iparzőnek, megegyezés szerint, külön díjazás jár.
7. A pályázat titkos. Ennélfogva lássa el minden művészeti Múzeumban. E kiállítás leszerelése után
pályázó minden pályatervét jeligével és ugyanazzal 30 napon belül a pályaműveket el kell vitetni, mert
a jeligével ellátott zárt borítékba tegye be névjegyét ezen az időn túl a Társulat értük felelősséget nem
vállal.
és lakásának címét.
Budapest, 1922. január hó.
8. A pályázatot a szakosztály által kijelölt bírálóAz 0. M. Iparművészeti
Társulat
bizottság dönti el. Tagjai: Alpár Ignác, Beck 0 .
Fülöp, Gerenday Béla, Györgyi Kálmán, Hikisch
elnöksége.

AZ ECCLESIA egyházművészeti és áruforgalmi r.-t.
pályázatot hirdet Magyarország védasszonyát,
a szent László- és magyarországi boldog Margit
legendájából vett jeleneteket ábrázoló, reprodukálásra alkalmas rajzokra és faragott, szárnyas oltárnak
tervrajzára. A pályázat határideje 1922. janár 31-ike.
pályaműveket a társaság irodájába kell beküldeni
(IV., Irányi-utca 27.), ahol a pályázat egyéb feltételei
is megtudhatók.

MUZEÁLIS ÜGYEK
AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI MUZEUMBAN
^ ^ ez év március havában érdekes kiállítás nyílik
meg a Régi Pest címen. A Magyar Bibliophil-Társaság ugyanis egybegyűjti a régi Pest és Buda látképeit és egyes részeit ábrázoló képeket, úgymint
kézi rajzokat, metszeteket és könyveket, amelyeket
katalogizálva ki akar állítani.
DEBRECENI MÚZEUM ÁLLAPOTA. (Jelentés az
A
utolsó három évről. Összeállította: Zoltai Lajos.)
Nagyon vékonyka füzet ez, mely a nagy magyar
város forradalmi, kommunista, megszállott és azóta
eltelt idő szakáról szól. S fájdalmasan derül ki
belőle, hogy bár tisztviselői sokat és szorgosan dolgoztak is, a múzeumnak igazi gyarapodásáról —
nem számítva a képzőművészeti anyag hatalmas
növekvését — alig lehet szó. Kis- és nagyvárosaink
vidéki múzeumai éppen Csonka-Magyarország területén mint kultúrális nevelőtényezők alig jöhetnek
számba. A Szépművészeti Múzeum letétjéből jutott
régi mesterek, néhány helyi nagyság olajfestményei
s ceruzarajzai, sok-sok csikós-, pásztor- és kézművesemlék, egy kevés régi kerámia, ötvösmunka, de
nagyon sok munizmatikai ősiség — egészben ilyen
a jellege legtöbb múzeumunknak. A folkloristának,
az archeológusnak sokkal gazdagabb talaja az ilyen
múzeum, mint a tanulnivágyó laikusnak, az ízléses
holmikat kereső ifjúságnak. Hogy csak ennél a
hároméves beszámolónál maradjunk: nyoma sincs
benne modern iparművészeti tárgyak vásárlásának,
vagy ajándékozásának, pedig Debrecenben igen
tehetséges iparművészek élnek és dolgoznak. A
múzeumnak iparművészetileg még legértékesebb
gyarapodását a régi debreceni virágos fejfák jelentik,
amelyeknek egyszerű, nemes szépsége immár a mi
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kerepesi-temetőnkben is felcsillan s mindenképen
megérdemelné, hogy a magyaros szellemű temetőesztétika figyelme reájuk terelődjék.
A/jŰÉRTÉS ÉS MÚZEUMLÁTOGATÁS. Egy német
i V l művészeti folyóirat megszívlelni való dolgokat
ír arról, hogy mennyi kincs és mennyi érték van a
német kisvárosok múzeumi anyagában. S utal arra,
hogy akkor, amikor a művelt társadalomban annyi
sóhajtozás hallatszik a művészet után s annyi
millió ember szeretne műértővé válni, oly kevesen
ismerik a saját szülővárosuk kicsiny múzeumát is.
Ezt a jelenséget érdemes minálunk is megrögzíteni.
A mi sok kis vidéki városunk, sőt fővárosunk is
tele van olyanokkal, akik jobban ismerik a Zwingert
és a Pinakothékat, mint azt a kis vidéki múzeumot,
vagy azt a nagy fővárosi gyűjteményt, amelyből '
ezernyi tanulságot meríthetnének. A legtöbb ember
könyvek után futkos, magántanulásért liheg, folyóiratokra fizet elő, szellemi morzsákat gyűjtöget akkor,
mikor csak pár lépésre kéne elfáradnia, hogy korok
kultúrája, elfeledett évszázadok művészi szelleme
gyulladjon ki előtte. Ennek egyik oka egész műveltségünk szörnyű fogyatékossága : a betűrágás és az
elméletszívás. Hiszen egész iskolázásunk úgyszólván
alig értékesíti a demonstrálást, a szemléltetvetanítást.
Hát még a múzeumok szemléltetését, amelyekhez
el is kell menni, a Fő-utcára, vagy a Piac-térre,
ahol egyedül kel! ődöngeni, esetleg fázva vagy
izzadva s amelyről beszélni sem igen szokás a jó
társaságokban, nem úgy, mint a Louvre-ról, vagy a
Prado-ról, amely mégis csak szebben hangzik és
közelebb van, mint a hazai szegényesebb és lenézettebb közgyűjtemény.
PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS MÚZEUMVEZETÉS. Hogy
A a helyes és céltudatos múzeumpolitika mi mindenre kiterjeszti a figyelmét, arra jó példa a bécsi
iparművészeti múzeumnak egy minapában megjelent felhívása. Ebben a különböző iskolákhoz,
szülőegyesületekhez és gyermekgondozó intézményekhez fordulnak és bejelentik, hogy a múzeumban
a hét meghatározott napjain és óráiban tanulók
részére múzeumvezetések lesznek s ily alkalmakkor
a szakképzett vezetők nemcsak az egyes műipari
ágak technikájáról, hanem azoknak gazdasági viszonyairól és pályaválasztási lehetőségeiről is felvilágosítást fognak adni. Ilyen vezetéseket pedig nemcsak a nagy szünidőben, hanem a tanév folyamán
is sűrűn fognak rendezni, hogy minél több érdeklődő
gyermek és szülő tisztába jöjjön az iparművészettel,
mint kenyérkereső foglalkozással.

