
kor lelkes, hazafias buzgalom és hozzáértés vezet. 
Kívánja, hog> a magyar közélet még sok esztendeig 
lássa hasznát szeretett elnökünk fáradhatatlan mun-
kásságának. Alpár elnök hálás szívvel köszöni meg 
a választmány üdvözletét és igéri, hogy a jövőben 
is mindenkor erejéhez mérten fogja képviselni a 
Társulat érdekeit. A napirendre térve elnök felhívja 
a választmányt, hogy az alapszabályok 45. §-a értel-
mében tervező- és iparos tagokkal egészítse ki magát. 
Meghívandó a már hivatalból taggá lett E. Illés 
Aladár tervező szakosztályi elnökön kívül még négy 
tervező és 5 iparos. Igazgató előterjeszti az erre 
vonatkozó javaslatot, amelynek egyhangú elfogadá-
sával a választmányba a legközelebbi rendes köz-
gyűlésig terjedő megbízatással meghivatnak : terve-
zők : Benkhard Ágoston, Hikisch Rezső, Mátrai 
Lajos és Kovács Erzsébet; iparosok: dr. Csupor 
József, Fischer Emil, Kiss Ferenc, Schober József 
és Zadubánszky Irén. Az igazgatóság tagjainak egy-
hangúlag megválasztatnak : tervezők : Lakalos Artúr. 
Szablya-Frischauf Ferenc ; iparosok : Jungfer József, 
Seenger Béla ; műbarátok f1 dr. Majovszky Pál és 
Végh Gyula. A bizottságok tagjainak egyhangúlag 
megválasztatnak : a) a bíráló bizottságba : tervezők : 
Hikisch Rezső, Menyhért Miklós, Nádler Róbert; 
iparosok: Hosszú István, Jungfer József, Majoros 
Károly; műbarátok: dr. Majovszky Pál, Végh Gyula, 
Wolfner Gyula; b) a kiállítási bizottságba: tervezők: 
Grabowieczky Leon, Kovács Erzsébet, Lakatos Artúr, 
Maróti Géza ; iparosok: Ágotái Lajos, Fischer Zsig-
mond, Hauswirth Ödön, Jungfer József; műbarátok: 
Herbert Viktor, Petrovics Elek dr.. Szablya János, 
Végh Gyula ; c) a gazdasági bizottságba : dr. Csupor 
József, Hauswirth Ödön, Herbert Viktor, Schober 
József, Szablya János ; d) a propaganda bizottságba : 
tervezők: Árkay Aladár, Dudits Andor, Edvi Illés 
Aladár, Helbing Ferenc, Lakatos Artúr, Ligeti Miklós, 
Kölber Dezső, Szablya-Frischauf Ferenc ; iparosok: 
Bodonyi Jenő, Fischer Emil, Hosszú István. Kulcsár 
Sándor, Majoros Károly, Schober József, Szabó 
Rezső, Tull Viktor; műbarátok : dr. Bartóky József, 
dr. Delmár Emil, Glück Frigyes, Herbert Viktor, 
dr. Majovszky Pál, Szablya János, dr. Szalai Emil, 
Wolfner Gyula; e) az oktatás- és nevelésügyi bizott-
ságba : tervezők: Gróh István, Kovács Erzsébet, 
Meyer Antal, Nádler Róbert, Vértes Rezső; iparosok : 
Ágotái Lajos, Bodonyi Jenő, Jellenz Béla, Kiss 
Ferenc, Zadubánszky Irén ; műbarátok: dr. Bartóky 
József, dr. Delmár Emil, Gaul Károly, dr. Majovszky 
Pál és Víg Albert. Igazgató jelentést tesz a festő-
vászonakció lebonyolítása érdekében tett intézke-
désekről, amely szerint az érdekelt iskolák és művé-
szeti egyesületek június 3-ig tartoznak bejelenteni 
azt a vászonmennyiséget, amit a közölt áron átvenni 
kívánnak. Iparművészeti terveket és mintákat szán-
dékozik a társulat június elején kiállítani a múzeumi 
csarnok egyik folyosóján. A felhívásokat az iroda 
szétküldte, a beérkezett anyag elbírálása és a kiál-
lítás rendezése a kiállítási bizottság feladata. E vég-
ből a bizottság június 3-án ülést tart. Halmos Izor, 
az ismert műbarát 6000 koronát bocsátott a Társulat 
rendelkezésére kisplasztikái haználati tárgyak min-
táira vonatkozó pályázat kiírására. Ezenkívül 1000 
koronát adott olyan szorult anyagi helyzetben levő 
pályázók számára, akik a pályázat céljára szüksé-
ges anyagokat a maguk erejéből nem tudnák besze-
rezni. A pályázat kiírása már megtörtént azzal a 
feltétellel, hogy a pályadíjakat a biráló bizottság 
szabadon oszthatja meg a legjobb munkák közt és 
a nyertes pályamunkák korlátlan tulajdonjoga a 

szerzőé marad. A választmány örömmel veszi tudo-
másul a jelentést és Halmos Izornak, az iparművé-
szeti törekvések ilyen áldozatkész támogatásáért 
meleg köszönetét nyilvánítja. A Túrán Magyar Nem-
zeti Háziipari Szövetkezettel iparművészeti tárgyak-
nak a szövetkezet üzlethelyiségében leendő bizo-
mányi elárusítása tárgyában kötött megállapodást a 
választmány jóváhagyólag tudomásul veszi. Fischer 
Zsigmond kapcsolatban a festő-vászon akcióval 
felveti azt az eszmét, nem volna-e az iparművészeti 
termelés és a Társulat érdekében is kívánatos az 
iparművészek részére szükséges anyagoknak köz-
pontilag való beszerzése és elosztása. Utal arra, 
hogy az ipartestületek a tagok anyagi támogatásával 
anyagbeszerző szövetkezeteket alapítottak, amelyek 
révén az iparosok a rendes piaci áraknál olcsóbban 
jutottak a szükséges anyagokhoz, emellett az ipar-
testületeknek is megvan a maguk legális haszna. 
Azt hiszi, hogy a társulatnak is lesznek olyan érde-
kelt tagjai, akik az ilyen szervezet felállításához 
szükséges tőkét rendelkezésre bocsájtják. A maga 
részéről ebben szívesen hajlandó participálni. 
Grabowieczky Leon, Kulcsár Sándor, Lakatos Artúr 
és az elnök hozzászólása után a választmány köszö-
nettel és helyesléssel fogadja az eszmét és további 
tárgyalás és intézkedés végett az igazgatóság elé 
utalja. 

K R Ó N I K A 
A NÖI KÉZIMUNKATANÍTÁS REFORMJA ÉS A 

^ HÁZIIPAR FEJLESZTÉSE érdekében az 0 . M. 
Iparművészeti Társulat még 1921. év augusztus 
havában Vass József vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek, részletesen megokolt előterjesztést adott át 
amelyben kérte a szükséges reformok és intéz-
kedések foganatosítását. A miniszter a Társulat 
javaslatainak megvitatására április havában szak-
tanácskozmányt hívott egybe, amelyen az érdekelt 
minisztériumok képviselőin kívül a szakiskolák és 
a művészeti és ipari szakiskolák vezetői, valamint 
az 0 . M, Iparművészeti Társulat kiküldöttei is vettek 
részt. A két napig tartó tanácskozás igen magas 
színvonalú volt és sok érdekes és tanulságos meg-
állapításra vezetett. Általában megegyeztek abban, 
hogy a kézimunkatanítás mai helyzetében nem 
felelhet meg a mai kor fokozottabb igényeinek és 
ezért sürgős és gyökeres reformokra szorul. Ezért 
tantervi módosítások csupán, nem vezetnének cél-
hoz, hanem a kézimunkatanítónők szakszerű kép-
zésének mélyítésével, különösen pedig intenzív 
szakfelügyeletnek szervezésével kell a tanítást ered-
ményesebbé tenni, a szaktanítók részére rendezett 
továbbképző tanfolyamokkal pedig a fejlődést biz-
tosítani. A háziipar részére a Társulat az állam-
nak intézményes támogatását és irányítását kívánta. 
Ez volna a hivatása a megalakítandó Házi-
ipari Tanácsnak; ehhez kapcsolódnék egy kö-
zépponti háziipari intézet, amely magéban foglalná 
a hazai háziipar minden ágára kiterjedő teljes 



mintagyűjteményt s ezzel áttekinthető képét adná 
a magyar háziipar egész anyagának. Ez csinálná 
meg a háziipari katasztert, gondoskodna a szük-
séges nyersanyagok termeléséről s a mellőzhetetlen 
külföldi anyagok behozataláról és elosztásáról, köz-
vetítené a megrendeléseket és a kész munkák érté-
kesítését, szervezne tanfolyamokat, ellátná a mű-
helyeket és az otthonmunkálkodókat megfelelő 
mintákkal, köröztetne vándorló mintagyűjteménye-
ket, rendezné a vidéki és a külföldi háziipari 
kiállításokat stb. Látnivaló, hogy csakugyan sok 
hasznos és okos dologgal foglalkozott a szaktanács-
kozmány s most csak azt kívánjuk, hogy a nagyon 
is időszerű javaslatokat az illetékes körök ne csupán 
— hogy a miniszteriális frazeológiával éljünk — 
„megfontolás tárgyévá" tegyék, hanem foganato-
sítsák is a meglevő bajok és hiányok megszünte-
tésére alkalmas intézkedéseket. — Az érdekes, szak-
tanácskozmány jegyzőkönyvét magában foglaló füzet 
a napokban jelent meg az Orsz. Szabadoktatási 
Tanács kiadáséban és dr. Czakó Elemér miniszteri 
tanácsos útján mekkapható. 

JUBILEUMI ÜDVÖZLÉSEK. Csöndben, zaj és kül-
sőségek nélkül ünnepeltük meg lapunk mult 

számában e folyóirat fennállásénak negyedszáza-
dos fordulóját. Ahogy e nehéz idők szelleméhez 
illik, inkább a jövőbe tekintő aggodalommal s a 
múltnak tartozó tisztelettel, mintsem a sivár jelen 
ünneplésével. Ám szavunk nem lehetett annyira 
halk, hogy a rokonérzés hangjait ki ne váltsa bará-
tainkból. Főleg a napilapok s köztük elsősorban 
azok fordultak ez alkalommal felénk, melyek figyel-
mükkel eddig is kitüntettek. Jól esett az elismeré-
sük és az a szelíd szemrehányás is, amely a tár-
sadalom és a hivatalos körök irántunk közömbös 
rétegeinek szólt. De kitüntető figyelemben része-
sültünk egyik-másik szaklap részéről is, amelyek 
rövidebb-hosszabb közleményekben méltatták a 
Magyar Iparművészet érdemeit. Mint előző számunk-
ban, most is derék munkatársainkra s úttörő elő-
deinkre hárítjuk az érdemeket s a magunk részéről 
csak a szeretetnek és megbecsülésnek azt a mele-
gét kérjük továbbra is a sajtótól és az olvasó-
közönségtől, amellyel a magyar iparművészeti kultú-
ráért folytatott küzdelmünkben eddigelé részesítettek. 
A sok hozzánk érkezett kedves gratulációból csak 
egyet közlünk itt kollégiális hálával és nagyra-
becsüléssel : Győry Lóránt dr. ny. ministernek. a 
Szakírók Egyesülete érdemes elnökének e lap szer-
kesztőjéhez intézett következő sorait: 

Mélyen tisztelt Barátom! A Magyar Szakírók 
Országos Egyesületének nevében igaz bensőséggel 
és tisztelettel üdvözöllek Téged és nagyrabecsült 
lapod egész szerkesztőségét a „Magyar Iparművé-
szet" negyedszázados jubileuma alkalmából. Nem 
csupán a Ti szép és méltó örömetek ünnepe ez a 

nap, melyen 25 év multán érdemes megelégedéssel 
pillanthattok vissza egy emberöltővel határos mun-
kára. A magyar iparművészet maga is igaz elisme-
réssel kell, hogy adózzék fáradozástoknak, küzdel-
meiteknek. Hogy mi volt 25 évvel ezelőtt s mily 
naggyá fejlődött: azt nemcsak szemünk látja, nem-
csak száraz statisztikai adatok igazolják, de bizo-
nyítja annak a sok ezer munkáskéznek tökéletes-
bítése s a szép, az ízlés, a harmónia tiszteletére 
valló tervszerű és gondos oktatása, mely világhírt 
szerzett a magyar iparba belevitt művészetnek. 
S ha mégis arra gondolok, hogy az 1900. évi párisi 
világkiállítás, meg a trianoni béke határnapja között 
nincsen 25 évi időköz, mely elég volt arra, hogy 
bennünket a kultúra nélküli népek színvonalára 
kívánjon lesülyeszteni, úgy kérésem és óhajom csak 
egy lehet. Azt az őserőt s a szép, a jó és az igaz 
harmóniájának azt a kultuszát, mely századok 
vérzivatarja között is megmentette a magyart: ha 
kimondhatatlan fáradtság árán is, ápold fenkölt 
lelkeddel, nagy tudásoddal és megalkuvást nem 
ismerő honszereteteddelf a Gondviselés kegyelméből 
Te is, oly munkakedvvel, oly jó erőben és egész-
ségben, amint azt eddig művelted. Engedd meg 
végül, hogy az Egyesület hivatalos üdvözletén kívül 
tiszteletteljes, igaz barátsággal kifejezést adhassak 
annak a személyes jókívánságnak is, mely jóformán 
gyermekkorom óta Hozzád fűző tiszteletem és ragasz-
kodásom első percétől fogva erre kötelez. Minden 
jót kíván s igaz tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
melegen üdvözöl készséges híved 

Budapest, 1922. február 25. Győry Lóránt. 

l /"ÉT KITÜNTETÉS. A József-műegyetem nemrég 
lezajlott jubileumi ünnepségeinek nemes akkordja 

volt a tiszteletbeli tanári címmel való kitüntetés. A 
politika és a mindennap harcai között szinte észre-
vétlenül suhantak el legtöbben e híradások fölött, 
melyek pedig a gazdasági és technikai élet nem 
egy kiválóságának megbecsüléséről számoltak be, 
így a kormányzó a Műegyetem tanácsának javasla-
tára a tiszteletbeli nyilvános rendes tanári címet 
adományozta az építőművészet két kiválóságának : 
Alpár Ignácnak és Korb Flórisnak. Hogy Alpár 
Ignác érdemeit nem kell ezúttal külön felsorolnunk 
olvasóink előtt, az magától értetődik. A Mezőgazda-
sági Múzeumnak és annyi jeles középületünknek ter-
vezője eddig katedra és címeknélkül isbüszkesége volt 
a mai magyar építőművészetnek. És auditórium nélkül 
is nevelt példaadóerejével, alaprajzi s konstruktív 
logikájának nemes szépségével, mely egyúttal min-
denkor a díszítő és iparművészeteknek bevonulását 
is jelentette az építőipar területére. Korb Flórisnak 
is hervadhatatlan érdemei vannak a modern Budapest 
városképének kialakulása körül. A Zeneakadémia 
palotája, a mai Apponyi-tér világvárosias architek-
túrája egy-egy fejezetét jelentik az ő csöndes és 
céltudatos művészi tevékenységének. S elmondhatni, 
hogy az építészeti főiskola régi mulasztását teszi 
jóvá velük szemben, amikor tevékeny életük jutal-
mául a legszebb kitüntetést nyújtja át nekik, melyet 
egy tanári kollégium adhat. 



A FÉNYŰZÉSI FORGALMI-ADÓ MÓDOSÍTÁSA. 
A pénzügyminiszter felkérésére a gazdasági 

érdekképviseletek javaslatot dolgoztak ki arról, hogy 
mely árúcikkek fényűzési forgalmi adójának 15. 
illetőleg 20%-ra való emeléséről lehet szó abban 
az esetben, ha a pénzügyminiszter az 1922. évi VI. 
t.-c.-ben kapott, erre vonatkozó felhatalmazással 
élni kíván. Az érdekképviseletek javaslatait a pénz-
ügyminisztériumban tartott sorozatos ankéton vitat-
ták meg, amely alkalommal a képző- és iparművé-
szeti tárgyak fényűzési adójáról szóló javaslatok is 
napirendre kerültek. A gazdasági érdekképviseletek 
javaslatával szemben az ankéton jelenvolt képző-
művészek azt javasolták, hogy az élő és öt évnél 
nem régebben elhalt magyar honos művészek eredeti 
képzőművészeti alkotásai (festmények, szobrok, gra-
fikai művek) a fényűzési forgalmi adótól mentesít-
tessenek. Ehhez a javaslathoz csatlakoztak az ipar-
művészeti érdekeltség képviselői is azzal a kiegé-
szítéssel, hogy az adómentesség az iparművészeti 
alkotásokra is íkiterjesztessék, mert a művészeti 
tevékenység e két területe közt határvonalat állítani 
nem lehet, ezeknek mesterséges szétválasztása a 
modern esztétikai felfogással ellentétben áll. Más 
oldalról azonban kétségtelenül szükséges az ipar-
művészeti alkotásoknak a közönséges, művészi érték 
nélkül való ipari termékektől való megkülönböztetése. 
És itt felmerült az a kérdés, lehetséges-e az ipar-
művészeti alkotásoknak olyan meghatározása, amely 
kellő szakértelemmel nem bíró adóellenőrző köze-
geknek az iparművészeti jelleg megállapítására biz-
tos alapul szolgálhat. Feltéve tehát, hogy a pénz-
ügyminiszterelfogadja a képzőművészek álláspontját 
és a képzőművészeti alkotásokat bizonyos feltételek 
mellett a fényűzési adótól mentesíti, ennek az ipar-
művészeti termékekre való kiterjesztésére csak akkor 
lehet remény, ha megtalálják azt a gyakorlati meg-
oldást. amelynek segítségével egyfelől az iparművé-
szeti jelleget kétség nélkül megállapítani, másfelől 
a kincstár érdekeit megóvni lehet. Ilyen meghatá-
rozást a most érvényben levő törvény tartalmaz 
ugyan, de ez annyira tág fogalmu, hogy ez alapon 
a keresett megoldáshoz nem lehet jutni. Az ipar-
művészeti alkotások művészi értékének megítélése 
kellő hozzáértés nélkül el sem képzelhető, ennél-
fogva az iparművészeti jellegnek bármilyen részletes 
meghatározása az adóközegek szakértelmének hiá-
nyában nem volna célravezető. Ezért helyesebbnek 
látszik az adótól való mentesítés kérdésének elbí-
rálásánál a tárgyi alapot elejteni és a személy 
szerinti elbírálás alapjára áttérni- Ezt olyképpen 
gondoljuk megoldhatónak, hogy az illetékes ható-
ságok és az iparművészeti érdekképviseletek kikül-
dötteiből állandó bizottság volna szervezendő, amely 
személy szerint állapítaná meg, mely üzemek, mű-
helyek, hivatásos iparművészek készítenek a fény-
űzési adótól mentesítendő műtárgyakat. Az ilyen 
tárgyakon azután az adómentességre való jogosult-
ság alkalmas módon jelzendő volna. Ez a jelzés 
különböztetné meg sz iparművészeti termékeket a 
művészi érték nélkül való ipari termékektől. A művé-
szeti alkotásoknak a fényűzési adótól való mente-
sítéséhez általában nagy kulturális érdekek fűződnek. 
Ez érdekekkel szemben a kincstárnak ezen a címen 
befolyó, — valószínűleg nem nagyon számottevő — 
jövedelmét tekintve, arra a megállapításra kell jut-
nunk, hogy amikor a magyar művészetnek és pedig 
úgy a képző-, mint az iparművészetnek alkotásai 
egyik legerősebb fegyverünk, sokat hangoztatott 
és ellenségeinkkel szembeszegezett kultúrfölényünk 

bizonyítására, úgy politikailag, mint gazdaságilag 
fontos államérdek, hogy művészeti termelésünket 
maga az állam ne terhelje meg és fejlődésében ne 
akassza meg olyan adóval, amelynek hozadéka 
távolról sem érhet fel az adóztatás okozta kultu-
rális veszteséggel. Sőt az igazi, a szó nemes értel-
mében vett művészeti alkotásoknak a fényűzési adó-
tól való megmentesítése megbecsülhetetlen erkölcsi 
előnyt és védelmet jelentene a tehetségesek szá-
mára a kontárok és tökéletlen műkedvelők ellen, 
akik ebben a kedvezményszámba menő előnyben 
nem részesülhetnének. Az adómentességnek tehát 
egyenesen fejlesztő hatása volna a termelés kvali-
tására, mert minden művészünk legjava képességét 
igyekeznék műveibe belevinni, hogy így „fényűzési 
adótól mentes művészi alkotás" megkülönböztető 
jelzésre igénye legyen. Reméljük, hogy a pénzügy-
miniszter, mielőtt ebben a kérdésben döntene, még-
egyszer meg fogja hallgatni a művészeti érdekkép-
viseletek véleményét és a kérdést nem tisztán rideg 
fiskális szempontból fogja elbírálni. Mi megértjük, 
hogy a mai gazdasági helyzetben ez a szempont 
a vezető, de a kulturális érdekeknek merev vissza-
utasítása végeredményben oda vezethet, hogy kiöli 
az emberekből a magasabbrendű, főképpen a mű-
vészetek körébe vágó életszükségletek kielégítése 
utáni vágyat és a fejlettebb kultúrát visszasülyeszti 
arra a színvonalra, amelyen csupán a legelemibb 
szükségletek ellátása volt célja az emberi tevékeny-
ségnek. Hogy ez gazdasági téren is micsoda vissza-
hatást váltana ki, annak elgondolásához nem kell 
különösen nagy képzelő erő. A művészeti érdek-
képviseletek méltán elvárják, hogy a „kultúra-
védelem" nem marad üres jelszó, hanem komoly, 
előrelátó művészetgazdasági politikának forrása, 
amely az érdekek összeegyeztetésével megtalálja 
a kérdés helyes megoldásának kulcsát. 

PMELJÜNK BUDAPESTEN EMLÉKMŰVET EL-
^ ESETT HŐSEINKNEK ! London egyik legforgal-
masabb terén nemrégiben lelepleztek egy egyszerű, 
majdnem dísztelen emlékművet, melyet a világ-
háborúban elesett angol katonák emlékének emelt 
a szigetország kegyeletes lakossága. A leleplezés 
napja óta állandóan, folyton megújuló pazar virág-
dísz borítja az emlékmű talapzatát s a milliónyi 
járókelő mind levett kalappal, vagy katonásan tisz-
telegve halad el mellette. A tanítók seregestől viszik 
a tanulóifjúságot az emlék elé és kegyeletes sza-
vakban dicsőítik az elesett hősöket. . . Magyar-
ország néhány vidéki városának, sőt egyes falvak-
nak is meg van már a maga háborús emlékműve, 
de fővárosunkban hiába keresünk emléket, melyet 
ezernyi, idegen földben porladó hős fiának dicsőí-
tésére emelt a magyar metropolis. Sok szülő, testvér, 
hitves és gyermek nem talál emlékművet főváro-
sunkban, melyre letehetné a messze eltemetett, 
hazájáért elvérzett hozzátartozójuk és vitéz társai-
nak szánt koszorúját. Ezért össze kell fogni és pedig 
hamarosan, a kormányhatóságnak, a fővárosnak és 
a társadalom minden számottevő tényezőjének, hogy 
méltó emlék állításával pótolják az eddigi mulasz-
tást. Megköveteli ezt a nemzeti becsület és az 
értünk elvérzettek iránti soha eléggé le nem róható J 61 
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kegyeletes hála érzete. Reméljük, hogy e figyelmez-
tetésünknek lesz foganatja és a szokásos sok ülé-
sezés mellőzésével megtalálják módját, hogy a 
budapesti hősök emlékműve mihamarabb meglegyen. 
Derék művészeink bizonyára lelkesedéssel, tehet-
ségük és tudásuk teljes latbavetésével oldják meg 
e szép feladatot. 

AZ ÚJ VÁMTARIFA megvitatáséra a Vámpolitikai 
Központ meghívta az érdekelt ipari és keres-

kedelmi képviseleteket és a többi között az Orsz. 
M. Iparművészeti Társulatot is. Az iparművészeti 
cikkek és az előállításukhoz szükséges anyagok 
vámtételeit sok ülésen behatóan tárgyalták és a 
Társulat kiküldöttei erélyesen szálltak síkra a hazai 
iparművészet érdekeinek védelmeért. Ha az új vám-
tarifa — úgy mint azt tervezik — 1923. elején életbe 
lép, a magyar iparművészet fejlődésének új korszaka 
virrad, mert a súlyos vámokkal terhelt külföldi árúk 
versenyével szemben sokkal eredményesebben veheti 
fel majd a küzdelmet, mint eddig. 

A TEMETŐBE NEM KELL MŰVÉSZET 1 Krónikás 
adoma szól arról, hogy egyik alföldi városka 

tanácsénak nem kellett az utcák éjjeli világítása, 
mert — mondotta a nemes szenátus — aki harang-
szó után az utcán jár. az nem lehet tisztességes 
ember. Méltó párja ennek a naiv bölcsességnek a 
székesfőváros képzőművészeti bizottságának hatá-
rozata, amellyel elutasította az Iparművészeti Tár-
sulat kérését, hogy művészileg elrendezett és 
művészi síremlékekkel benépesített minta-temető 
céljára adjon a főváros a kerepesi-úti temetőben 
egy parcellát. Mert — úgymond az érdemes bizott-
ság — ilyen parcella felállítása sértené a kegyeletet. 
Ám azt mondhatná a képzőművészeti bizottság, 
hogy ilyen beállítással a határozat égbekiáltó kép-
telenség volna. Tárgyilagosak akarunk lenni és 
híven leírjuk a dolog történetét. Az Iparművészeti 
Társulat évek sora óta dolgozik a temető művészet 
fejlesztésén. Két irányban indított reformmozgalmat. 
Ki akarja küszöbölni a temetési gyászpompa rikító 
ízléstelenségeit és az elavult, kikopott „pompes 
funébres" stilus helyébe nemesen egyszerű, felemelő 
és lelket nyugtató külsőségeket kíván léptetni. Azután 
a temetőrendezésbe művészi tervszerűséget akar 
vinni és a sivár kőtengerbe egyelőre itt-ott oázisokat 
teremteni művésziesen megoldott síremlékekkel, 
később lépésről-lépésre kiszorítani a sírkőgyárakés 
raktárak tipikusan Ízléstelen termékeit. Ezeket a 
célokat szolgálták a Társulat síremlék-pályázatai 
és újabban a szobrászati és kőfaragó szakosztály 
jól átgondolt akciója, amelynek során a Társulat 
előterjesztést tett a székesfőváros tanácsának. Ebben 
kérte, hogy egy a művészi elrendezésű minta-temető 
és síremlék-parcella létesítése és ezzel kapcsolatosan 
állandó művészi síremlék-kiállítás céljára engedje 
át a Tanács használatra, meghatározott feltételek 
mellett a kerepesi-úti temető 11. számú parcelláját. 
Az előterjesztéshez helyszíni terveket is mellékelt a 
Társulat, amely az elrendezést és a kertművészeti 
kiképzést szemlélteti, azonkívül rámutatott a pénz-
ügyi előnyökre is, amelyeket a tervezett megoldás 
a főváros részére biztosíthat. A használati jog fel-
tételei között lényeges, hogy a parcella temetkezési 

hely gyanánt is szolgál azzal a kikötéssel, hogy 
azon csakis szakértő bizottság által elbírált, művészi 
síremléket lehet felállítani. A bíráló bizottság azon-
ban a székesfőváros képzőművészeti bizottságának 
véleményező jogát teljes mértékben tiszteletben 
kívánja tartani. Hangsúlyozza az előterjesztés, hogy 
az érdekelt művészek és iparosok nem csak dísz-
sírhelyekre szánt emlékműveket akarnak alkotni, 
hanem főképpen egyszerű, olcsóbb, de művészi 
hatású egyes- és kettős síremlékek, valamint gyer-
meksírok típusait kívánják megteremteni és a közön-
ségnek bemutatni. A sírhelyek értékesítéséből befolyó 
jövedelem természetesen a fővárost illetné meg. 
Világos, hogy a Társulat célja nem az, hogy rek-
lámízű „síremlék-kiállítást" rendezzen a temetőben, 
hanem, hogy megfelelő, komoly környezetben, a teme-
tőben uralkodó, benső elmélyedésre késztető hangulat 
hatása közepette tegye szemléltetővé a művészi temető 
kérdésének megoldását. A képzőművészeti bizott-
ság, úgy látszik nem értette meg, vagy nem érezte 
át ezt a szándékot és a legszerencsétlenebb, leg-
kevésbé helytálló okot választott a Társulat kéré-
sének elutasítására. Pedig nyilvánvaló, hogy nem 
holmi üzleti vállalkozásról, hanem tisztén és kizá-
rólag a művészet érdekeit szolgáló akcióról van 
szó, és ezért nem lett volna szabad eltemetnie, egy 
jobb sorsra érdemes ideális törekvést azzal az üres 
kifogással, hogy az akció kegyeletsértő. Ha már 
a kegyeletsértésnél vagyunk, joggal állíthatjuk, hogy 
inkább sérti a kegyeletet az az esztétikai undor, 
amely temetőinkben minden épizlésű embert az 
egymásra tornyosuló Ízléstelenség láttára elfog. 
Még egyet. A temető-művészetnek és éppen a minta-
temető gondolatának egyik leglelkesebb apostola 
néhai Fieber Henrik volt. Ő vetette fel először 
ennek a kiállításszerü temető-parcellának eszméjét 
és bizonyos, hogy Fieber Henrik, a róm kath. pap, 
ha élne, ma kemény szavakat dörögne oda Budapest 
székesfőváros képzőművészeti bizottságának. Elvár-
juk, hogy a bizottság módot fog találni meggon-
dolatlan döntésének megváltoztatására. 

WOLFNER GYULA GYŰJTEMÉNYE. A legszebb 
magyar gyűjtemények egyike a nagyközönség 

számára is megnyílt s ezzel Wolfner Gyula, aki 
évtizedeken át példát mutatott a magyar művé-
szetek istápolására, most arra nyújtott tanulságot, 
miként kell közkinccsé tenni azt, aminek hivatása, 
hogy ezrek gyönyörűsége legyen : a művészetet. 
Talán egy szempillantásra megállt és elgondolkozott, 
mielőtt a nagy francia és német magángyűjtők 
módjára baedekeri szigetté tette a maga kis eskü-
téri paradicsomát: képeit, szobrait, porcellánjait, 
hímzéseit, antik bútorait. Csak egy pillanatig tart-
hatott ez a múltjába merült néma elgondolkozás, 
mielőtt az ajtókat kinyitotta. De ez sem lehetett az 
adakozó kétsége, hanem inkább az örökkön kereső, 
gyűjtő alaposan kifinomult szkepzise : vájjon meg-
érzik-e mindezek azt a sajátos magyar levegőt, 
amely ennek a gyűjtésnek zúgó fenyveseiből és 
balatoni tejszínű reggeleiből és naptól barnult 
parasztjaiból, komoly pejlovaiból, halálosan csóko-
lózó kisasszonyaiból árad. Oh, gyönyörű, áhítatos 
magyar romantika suhan el e gyűjtemény felett 
a falakon, két nemzedék férfias, nagy és egész-
séges romantikája a hatvanas évektől a Lietzen-
Meyerek, Székely Bertalanok, Szinyei-Mersék tétova 
magányosságától a nagybányaiak és az 1900-as 
évek fiataljainak öntudatos magyar glóbusáig. Két 
nemzedék más heroizmussal, más-más művészi 



formakifejezéssel, hatalmas ünnepi színzsolozs-
mákkal az egyik, egyszerű, csöndesen égő anyagigaz-
sággal a másik, de mindkettő oly mélyen, meg-
rendülten magyar. Nem a mi feladatunk, hogy e 
gyűjtővonalnak gazdag állomásait ismertessük : egy 
testes, pompás kiállítású és szépen megírt könyvben 
elvégezte azt már Lázár Béla dr., aki a gyűjtemény 
kialakulásainak történetében egy félszázad magyar 
művészettörténetét is beleszőtte. De nem lehet 
elhallgatni, hogy ez a gyűjtemény maga is egy élet 
remekműve, amely az úgynevezett magyar libera-
lizmus korában, a feltörekvő magyar gazdasági élet 
leghatalmasabb negyedszázadában egyszerűen és 
csöndesen keresi az adalékokat a maga izzó magyar-
fajszeretetéhez. Amikor még nincs szó programmokról 
és jelszavakról, újjászületési szélhámosságokról, csak 
sok-sok szegény és szerény titán viaskodik itt a 
büszke közönnyel s egypár, nagyon kevés mély-
szívű ember öleli őket magéhoz. Ezek közül talán 
a legkülömb Wolfner Gyula. Most ott van mindenki 
számára hozzáférhetően ez a gyűjtemény, melyet pom-
pás sárközi hímzések, erdélyi mázas-kancsók, herendi 
porcellánok és somogyi tükrösök egészítenek ki 
népies ízű kisérő zenével. Wolfner Gyula gyűjte-
ménye tudatos, lezárt és harmonikus kifejezése 
egy európaian magyar érdeklődés szépségvágyainak. 

A THÉK ENDRE BÚTOR- ÉS ASZTALOSÁRÚGYÁR 
R. T. ez év őszén ünnepli fennállásának 50-dik 

évfordulóját. Ez alkalomból nagyobbszabású kiállí-
tást rendez a gyárépületben, mely méltónak ígér-
kezik a gyár kitűnő hírnevéhez. A gyárat 1872-ben 
az 1919. nyarán elhunyt kiváló műiparosunk, Thék 
Endre alapította, aki szerény, kicsiny műhellyel 
kezdte és azt alapos szakbeli tudásával, vasszor-
galmával az ország első bútorgyárává fejlesztette. 

•pALITÜKRÖK. A modern lakásművészet eddig 
•*• kissé mostohán bánt a falitükrökkel. Míg a rokokó-
szoba tele volt a mennyezettől a padlóig a csillogó 
látszatnak és a hiúságnak e képmutató eszközével, 
addig a tizenkilencedik század embere alig érezte 
szükségét s csak bútorba foglalva alkalmazta. Talán 
csak az angoloknál élt soká az ő nagy faragó-
művészeik nyomán készült aranyos vagy tölgyfával 
keretezett tükrök divatja, de az egyre puritánabb 
lakásstílus ott is kiszorította. Most a huszadik szá-
zad embere újra méltó helyéhez juttatja a tükröt 
a lakásban s főleg az előkelő, szeszélyes, baroko-
san kacér berendezőkedv látja szívesen újból a 
hosszú téglányalakú falitükröket, melyeknek keretén 
a faragások, vagy intarziák, oromzatán a lomb-
korona. vagy a reliefplasztika hangsúlyozza a díszítő 
jelleget. Ezzel újra feladathoz jut a kisplasztikus 
és a faragóművész, akinek a hol konstruktív, hol 
festői lakásberendezőstílusok keretében évszázadok 
óta alig volt szava szobáinkban. Kivált a németek 
és franciák fejlesztik újabban szépen ezt a bútort, 
vagy dísztárgyat, amelynek önálló élete, díszítő 
jellege még azt is lehetővé teszi, hogy bármily teljes 
és lezárt interieur stílusába beleilleszkedhetik. Egy 
olyan kor iparművészetének, mely kis és önálló 
tárgyak s nem egész lakásberendezések készítésére 
van utalva, ezen a feladaton is szép dekoratív gon-
dolatok kifejezésére nyílik alkalma. 

IPARMŰVÉSZETI ELŐADÁSOK. A háború kitöré-
1 séig az Iparművészeti Társulat úgyszólván évről-
évre több előadásban igyekezett a nagyközönség 
körében az új és legújabb iparművészeti irányokat 
népszerűsíteni. Ezek az előadások — nem tévesz-
tendők össze az Iparművészeti Múzeum által ren-
dezett s később nyomtatásban is kiadott előadá-
sokkal — meghitt viszonyt teremtettek a Társulat 
tagjai és annak vezetősége között és kivált téli idő-
szakban nagyon látogatottak is voltak. Még ennél 
is nagyobb népszerűségnek örvendtek a társulatunk 
által rendezett előadások a vidéken, ahol igazi 
kultúrhivatást töltöttek be és esztétikai nevelőmunkát 
végeztek. A háború utolsó éveiben újból felújítani 
próbáltuk ezt a gondolatot, de nem sikerült s most, 
hogy a viszonyok némi javulást mutatnak és az 
ilyesfajta előadások iránt újra mutatkozik érdek-
lődés, Társulatunk vezetősége foglalkozik az idei 
ősz és tél folyamán rendezendő előadások gondo-
latával is. E részben már folynak is a tárgyalások 
egy, a város belsejében levő s nagyobb közönség 
befogadáséra alkalmas helyiség átengedése iránt 
s kilátás van rá, hogy e tárgyalások bezárásával 
az igazgatóság, megállapítván az új előadássorozat 
anyagát és az előadókat is, akiket a gondolat szá-
mára meg akar nyerni, megvalósíthatja a Társulat 
tagjai részéről többször felhangzott kívánságot. 

A KERESKEDELMI MINISZTER SEGÉLYE. Nem-
csak a társulati közgyűlésen, de a napisajtóban 

is élénk port vert fel a kereskedelmi kormánynak 
az az érthetetlen intézkedése, mellyel az Iparművé-
szeti Társulat államsegélyét kezelte. Ez az állam-
segély a kereskedelmi minisztérium részéről hosszú 
idő óta évi 6.000 korona, ami békeidőben jelentős 
összeg volt, ma azonban egy pár jobbfajta cipőnek 
az ára. Amikor a Társulat vezetősége nemrég ennek 
az összegnek felemelését kérte és sokféle művészi 
feladatára s iparfejlesztő tevékenységére hivatkozott, 
a kereskedelmi minisztérium nemcsak hogy a segélyt 
fel nem emelte, de a meglevő 6.000 koronás évi 
dotációt is beszüntette. Az ok és az állandó refrén : 
az állam pénzügyi helyzete. Az ismert szólam, amely 
azonban sokszor elnémul, mikor az Iparművészeti 
Társulatnál sokkalta jelentéktelenebb egyesületek 
képviselői kopogtatnak a minisztérium ajtaján. Ebben 
az egész esetben csak az a különös, hogy a keres-
kedelmi kormány, amely most oly rideg egyszerű-
séggel törli a segélyzendők sorából a mi Társula-
tunkat, megfeledkezik arról, hogy a társulat viszont 
az eddig élvezett csekély összeg fejében igen sok-
szor adott jelentéseket, szakvéleményeket s készített 
elő külföldi és hazai kiállításokat, amikor erre a 
minisztériumnak szüksége volt, sokszor — negyven-
nyolcórás lejárattal. Ilyenkor sohasem tapasztaltuk, 
hogy a minisztérium urai odafönt ne tudták volna, 
mily jelentős kultúrális és iparfejlesztési eszközük 
az a most mellőzött Iparművészeti Társulat. 

MŰVÉSZI FEJFÁK. A nagy drágaság, mely a sír-
emlékek számára való anyagok árát szinte 

elérhetetlen magasságba kergette, egyre népszerűbbé 
teszi temetőinkben a fejfát. Ez a szép régi magyar 
temetkezési szokás művészien egyszerű megnyilvá-
nulásával hovatovább nagyvárosi temetőink össz-
képének is jelentős tényezője lesz. Csak nemrég 
olvastunk Ady Endre székely ízű fejfájáról s a 
mostanában elhúnvt Király György készülő művészi 
fejfájáról. Most pedig olyan akcióról van módunk-
ban beszámolni, amely egyszeriben széles érdek-



lődést fog kelteni a nagyközönség körében, az ipar-
művészetileg tervezett ízléses és mégis olcsó temetői 
fejfák iránt. Arról van szó, hogy fiatal iparművé-
szeink egy része Horváth Bélának, az újabb szobrász-
nemzedék ez agilis tagjának vezetése alatt moz-
galmat indított elhúnyt nagyjaink jeltelen sírjainak 
ily módon való megjelölése céljából. A fiatal magyar 
iparművészek s főleg szobrászok egy csoportja 
vállalkozott arra, hogy ezeket az emlékeket meg-
tervezi, az iparművészeti iskola növendékei pedig 
fába faragják a terveket. Az akció tervezői úgy 
gondolják, hogy a szükséges fatönköket a nagyobb 
fatermelő cégektől a hazafias és kegyeletes célra 
való tekintettel díjtalanul sikerül megszerezniök és 
így a társadalom és a művészek részvéte egész 
csomó jelesünk kegyeletes megbecsülését művészi 
formában fogja hirdetni az utódoknak, megtanítván 
őket arra is, hogy egy anyagiakban szegény nem-
zedék művészi ötletekkel pótolja azt, ami pietás-
érzése lerováséhoz a pénztárcákból hiányzik. A 
fejfák tervrajzaira a Társulat pályázatot hirdetett, 
mely igen sikeres volt. 

NEMES ÉPÍTŐSTÍLUS. A székesfőváros középítési 
bizottsága személyeskedő, ízléstelen és kegye-

lettelen felszólalások kíséretében kimondotta nem-
rég, hogy ezentúl csak „nemes építőstílus"-ban 
engedi meg az új épületek emelését. Nem tekintve 
azt, hogy ki mit nevez nemes építőstílusnak és nem 
vitatkozva azon, hogy hány őst kíván az a bizott-
ság attól a stílustól, melyben egy bérházat felépí-
tenek, felettébb komikus ez a határozat azért is, 
mert amikor a lakásnélküliek, pince- és padláslakók, 
vagonokban és barakkokban tengődök százezrei fut-
kosnak siránkozva és kezeiket tördelve egy-egy 
lakás után, akkor csak a rátóti bölcsességű lakás-
bizottságok töprenghetnek azon, hogy milyen hagyo-
mányok szellemében építsék majd meg húsz év 
múlva az egy-szoba-konyhás bérlakásokat. Igenis 
helyénvaló, szabad is, kell is egy nagyváros épít-
kezésének esztétikai követelményeiről beszélni egy 
középítési bizottságban, de aki többet is tud a 
modern városépítés elveiről annál, minthogy melyik 
destruktív hol épített egy bérkaszárnyát, az bizo-
nyára nem ott fogja meg ezt a kérdést, hogy „jövő 
évtől kezdve csak nemes építőstílusban szabad itt 
építkezni." Hanem igenis meg kellene vetni egy 
nyugodtfejlődésű munkásvárosrész alapjait, lerakni 
ennek kultúrpolitikai, közegészségi, szociál-higiénikus 
kereteit, megszabni házépítő feladatait, gondoskodni 
egyöntetű, takarékos és ritmikus rendbe sorakoz-
tatott épületeiről, legfőképpen pedig szóval, tollal, 
tettel és pénzzel támogatni e vágyakat, agitálni, 
lázítani, kézzel és lábbal dolgozni az építkezés 
érdekében. Nemes építőstílus . . . erről valóban sokat 
lehetne beszélni ebben a szörnyű, házakkal, pana-
mákkal és protekciókkal agyonkorrumpált városban. 
De úgy tetszik nekünk, nemes építőstílusa volt itt 
Pollák Mihálynak csakúgy, mint Feszlnek és Ybl-
nek, József nádornak éppúgy, mint a Nemzeti Szín-
házhoz ingyen napszámba járó téglahordónak, mert 
ezek mind építettek, dolgoztak, terveztek nemesen, 
szépen, szónoklás és politikai kortesfogás helyett. 

A HŐSÖK EMLÉKÉT MEGÖRÖKÍTŐ ORSZÁGOS 
BIZOTTSÁG újjászervezését befejezik még július 

hó folyamán. Legfőbb ideje már, hogy a bizottság 
a nemes és hazafias ügy érdekében teljes erejével 
ismét megkezdje az oly sokáig szünetelt működését. 
Jóformán naponta értesülünk hadiemlékművek fel-

állításáról s rosszul esik látnunk, hogy ebből a 
nemes szándékú áldozatkészségből művészetünknek 
alig van haszna, mert rendszerint kontárok és ille-
téktelen vállalkozások kaparintják meg a megbízá-
sokat. A HEMOB-ot a legilletékesebb művészeti 
egyesületek képviselői alkotják, ú. m. az Országos 
Képzőművészeti Társulat, az 0 . M. Iparművészeti 
Társulat, a Képzőművészek Egyesülete, az Ipar-
művészek Testülete, a Magyar Mérnök- és Építész-
egyesület, a múzeumok igazgatói stb. Meg van tehát 
minden biztosítéka a művészi szempontok érvénye-
sülésének. Gazdagon illusztrált albumot is adott ki 
a bizottság, melyet sok ezer példányban küldött 
szét az országban. Kívánatos tehát, hogy a hősi 
halottak kultuszát szolgáló emlékművek ügyeit, ú. m. 
a tervek beszerzését és megbírálását, a pályázatokat, 
a költségvetések véleményezését stb. a bizottságba 
delegált szakférfiak végezzék. Amint értesülünk, 
újabban a művészi körökben teljesen ismeretlen 
férfiak vezetésével alakult egy Hőseink, Nagyjaink 
Kultusza, Hősök Háza Orsz. Bizottsága című vál-
lalat, melynek — csodálatos véletlen folytán — 
nemcsak címe hasonlít megtévesztően a HEMOB-
hoz, hanem irodáját is a HEMOB hivatalos helyi-
ségének tőszomszédságában nyitotta meg. A vidéket 
elárasztó levelei fején a kormányzó és József kir. 
herceg nevei bizottság védőiként díszelegnek és 
fürge utazóik élénk tevékenységet fejtenek ki a 
vidéken megbízások szerzése végett. Művészeink 
és iparosaink kíváncsian találgatják, hogy kiknek 
a megbízásából vállalkozott a hosszúnevű új bizott-
ság hazafias emlékművek létesítésére és kik bizto-
sítják benne a hazai művészet, a magyar művészek 
és iparosok érdekeinek megóvásét. 

ME G J E G Y Z É S E K E G Y D I V A T R E V Ű H Ö Z . 

Amióta mór az elemi iskolákban is arról csicse-
regnek a gyermekek, hogy súlyos közgazdasági 
bajoktól és pénzszűkétől vérzik a magyar társada-
lom, minden iparág komoly bajokkal küzd, éppen 
csak a női divat és a hozzája kapcsolt területek 
luxusművészei élik még mindig a konjunktura mézes 
éveit. A magyar közgazdasági élet letarolt csata-
mezőhöz hasonlít, amelynek sivárságát csak a divat-
kiállítások, divatrevük és egyéb ilyen harminc— 
kétszázezer koronás toalett-remekművekkel ékesített 
zenés szórakozások tudják némileg felüdíteni. A 
magyar Poiret-k, a magyar Paquinek, hogy a magyar 
konfekció és készárúipar nagy dinasztiáit ne is 
említsük, teljes joggal önhittek tehát, mert hiszen 
ők elmondhatják, hogyha a magyar családban min-
den elveszett, de a becsület és egy tavaszi gobardin-
ruhára való még mindig megmaradt. A magyar 
nőszabók büszkeségét természetesen még jobban 
fokozhatja az a körülmény, hogy külföldi példák 
igen szerény másolatául a pesti divatszalonok is 
rendeztek egy délelőtti kabaréval és prémes-rétessel 
egybekötött divatrevüt, amelynek belépőjegyeit az 
összes pesti dollárkirálynők sorfalállással már elő-
vételben elkapkodták. Egy ilyen — valódi művé-
szetet és eredeti tervező-gondolatokat propagáló — 
divatrevű gondolatát az iparművészeti körök már 
évek óta hangoztatják. S ilyennek megvalósítását 
maguk is a legkiválóbb szabók részvételével gon-
dolták. Az eszmét a női divatszakmák képviselőivel 
együtt akarták valóra váltani, úgy azonban, hogy 
a divatrevűn ne csak egypár új párisi és bécsi mo-
dellt mutassanak be, hanem magyar művészek 
divatgondolatai is szóhoz jussanak abban s ízléses 
interiörök finom hangulata vegye körül a manne-



quinek felvonulását. Ám az érdekes terv nem való-
sulhatott meg, mert a női szabók vezetői mereven 
elzárkóztak a felajánlott együttműködés elől s így 
maradt a divatrerű — csak divatrevű, amelyhez 
a művészetnek semmi köze nincs. 

A FALFESTÉS ÉS SABLONJAI. A magyar köz-
véleménynek egyik téves és mindmáig meg-

dönthetetlen lakásesztétikai dogmája az, hogy a 
modern interieurnek ahhoz, hogy szép legyen, tapé-
tára van szüksége. Innen van, hogy minálunk csak 
a középületekben vagy a szegényebb emberek haj-
lékaiban találkozunk falfestéssel, míg a középosztály 
s az előkelők lakásművészete, sőt hivatali helyi-
ségei is tele vannak az osztrák és cseh gyárak 
papírkárpitjaival, magyarul : tapétákkal. Nem is 
szólva arról, hogy a papír és festék drágasága 
következtében mily drága műélvezet ez manapság 
s nem érintve a kérdés egészségügyi és tisztasági 
oldalát, a falfestés művészileg is nyújthat olyan 
értékeset, mint a tapétázás. Van egy derék sab-
longyárunk (a Sipos-féle) és néhány olyan szoba-
festőnk nekünk is, aki nagyon ízléses kelléktárával 
rendelkezik a sablonoknak s a német lakásberen-
dezőcégek pedig egyenesen külön tervezőművészekre 
bízzák az ilyen sablonok kigondolását. Bizonyos 
az, hogy a mai belső építész csak akkor és azért 
választja a falikárpit alkalmazását, mert e divatos 
előítélettel nem tud szakítani, vagy mert ez neki a 
kényelmesebb. De ha igazán stílusos faiszínt és 
dekorációt akar teremteni a bútorhoz és a szőnye-
gekhez, akkor ugyanazzal az aprólékossággal kell 
megterveznie ezt a berendezőkelléket is, mint min-
den egyebet s ezen mindig érezhető lesz az az 
egyéni bélyeg és az a kézműveseredet, mely a nagy-
ipari és tömegcikké vált tapétán már teljesen eltűnt. 

DÉVÉSZ FERRYMAN FERENC a neve egy igen 
1 tehetséges fiatal grafikusnak, aki hosszabb német-
országi tartózkodás után nemrégiben tért vissza 
hazájába. Külföldön szép sikereket ért el, különö-
sen olajfestékkel készült sablonozott állat-, kosztüm-
és tájképeivel, melyeket a legkiválóbb német mú-
zeumok és gyűjtők szívesen vásárolnak. Révész 
Ferryman ősszel gyűjteményes kiállításban mutatja 
be műveit a magyar közönségnek. 

r \ R . HAUGSETHNÉ LAMÁCS LUJZA Ú J A B B 
^ ADOMÁNYA. Lapunk legutóbbi számában 
megemlékeztünk dr. Haugsethné nemeslelkű elhatá-
rozásáról, mellyel 10.000 koronát ajánlott föl támo-
gatásra szoruló családos iparművészek segélyezésére. 
A hazafias érzelmű, jószívű úriasszony azóta is foly-
tatja a magyar háziipar és iparművészet érdekében 
buzgó propagandáját s az ilyen cikkek értékesíté-
sével elért és emberbaráti céloknak szánt jövede-
lemből, az Iparművészeti Társulat igazgatójához 
intézett sorai szerint, újabb 15.000 koronát fog kül-
deni, mellyel az idegenbe szakadt lelkes és fárad-
hatatlan magyar úrnő több iparművésznek a létért 
való küzdelmét kívánja megkönnyíteni. 

IPARMŰVÉSZEINK NEW-YORKBAN. Manapság : 
* sűrűn hallunk idehaza Amerikáról, vagy az J 
amerikai magyarokról beszélni. Csaknem mindenki, J 
kinek anyagiakban társadalmi állásához mérten ' 
nem oly fényes helyzet jutott osztályrészül, mint 
azt esetleg megérdemelné, a kivándorlásról s a 
nagy vízen túl lakó ismerőseiről beszél. Az érdekli 
legjobban, ami véreinkkel a földgolyó másik olda-
lán történik, hogy élnek s dolgoznak stb. Ezért 
hiszem, hogy a „Magyar Iparművészet" olvasóit 
érdekli, ha egyet-mást elmondok arról, hogyan 
helyezkedtek el az Újvilágban a mi iparművészeink. 
Mert bizony meglehetős számmal élnek odaát azok, 
kiknek az Iparművészeti Iskola adta meg az alapot 
ahhoz, hogy a nagyvilágban megfelelő módon érvé-
nyesülhessenek s bármerre viszi őket a Gondviselés, 
megmaradnak tervező, vagy alkotó művésznek s | 
ami ma még fontosabb, magyarnak. Sajnos, nem J 
állott módomban az egész Egyesült-Államok terű- j 
létén lakó összes iparművészeinkről adatokat be- J 
szerezni, azonban merem állítani, hogy hozzávető- 2 

•60-ra tehető azoknak száma, kik J lég legalább 50-
ma megélhetésüket ott biztosíthatják. Magában 
New-Yorkban legalább 15—20 iparművészünk él f 
s kik csaknem mindnyájan meglehetős szép meg- j 
élhetést szereztek maguknak. Felsorolom azokat, J 
kikkel szorosabb, összeköttetésben voltam s kiket, j 
bár nagy nehezen, sikerült tömörítenünk „Magyar ; 
Artcraft Society" néven, melynek egyik célja az Ipar- | 
művészeti Iskola segélyezése. Egyike a legrégebbiek- j 
nek Vajda Károly ékszerész, ki az Iskola meg- « 
alapításának első éveiben volt növendék, ma önálló f 
ékszerfoglaló műhelye van. Tevékeny részt vett a | 
hazairányuló segítőmozgalmakban s egyik nagy f 
segítőegyletnek egyik alapítója. Véle egy idejű | 
Schroetter Arnold, ki gyárában az ékszeripar részére ' 
szabadalmakat készít. Mátrai Lajos az ékszer- j 
gyárosok között igen jó névre tett szert s állandóan » 
nagyobb számú magyar ékszerészt alkalmaz. Stan- j 
kovits József talán az egyedüli, ki szinte amerikai ' 
méretek szerint rendezkedett be s ma nagyon jól I 
menő, nagy fényképsokszorosító gyára van, hol táj- • 
és arcképes levelezőlapokat, újságoknak vasárnapi t 
mellékleteit s más hasonló sokszorosítási munkát ' 
végeztet nagyszámú alkalmazottaival s óriás gépei- * 
vei. Filep György díszítő szobrász, 1898-ban végzett. • 
Önállóan több alkalmazottal dolgozik. Nóvák József á 
a Metropolitan Opera első díszletfestője, az 1901 -ik ? 
évben végzett az Iskolában. Jakobb Árpád ékszer- j 
tervező és mintázó, ki egy úttörő munkát végez ' 
mintázott szaklapjainak szerkesztésével, mely nap- g 
nap után ismertebbé és népszerűbbé válik eredeti J 
tervezetei s ezeknek dombornyomású sokszorosítá- | 
sával. 1905-ben végzett. Zentál László a város • 
művésznegyedében, az ú. n. Greenwich Village-ban j 
ötvösműhelyt és üzletet rendezett be. Szintén 1905- * 
ben végzett. Danzer Lipót (1903), a Metropolitan i 
Museum of Fine Arts-nál van alkalmazásban. Petre- I 
zselyem Mihály művész nejével, mint Maud and g 
Miska Petersham, elsőrendű grafikai vállalatok szá- • 
mára dolgoznak s a legjobb cégek látják el őket állán- j 
dóan megrendeléseikkel. (1909). Schwalm Richardt • 



az Universal Film Co. nagy, világhírű cég grafikusa. 
(1909). Gáblik Antal stúdiójában számos művészt 
alkalmaz, akikkel együtt a legnagyobb filmtársasá-
goknak készít hirdetéseket. (1910). Schedel Károly 
díszítő szobrászati munkák elvégzésénél volt alkal-
mazásban, jelenleg idehaza vakációzik. Gaál István 
huzamosabb ideig az „Amerikai Magyar Népszava" 
rajzolóművésze volt, az utóbbi években mint gra-
fikus dolgozik. Majoros Ferenc önálló díszítőfestő. 
Az első nőnövendék, ki odakinn él : Kárász Ilona, 
ki nagy nevet szerzett a Német-Bazár díszítéseinek 
tervezeteivel, gyermekképeskönyvek illusztrálásával 
és tervezésével s grafikai munkáival általában. 
Nemkovszky L. A., Klein Imre, Gellérttel bár sze-
mélyesen találkoztam, bővebb felvilágosítást egy-
részt azért nem adhatok rólok, mert két utóbbi 
hazajövetelem előtti időben ért ki. Kohlmann fa-
szobrász önállóan dolgozik. Hauptman egy időben 
jelentkezett, de utóbb nyoma veszett. S végül e 
sorok írója is mint ékszertervező és mintázó rész-
ben alkalmazva, részben önállóan dolgozott. Ezek 
a new-yorkiak. Biró Ferenc fényképész műtermet 
nyitott és tart fenn South-Bethlehemben. Kiss Károly-
nak Long Island egyik városában nagy kerámiai 
gyára van. Horvát Antalnak pedig gyönyörű ékszer-
üzlete műhellyel együtt Baltimore-ban. Sajnos, halot-
tunk is van : Salamon Sándor díszítőszobrász, kinek 
hamvait hazahoztam s az Iskola igazgatósága útján 
megkíséreltük Erdélyben lakó hozzátartozóit fel-
kutatni, ami eddig még nem sikerült. Tudomásom 
szerint a felemlítettek mind, ha nem is végeztek az 
Iskolában, de növendékei voltak. Bővebb felvilágo-
sítást némelyikről nem szerezhettem, bár különös 
véletlen folytán talán én voltam abban a helyzet-
ben, hogy legtöbbjét ismerhettem személyesen. Csak-
nem kivétel nélkül elsőrendű művészek s mint jó 
magyarok is büszkék lehetünk reájuk. Tóth Geiza. 

LJERENDI NAGY JENŐ. Herendi Nagy Jenő úgyis 
A 1 mint Templomi Műtárgyakat Értékesítő r.-t. 
vezérigazgató, úgyis mint szemfüles üzletember, egy 
szép napon elhatározta, hogy elkezd herendi por-
cellánt gyártatni kétségbeejtően silány utánzatokban, 
hamis jeggyel, de drága pénzen. Ebből az elhatá-
rozásból gyár lett a Nagymező-utcában, természe-
tesen kurzus-gyár és természetesen egy Grosz és 
egy Ernszt nevű templomi vezérigazgatóval. Ebből 
az ügyből kifolyólag — így olvassuk az újságok-
ban — el is ítéltek most egy hírlapírót hitelsértésért. 
A hitelét azonban nem Nagy Jenőnek rontották, 
hanem — sajnos — a herendi porcellánnak s bár 
ebben éppen az érdemes Nagy Jenő fejtette ki a 
legnagyobb buzgalmat, seholsem olvassuk, hogy a 
derék templariust elítélték volna. Kereskedők és 
magángyűjtők szinte tömegesen zarándokoltak ehhez 
a gyároshoz, aki néhány elaggott herendi munkással 
egészen egyűgyű módon festtette be a közönséges, 
színtelen gyári tucatholmikat és azután drága pén-
zen adta el a herendi márkájú porcellánokat. S 
bennünket ebből az egész kusza sajtó-, céghivatali 
és kártérítési perből nem is az a tragikomikus fel-
sülés érdekel legjobban, amellyel az álherendiek 
boldog tulajdonosai a vitrinjeikben levő hamisít-
ványokat fogják nézni, hanem az alapítás, mint 
korszerű jelenség. Igenis, a tőkés Grosz és a köz-

gazdasági Ernszt a legérdekesebbek ebben az üzlet-
ben, akikhez ha valaki beállított volna egy modern 
kerámiai gyár, vagy csak egy kis égetőkemence 
tervével és a legszebb művészi gondolatokkal, bizo-
nyos szánalommal vizsgálták volna az illető művész 
szellemi állapotát, de menten oda adták pénzüket, 
kereskedelmi készségüket, sőt a becsületüket is, 
mikor olyan nagyszerű eszmét lehetett hamisítani, 
mint a herendi porcellán hírneve. 

C LH ANYAGOLT ÉREMGYÜJTÉSI ÁGAK. AM agyar 
Numizmatikai Társaság, ez az igen eleven 

életet élő tudományos társulat, mostanában hivata-
los Közlönye mellett egy kis szaklap, kiadását is 
megindította, amelynek első száma „Érem" címen 
már meg is jelent. Az ügyes kis folyóiratnak főleg 
az a célja, hogy az éremgyűjtésnek új híveket 
toborozzon, diákokat buzdítson erre és a haladot-
tabb gyűjtőknek grafikus útbaigazításokkal szolgál-
jon. Az első szám ezt a célt nagyon ötletes és 
változatos módon szolgálja. Egyik cikkében az új 
folyóirat szerkesztője dr. Gohl Ödön, a jeles numiz-
matikus arról ír fejtegetést, hogy mely gyűjtési 
ágakkal volna érdemes a mi érmészeinknek foglal-
kozniok. Elmondja, hogy vannak numizmatikai 
tárgycsoportok, melyeknek gyűjtése ma is pang. 
Ilyenek az újkori rézpénzek, a kisebbfajta ezüst-
pénzek, különösen a garasok, a frisachi és bécsi 
fillérek, a nálunk oly gyakori lengyel pénzek, a 
modern külföldi, különösen más világrészbeli pénzek, 
a keleti pénzek, a hamisítványok, az iskolai és 
részben a sportérmek is, a vallásostárgyú érmek, 
(melyekre Ausztriában és Németországban már több 
súlyt fektetnek), ilyenek továbbá a nehezebben 
gyűjthető, de nagy néprajzi értéket képviselő amu-
letek, a bűbájos és alchimista érmek (ezeket külföl-
dön már élénken keresik), a régi pénzsúlyok, arany-
súlyok, az ipari zsetonok, a régi számoló-bárcák, 
régi szükségpénzek, Raitpfennigek, az ellenjegyes 
pénzek, egyes medaillörök oeuvrejei (teljes sorozatai) 
stb. A magyar középkori pénzek iránt — írja — 
megcsappant újabban az érdeklődés. A magunk részé-
ről csak örülni tudunk, ha az éremgyűjtés, ez a 
kitűnő esztétikai és történelmi nevelő eszköz, minél 
tágabb teret hódít az ifjúság körében. 

p U L I N ÉS A MAGYAR NÉPMŰVÉSZET. Több-
^ ízben beszámoltunk már olvasóinknak arról a 
lelkes agitációról, amelyet népművészetünknek ame-
rikai barátja, Culin úr kifejt. Alig múlik el hónap, 
hogy egyik vagy másik amerikai nagyvárosban ne 
hallatná a szavát felolvasásban vagy újságcikkben 
a magyar népművészet csodás színerejéről, ősi orna-
mentumairól. Az a gazdag népművészeti akvarell-
gyűjtemény támogatja ebben, amelyet két évvel 
ezelőtt itt jártában készíttetett a magyar paraszt-
viseletekről Culin és amelynek szuggesztív sikeréről 
egymásután számolnak be az amerikai lapok. Leg-
utóbb a Newpost Herold közölte csaknem szószerint 
a fáradhatatlan múzeumigazgató ottani előadásának 
szövegét, melyből csupa meleg elismerés szólt a 
szenvedő magyarság kultúrértékei iránt. A nép-
művészet gyökérszálait egész Indiáig és Perzsiáig 
vezette vissza s megállapította, hogy bizonyos vidé-
keken ez a színszeretet már a kis gyermekek ön-
kéntelen rajzaiban is megnyilatkozik, mint öntudat-
lan faji örökség. A rajzokat s vízfestményeket, 
valamint a magával vitt néhány mintadarabot egész 
nap közszemlére tette ki, hogy iskolák és érdeklődők 
alaposan megszemlélhessék. Kevéssel utóbb mér 



Parisból kaptunk arról hírt, hogy Culin úr rajzai 
milyen élénk hatást váltottak ki a — divattervezők 
körében. Egynéhány francia szalontulajdonos, akik 
Culin rajzainak birtokéba jutottak, áradozó elisme-
réssel küldik neki vissza a mintalapokat s elmond-
ják, hogy a „jövő szezon tervezéseiben sok új 
eszmét" merítettek a magyar népművészet e színes 
képeiből. És ha Európa lassankint felfedezi az itt 
rejtőző nagy értékeket, ebben a sziszifuszi munká-
ban a brooklyni múzeumigazgatót jelentős rész és 
egy nemzet hálája illeti meg. 

AKÜLFÖLD SEGÍTSÉGE. Nemrég lezajlott közgyű-
lésünk egy felszólalója az Iparművészeti Tár-

sulat felsegélyezésének egyik módjaként megemlítette, 
hogy jó volna, ha a vezetőség a külföld hasonló 
célú egyesületeihez anyagi támogatásért fordulna. 
Ma, amikor a különféle jótékonysági akciók révén 
a „guruló dollár" gondolata egyre jobban hódít, 
természetesnek tartjuk, hogy ez az eszme felmerült, 
amely — valljuk meg — amennyire érthető a sze-
gényebb osztályok jobb ruházatának s élelmezésé-
nek elősegítésére, épp annyira lealázó egy kultú-
rális egyesületre nézve. Maga a közgyűlés nagyszámú 
résztvevője is élénk ellenérzéssel fogadta ezt a kissé 
elhamarkodott ötletet, amely egyébiránt azért is 
célszerűtlen, mert aki a külföld s főleg Amerika 
minden oldalról igénybevett jótékonysági viszonyait 
ismeri, tudja, hogy a legújabb időben mily hatá-
rozott visszautasításra találnak ott az efajta kérel-
mek. Nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy a háborús 
pszichózisban támadt elfogultságok még ma is mily 
elevenen lobognak odakünn mindenfelé, s hogy azt 
az ellenszenvet és lenézést, melyet a magyarság 
minden kultúrális ügye iránt éreznek, csak lassú és 
hosszú munkával lehet leküzdeni. Kiállítási alkal-
mak, propaganda iratok, előadások — ez a három 
út igenis nyitva áll előttünk a külföldi elismerés s 
ezzel együtt az anyagi megbecsülés elérésére s 
ahányszor egy kis kollekciót magyar iparművészek 
munkáiból vagy — mint a közel jövőben — ipar-
művészeti évkönyvünket külföldre elindíthatjuk, min-
dig szolgáljuk vele a Társulat anyagi érdekeit is. 
Koldulásra semmi kedvünk és ennél még a csendes 
megsemmisülés is szebb vég volna. 

K Ü L F 0 L D 
A HAMBURGI TENGERENTÚLI HÉT. A német 

közgazdasági politika egyetlen alkalmat sem 
szalaszt el, hogy a márka alacsony vásárlóerejét 
kedvező export-elhelyezkedésre használja fel. Most 
Hamburg, a nagy kikötőváros gazdasági körei moz-
dultak meg és egy úgynevezett „tengerentúli hét" 
keretében akarnak a német iparművészeti tömeg-
cikkeknek hatalmas propagandát teremteni. Első-
sorban az amerikai s kivált a délamerikai vásárló-
körök bevonására számítanak, amelyek már a háború 
előtt is élénk érdeklődést mutattak a német nagyipar 
és ennek sorában a bútoripar termelése iránt. A 
hamburgi „tengerentúli hét," amely ez év augusztus 
12-ikétől 22-ikéig fog lezajlani, minden olyan német 
iparművészeti munkát be akar mutatni, amely 
exportcélokra alkalmas, így főleg: fémárúkat, ékszert, 
világítótesteket, kerámiát, bőrt, könyvkötőmunkákat, 

bútort, lakásberendezési tárgyakat, tapétát, kosár-
árúkat, divatművészeti anyagokat, hímzéseket, gobe-
lineket, használati grafikát stb. Amellett, hogy kvali-
tásos árúkat kívánnak s olyat, ami a német termelésre 
jellegzetes, elsősorban exportálhatót óhajtanak be-
mutatni. Ezért, mint látszik, nem akarnak elzárkózni 
a stílusbútorok ama formáitól sem, amelyekkel a 
francia műipar évszázadokig úgyszólván egyedül 
uralta az export-lehetőségeket. Másrészt az is fontos 
ebben a kiállításban, hogy ne a selejtes német 
ipart ismerje meg a külföld, hanem mintegy a 
hódítás legnemesebb eszközeivel vonuljon be új 
területeire. „Nekünk a keletázsiai tömegárúk export-
politikájának épp az ellenkezőjét kell folytatnunk" 
— így szól a hamburgiak jelszava — „s azt kell 
adnunk a tengeri szállítás céljaira, ami az itthoni 
termeléssel egyenlő rangú." Végezetül nagyon érde-
kes az is, hogy a tengerentúli hét vásárján senki 
sem szerepelhet önállóan, hanem csakis mint vala-
mely hamburgi export-ügynökség megbízója, ama 
cég kiállítása keretében. Ezzel a kiállítással tehát 
nyilvánvalóan az általános német gazdaságpolitikai 
célok mellett különleges helyi érdekük is van a 
rendezőknek : a nagymultú hamburgi kiviteli keres-
kedelmet akarják új lendületnek indítani. 

FALFESTÉSEK. New-Yorkban van egy társaság, 
mely egész komoly formában igyekszik a fal-

festés művészi formáját a lakásban meghonosítani. 
Ez a művészegyesület most nagy kiállítást rende-
zett s a Murai Painters' Society of New-York e 
kiállításának eredményeit mutatta be a Studio ez 
évi májusi száma. Meglepő szépségű, méreteikben 
is impozáns falfestmények vonultak itt fel a szem-
lélők előtt s az egyes lakószobák kevés, de ízléssel 
összeválogatott bútora stílusosan illeszkedett a 
falra festett képekhez. A japános, a rokokó-stílű és 
az expresszionista dekoratív festészet hangjai voltak 
az uralkodók, de nem egy stilizált tájképbe korai 
reneszánsz festők formáira emlékeztető alakos cso-
portok illeszkedtek. A kiállítási bizottság minden 
tekintetben .szabadságot adott a meghívott festőknek 
s csak a falméretek megadásával korlátozta ezt a 
szabadságot. Azonkívül pedig nem óhajtott kész, 
befejezett festményeket, csak, ideákat és vázlatokat, 
ami egy kiállítás ideiglenes jellegét tekintve, termé-
szetes is. A Murai Painters-társaság mozgalma is 
mutatja, hogy az iparművészetnek ez a hosszú 
évszázadok óta meglehetős mostoha elbánásban 
részesülő ága új reneszánsznak néz elébe, amely 
az egész festészet és építészet monumentális fel-
adatokra való vágyaival függ össze. 

ALT-WIEN FELTÁMADÁSA. Az osztrák közfársa-
ság kormánya az ország válságos gazdasági 

helyzetének enyhítése érdekében minden eszközt 
megragad, melyből jövedelmet remél az államház-
tartás számára. Mint értesülünk, mostanában tár-
gyalásokat kezdett egy pénzcsoporttal az 1864-ben 
megszűnt hírneves bécsi állami porcellángyárnak újból 
való felállításáról. A gyárat a bécsi Augarten egyik 
történelmi nevezetességű épületében akarják el-
helyezni, ahol a még fenmaradt régi feljegyzések 
szerint állítanék elő a gyártáshoz szükséges anya-
gokat és felhasználnák a gondosan megőrzött Alt-


