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MIT AKARUNK? 
ÍRTA GYÖRGYI KÁLMÁN 

vesztett háborút nyomon 
követő súlyos gazdasági 
bajok a magyarság erejé-
nek teljes erőmegfeszíté-
sét követelik, mert csak a 
munkakészség fokozásá-
val és a szellemi és fizikai 

energiák célttudó kiaknázásával óvhatjuk 
meg hazánkat a végső pusztulástól és 
alapozhatjuk meg jövő boldogulásunk út-
ját. Ez az oly sokaktól és sokszor hangoz-
tatott elemi igazság ma már köztudattá 
vált, úgyhogy nem is szorul bővebb fej-
tegetésre. Magyarország talpraállítására hi-
vatott gazdasági tényezők között szerepel 
az iparművészet is. Benne megtestesül 
a művész gondolata, tehetsége, ízlése a 
mesterségbeli munka tökéletességével és 
ez megnemesíti, nagy értékké avatja az 
anyagot, amellyel dolgozik. Értéktermelő 
hivatásán felül számottevő szerepe van 
az iparművészetnek még kultúránk fejlesz-
tésében is. Szemet, lelket gyönyörködtető 
műveket alkot, jobbára mindennapi hasz-
nálatra vagy otthonunk díszítésére, élet-
szükségletek kielégítésére szánt dolgokat. 
Szoros kötelességünk tehát, hogy szeretet-
teljesen gondozzuk, ápoljuk és megragad-
junk fejlesztésére és megerősítésére alkal-
mas minden eszközt. 

Mielőtt rámutatnánk az e téren szükséges 
tennivalókra, meg kell állapítanunk, hogy 
ma már elég képzett, jeles, tehetséggel és 
szakmabeli tudással bíró erőkkel rendel-
kezünk. Iparművészeti és ipari szakoktatá-
sunk jó úton halad és eddig is kiváló 
tervezőket és szakképzett, derék művészi 
iparosokat bocsátott ki az életbe. Többet, mint 
ahány itthon elhelyezkedni tudott. Német-
ország, Ausztria, de főképpen Amerika szíve-
sen fogadja be a magyar iparművészeket 
és olyan kedvező megélhetést biztosít nekik, 
hogy közülük alig akadt, aki visszatért volna 
hazájába. Igaz, hogy egyrészt örülhetünk, 
ha megbecsülik idegen földön véreinket s 
ők derekasan végzett munkájukkal becsü-
letet szereznek a magyar hazának, de mégis 
csak vérveszteség számba megyen, ha érté-
kes szellemi és anyagi nemzeti tőkét jelentő, 
képzett ifjaink kénytelenek voltak hazájukat 
elhagyni, mert itthon nem tudtak boldogulni. 
Ámde úgy látom, hogy—országunk szörnyű 
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és igazságtalan megcsonkításának ellenére 
— vámterületünk önállósítása és a külföldi 
iparművészeti cikkek behozatalának szigorú 
korlátozása miatt a helyzet itthon, a hazai 
iparművészet térfoglalása szempontjából, 
mintha javult volna. Az iparművészeti 
termelés főfogyasztói, az egyházak, a fő-
nemesség és pénzarisztokrácia, ha egyelőre 
még csak szórványosan is, de mégis már 
felkeresik a hazai tervezőket és iparművé-
szeti műhelyeket szükségleteik beszerzése-
kor, míg tudvalevően eddig úgyszólván 
mindent külföldről hozattak vagy az ipar-
művészeti árúraktárak importált készletei-
ből szereztek be. Tehát szükség van és 
bizonyára jövőben is lesz magyar tervező-
művészekre és szakképzett iparosokra s 
ezért nem is lehet szó iparművészeti oktatá-
sunk csökkentéséről, hanem ellenkezően, 
a gyakorlati élet követelményeinek és a 
mai viszonyoknak megfelelő fejlesztéséről 
kel] gondoskodnunk. 

És itt önként merül fel a műhelyoktatás-
nak mélyítésére és az iskolán kívül hullámzó 
élettel való állandó kapcsolatnak biztosítá-
sára irányuló kívánság. Szívesen elismerem, 
hogy az utolsó 10—15 évben sok figyelemre-
méltó kezdés történt. Az iparművészeti 
iskola és a fővárosi iparrajziskola műhelyei 
jeles mesterek vezetése alatt érdemes 
munkát végeznek. Ámde, részben elhelye-
zésük, részben pedig felszerelésükben, 
segédeszközökben, anyagokban, szakbeli 
mintákban és szakirodalmi művekben való 
fogyatékosságuk még sok kívánni valót 
hagy. Ezért f é l ú t o n megállnunk nem 
szabad, hanem a hiányok pótlására és 
arra kell törekednünk, hogy a műhelyek-
ben nem csupán az iskolai kiállításokra 
szánt egyes parádés darabokat készítse-
nek oktatásuk befejezéseül, hanem időhöz 
és a megrendelő különleges feltételeihez 
és kívánságához kötött praktikus feladatok-
kal is foglalkozhassanak. A fővárosi ipar-
rajziskola egyes műhelyei már többször 
bebizonyították rátermettségüket az ilyen 
feladatok elvégzésére és nyilvánvaló, hogy 
a tanulók e munkák körül foglalatoskodva, 
becses okulással gazdagodtak. 

E század első éveiben az Iparművészeti 
Társulatnak az Iparművészeti Múzeum 
egész földszintjét betöltő lakásművészeti 
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kiállításokat rendezhetett. Ezeknek mélyre- léltető anyagból egybeállított vándorkiállí-
ható hatásuk volt lakberendező iparunk tásokra és az ezekhez kapcsolódó vándor-
fejlődésére. Tervezőink nemes versenyre előadásokra gondolok. Egyelőre. Ezeket 
kelve egymással, e kiállításokon mutathatták kövesse 1—2 év leteltével a nagyobb 
be tervező képességüket és sok derék kis- városok és a környező vidéken készült 
iparos itt tett bizonyságot jeles szakképzett- iparművészeti munkákból álló kiállítás, 
ségéről, itt vált ismertté, kapott megrende- Természetesen elengedhetetlen, hogy a 
léseket, fejleszthette műhelyét s a közönség vidéken dolgozó művészi iparosokat és 
itt látott művészi ízléssel egybeállított szoba- ügyes dilettánsokat idejekorán ellássuk 
berendezéseket, melyek révén finomodott megfelelő jó tervekkel, amennyiben pedig 
ízlése és terjedt az otthon művészies be- ők maguk is terveznek, csak az előzetesen 
rendezésének a kultusza. Ilyen, az ipar- megbírált és helybenhagyott terveik nyomán 
művészet minden ágára kiterjedő, terv- készítsék el a kiállításra szánt tárgyaikat, 
szerűen előkészített és rövid időközökben nehogy munkájuk kárbavesszen, 
folyton új meg új anyagot bemutató kiállítá- Ilyenképpen belekapcsolódhatik a vidéki 
sokkal folytatni kell a háború és a szűkös iparművészeti munkálkodás az irányításra 
helyi viszonyok miatt félbemaradt ízlés- hivatott központba, mely a kiállítások 
nevelő és propagatív munkát- Szüksége kapcsán is állhatatosan folytatott ismeret-
van erre a tervezőknek, iparosoknak és a terjesztő és propagáló akcióival bizonyára 
közönségnek egyaránt. Reméljük, hogyha előbb-utóbb elérheti célját, 
az Iparművészeti Társulat megkapja állandó Mintegy huszonöt évvel ezelőtt az ipar-
használatra az Andrássy-úti régi műcsarnok művészeti társulat egyik választmányi ülésén 
földszinti termeit, — ahol a vevőközönség indítványoztam egy iparművészeti chambre 
mindig megtalálja iparművészeti termeié- of horror anyagának, azaz oly negatív 
sünk javát s a Budapesten megforduló példáknak egybegyűjtését, amelyek meg-
idegenek áttekinthető képét láthatják a kapóan mutatják az ízlésbeli eltévelyedés 
magyar iparművészet mindenkori fejlettsé- tanulságos és meggyőző példáit. Abból az 
gének — fellendül majd iparművészeink általalánosan helyesnek ismert pedagógiai 
munkakedve, mert lesz hely, ahol szívesen tételből indultam ki, hogy elkerülhetjük a 
fogadják be értékesítésre a választékos hibákat, ha túlozva, torzítva mutatunk rájuk 
ízléssel, lelkiismeretesen és mesterségbeli és nevetségessé tesszük őket. Akkoriban 
szakavatottsággal megcsinált munkákat. elnéző mosollyal fogadták javaslatomat, de 

De mulasztást követnénk el, ha munkál- elégtételként vehetem, hogy azóta Német-
kodásunkkal csak a fővárosra szorítkoznánk ország legkiválóbb iparművészeti múzeum-
és megfeledkeznénk a vidék közönségének jainak egyike, a derék Gustav E. Patzaurek 
az iparművészet szeretetteljes felkarolására dr. professzor vezetése alatt álló stuttgarti 
való készségéről, a művészi kultúra után múzeum már meg is valósította a felvetett 
való sóvárgásáról és ne honorálnók eze- eszmét, ő múzeumában külön osztályt 
ket az örvendetes jelenségeket megfelelő rendezett be az olyan iparművészeti alkotá-
akciókkal. Több évtizedes tapasztalatra sokkal, amelyek az anyagszerűség, cél-
hivatkozva állíthatom, hogy a vidék mindig szerűség, színharmónia, arányosság vagy 
hálásan és lelkesen fogadta az ország a megmunkálás elemi szabályaiba ütköz-
több városában (Kaposvár, Arad, Debrecen, nek, sőt érdekes és tanulságos könyvet* 
Miskolc, Kassa stb.) rendezett kiállításain- is írt magyarázatul gyűjteményéhez. Azt 
kat, figyelmesen hallgatta az iparművészet hiszem, helyénvaló volna, ha a Budapesten 
köréből vett tárgyú előadásukat, buzgón és vidéken rendezendő vándorelőadásokon 
olvasta a Magyar Iparművészet cikkeit és is szerepelhetne az ilyen tárgyakból össze-
szívesen követte tanácsainkat. Igaz, hogy a válogatott (esetleg vetítésre alkalmas ábrák-
vidék városaiban láthattuk az ízlésbeli ról érzékelhető) ilyen kisebb sorozat. Annyi 
eltévelyedésnek rettentő példáit is, de ez bizonyos, hogy erre alkalmas tárgy akadna 
is csak egy okkal több, hogy az ipar- bőven, de az is kétségtelen, hogy nagy 
művészeti fejlesztő, irányító és propagáló nevelő hatása volna az ilyen bemutatásnak, 
munkánkat mennél előbb és mennél Alig tévedek, ha azt állítom, hogy a 
gondosabb felkészültséggel tervszerűen jóízlés szempontjából kifogásolható ipar-

!
kiterjesszük az ország minden részére. . 
V ' 1 1 * - J • - l ' 1 x_ iá Uuter und schlechter üeschmack im Kunstgewerbe. Deutsche ^ ^ l\isebbaranyu, de jol megválogatott, szem- Veriagsanstait. Stuttgart 1912. 



művészeti munkák java része a mű-
kedvelő hölgyek kezei alól és a háziipar-
szerűen előállított tömegcikkek közül kerül 
ki. Ezért szükséges, hogy a további haszon-
talan anyagrontás elkerülése és a háziipari 
munkálkodás megnemesítése végett a java-
solt országos akció az imént említett tevé-
kenységnek irányítására különös gondot 
fordítson. A kiállításoktól és előadások-
tól várható üdvös hatások kiegészítésére 
szükséges, hogy közvetlenül felhasználható, 
könnyen beszerezhető, jó mintákhoz jut-
hassanak az iparművészet terén munkálko-
dók. A mult század kilencvenes éveiben 
a kereskedelemügyi miniszter támogatásá-
val Mintalapok iparosok és ipariskolák 
számára cím alatt jelent meg egy ilyen 
kiadvány, mely azonban néhány évi fenn-
állás után jobbára személyes okok miatt 
megszűnt. Azóta iparosaink — amennyiben 
külön nem terveztetik meg a készítendő 
tárgyakat, — külföldi mintákra szorulnak. 
Minthogy pedig kisebb iparosok, különösen 
a vidéken alig juthatnak egykönnyen jó ter-
vekhez, iparfejlesztési szempontból szüksé-
ges volna a régi jó Mintalapok életrekeltése, 
vagy a célnak megfelelő más hasonló kiad-
vány közzébocsátása. Hogy milyen fontos 
hivatást teljesített eddig, de különösen a 
béke boldog éveiben a Magyar Iparművé-
szet, azt e folyóirat olvasóinak külön bizo-
nyítani talán nem kell. A gazdasági össze-
omlásunkkal járó katasztrofális drágaság 
miatt a lap az utóbbi években csak nagy-
ritkán, részben képek nélkül jelenhetett meg, 
aminek kárát vidéki olvasóink érezték leg-
fájdalmasabban. A közlekedés drágulása 
miatt ma avidékiekritkábban ésbajosabban 
juthatnak a fővárosba s a magukelzárkózott-
ságukban alig láthatnak valamit az ipar-
művészet újabb alkotásaiból. Ezért úgy-
szólván csak a Magyar Iparművészetből 
meríthetnek tá jékozta tás t , szerezhetnek 
tudomást az iparművészeti mozgalmakról, 
láthatják — legalább képekben — az újabb 
alkotásokat. Ezt jól tudja a lapot kiadó 
Társulat éppúgy, mint a szerkesztőség is; 
el is követtek minden lehetőt, hogy fen-
tartsák a folyóiratot és ezzel a tagokkal 
való kapcsolatot. A tagok áldozatkészségén 
és a társulat propagatív munkájában való 
állhatatos közreműködésen múlik, hogy 
megállhatja-e helyét jövőben a Magyar 
Iparművészet vagy sem. Reméljük, hogy a 
szépet és a nemes munkát szerető közönség 
eddig is tapasztalt hazafias és lelkes támo-

gatását jövőben sem vonja meg önzetlen 
törekvéseinktől. 

Végül még csak néhány szóval érinteni 
akarom iparművészeti kivitelünk kérdését. 
Be kell vallanom, hogy a háború előtti 
években nem értettem egyet azokkal, kik 
exportunktól, várták iparművészetünk fel-
lendülését- Én a hazai piac meghódítását, 
a magyar közönség szükségleteinek kielégí-
tését tartottam elsőrendű feladatnak akkor, 
amikor az osztrák és cseh árú elvámolat-
lanul özönlött országunkba s ellepte árú-
házaink polcait. Ma megváltozott a helyzet. 
Vámvonalunk erélyesen védi iparművésze-
tünket és védeni fogja bizonyára jövőben 
is. Kereskedőink — akarva, nem akarva — 
a hazai iparművészeti termelésre szorulnak 
s ezért műhelyeink állandó keresletre szá-
míthatnak és berendezkedhetnek nagyobb 
arányú termelésre is. Készíthetnek többet 
a mindennapi szükségletnél és megkísérel-
hetik fölöslegüknek külföldön való elhelye-
zését. Tehát ma már időszerű iparművészeti 
kivitelünk megszervezése és számottevő 
gazdasági előnyöket várhatunk tőle. Ámde 
— sok példa mutatja — hogy súlyos bajok 
származhatnak a külföldi kapcsolatokból, 
ha nem a legnagyobb szigorúsággal és a 
tisztes kereskedelem nemzetközi szabályai-
nak legpontosabb betartásával bonyolítjuk 
le üzleteinket a külföldi vevőkkel és meg-
rendelőkkel. És e téren bizony történtek 
hibák, botlások, szabálytalanságok, melyek-
nek jövőben való elkerülésére még a leg-
kegyetlenebbnek látszó intézkedésektől sem 
szabad visszariadnunk. Nemcsak iparművé-
szetünk idegen földön való térfoglalásának 
elősegítéséről, hanem nemzetünk becsületé-
nek megvédéséről van szó. 

Arra már volt eset, hogy rossz tábornok 
csatát nyert; szerencséje nagyobb volt, mint 
a tehetsége. De hogy rossz művész tökéletes 
munkát tudott volna alkotni, arrapélda nincs. 
j r ip 

Aki valaha maga is megpróbálkozott 
valamely anyagnak műtárggyá való alakí-
tásával, azt egykönnyen nem téveszti meg 
a kontármunka. Aki pedig tudja, hogy 
mit jelent az, ha akaratunkat egy matériára 
akarjuk ráerőszakolni, az másnak a mun-
káját is megtudja ítélni és méltányolni. 

J : 
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A HÁBORÚ UTÁNI IPARMŰVÉSZET 
ÉS ÉPÍTÉSZET FRANCIAORSZÁGBAN 

ÍRTA BOR PÁL Páris, 1923. november 

íg nálunk és Németország- van az iparművészet fejlődésére (a háború 
ban az iparművészetben előtt ugyanezek az árúházak nem tartottak 
és építészetben egyaránt fenn tervező műhelyt és tucatműhelyekben 
visszakapás tapasztalható beszerzett, ízlésben elég gyatra tucatárúkat 
a bárok és egyéb régi stílű- árultak). Ma a párisi vásárlóközönségnek 
sok felé, addig Francia- javarésze az árúházakban szerzi meg, 
országban, ahol a háború amire szüksége van és időnkint, még ha 
előtt f ő k é p p e n a XVI. nincs is különösebb vásárolni valója, föl-

Lajos korabeli és az empire formák voltak keresi az árúházakat. A „Sálon d'Automne"-
divatban, ma inkább egy, az egyszerűséget ban, melynek évi kiállítása most nyílott 
és célszerűséget kereső (a háború előtti meg (és amely szalon arról nevezetes, 
otthoni és németországi mozgalmakkal hogy benne a képzőművészet, iparművészet 
rokon) iparművészet van kifejlődésben, és építészet egyenrangú helyet foglalnak 
Az egyszerű formák keresését talán a el, sőt a kiállítással párhuzamosan új 
takarékosság hozza magával, mert hiszen zenei, tánc és irodalmi bemutatások is 
Franciaországban is, bár a megélhetési vannak), az egyes árúházak műhelyei 
viszonyok jóval kedvezőbbek, mint az szinte szerepelnek és pedig kiválóbb 
otthoniak, a keresetek nem állnak ugyan- anyaggal, mint egyes magánkiállítók és 
azon viszonyban a megélhetéshez szüksé- oly nevek, mint Follott (Bon Marché), 
ges kiadásokkal, mint a háború előtt. De Dufrésne (Lafayette), Kuhlmann (Louvre) 
míg itt a középosztály még tud néha pl. stb. adják oda legszebb terveiket, hogy 
bútort is venni, nálunk, főleg a kispolgári az egyes árúházak neve alatt mutassák 
osztály, már alig számít vásárlónak. A mi be őket a közönségnek. Vannak árúházak, 
bútorvásárlóink a hadi- és tőzsdegazdagok, melyek 10—15 tehetséges iparművészt 
akik hirtelen szerzett vagyonukat könnyen foglalkoztatnak (pl. a „Primavera", a „Prin-
adják ki díszes bútorokra, azért olyan temps" műhelyei) s ezek a művészek mind 
faragással terheltek, hivalkodók és fény- külön-külön vitrinben mutatják be cserepei-
űzők a mi bútoraink, viszont itt a vásárló- ket, lámpáikat, batikjaikat, újízlésű bábuikat 
közönség kis részét teszik ki ezek a kate- stb. az árúház műhelyének neve alatt 
góriák, a tömeg pedig kispénzű és cél- (természetesen a saját nevüket is melléje 
szerű, olcsó bútort akar. függesztve). 

Az új formákkal dolgozó, modern ipar- Nagy haladás tapasztalható itt az egész 
művészetet a franciák a háború óta szinte iparművészetben a háború óta. A bútorok 
rendszeresen pártolják. Az 1925-ben Páris- meglepően ötletesek, ízlésesek. A hagyo-
ban rendezendő nemzetközi iparművészeti mányos francia művészi ipar: a kovácsolt-
kiállítás alapszabályainak egyik sarkalatos vasművesség, ma is, mint régen, a vezető 
pontja, hogy csak új stílusban tervezett szerepet játssza a francia művészi iparok 
iparművészeti tárgyakat fogadnak el kiállí- között. Kovácsolt vasat a legkülönbözőbb 
tásra. Stíluskópiák, sőt régi stílusban ter- helyeken, a legkülönbözőbb kombinációk-
vezett dolgok eleve ki vannak zárva ban alkalmazzák. Láttam kovácsoltvas-
belőle. A modern iparművészéti stílus tükörkeretet, fali függőasztal-támasztót, vak-
pártolására vall az is, hogy úton-útfélen ablakdíszt, függő és oldalfalra alkalmazott 
nyílnak meg iparművészeti üzletek, melyek lámpatartókat a Iegízlésesebb megoldásban, 
az „Art Moderne" legkülönbözőbb ter- A legeredetiebbek és legszebbek a ková-
mékeinek árusításával foglalkoznak s az, csolt állólámpák, rendesen homorú para-
hogy a nagyárúházak tervező műhelyeinek bolikus íveléssel, porcellán vagy színes 
vezetése a legkiválóbb új stílusban tervező üvegernyővel, melyet szintén kovácsoltvas 
művészekre van bízva. Az árúházaknak dísz borít. (A sötét vas rajz igen jól hat 
ez a kezdeményezése igen nagy hatással a gombafej, vagy paraboloid alakú sima 
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ernyőn.) Az üveg-, porcellán- és cserép-
vázák készítése szintén hagyományképpen 
maradt a mai művészekre. Ezekben is sok 
az új ötlet. Főleg az erős narancs- vagy 
citromsárga színű, megnyúlt formájú üveg-
vázák és a kékesszürke, szintén megnyúlt 
formájú domború, parabolikus metszetű, 
egyszer és kétszer égetett cserépvázák 
szépek. Az interieurökben a színhatások 
finomak. Rendesen valami ezüstösszürke 
vagy fakó drapp színt kombinálnak egy-
egy élénk színnel. A szobákban igen 
ötletes a világítótestek elhelyezése. A vilá-
gítótest rendesen burkolt, vagy a mennyezet 
felé vetített fényű. Gyakoriak a mennye-
zetbe mélyített, homályos üveg mögé rejtett 
villanykörték és a függő csészében lefelé 
színesen, fölfelé fehéren világító lámpák. 
A batik most eléggé divatos itt (terítők, 
nyakkendők, zsebkendők; lámpaernyőt 
nem igen láttam), de ebben a technikában 
a mi iparművészeink jóval több ízlést 
mutatnak, mint az itteniek. 

Az 1925-ös iparművészeti kiállítás sikerét 
nemzeti ügynek tekintik a franciák. Az 
anyagi eszközök megszerzése céljából 
országos sorsjegykölcsönt vettek föl és 
Páris legszebb részét (a Grand Palais, 
Pont Alexandre és Invalides környékét) 
veszik majd igénybe a kiállítás céljára. 
Miután pedig ez a terület még a kiállítás 
megnyitása előtt hosszú ideig el lesz zárva 
a közönség elől, hogy az ideiglenes kerítés 
ne csúfítsa el a város képét és hogy a 
kerítés is hirdesse a franciák művészi 
ízlését, pályázatot hirdettek egy olcsón 
előállítható, ízléses külsejű kerítés meg-
tervezésére. Reméljük, hogy a mi művé-
szeink is nemzeti ügynek fogják tekinteni 
a párisi kiállítás magyar részének sikerét 
és már most hozzálátnak a kiállítási 
anyaguk előkészítéséhez. 

Stílus szempontjából igen érdekes az új 
francia iparművészet fejlődése. Kölcsön-
hatás mutatkozik a legújabb, úgynevezett 
forradalmi művészi törekvések és az ipar-
művészetek között. A „Sálon d'Automne"-
ban, ahol a képzőművészetek és az ipar-
művészet együtt, sőt néha kombinálva 
szerepelnek, határozottan tapasztalható, 
hogy a sokat gúnyolt kubizmus hatott 
legerősebben a most divatos díszítő for-
mákra. Picasso egymásfölé ragasztott kivá-
gott síkjaiból az iparművészek igen szép 
szövet- és tapétamintákat terveztek, a 
kubista szobrászok összevisszaszabdalt 

gömb-, kúp- és kockatesteiből pedig igen 
ízléses stukkatúr és kődíszeket. Ez persze 
nem jelenti még azt, hogy a kubizmus és 
a többi új művészi mozgalmak az ipar-
művészetben végezték pályafutásukat. A 
kubista művészek ma is változatlan hév-
vel kutatnak tovább az ismeretlen formák 
világában. Azzal a különbséggel, hogy a 
mai kubisták kevésbé analitikusak és 
objektívek. Távolabb térnek a természettől 
(ha természetet adnak sematikusabbak, 
összefoglalóbbak), mind absztraktabbak 
lesznek. A kubista formakutatásoknak 
(különösen ami a szobrászatot illeti) egyik 
leglényegesebb eredménye a jövőben, 
legalább ahogy én látom, az lesz, hogy a 
talált absztrakt formakincsükkel ismét egy 
nem célzott művészetet fognak megtermé-
kenyíteni : a szobrászati kubizmus forma-
eredményeivel egy új építészeti stílus elő-
futárja. 

Az építészetben is sok érdekes kísérlet 
történt a háború óta egy új stílus irányában. 
Természetesen a vasbeton a kísérletek 
anyaga. Miután pedig a vasbeton termé-
szeténél fogva igen sok szabadságot enged 
meg a tervezőnek, igen sok alkalmat is 
ad tévedésre. így a St. Pierre de Mont 
Martre nevű párisi templom (építője Bődet) 
talán a legcsúnyább, amit valaha betonba 
építettek. (Jó példa arra, hogy hogyan nem 
szabad a betont fölhasználni.) Az épület 
5x15 cm. méretű lapos oszlopokon nyug-
szik, amely oszlopok gótikus ívben egyesül-
tek a tetőben. A lapos oszlopok és ugyan-
csak lapos gerendák úgy hatnak,, mintha 
fából vagy papirosból volnának. És hogy 
még jobban hangsúlyozva legyen az épület 
papírszerűsége és kis súlya, 4 m.-el a 
föld felett kb. egy méter széles ablakcsík 
vonul végig, melyet csak a vékony oszlopok 
szakítanak meg. Az embernek az a benyo-
mása, hogy a felső résznek nincsen súlya 
és a levegőben lóg. 

Két másik betontemplom építője szintén 
nem találta meg a betonépítészet helyes 
útját. Az egyik bizánci stílust utánoz (rue 
de la Tömbe d'Issoire) és így beton-
előnyeit csak mint technikai könnyebb-
séget használja ki, de esztétikai megoldás-
ban egy kőstílus mögé rejti. A másik (egy 
mohamedán mecset épületének épitésze) 
szintén csak váznak használja föl a vas-
betont és elrejti azt nem hordó kőívek és 
fapillérek mögé. Igaz, hogy ez utóbbi eset-
ben bizonyos vallási tradíciókat kellett az 



építésznek (egyik építője egy Frisch Vilmos 
nevű magyar építész) tekintetbe venni (a 
templomot a francia kormány építtette a 
Párisban élő mohamedánoknak), de talán 
még így is jobban érvényre juthattak volna 
a betonépítés anyagadta előnyei. Ennek 
a templomépítésnek iparművészeti szem-
pontból van egy érdekessége. A francia 
kormány a mohamedán hagyományokhoz 
híven a díszítőmunkát benszülött templom-
építő arabokra bízta, akik a gótikus templom-
építő művészekre emlékeztetően bámu-
latos ügyességgel faragják fába és gipszbe 
a legcsodálatosabb arabeszkeket minden 
előrajzolás nélkül, mindegyiket másképpen, 
előttünk, európaiak előtt ismeretlen, gazdag 
formakitaláló fantáziával. Ugyancsak ott 
helyben készítik el kézi kalapáccsal az 
udvar körülburkolására szolgáló mozaikot. 
Hihetetlen türelemmel, néha hetekig kala-
pálva az egy-egy falburkolatrészhez szük-
séges anyagot. 

Betonépítés szempontjából a legfonto-
sabb újabb épülete Páris környékének 
a Perret testvérek által épített Rainsy-i 
templom. Az épület négy, hat oszlopból 
álló oszlopsoron nyugszik. Az oszlopok 
12 m. magasak és 40 cm. szélesek (az 
oszlopkeresztmetszet nem kör, hanem 
profilos rajz). Az építés úgy történt, hogy 
először fölépítették az oszlopokra a három 
ívboltozású tetőt és a külön 20 oszlopon 
nyugvó tornyot és csak azután vonták körül 
az egészet a külső fallal, amely így semmi-
féle szerkezeti fontossággal nem bír, csak 
az időjárás viszontagságai ellen védi az 

épület belsejét, mint egy sátorfal. Miután 
a külső falnak teherviselő szerepe nincsen, 
teljesen a tervezők művészi ízlésétől függött 
a megoldása. A Perret testvérek az egész 
falat végig kockákra bontották és színes 
üvegablakokkal és üvegképekkel födték. 
A hatás egész szokatlan. Az ember alig 
érzi magát épületben, inkább valahol egy 
eléggé sűrűn lombozott erdőben. Kétség-
telen, hogy ez a térmegoldás megfosztja 
az épületet a súlyától, mert hiszen a teher-
viselő oszlopok oly vékonyak és magasak, 
hogy szinte elvesznek a térben, de ki tudja, 
hogy ez a könnyedség nem lesz-e egyik 
fontos tulajdonsága a jövő betonarchitek-
turájának, mert technikailag semmi kifogást 
ellene tenni nem lehet és esztétikailag 
meg előbb-utóbb meg tudjuk majd szokni 
azt, hogy az épületeknek, belső tereknek 
nem kell föltétlenül nagy tömegekből állók-
nak lenniök, nagy súlyt értékeltetniök. 
Egy nevezetessége még ennek az épületnek, 
hogy minden belső díszítése, még maga 
az oltár és a szószék is teljesen betonból 
készült és ott helyben formáltatott. Az 
egész épület elkészítése 13 hónapot vett 
igénybe és 475.000 frankba került, mi a 
kőépületekhez képest árban és időben 
egyaránt igen nagy különbség. Hibája, a 
betonnak régen felrótt hibái: a vékony 
fal (miután Franciaországban az időjárás 
enyhe, itt ez nem játszik szerepet) és a 
visszhangosság. A visszhangosság sem volt 
ebben az esetben nagy kárára az épület-
nek, mert legalább kis orgonával igen nagy 
zenei hatást lehetett elérni. 

A MONZAI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
ÍRTA GRÓH ISTVÁN 

6 L 

e l s ő - I t á l i a már megért 
néhány kiállítást, részt-
vettünk mi is a nemzetek 
versenyében a háború 
előtt Torinóban, Milánó-
ban meg Velencében, de 
nékem úgy tűnik fel, hogy 
ennek a mostan rendezett 

kiállításnak mintha mélyebb okai volnának. 
Mintha az ifjú Olaszország sóvárogva az 
oktatás, a művészi új után, a nemesebb 
önzéstől vezettetve, vizsgálóbb szemmel 
fürkészné a vendégül látott nemzetek be-
küldött dolgait. .Hogy Itália tanulni akar, 
hogy nagy arányokban fejlődő iparművé-

szete keresi az új utakat, impulzust vár, 
azt éppen Milánónak, a megnövekedett 
birodalom legéletrevalóbb városának a 
társadalma mutatja. 

Céhbeli férfiak, mindazok, akikkel érint-
kezni alkalmam volt, újra meg újra fel-
vetették azt a kérdést, mi legyen most, 
mit teszünk mi, mit cselekedjenek ők a 
klasszikus régi formák és a modern áram-
latok nagy harcában. Olaszország meg-
lehetősen elmaradt Középeurópa mögött 
stílusfejlődés dolgában és törekvéseik, 
stíluskeresésük emlékeztet a mi húsz-
huszonöt évvel ezelőtti erőlködéseinkre. 
Mi, akik rettenetes iskolán mentünk azóta 

í 



által, bizonyos nyugalommal, a tisztán 
látó, mondhatni csalódott ember józan-
ságával, de jóakarattal nézzük ezeket a 
törekvéseket. Íme, öregekké váltunk az ifjú 
Itália mellett. 

Igaz, be kell vallanunk, ők is csalódtak 
bennünk egy kevéssé. Nagyon jól emlé-
keznek még az 1906. évi milánói magyar 
kiállítás hatalmas méretű és művészi 
installációjára, meg arra a gazdag anyagra, 
amit a virágzó Magyarország küldött ki 
egykor. Most szerényen jelentünk meg, 
talán legszerényebben az idegen kiállítók 
közt. Bemutatott anyagunk legjelentősebb 
részét az Iparművészeti Iskola és a Fő-
városi Iparrajziskola anyaga képezte, ezért 
nehéz az összehasonlítás, a párhuzamnak 
megvonása a többi nemzetekével, akik 
viszont csak igen keveset mutattak be 
szakiskoláik munkáiból. Hogy pedig az 
iskolának józannak, konzervatívnak, alapos 
tudástnyújtónak kell lennie, azt beismerték 
még a legmodernebbjeik is. 

Mert a modernség felé való hajlandóság 
erősen érvényesült a kiállítás szervezőinek 
munkájában. Külön termet adtak a Futu-
ristáknak és megcsodáltatták vélünk az 
ebbe összehordott furcsaságokat csak úgy, 
mint ahogy a nagy világkiállítások közön-
sége megbámulja az ilyenkor csapatosan 
jelentkező exotikumokat: asanti néger, 
indiánus és eszkimó truppokat. 

A legmodernebb iránynak ez a feltűnő 
megbecsülése egyik jellemző vonása a 
kiállításnak. A másik a népművészet 
favorizálása. Itália most fedezte fel, hogy 
népművészete is van — textiliák majd 
mind — és nagy bőségben mutatta be a leg-
elmaradottabb tartományainak, Szardíniá-
nak és Délolaszországnak csipkéit és 
hímzéseit. De élt ez a törekvés a többi 
kiállító nemzetekben is. Románia úgyszól-
ván kizárólag népies szőttesekkel állott 
elő; Csehország szép kollekcióban mutatta 
be a kisajátított felsőmagyarországi nép-
művészetet és a mi gyűjteményünkben is, 
az, ami a legjobban megmaradt a közönség 
emlékezetében, az a Leszkovszky György 
által festett magyar mennyezet volt nép-
művészeti osztályunkban. 

Ez a primitív anyag mind az újítókat 
támogatja; hallgatva mutatnak rá : íme, a 
nép már szakított a klasszikus úri művé-
szettel, új ízlést teremtett magának a maga 
lelkéből merítve, tegyük ugyanazt mi is. 
Itt jegyzem meg, hogy az olasz városi 

nép, elsősorban Milánó lakossága, leszá-
mítva a legfelső, mondjuk ezer embert, 
nem akar tudni semmiféle stílusbeli 
forradalomról és hidegen nézi végig az 
olasz modernisták csinálmányait. A boltok 
tele vannak bútorokkal, a Lajosok stílusá-
nak édeskés, elolaszosított formáit mutatja 
mind és színes, aranyos a legtöbbje. 
Képesek bearanyozni a hajlított fából 
készült nádfonatos széket, fástól, fonatos-
tól. Sehol a kirakatokban, beleértve a 
világhírű Galleria fényes üzleteit is, modern-
stílű dolgokat nem láttam és az a bútor-
raktár, amit az IOKSZ kötelékébe tömörült 
magyar mesterek töltöttek meg a Corso 
Venezián, még talán a legmodernebb 
anyagot mutatja be a milánóiaknak. Igaz, 
aranyozatlan és festetlen a mi kiküldött 
bútorunk mind s csak kevéssé alkalmaz-
kodik az olasz ízléshez, amit meg is érez 
az üzlet forgalma. 

Vissza kitérve a kiállításra, be kell 
ismernünk, hogy a legmodernebb anyagot 
a nagynevű, nagymultú egyes olasz váro-
sok szolgáltatták, amelyek éppen multukra 
való hivatkozással, külön-külön csoportban 
jelentek meg a kiállításon. Egymásután 
következnek Róma, Firenze, Bologna, 
Venezia stb. Erős akarás él mindegyikben 
s bár eddig külön stílusbeli vonásokat 
alig állapíthatunk meg bennük, minden 
ideálistában él a remény, hogy valaha 
virágzó iparművészetet fognak teremteni, 
akárcsak a csinkvecsentó idejében. 

A vendégül megjelent nemzetek között 
legelőbb a francia csoport. Keveset állítottak 
ki, ritkásan helyezték el bemutatott dolgai-
kat, nem úgy, mint mi, akik még minden 
kiállításunkon elborítottunk minden helyet 
és teleaggattunk minden falat. A francia 
anyag, mondom, kevés és technikailag 
tökéletes. Stílusukon minden modernség 
mellett is bizonyos tartózkodás látszik, 
mondhatnám úri leplezése a tétovázásnak, 
rideg előkelőség, ami végigvonul apró 
dolgaikon, teszem azt könyvtábláikon is. 
Legmodernebbek — és ez áll nemcsak 
rájuk, csehekre, belgákra és osztrákokra 
is — a szobraik. Asszír, hindú és mexikói 
hatások ösmerszenek meg ezeken a szobro-
kon. A bútorformák ellenben feltűnően 
konzervatívok és az a néhány bútor, amit 
bemutattak, a bidermayer klasszicizmus 
alapján terveződött meg. 

Valamivel merészebbek a csehek, plaszti-
kájuk szinte betege a modernségnek. Többi 



2 dolgait ennek a régi i p a r o s á l l a m n a k 
I becsessé teszi a tökéletes technika. Pompá-
j sak üvegeik, szövetjeik, de újat nem ad-
* nak. Bőrkötéseik csak modernek, nemzeti 

íz nélkül. Grafikusaiknak a fele kubista. 
Általában megállapíthatjuk, hogy a régeb-
ben erős nemzeti jelszavakkal indult cseh 
iparművészet képtelen volt régi, magáénak 
mondott formáit bevinni modern ipar-
művészetébe. Még a csipkéitől is többet 
vártam. 

Í Ausztria, jobban mondva Bécs, Páris után 
- Európának második kulturális centruma az 
i iparművészetben, szintén régi ízlésének 
t kontrollja alá helyezte modernistáit. Itt is 
I a plasztika az, amely affektáltan primitív 

Íés ami a legkülönösebb, ezt a primitívséget 
átvitték kerámiai technikáikra is. 

Í Norvégia üvegjei és kerámiái igen 
érdekesek. Erősen keresik ők is az új 
hatásokat. A svéd szőttesek szépségeit 
ismerjük máshonnan; hatásuk nem csök-
kent ebben a déli környezetben sem. 

A magyar osztály dolgairól írnom alig 
kell, hisz ismerjük őket mind, leszámítva 
talán az iskolai anyagot, de ezt is megláthatja 

közönségünk az Orsz. Iparművészeti Iskola 
anyagának az 1924. év tavaszán rendezendő 
kiállításán. Legmaradandóbb lesz Milánó-
ban a magyar bútor, meg Zsolnay kerámiái-
nak hatása. Mind a kettőt nemcsak a kiál-
lítás, hanem a rendszeres kereskedelem, 
külön-külön bolt terjeszti. Kiállított népmű-
vészeti anyagunkat, mondom, megbecsül-
ték, noha nem is a legkiválóbbat mutattuk 
be, benn pedig a városban, a Dom-téren 
fel-feltűnik a kirakatban a matyó-hímzés. 
Drágán adják, nyolcvan-százhúsz lírát kér-
nek egy kis térítőért. Jól nyilatkoztak a 
magyar bronzokról, aTurán szőnyegeit kissé 
szomorúszínűeknek találták, amiben igazuk 
is volt. 

Egészben véve ezen a kiállításon sok 
minden volt, ami részletekben okulá-
sunkra szolgált, de azt hiszem, mégis 
tőlünk tanulhattak többet, elsősorban az 
olaszok és Milánó szakemberei, akik igen 
alacsonyrendű iparoktatási intézeteik fölé 
most szervezik meg a monzai királyi 
kastélyban, tehát a kiállítás födele alatt 
első, európai értelemben vett iparművészeti 
iskolájukat. 

AZ IPARMŰVÉSZÉT ERKÖLCSE 
IRTA NÁDAI PÁL 

z olvasó, kivált ha maga 
is iparművész, bizonyosan 
tágrameredt szemmel fogja 
nézni e két szót: iparmű-
vészet és erkölcs. Mint két 
egymást kizáró, más-más 
világtájról való fogalom 

néznek egymással farkasszemet e szavak. 
Iparművészet és erkölcs? Nem hidegeb-
bek-e egymáshoz, mintha azt írnám le: 
nagyváros és lélekharang. Vagy azt, hogy: 
záróra és hajnali ájtatosság. Hiszen van-
nak még ezüstös harangfoszlányok elvétve 
az autószirénák búgása felett. És vannak 
reggeli mámorosok is, akik olykor fel-
verik álmából a sekrestyést. De amilyen 
múzeumi ritkaságok ők, oly idegenek egy-
máshoz : az iparművészet és az erkölcs. 

Vállalkozzam-e, hogy karácsony heté-
ben, az ájtatosság hangulatában, újévre 
kelve, a friss kaszálók új illatát érezve, 
litániát olvassak avult erkölcsi olvasmá-
nyokból? Idézzem-e az apostoli ősz fejet, 
az oxfordi katedra tudósát, a nemzetgaz-
dát és művészetmagyarázót, John Ruskint, 

aki az iparművészi alkotás lényegének 
érezte a magasrendű emberi etoszt, mint 
valaha Sokrates a jó és szép legfelső tel-
jességének virágbaszökését várta az igaz-
ságtól. Negyven év szállt el Ruskin felett, 
vagy nyolcvan esztendő? Tömeggyártó 
gépek és rotációsok, izzadt munkások rajai 
és kormotontó gyárkémények állnak a 
művészi alkotómunka csatamezőin, nem 
liliomoskertek, bogárhátú munkásházak, 
nyájas szövőszékek és idilli kertvárosok, 
mikről ő álmodott. S mégis örökké igaz 
maradt, hogy az iparművészethez lelki 
tisztaság kell, kevély hit és alázatos szív. 

Tíz év óta, tizenöt év óta ebből minálunk 
nem látni semmit. A kisvárost megette a 
nagyváros, a szövőszéket a nagyipar, a 
béke erkölcseit a háborúk és forradalmak, 
az iparművészt pedig a dandyzmus, az 
életművészet, a hadimilliók és egyéb cafa-
tok. Nem kell azt hinni, hogy ez szükség-
képpen van így, hogy ez történelmi kény-
szerűség, predesztináltság, vagy hogy az 
iparművészek szabad akaratának a sorstól 
való fejlődöttsége. Ugyanazon tíz év alatt, 
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tizenöt év alatt soha nem remélt magas-
ságba lendült a magyar képzőművészet. 
Megláthattuk a magyar naturalista festé-
szet gyönyörű kibontakozását, Nagybánya 
hagyományainak és egy csodálatos ma-
gyar koloritnak kivirágzását. Megláthattuk: 
a formakultusznak és a Benczúr- és Lotz-
hagyományoknak továbbfejlődését egy iz-
mos új nemzedékben. Látnunk adatott: 
stíluskereső, lelki mélységek expresszióját 
kifejező festészetnek és szobrászatnak 
tapogatózásait és kitöréseit. Láttunk fiatalo-
kat szárnyra kapni, öregeket összeszorított 
ajakkal tanulni, láttunk remetehittel és 
önsanyargatással készülni lelki megújho-
dásra, láttunk koplalni es vérbe borult 
szemmel magyarázni az új evangéliumot; 
a mi képzőművészetünk örökké viaskodik, 
forr, erjed, diadalmaskodik és egy minden 
nemesre fogékony társadalom szívébe van 
zárva. 

Hol látni ehhez hasonlót iparművésze-
tünkben ? Az utolsó tíz-tizenöt év termésé-
ből alig tudnék egy nevet kihalászni, 
mely melegen tapadna emlékezetemhez. Itt 
nincsenek fiatal nazarénusok, itt csak 
számító kalmárok vagy jelentéktelen dilet-
tánsok hemzsegnek. Itt nincsenek meg-
oldásra váró feladatok, problémák, melyek-
ért éjszakák nyugtalan álmait hozzák 
áldozatul. Itt fő- és alvállalkozók vannak, 
növendéksorból kikerült bútorgyárosok, ex-
porttevékenységet űző ötvösök és kiviteli 
engedélyekért lihegő textilművésznők, itt 
minden aranyért megy, vagy legalább is 
aranyos festékkel van bevonva. Lesz-e 
gyümölcs a fán, melynek már a rügy-
hajtásai is fával kereskednek? 

Mindent exportálunk a külföldnek, nem-
csak babot és tojást, hanem iparművésze-
tet is. Ám az Isten óvjon attól, hogy azok-

t ból az ál-mezőkövesdi matyó-hímzésekből 
| és azokból a zománcos „régi" erdélyi nás-

Í fákból ítéljék meg iparművészeti képessé-
geinket, melyek kikerülnek a külföldre. 

ÍVan modern és híressé vált grafikai 

(kivitelünk is: karrikatúra- és napilap-
illusztrátorokban. Nem jellegzetes-e, hogy 

- a legötletesebb és legcsúfolkodóbb vicc-
laprajzolókat a mi fiatal iparművész-nem-
zedékünk adja Európának és Ameriká-
nak, — és semmi mást — mialatt a muzsika 
Dohnányikat, a tudomány Lénártokat szállít 
a kultúrának, súlyos etikai értékeket? 

LMost nem a mi iparművészetünk teljesít-
ményének esztétikai értékméréséről s nem 

arról van szó, hogy mit és mennyit tett 
életünk megszépítésére az utolsó évtized 
tervező nemzedéke. Hanem arról, hogy 
mennyi hite, becsületérzése, önfegyelme, 
pontossága és a társadalommal szemben 
való felelősségérzete van. Igen is: ettől a 
mai nemzedéktől, mely nem teremt új 
máz után kutató Zsolnaykat és ős-motivu-
mokért Mexikóba barangoló Horti Pálokat, 
el lehetne várni, hogy legalább egy tisz-
tességes úriszobát tudjon megtervezni, vagy 
határidőre megtudjon csinálni egy exlibrist. 
Úgylátszik azonban: nagy hőstett és apró 
becsületesség egyazon gyökérből ered, az 
etosz hajtása mindkettő. 

S itt van a bajok forrása, nem az ilyen-
kor szokásos frazeológiában. Vagyis : nem 
azért nincs iparművészetünk, mert — mint 
mondani szokás — nincs meg hozzá a 
„fejlett iparunk," a „társadalom elisme 
rése," a „hagyományok szelleme" és egyéb 
ilyen lelkiismereti ópiumi-cseppek, hanem 
azért nincs iparművészetünk, mert ipar-
művészeink nagy része nem ipart és nem 
művészetet akar csinálni, hanem megélni, 
jól élni, sőt nagyon jól élni és egy olyan tej-
fölös cinizmussal kezelik immár tíz éve a bál-
ványokat, mint vasárnapi szórakozásaikban 
a futball-labdát. Hol van valaki, aki meg-
állj-t kiáltana nekik, hol van egyetlen 
nevelőjük, mentoruk, kritikusuk, aki egy 
kollektív munka öntudatára eszméltetné 
őket és az órabérek, a heti keresetek, az 
export-konjunktúrák és egyéb beszajkó-
zott közgazdasági vezérszók világából kive-
zetné őket egy órácskára az ipari művé-
szet álmaihoz, a tiszta fellángolásokhoz, a 
szent, céltalan ábrándokhoz. 

Hasznos, okos, praktikus az élet reális 
megértése. De ebben az országban tíz éve 
nem lehet egy becsületes lakásművészeti 
kiállítást rendezni, mert a mi lakóház-
architektusaink az argentiniai ültetvénye-
sek billiárdszobáival vannak éppen elfog-
lalva és az inasuk nem viszi be a stúdióba 
a múzsa vizitkártyáját. Igen, ha itt valaki 
vállalkozna arra, hogy az utolsó tíz évben 
a nagybérlőknek készült Jacobean-stílű 
parfümszobákat és az unokáiknak készült 
batikolt lábbeliket összegyűjtse, egy világra-
szóló, pompázatos kiállítást lehetne csinálni. 
S ne higyjétek, hogy csak éppen ezek a 
nagy elhatározásokhiányzanakszóbanforgó 
iparművészeink lelki világából. Oh, sokkalta 
kisebb sarokforgói is meglazultak az emberi 
cselekvéseknek. A rend, a szolidság, a szó-
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tartás, mindaz, amit a munkáskéz tisztaságá-
nak kellene nevezni. Vagy az ipar evan-
géliumának, ha mindez nem hangzana épp 
olyan fakult melódiának, mint az, hogy: az 
iparművészet erkölcse. 

Vagy, mint amilyen avult: minden morál-
prédikálás. Tudatában vagyok annak: ez 
öreges zsémbeskedés, tanáros okvetetlen-
kedés, míg vele szemben áll a fiatalság, 
a tett, a nagy mintatermekkel felszerelt, 
famegmunkáló gépekkel üzembehelyezett 
szalon-gyár. A világ robog és e robogásá-
ban nem lehet feltartóztatni vasárnapi 
prédikációkkal. 

. . . Vájjon csakugyan nem lehet? Körül-
nézek és semmi sem mondja, hogy ez 
lehetetlen. A német iparművészet ezerszer 
több háborús, kilengéses, pénzlecsúszásos 
bajjal küzdve is szemébe néz a morális 
számvetéseknek, melyekkel a darmstadti 
Koch, vagy a berlini Scheffler szembe-

állítják. Georg Hirth halála után nem lett 
kevesebb prédikátorainak száma, csak több. 
Vagy idézzem a szomszéd Bécs katedrájá-
ról szóló Tessenow-ot, aki biblikus hittel 
és szépséggel hirdeti az ő könyveiben a 
kisvárosi munka etoszát, mely a hajdani 
céhbeli erkölcsöknek továbbőrzésére van 
hivatva ? S egyáltalában ósdi vaskalapos-
ság-e — ha már divatszempontból néz-
zük — egy maradandó etika hirdetése a 
művészetben éppen ma, mikor Lahoretől 
Újvidékig minden művészi akarat kül-
takarója alatt egy megújuló lelkiség, egy 
rendre és belső megnyugvásra vágyó világ-
szellem irányítja a formákat. 

A mi iparművészetünk megújhodása sem 
kezdődhet el mással: egyetlen egy negyed 
órácskával, melyben a művész bizalmasan 
magára maradva mérlegre teszi az ő er-
kölcsi világát, hogy megmérje és könnyűnek 
találja. 

ÜJ MŰVÉSZET VAGY TANULATLAN SÁG? 
múltkor olvastam egyik kiváló 
műkritikusunk tollából eredő bírá-
latban, hogy a túlzás a tehetséges 
művészben mindig a fiatalság 
velejárója. Igazán? Michelangelo, 
Rembrandt, Rodin.WagnerRikárd, 
Liszt; és ha végigtekintek a leg-

nagyobbak során, mindennütt azt látom, hogy fiatal-
kori műveiknek éppen ellenkezőleg, mértékletesség 
és szerénység a jellemző vonása; csaknem félénk 
bizalmatlanság önmaguk iránt, de a természetnek 
és a kifejezés hagyományos formáinak, az előttük 
járt mestereknek áhítatos tisztelete. Talán több mon-
danivalójuk van mint a mestereiknek, de azért tanul-
nak tőlük, küzdenek, szenvednek a tudásuk elsajátí-
tásáért. Csak amikor már ismerik mesterségük minden 
csinját-binjét és urai a kifejezés minden másoktól 
eltanulható eszközének, akkor kezdenek a maguk 
nyelvén beszélni, akkor bontakozik ki a saját nagy 
egyéniségük. Mélyítik, új elemekkel gazdagítják az 
elődeiktől átvett tudást, mely nem elegendő új művészi 
alkotásai számára. De a hagyományos művészi formák 
ilyetén átalakulása, ha igazán egészséges folyamat, 
szervesen, szükségszerűen fejlődik a meglevőből, nem 
pedig önkényesen, erőszakosan, a köztudatban élő 
alapfogalmak felforgatásával. Az emberi anatómia, a 
perspektíva, a fizika törvényeinek nem ismerése vagy 
figyelmenkívülhagyása, a kakofónia, a káosz még 
nem jelentenek új művészi formát. Efféle túlzásokra 
és szertelenségekre az igazán nagy tehetségek, ha 
egyáltalán valaha, hát nem kezdő korukban, hanem 
csak akkor ragadtatták magukat, mikor már régen 

túllépték alkotóképességük zenitjét, mikor erejüket 
vesztve, mintegy önmaguknak paródiái, már csak 
virtuozitásukkal tudtak hatni a közönségre. Voltak 
és vannak is mindenkor, akik minden szertelen-
ségben új művészi megnyilatkozást sejtenek és 
csodálnak. De a józan ítélet és a mindig megint 
jóútra térő komoly ízlés idővel helyreigazítja a 
tévelygő divatok elhamarkodott ítéleteit. A baj csak 
ott kezdődik, ahol maguk az alkotó művészek 
veszítik el az orientációt. Ha a fiatalok például így 
okoskodnak: Greco elrajzolta alakjait, mégis nagy 
művésznek tartják, ergo nem szükséges jól rajzolni 
tudni. Franz Hals, mikor már öregedett (de nem 
ám, mikor fiatal volt!), spahtlival kente a festéket 
a vászonra, tehát kenjük mi is mindjárt malter-
kanállal, ez még zseniálisabb lesz. (Igaz, hogy Hals 
éppen oda tette, ahová kellett, de ez nem lényeges.) 
Rodin figuráinak (már tudniillik a késői, jelleg-
zetes Rodineknek) nincs csontjuk, nincsenek is 
befejezve; mégis minden múzeumban van belőlük 
egynéhány: gyúrjunk tehát mi is idomtalan, kisfejű, 
duzzadt lábú szörnyszülötteket különféle eszelős 
pózokban, ez sokkal könnyebb, mint megmintázni 
egy igazi aktot és az emberek azt fogják hinni, 
hogy „új művészetet" találtunk ki. X és Y képeiben 
nyoma sincsen a kompozíciónak, képszerűségnek, 
valőrnek, gondolatnak, tudásnak, mégis nagy pénzt 
fizetnek értük. Szóval, a tudás elavult fogalom, 
művésznek nem kell, sőt nem is szabad tudnia 
semmit,csak így lehet igazán eredeti,egyéni művész... 

Megint sokat vitatkozunk a régi és az új művé-
szeten. Vitatkoztak ezen minden időkön; mindig 



Ívolt tekintélyes pártja a réginek is, meg az újnak 
is, mindig igaza volt egy kicsit mind a két pártnak 

Íés soha nem győzte meg egyik a másikát, mert 
elvégre ez ízlés, véralkat, kor vagy műveltség dolga, 

j De a nézeteltérés nem árt a művészetnek, mert 
* nagyon távol esik magától a művészi alkotástól. 

Veszedelmessé csak akkor válik, ha az egyik vagy 
a másik „irány" rá akarja magát erőszakolni a 
korra, hivatalos elismertetésre, egyeduralomra töre-
kedve. Mintha bizony hivatalos intézkedésekkel 
lehetne előírni egy kornak stílusát. 

„Art h a p p e n s " — írja egy nagy művész — 
„a művészet megesik, nem biztos tőle a gunyhó, a 
koronás fő nem számíthat reá, a legnagyobb lángész 
nem képes művészetet létrehozni és az általáno-
sítását akaró erőlködés csak mesterkélt komédiát, 
otromba bohózatot eredményezhet." 

Ha figyelmesen körültekintünk a kiállításokon, a 
folyóiratokon, az iskolákban vagy a fiatalok mű-
termein, nem annyira a régi, vagy az új, a kon-
zervatív, vagy a haladó irány érdekelhet bennünket, 
mint inkább a tehetség, ennek fejlődése, főleg pedig 
művészi tudásénak foka és a mód, ahogyan ezt a 
tudást elsajátítja és továbbképezi. A fiatalságnál, 
az iskolában még nem az „irány" a lényeges, hanem 
az alapvető fogalmak és minden komoly alkotás-
hoz nélkülözhetetlen ismeretek megszerzése. Az 
iskolában a helyesírást, a mondatfűzést, prozódiát, 
rhetorikét, logikát kell megtanulni, nem pedig azon 
töprengeni, vájjon Arany János vagy Ady Endre 
stílusára neveljük-e a tanulókat. A tehetséges nö-
vendékből, ha jól megtanulta az írás mesterségét, 
még ha csak a legklasszikusabb irodalmon táplál-
kozott is, lehet a legmodernebb író, ellenben aki 

nem tud írni és nem olvasott mást, mint Ady Endrét, 
abból egész biztosan semmi sem lesz. 

Az ifjúságot tudásra kell tanítani, nem „irá-
nyokra". A tudás tiszteletére, szerénységre, szor-
galomra, elmélyedésre, tiszta, magas művészi célok 
felé való törekvésre. A többi aztán megjön magától, 
ezen az alapon nem nehéz továbbépíteni. 

Ha pedig ezt az elvet követjük, akkor csakis az 
lehet fontos előttünk, vájjon az, aki az ifjúságot 
oktalja, jó tanár-e, tud-e jól tanítani, nem pedig 
az, hogy melyik művészi irány követője ? Még az 
sem lényeges, hogy a tanár elismert nagy művész-e 
vagy sem ? Sok nagy művész — talán a legtöbb — 
nem vált be mint tanár, éppen mert nagyon is 
kifejlett egyéniségét ráerőszakolja tanítványaira és 
hosszú tapasztalatok útján szerzett tudásának végső 
eredményeit adja tovább nekik, ahelyett, hogy a 
kezdeten kezdve, türelmesen végigjáratná velük is 
a kíváncsiságok, csalódások, kínlódások és szárny-
próbálgatások fáradságos, de hasznos kálváriáját. 
Nem nagy művész, hanem kitűnő pedagógus kell 
az iskolába. Aki röpülni tanul, az hiába akarná 
mindjárt a sast utánozni. Nem mindenkinek adatott, 
hogy hamarosan a felhők fölött keringhessen, a 
napba tekintve. Tanulja meg először a repülés 
mesterségét, de tanulja meg jól. Legyen ura a 
művészetekben évezredek óta legmagasabbnak 
elismert és soha túl nem szárnyalt alkotó ele-
meknek, tudásnak. Azután, ha tapasztalás és korá-
nak szelleme úgy kívánják, ám hagyja el azt, amit 
nem tart belőle lényegesnek. Csak az istenért ne 
éppen a leglényegesebbet, ne a formát, az össz-
hangzatosságot, a természetet, a tudást hagyja ki 
munkájából. V. 

] 

fi* K R Ó N I K A j 
V/IAGYAR HÓDOLAT VILMA KIRÁLYNŐNEK. 

Minden magyar ember tudja, hogy a háború 
befejezése óta egy nép sem támogatta annyira az 
Ínségbe jutott magyarok százezreit, különösen pedig 
a segítségre szoruló magyar gyermekeket, mint a 
kis Hollandia lakossága. Ennek a szorgalmas, mű-
velt és jószívű népnek áldásosán uralkodó király-
nője a lefolyt évben töltötte be trónra lépésének 
negyedszázados évfordulóját. Természetes, hogy a 
baráti érzületüket mindenkor bizonyító hollandusok 
nagy nemzeti ünnepén Magyarország is tanújelét 
akarta adni hálájának, mély tiszteletének a nemes-
lelkű királyné iránt és tette ezt egy oly szép 
formában, amely méltó az ünnepi alkalomhoz és 
egyben maradandó jele lesz a szoros szívbeli ka-
pocsnak, mely a két nemzetet egymáshoz fűzi. 
A magyar-hollandus társaság kezdésére felkérték 

Nagy Sándor festőművészt és Róth Miksa üvegfestő-
művészt, hogy a királynő hágai palotájának szobor-
terme részére egy nagyobbarányú üvegfestményt 
tervezzenek, illetve készítsenek és a két jeles művész 
latbavetve tehetségüket, tudásukat, szeretetteljesen 
elmélyedve a szép feladatba, oly remekművet alkot-
tak, mely becsületére válik a művészeknek és 
hazájuknak egyaránt. A festmény főalakja maga 
a királynő, trónusán ülve, hollandus népviselet-
ben, szeretettől sugárzó arccal fogadja a festői 
nemzeti viseletben eléje vonuló magyar gyermekek 
hódolatát. A kosárkákból és gyermekkezekből ki- • 
hulló virágok tarka fűzérként fogják körül a királynő I 
alakja alatt középen levő keretet, amely magéban i 
foglalja Kozma Andornak — hollandus nyelvre J 
fordított — magaslendületű gyönyörű, következő j 
sorait: | 
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Hollandusok! tengerlegyőzők, 
Földetteremtő, földmegőrzők, 
Nem szám szerint, de szív szerint nagyok, 
Földön, vízen elismert hősök, 
Erkölcsben, észben, hü erősök, 
Mi, kikre jóságtok ragyog : 
Karunkat s szívünket kitárva 
Üdvözlünk benneteket, mi árva, 
Kirablott, kínzott magyarok l 

A festmény alsó részének középpontjában a ma-
gyar címer ragyog, ettől jobbra és balra pedig két 
történeti jelenet, mely a magyar és a hollandus 
históriának közös epizódja. Az egyik Ruyter tenger-
nagyot ábrázolja, amint 1676-ban kiszabadítja a 
gályarabságra ítélt magyar protestáns lelkészeket. 
A másikon a hollandus követek tisztelgését látjuk 
II. Rákóczi Ferenc előtt az 1704. évi ónodi ország-
gyűlésen. Az üvegkép felsőrészét Hollandia koronás 
címere foglalja el és aranysárga színű, gazdagon 
díszített keret övezi a nyugodt harmóniát árasztó 
kompozíciót. Nagy Sándor, akinek már eddig is a 
legjobb magyar üvegfestmény-kompoziciókat kö-
szönjük, ezzel az újabb művével bebizonyította, hogy 
a legkényesebb feladatoknak — mint amilyen e 
szóban forgó mű — megoldására is hivatott. Roth 
Miksa pedig, hűséges munkatársával, Gyermek 
Lászlóval a magyar üvegfestőművészetnek fölényes 
fejlettségét ragyogtatja. 

AZ ANDRÁSSY-ÚTI RÉGI MŰCSARNOK helyi-
•»»• ségeit a legutóbb lefolyt 15 év alatt két állami 
intézmény foglalta el. Az emeleti termekben a 
Pedagógiumi Múzeum gyűjteménye, földszinten pedig 
a Pedagógiai Könyvtár volt elhelyezve. Látogatója 
a két intézménynek alig akadt. A tanárok és taní-
tók szívesebben keresték fel a székesfőváros ható-
sága által fentartott Mária Terézia-téri modern 
berendezésű, gazdag tartalmú városi pedagógiai 
könyvtárt s a pedagógiai múzeum alig nyújtott 
a tanítás szempontjából érdekes látnivalót. Ezért 
Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elrendelte a pedagógiai múzeum fel-
oszlatását s a könyvtár anyagénak a minisztérium 
kebelbeli könyvtárába való besorozását. Ilyenképpen 
felszabadultak a műcsarnok termei s a miniszter a 
magyar közönség általános örömére úgy rendel-
kezett, hogy az épület helyiségeinek javarésze vissza-
adassék eredeti rendeltetésének. Az Orsz. M. Ipar-
művészeti Társulat kapja a magas földszint termeit 
és raktárhelyiségeit, kivéve a jobbszárny két utcai 
szobáját, amelyeket a miniszter több tudományos 
társulat használatéra szánt. Az emeleti felülvilá-
gított nagytermet és a régi két irodahelyiséget a 
miniszter az Izabella háziipari egyesületnek ajánlotta 
fel, míg a többi termekben az egyes művész-
csoportok kisebb arányú, váltakozó képzőművészeti 
kiállításokat fognak rendezni. Ilyenképpen a Tár-
sulat végre abba a helyzetbe jut, hogy fentarthat 
állandó iparművészeti árúcsarnokot, illetve, hogy 
folyton váltakozó kiállításokat rendezhet a hazai 
iparművészet kiválóbb, újabb alkotásaiból, amire 
eddigi hajlékában, az iparművészeti múzeumban 
módja nem volt. A Társulat vezetősége hálával 

fogadta a miniszter nagylelkű elhatározását. Erede-
tileg ugyan az egész földszintet kérte a maga cél-
jaira, de belenyugodott a miniszter rendelkezé-
sének megfelelő megoldásba, mert reméli, hogy 
előbb-utóbb megkapja a jobbszárnyon levő két 
utcai helyiséget is. 

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET jelentősége. Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy a folyóiratunkat min-

denütt, különösen pedig a vidéken mennyire meg-
becsülik. Régi évfolyamaink jóformán már teljesen 
elfogytak, sok régi és új tagtársaink kérését nem 
teljesíthetjük, mert a kívánt számokból nincsen 
készletünk. A nálunk megforduló vidéki tagtársaink 
kijelentéseiből, valamint a hozzánk érkező sok levél-
ből megállapíthatjuk, hogy lapunk fontos kultúr-
missziót teljesít, mert terjeszti a művészi népnek 
szeretetét, oktat, tájékoztat és irányt mutat ott, ahol 
a lelkek fogékonysága megvan az esztétikai művelő-
dés iránt. Az említett levelekből kiragadunk egyet, 
melyből szinte megható lelkesedése csendül egy 
a művészi kultúrát áhítozó vidéki tagtársunknak, 
akinek soraiból buzdítást merítünk további nehéz 
küzdelmünkhöz. A levél írója Tárnok Gyula, festő-
művész Komáromban. Öt aláírással ellátott tag-
gyűjtő ívének beküldése kapcsán egyebek közt a 
következőket írja lapunk szerkesztőjének: 

„ . . . Engedje meg azonban, hogy egy 
szerény óhajomat fejezzem ki. Ez pedig, hogy 
hassanak oda végre már, hogy a folyóiratunk 
csakugyan folyóirat lehessen. Rettenetes a vidé-
ken élő ember helyzete. Ügy vagyunk itt, mint 
a Szaharán oázist kereső utas. Szomjazunk 
és nincs forrás. Ha nem is olyan nagyon 
díszes köntösben, de mégis havonta egyszer, 
pár egyszínű illusztrációval megjött az Ipar-
művészet, akkor újjászülettünk. Istenem I Hogy 
vártam én Wienben is az Iparművészetet, pedig 
ott volt minden, ami egy kozmopolita művész-
lélek lelkét kielégíthette. Igen ám, de egy magyar 
művésziélek csak tesped, ha nem látja a magyar-
ságát. És ma! Édes Istenem, hiszen ha a Duna 
hídján nem cseh baka állana őrt, talán eszünkbe 
se jutna, hogy mi tulajdonképpen magyarok 
vagyunk. Ma nem szabad sírnunk, mert meg-
hallja Benes és azt mondja, hogy irredenták 
vagyunk; ma már nem dalolunk magyar dalt, 
mert csak a kupié járja, ma nem kell a népies 
igazi magyar motívum, mert azt régen a parasz-
tok szerették és holnapra talán semmi sem lesz 
magyar ebben a csonka Magyarországban. Egy 
fájó lelkű magyar fiú sír és könyörög Szerkesztő 
úrhoz és az Ur Istenhez, hogy kövessen el az 
Iparművészeti Társulat mindent azért, hogy lapja 
megjelenhessen és én úgy látom, hogy amikor 
az Iparművészet újra havonta jön, akkor kezd 
élni Magyarország. Nem politikai jelszavak 
támasztanak fel egy nemzetet, de az ipar, a 
munka és az alkotó művészet. Rendeznek Pesten 
kiállításokat ? Szép és jó. De sokan vagyunk, 
akik oda nem mehetünk, hogy lássunk és tanul-
junk. És akkor mi a vidéken elpusztuljunk, 
visszafejlődjünk, vagy egyenesen, — ami még a 
visszafejlődésnél is rosszabb — félrehala d-
j un ki Nem! Ez így nem mehet tovább. 

Azután a nép, az érdeklődő intellektuellek, 
kikhez számít a gyűjtőíven 5 embere is, ők 
keresnek valamit, az ő lelkük vágyik ismerni 
művészetet, a jót és szépet, de ha csak cseh 
bohócokat kaphat és Wiener-Werkstátte levelező-



lapokat, meg egyéb hacacárékat, viszont nem 
ismerhet meg egy Körösfői Kriescht, Lotzot, 
Stróblt, sőt még csak egy Munkácsyt sem, akkor 
az ízlése is olyan cseh, olyan osztrák, olyan 
hacacáré lesz..." 

BUDAPEST MŰEMLÉKEI. A székesfőváros egye-
sítésének ötvenéves jubileuma alkalmából a 

Műemlékek Országos Bizottsága az Omniában 
nyolc előadást rendezett, melyekben az egyes elő-
adók Budapest műemlékeit ismertették vetített képek 
kíséretében a rómaiak korától egészen az egyesí-
tésig, vagyis 1873-ig. Klebelsberg Kunó gróf vallás-
és közoktatásügyi miniszter nagyhatású bevezető 
beszéde nyitotta meg a mult évi november hó 
25-től, ez évi január hó 27. közti időben, vasár-
naponként megtartott érdekes előadásokat. 

Az első előadó Gárdonyi Albert dr. volt, aki 
„Budapest történetét" tömören foglalta össze. Utána 
Kuzsinszky Bálint, a római világ alapos ismerője 
„A római kor emlékeit" tárgyalta. Szőnyi Ottó dr. 
„Az Árpádok", Lux Kálmán dr. „A gótika" emlé-
keit ismertette behatóan. Csányi Károly, aki „A 
reneszánsz emlékeiről" szólott, részletesen meg-
emlékezett Mátyás király csodás értékű műkin-
cseiről, amelyekből ma csak néhány darab isme-
retes a világ különböző gyűjteményeiben. A re-
neszánsznak rövid korát fővárosunkban a török 
hódoltság kora váltja fel, melynek emlékeit Foerk 
Ernő sorakoztatta fel; majd „A barok-kor" aránylag 
jóval nagyobb számban meglévő emlékeit Kertész 
K. Róbert h. államtitkár, míg végül „A neoklasszi-
cizmus emlékeit József nádor korétól a főváros egyesí-
téséig" Lechner Jenő dr. építész méltatta. 

Az előadásokat szépszámú közönség látogatta 
és így a Műemlékek Országos Bizottsága előadásai 
által nemcsak a főváros jubileumának jelentőségét 
fokozta, hanem egyúttal a műemlékek népszerű-
sítésének ügyét is hathatósan szolgálta és egyúttal 
ráterelte a figyelmet meglévő emlékeinkre. Az elő-
adássorozat a főváros és a Műemlékek Bizottsága 
együttes kiadáséban könyvalakban is megjelenik 
ez év folyamán. Csk. 

IPARMŰVÉSZETI KIVITELÜNK ELLENŐRZÉSE. 
I Folyóiratunk hasábjain már többször rámutattunk 
a káros következményekre, amelyek bekövetkeznek 
azáltal, hogy lelkiismeretlen, vagy szakmájukat nem 
értő exportőrök külföldről kapott megrendeléseket 
vagy éppen nem, vagy rosszul teljesítik s ezzel 
iparunknak és háziiparunknak hírnevét s általában 
a magyar ipar megbízhatóságóba vetett hitet tönkre 
teszik. Erélyes intézkedéseket követeltünk a kivitel-
nek az árúk kvalitásának szempontjából való ellen-
őrzésére. Hogy figyelmeztetésünk mennyire meg-
okolt volt, azt egy honfitársunknak Newyorkból az 
iparművészeti múzeum főigazgatójához most érke-
zett levele igazolja, amelynek ide vonatkozó részét 
itt közöljük: 

„Amerikával üzleti kapcsolatot teremteni nagyon 
nehéz. Tökéletes angol-tudás, kifogástalanul meg-
csinált árú és az itteni izlés és divat biztos ismerete 
kell hozzá. És ha ez mind megvan, akkor meg-
szerzendő a bizalom a vállalat iránt. Mert szo-
morúan állapítottam meg, hogy magyarok a sok 
selejtes kézimunkával, a vállalt szállítási feltételek 
be nem tartásával és egyéb üzleti szabálytalan-
sággal alaposan elrontották hírünket Amerikában. 
Nekem nagy fáradozással sikerült az előítéleteket 
ismerőseim körében eloszlatnom, de nagyon üdvös-

nek, sőt országunk gazdasági szempontjából fel-
tétlenül szükségesnek tartom, hogy bizonyos ipar-
művészeti ágak iparszerű gyakorlását képesítéshez, 
vagy legalább is képességhez kössék és megaka-
dályozzák az exportálásnál a külföldi rendelők 
kijátszását. Mert Magyarországnak fontos érdeke, 
hogy megszervezze és biztosítsa ipari készítményei-
nek kivitelét. Meggyőződtem róla, hogy erre ipar-
művészete alkalmas. Most rajtunk áll, hogy ezt 
meg is teremtsük. 

ASZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMUNKa főváros képző-
művészeti bizottságénak kérésére a tulajdonában 

levő több szobrot engedett át a főváros közterein 
való elhelyezésük végett. E szobrok a következők : 
Tóth István Küzdelem, Simay Imre Oroszlánpár, 
Istók János Cézár és Senyey Károly Hiúság című 
szoborművei. Örvendünk a Szépművészeti Múzeum 
elhatározásénak és kívánjuk, hogy jó plasztikus 
művekben annyira szegény fővárosunk ne csak a 
múzeumi műkincsekből, hanem más intézményektől, 
vállalatoktól és tehetős magánosoktól is kapjon nyil-
vános elhelyezésre méltó szoborműveket, mint amire 
a külföld oly sok megszívlelni való példát ad. Eddig 
jóformán csak a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
(Kálvin-téri díszkút), Zichy Jenő gróf (Venus és 
Amor) és Millacher gyógyszerész (Corvin-téri kút) 
járultak hozzá a főváros díszítéséhez a közadako-
zásból készült szoborműveken kívül. 

IPARMŰVÉSZETI CÍMKÓRSÁG. Ezeken a hasábo-
I kon nem egyszer szót emeltünk már az iparművész 
és iparművészet szavakkal való visszaélés ellen, 
amely egyre szertelenebb méreteket ölt. A megrovás 
és gúny fegyvereivel igyekeztünk küzdeni az ellen 
a visszaélés ellen, mellyel e szép szó valutáját 
mindenféle hamisítók kihasználják és elrontják. 
Számtalanszor utaltunk már arra, hogy ma az 
ondulálástól a cipőszalonig mindenben „ipar-
művész"-ek tevékenykednek, legalább is a cégtábla 
és a hirdetések tanúsága szerint. Egyetlen fog-
technikai műhely sem merné magát „tudományos 
laboratórium"-nak nevezni, de aki csipkés dessous-
kat szállít a könnyűpénzű világnak, föltétlenül az 
iparművészet papjai vagy papnői közé számítja 
önmagát. És így manapság az a furcsa helyzet állott 
elő, hogy olyan magyar iparművészek, akik világ-
hírre tettek szert e minőségükben, röstelkedve nem 
használják ezt a szép szót, amely a csíncsilla-
készítő és a parfümözött aranyvirágpkat gyártó 
iparágak epitheton ornans-ává vált. Ügy érezzük 
azonban, hogy a tréfa és a kipellengérezés mód-
szerei evvel a hamispénz inflációval szemben im-
már elégtelenek és sokkal helyénvalóbb lenne egy 
erélyes kari akció megindítása minden kifigurázás-
nál. Elvégre, ha a mérnökök, az építészek, az állat-
orvosok és más képesítéshez kötött foglalkozási ágak 
a maguk védelmét a törvényben körülírt feltételekkel, 
kamarákkal s egyéb ily hatékony eszközökkel biz-
tosítani tudták, mi akadálya sincs, hogy akár az 
Iparművészeti Társulat, akár az Iparművészek Tes-
tülete hasonló erélyes lépésre szánja el magát 
azok ellen, akik lépten-nyomon — arcpirosítót készí-
tenek az igazi iparművészek számára. 

TPARMOVÉSZEK SÉRELME. Tudvalevő, hogy ami-
1 óta a háború megszűnt, az ellenséges országokból 
Amerikába bevándorlók száma évekre kontingentálva 
van és csak igen kevés, nagyobbrészt kint élőkhöz 
tartozó legközelebbi családtag juthat ki az Egyesült-
Államokba letelepedés céljából. Ámde művészek, 



tudósok, papok és még egy-két kategóriába tartozó 
egyének e szigorú szómon felül is kaphatnak az 
itteni követségtől beutazási engedélyt. Míg azonban 
a képzőművészek, vagyis azok, akik a Képzőmű-
vészeti Főiskola elvégzését igazolják, ezt az enge-
délyt minden akadály nélkül megkaphatják, az 
okleveles iparművészeket a követség minden eset-
ben visszautasítja, mert rájuk a művészeti klauzulát 
vonatkoztatni nem akarja. Akkor, amikor idehaza 
minden hatóság főiskolai jellegűnek és a képző-
művészivel egyenlő jogúnak deklarálja az ipar-
művészeti iskolát és növéndékeit, furcsa ez az 
elbírálás és mindenesetre a magyar külügyminisz-
térium dolga volna, hogy az Amerikába szándé-
kozó fiatal iparművészek ügyét felkarolja és az 
amerikai bevándorlási ügyek budapesti intézőit 
tévedésük felől felvilágosítsa. 

NÉPMŰVÉSZETÜNK MEGÓVÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN 

szólalt fel Gróh István, a M. kir. Iparművészeti 
Iskola igazgatója, a Magyar Országos Képzőművé-
szeti Tanács iparművészeti szakosztályénak egyik 
ülésén. A szakosztály javaslattevés végett bizott-
ságot küldött ki, mely a nép művészkedő foglal-
kozása iránt való kedvnek ébresztése végett szem-
léltető bemutatásokkal kapcsolatos propagáló elő-
adások rendezését ajánlja, továbbá kívánatosnak 
tartja a festői népi viselet felkarolását, amit vásárok 
és búcsúk alkalmával díjak vagy egyéb kitüntetések 
odaítélésével remél elérhetni. A háziiparszerűen 
készülő hímzés- és egyéb textilmunkák művészi 
színvonalénak emelését, valamint a kézimunka-
üzletek és divatlapok sablonos mintáinak rossz 
befolyása alól való felszabadítását a bizottság 
gondosan megszerkesztett időszaki textil-mintalapok 
kiadásától reméli s ezért ilyen irányú javaslatot is 
terjeszt a Tanács elé. Végül foglalkozott a bizottság 
a magyar falvak építkezésével és rámutatott az e 
téren sok helyett tapasztalható fogyatékosságokra. 
Jó hatást remél mintaszerű egészségtani és művészi 
szempontból egyaránt helytálló köz- és urasági épít-
kezéseknek, mint utánzásra méltó példáknak üdvös 
hatására s ezért a vasúti, iskolai, községi, egyházi, 
valamint a földbirtokosok gazdatisztjei és cseléd-
sége részére épülő házak megépítésénél a kellő 
gondossággal kell eljárni, mert ezek hatása dönti 
el rendszerint egy-egy helyiség építkezési módját. 

IPARMŰVÉSZETI ZÚGTANFOLYAMOK. A kultusz-
ig minisztériumhoz intézett egyik véleményező jelen-
tésében az Orsz. M. Iparművészeti Társulat rámu-
tatott az újabban egyre szaporodó iparművészeti 
magántanfolyamokra és fölvetette ezek engedélye-
zésének és ellenőrzésének kérdését. A konkrét eset 
az volt, hogy két fiatal ember, kik közül egyik elő-
zően az iparművészeti iskolát látogatta, több vidéki 
városban néhány hetes tanfolyamot hirdetett és a 
fölhívásban megígérte, hogy e rövid idő alatt meg-
tanítja a jelentkezőket a textilművészet sokféle tech-
nikáira, u. m. : a szönyegkészítés különböző módjára, 
hímzésre, a csipke- és művirágkészítésre, szövésre, 
batikozásra stb. Rendszerint iskolák vagy más köz-
épületek termeit veszik igénybe a tanfolyamok és 
a 2—3 hét leteltével mi az eredmény ? Egy csoport-
fölvétel mosolygó arcokkal, amelyen a „Tanárok" 
a legvidámabbak, mert bizonyára nekik volt a leg-
több hasznuk a tanfolyamból. A miniszter fölhívá-
sára a M. Orsz. Képzőművészeti Tanács foglalko-
zott a fölvetett kérdéssel és héttagú bizottságot 
küldött ki javaslattétel végett. E bizottság az ipar-

művészeti magántanfolyamok rendezését hatósági 
engedélyhez kívánja kötni, úgyszintén szükségesnek 
tartja, hogy a minisztérium ellenőriztesse szakértő 
megbízottjaival a meglevő és ezután engedélyezendő 
tanfolyamokat. E megszorítással a bizottság nem 
akarja megnehezíteni a tanulni vágyó dilettánsok 
oktatásét. Sőt ellenkezően. Éppen azért, mert nagyon 
fontosnak és üdvösnek tartja a műkedvelők ipar-
művészeti foglalkozását, elejét akarja venni, hogy 
oktatásuk avatatlan kezekbe kerüljön és komoly 
tanítás helyett, felületes kontárkodásban legyen 
részük. 

AZ 1924. ÉVI JÓTÉKONYSÁGI BÉLYEGEK rajzait 
a kereskedelemügyi miniszter szűkebbkörű 

pályázaton szerezte be, amelyre 52 hazai művészt 
szólított fel. Résztvett a felszólítottak közül 15 
művész mindössze 49 tervvel. Háromféle tárgyú 
postabélyeget kellett tervezni: hazánk reményteljes 
jövőjének a serdülő ifjúságot, a csecsemővédelmet 
és a fertőző betegségek, főképpen pedig a tüdővész 
elleni védelmet érzékeltető rajzú bélyegeket. A bíráló 
bizottságban a postaigazgatóságon kívül a kultusz-
minisztérium képviselője, a Szépművészeti és az 
Iparművészeti Múzeum és az Áll amnyomda igaz-
gatói, az 0 . M. Iparművészeti Társulat és a Bélyeg-
gyűjtők Egyesületének kiküldöttei vettek részt kik a 
kitűzött három díjat Biczó András, Helbing Ferenc 
és Kovács Erzsébet egy-egy művének ítélték oda. 
Valamennyi pályaművet nyolc napig kiállították az 
Iparművészeti Múzeumban. Az új bélyegeket március-
ban hozzák forgalomba. 

CZŐNYEGKEDVELŐK EGYESÜLETE alakult meg 
több lelkes műgyűjtő részvételével és meg-

választották elnökül Csányi Károlyt, az Iparművé-
szeti Múzeum igazgatóját, ügyvezető elnökül pedig 
Ary Pál államtitkárt. Az új egyesület a május-
június hónapokban az Iparművészeti Múzeum nagy 
csarnokában gyűjtők tulajdonában lévő művészi 
értékű, régi szőnyegekből rendezendő kiállításával 
lép először a nyilvánosság elé. 

TAKÓ GÉZA főv. iparrajziskolai tanár az eszt 
kormány meghívására 1923 október havában 

Révaiba utazott, hogy ott kerámiái tanműhelyt ren-
dezzen be és ezzel alapját vesse meg az észtországi 
agyagművességnek. Jakó tanárkodása mellett mint-
egy tizenöt év óta foglalkozik keramiával s a maga 
erejével és páratlan szorgalmú feleségének támoga-
tásával oly szép eredményeket ért el, melyek nem-
csak itthon, hanem külföldön is híressé tették sze-
rény, kis budafoki műhelyét. Egyelőre egy évre szer-
ződött az eszt kormánnyal, mely helyes érzékkel 
választotta ki a legalkalmasabb szakembert a kije-
lölt feladatra. Jakó tanár alapos készültsége, tanári 
tapasztalatai és kötelességtudása biztosítékai annak, 
hogy megtisztelő megbízásának teljes sikerrel fog 
megfelelni. 

ATHÉK-GYÁR ötven éves fennállását nagyszabású 
bútorkiállítással ünnepelte meg, melyet 1923. 

november havában a gyár üllői-úti törzsházában 
és annak újonnan átalakított szárnyépületében ren-
dezett. A kiállítást József főherceg nyitotta meg, ki 
családjával együtt jelent meg az előkelő közönség 
részvételével lefolyt ünnepélyen, melynek megható 
mozzanata az oly tragikus körülmények között elhalt 
gyáralapító Thék Endre özvegyének a főherceghez 
intézett bensőség teljes beszéde volt. A gyár vezető-
sége ez alkalomra jobbára Nóvák András tanár 



tervei nyomán készült tíz igen díszes, pazar fénnyel 
berendezett szobát mutatott be s ezenkívül feltárta 
a látogatók előtt, a százat jóval meghaladó kész 
szobaberendezéseinek hosszú sorát is. A Thék-gyár 
készítményeinek technikai kiválósága miatt mindig 
méltán elsősorban állt a hazai faipari vállalatok 
között és jubiláris kiállításával bizonyságot tett arról, 
hogy a gyár jelen vezetősége hűen követi az alapító 
hagyományait és féltve őrködik a gyér régi jó hír-
nevének fentartásán. 

ALINGEL-GYÁR, a hazai asztalosipar e kiváló 
reprezentánsa meleg szeretettel ünnepelte egyik 

főnökét, leányfalusi Lingel Károlyt abból az alka-
lomból, hogy elérte a gyárban való munkálkodá-
sénak 25 éves jubileumát. Jelentéktelen kis mű-
helyből fejlesztette ő János öccsével karöltve a sok 
száz főnyi munkássereget foglalkoztató és gyárt-
mányaival az ország határán túl is híressé vált 
nagy gyárat s választékos ízlésével, valamint gyárt-
mányainak technikai tökéletességével mindig be-
csületet tudott szerezni a magyar bútorműves-
ségnek. Ezekért az érdemekért a kormányzó a 
két Lingel testvért a szakkörök általános örö-
mére és megelégedésére kormányfőtanácsosokká 
nevezte ki. 

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk legutóbb megjelent 
számának 63. oldalán egy úri szobát ábrázoló 

képet közöltünk Bábolnay Józseftől. E közlést oda 
módosítjuk, hogy Bábolnay csak a szoba építészeti 
megoldásának tervezője, a bútorokat pedig Lindner 
Manó és Fia budapesti gyárában tervezték és készí-
tették. 

SZAKIRODALOM 

DR. LÁZÁR BÉLA: FADRUSZ JÁNOS ÉLETE ÉS 
MŰVÉSZETE. (Az Athenaeum kiadása, 201 

oldal és LXXXV képtábla.) Most megjelent, díszes 
kiállítású könyvében Lázár Béla nemcsak a nagy-
tehetségű magyar szobrász életének és műveinek 
leírását adja, hanem a jeles esztétikus egyben mű-
vészetelméletét is kifejti. Kezdi Fadrusz életével, 
munkássága külső körülményeinek ismertetésével, 
majd pedig műveit ezen elmélet alapján magya-
rázza. Ahogyan Lázár a mester életét, lelki fejlő-
dését elibénk tárja, azért őszinte elismerést érdemel. 
Aprólékos szeretettel, Fadrusz jellemének világos 
ismeretével rajzolja a mester képét; sok-sok érdekes 
adatot közöl róla, eredeti följegyzéseket, melyeket 
az író személyesen gyűjtött össze. Rendkívül becse-
sek a mesternek közzétett levélszemelvényei. Egyik-
másikban megkapóan nyilvánul Fadrusz végtelenül 
rokonszenves és nemes lelkülete. Különösen a 
pozsonyi dámához és Tóth Bélához intézett hosszú 
levelei érdemelnek e tekintetben figyelmet. Az 
utóbbi nemcsak Fadrusz lelki mivoltára világít reá, 
hanem eszméinek helyességére, azoknak mély 
erkölcsi tartalmára is. Az igazság és a becsület 
törthetetlen hitvallója, emellett csupa hazafias tűz 
és merő jóindulat. Nagyon helyesen cselekedett 
Lázár, hogy könyvében Fadrusznak morális értékeit 
is ennyire hangsúlyozta. Ez a mindenkit kibékíteni 
akaró, mindenkinek csak értékes oldalát hangsúlyozó, 
mindent a maga tiszta optimizmusán keresztül néző 
zseniális művész példája lehetne mostani elvakul-

tan küzdő művészeinknek. És minő bölcsesség árad 
Kozma Andornak Fadruszhoz intézett leveléből is. 
Érdemes volt ezeket a higgadt ítéletű, igaz sorokat 
közzétenni. Valóban egy jobb kor érett és egyen-
súlyban lévő gondolkodásának kitűnő dokumentumai. 

Fadrusz életének ez a szép leírása — Lázár Béla 
szerint — azonban könyvének kisebb fajsúlyú része. 
0 munkájának művészetelméleti fejtegetéseit tartja 
értékesebbnek, melyeknek túlbő teret enged és 
amelyek Fadrusz művészetének kritikáját is elho-
mályosítják. 

Lázár Béta a művészeknek két csoportját kü-
lönbözteti meg, az „absztrakt és a konkrét kép-
zeletstruktúrájúakat". Kétségtelen, hogy a művészek 
egyik fele a természetábrázolásban a közvetlen való-
ságtól elvonatkozni törekszik, másik fele pedig a 
létezőket a maguk idő- és térmeghatározta képében, 
a folytonos változás egy mozzanatában óhajtja meg-
örökíteni. Azonban kérdéses, hogy ez a két külön-
böző hajlandóság mennyiben befolyásolja a művé-
szetek fejlődését és mennyiben determinálja minden 
egyes művészeti korszak általános képét. Tagad-
hatatlan, hogy egyes korszakokban naturalista művé-
szek mellett ideálistákat is láthatunk, olyanokat, 
kik átalakítás nélkül akarják visszaadni a termé-
szeti képet és olyanokat, kik ezt átkomponálják, 
így állanak a XIX. század második felének művé-
szetében egyik oldalon az impresszionisták, a mási-
kon pedig Puvis de Chavannes, vagy Böcklin. Efféle 
különbséget találhatunk a quattrocentoban Dona-
tello és Luca della Robbia művészete közt is. De 
vájjon a két képzeletstruktúra különbsége mindig 
ilyen határozottan érvényesül-e és így van-e jogunk 
ennek elhatározó befolyásáról beszélni ? Erre Lázár 
példái, melyeket ugyan a művészettörténelem leg-
különbözőbb koraiból merít, nem adnak kielégítő 
választ. Véleményünk szerint a két eltérő képzelet-
struktúra semmi esetre sem két állandó erejű, egy-
formán ható hajlandóság. Különböző fokai vannak, 
minden emberben különböző mértékben és kevere-
désben van jelen. És így olyan poláris ellentétet, 
még inkább két ellentétes irányú művészet-
nek egyidőben való létét, minőt Lázár emleget, 
inkább csak elméletileg feltételezhetünk, de gyakor-
latilag kevésbbé állapíthatunk meg. Emellett lehe-
tetlen az absztrakt és konkrét műalkotások állandó 
jellemvonásait részletesen meghatározni. Folytonos 
itt a változás és az átmenet a hajlandóságok és az 
egyéb tényezők különbözősége miatt. Lázár az 
egyes műalkotásokat megokolatlanul mégis hol az 
egyik, hol a másik csoportba utalja. A jégkori ló-
ábrázolásokról közölt képek például senkit sem 
győzhetnek meg arról, hogy miért minősíti Lázár 
az egyiket absztrakt, a másikat pedig konkrét ló-
ábrázolásnak. Meghatározása teljesen önkényes, 
illetőleg tetszőleges. Sőt ezen ábrázolások egy része 
elméletével is ellentétben van. Lázár szerint (160. 
oldal) absztrakt jel ugyanis a szigorú profilban tar-
tott lófej, konkrét pedig a befelé fordított lófej. 
Viszont a képeken a konkrét lovak feje is profilban van. 

Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy Lázár gyakran 
tévesen és önmagával ellentmondóan interpretálja a 
példa gyanánt felsorolt műalkotásokat. Sokszor hivat-
kozik Michelangelora, pár igen szép és találó mon-
datot ír róla, de a nagy mester szobrászi műveit 
mégis helytelenül fogja fel. így nem helytálló a Dávid-
nak és a mester későbbi műveinek magyarázata. 
Michelangelo kétségtelenül inkább Dávidját kom-
ponálta reliefben, mint a Medici-sirok fekvő alap-
jait, melyeknek kontraposztjai, ellentétes tömegei 



hatérozottan a mélység felé utalnak. De ez a barokk 
vonés, mely a reneszánsz fölfogás által kedvelt 
síkszerű kompozícióval áll szemben, szükségképpen 
nem ellentétes az uralkodó homloknézet hang-
súlyozásával. Hiszen a festészetben is a látópont 
határozottsága egyesül a mélységbe való törekvés-
sel. Michel Angelo az emberi alak testiségét zárt 
kontúrok között, tömegszerűen és emellett mozgási 
energiáival telítve akarta érvényesíteni. Ezt pedig 
csak a mélység, a befelé fordulások hangsúlyozá-
sával érhette el, melyet — a reneszánsz fölfogásának 
megfelelően — az uralkodó homloknézet hang-
súlyozásával kapcsolt össze. Michel Angelo a homlok-
nézet fentartásával önmagát kötötte meg, de ezzel 
a megkötéssel még inkább fokozta a belső ener-
giák feszültségét. E kötelékeket és feszültséget majd 
a barokk oldja fel, mely a végtagokat a tömegből 
kiszabadítja, a körvonalakat fellazítja és a homlok-
nézet egyeduralmát megszünteti. Lázár Béla Michel 
Angelo művészetének e jellemvonásait bizonyára 
azért nem veszi észre, mert ellentétesek elméletével. 
Hogyan lehet például a Szent Péter-templombeli 
Piéta „érzést sűrítve kifejező nagy formáira" utalni, 
midőn éppen ez a szobor a mester legrészletezőbb, 
legreálisabb, még a quattrocentoban gyökerező alko-
tása. Vagy — hogy egy egészen más művészi kor-
szak emlékét nézzük — miként sorolhatja Lázár 
Nofrit egyiptomi királyné jellegzetesen egyéni fejét 
az absztrakt műalkotások közé ? Talán mert a 
szobor az egyiptomi plasztika hagyományos zárt 
konturai között marad ? Hiszen itt éppen az a 
lényeges, hogy a tradicionális formákba a „konkrét 
képzeletű" művész mennyi egyéni jellemvonást vitt. 

A hosszúlélegzetű művészetelméleti és művészet-
történeti fejtegetéseknek ellenére, Fadrusz két leg-
fontosabb alkotásának, a pozsonyi Mária Teréziának 
és a kolozsvári Mátyásnak lényegét és egymás-
ból fejlődő művészi gondolatát Lázár nem fejti 
ki világosan. Mária Terézia lovasszobrát Fadrusz-
nak tér közepére kellett konponálni, ezért a mester 
itt olyan csoport alkotására törekedett, mely lehe-
tőleg minden oldalról gazdag és kielégítő kontúr-
megoldást nyújt. Lovasszobornál az oldalnézete-
ket a ló profilja alkotja, de nehézségbe ütközik a 
mellső és hátsó oldal megoldása. Ezt Fadrusz a 
két szembenálló mellékalak hozzáfűzésével igye-
kezett biztosítani, mellyel a csoport frontját hang-
súlyozta. így a pozsonyi Mária Terézia-emlék neve-
zetes, ha nem is tökéletes példája a szabad térre 
elképzelt, mindenünnen látható lovasszobornak. 
Egyszersmind plasztikai megoldása egy olyan mű-
vészi feladatnak, melyet tulajdonképpen csak a min-
den oldalán egyforma architektonikus emlékmű 
képes megvalósítani. így a bécsi Mária Terézia-
emlék 1 Centrális építmény, melynek különböző ten-
gelyeit a mellékalakok szobrai hangsúlyozzák és 
amelynek tetejét Mária Terézia ülő alakja kupola-
szerűén koronázza. A kolozsvári Mátyás-szobornál 
Fadrusz a hátsó nézet teljes kikapcsolásával még 
inkább a homloknézet kiemelésére törekedett. Meg-
oldásának zseniálítása abban rejlik, hogy egyfelől 
határozott homloknézetet adott alkotásának, más-
felől pedig a lovas alak körvonalait az oldalnézet 
számára biztosította. Mária Terézia mellékalakjai 
itt lekerülnek a talapzat elé, ezáltal a ló profiljá-
nak szép kontúrjai kitűnően érvényesülnek. És 
mennyire megfelel ez az átalakulás a márvány és 
a bronz anyaga közötti különbségnek is. 

Lázár könyvének nagy apparátusa — mint mon-
dottuk — elnyomja Fadrusz alkotásainak jellem-

zését. Pedig ezeknek lelkiismeretes taglalása helyén-
valóbb lett volna, mint az absztrakt és konkrét 
művészi felfogás elméletének sokszor téves adatok-
kal való illusztrálása. így midőn Donatello és 
Brunelleschi fafeszületeiről beszél, melyeket a két 
mester Vasari szerint egymással vetélkedve alkotott. 
Lázár nem Donatellonak szóbanforgó firenzei, hanem 
két évtizeddel későbbi, már idealizáltabb fölfogású 
páduai feszületének képét mutatja be. Vagy például 
a 44. oldal mondata, mely szerint a „korai rene-
szánsz falfestészetének monumentális egyszerűsítése 
és Leonardo sfumatoja Donatello és Mino da Fie-
sole fényárnyhatás kereséseit" vonta volna maga 
után 1 Eltekintve az utóbbi példa időbeli elcsuszam-
lásától, az sem igaz, hogy a festészet fejlődése mindig 
megelőzte volna a szobrászatét. Nem Nicola és még 
inkább Giovanni Pisano plasztikája volt-e az olasz 
művészet igazi életrekeltője ? Giotto csak utánuk 
következett 1 És Ghiberti, Nanni di Banco vagy még 
inkább Donatello eredményei az emberi test meg-
elevenítése, szerkezetének felismerése, a csoport-
kompoziciók tekintetében legalább is egyenrangúak 
a festőkével 1 Ezt nem cáfolhatja meg Paolo Uccello 
firenzei Hawkwood-freskója sem, mely tényleg 
elődje Donatello Gattamelátájának. Emellett Lázár 
előadása néhol túl rapszodikus, stílusa pedig, külö-
nösen a könyv második részében, nem egyszer 
homályos. Mit ért például Velasquez „objektív im-
presszionizmusa" alatt (143.oldal), vagy mi az értelme 
a következő mondatnak : „S minthogy ez a művé-
szet is a királykultuszl szolgálta: a két képzelet-
struktúrájú művészek a maguk egyénisége szerint 
oldották meg feladatukat" ? 

Mindezek a gyengék a munka figyelmes átdol-
gozása mellett elkerülhetők lettek volna. És az 
átdolgozás folyamán Lázárnak talán sikerült volna 
anyagát is jobban kiegyensúlyozni, Fadrusz művé-
szetének jellemzését az elméleti részből plaszti-
kusabban kiemelni. Pedig Lázár könyve, még az 
általa túlbecsült elméleti rész is, érdemes munka. 
Fadrusz életéről szóló fejezeteiért, az ebben fog-
lalt adatokért meg egyenesen határozott és őszinte 
elismerés illeti a szerzőt. Éppen ezért az előbb 
említett hibák, ha kifogásolhatók is, mégsem ho-
mályosíthatják el Lázár ezen újabb kötetének 
komoly értékeit. Könyve hosszú időn ét tartó 
tanulmányok eredménye, egyben művészettörténeti 
irodalmunk figyelemreméltó nyeresége. A díszes 
kiadós — a mélynyomású képek, sajnos, szobor-
művek illusztrálására nem alkalmasak — az 
Athenaeum nagy áldozatkészségét dicséri. 

Ybl Ervin. 

KÖNYV-SIGNETUMOK.(VéghGyula: Budai könyv-
árúsok jelvényei. 1488—1525.) A Bibliophil-

Társaság valóban ínyenceknek való csemegével ked-
veskedik, mikor ez évben tagjainak ezt a könyvet 
ajánlja fel. A tizenötödik század végén és a tizen-
hatodiknak elején érte el a könyv-signet mindenfelé 
s így nálunk is virágzását. Akkor, amikor a nyomtató-
ipar kezdetén még élénken érezték a kézzel írt 
kódexek díszítő feladataiból a nyomdászra hárult 
kötelességeket. A gond és szeretet, mely a kéz-
iratos könyv illuminátorát jellemezte, tovább él 
a piros és fekete, nagyrészt fába metszett könyv-
kiadó- és nyomdászjelvényekben s elragadtatással 
nézzük ezeknek a monogrammoknak és címereknek 
biztos vonalvezetését, nemes reliefjét, mely a már-
ványba vésett kőfaragó-jelekre emlékeztet. Végh 
Gyula, aki elmélyült kutatómunkájának s biblio-



Vilma hollandi kirélynő 25 éves uralkodói jubileuma alkalmából a királynénak a magyar társadalom részéről 
felajánlott üvegkép. Tervezte Nagy Sándor. Készült Roth Miksa magyar kir. udvari üvegfestő műtermében. 
A.Nagy: Vitrauxoffertsá la reinedes PaysBas parla société hongroise. Exécuté par l'atelierde Jlí..Rofh, Budapest. 
Glasbild im Haager Königspalast. Anlásslich des 25-jáhrigen Jubileums der Tronbesteigung der Königin 
Wilhelmine von Holland, gewidmet von ungarischen Bürger. Entwurf von Alexander Nagy. Ausführung: 

Königl. Hof-Glasmalerei Max Roth, Budapest. 
Magyar Iparművészet. 4 



Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter jubileumi emlékérme. 
S. K. Stróbl: Plaquette; portréit de M. le Comte K. Klebelsberg ministre des Cultes et de l'éducation publique. 

S. K. Stróbl: Jubileumsmedaille des Kultusministers Grafen Kuno Klebelsberg. 

Bor Pál : 1. Csók. 2. Imádkozó. A párisi Szalon őszi kiállításából. 
P. Bor: Statuettes en bronzé. P. Bor: Bronzstatuetten. 



Tóth Gyula : Plakett. :: J. Tóth: Plaquette. 

Kiss Ferenc: Domborított réztálak. :: Kiss F: Plats en cuivre repoussé. :: F. Kiss: Getriebene Kupferschüssel. 
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Megyer-Meyer Antal: A Magyar Délvidéki Szövetség zászlaja. 

A. Megyer-Meyer: Drapeau de lAssociation Hongroise de l'Hongrie du Sud. 
A. Megyer-Meyer: Fahne des Südungarischen Verbandes. 



Megyer-Meyer Antal: Díszoklevél. 
A. Megyer-Meyer: Diplöme d'honneur, 

A. Megyer-Meyer: Ehrendiplom. 29 
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Az 1923. évi párisi Sálon dAutomne-ból. Edgár Brandt: Kovácsolt kapu. 

E. Brandt: Porté en fer forgé. Sálon dAutomne. 1923. 
Aus dem Sálon dAutomne 1923. Edgár Brandt: Thor aus geschmiedeten Eisen. 



Az 1923. évi párisi Sálon cTAutomne-ból. P. Follot: hálószoba. 
Sálon dAutomne. 1923. P. Follot: Chambre á coucher. 

Aus dem Sálon d Automne 1923. P. Follot; Schlafzimmer. 31 
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Régi sárközi főkötőhímzések, Ács Lipót gyűjteményéből. 

Broderies des bonnets de Sárköz. Collection L. Ács. 
Alte Haubenstickereien aus Sárköz (Ungarn). Collection L. Ács. 
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grafiai tanulmányainak eredményeit adja itt e 
könyvében, elsősorban grafikusművészeinknek nyúj-
tott előkelő példákat, stílusra serkentő tanulsá-
gokat, úgyhogy ennek alig maradhat el a hatása 
a nemesebb értelemben vett könyvművészetünkben. 

FINOM FICKÓK. A Franklin Társulat kiadásában 
egy kedves verses képeskönyv jelent meg; pat-

togó rigmusainak szerzője az újabb elbeszélő litte-
raturánk közkedveltségű, finom tollú írója, Bartóky 
József, színezett tréfás rajzai pedig széptehetségű 
leányát. Szőny iné Bartóky Ducit vallják mesterüknek. 
Ez egyike azoknak a vidító, kacagtató, a gyermek 
lelkéhez közel férkőző képeskönyveknek, melyeket 
a fiatalság mindig szívesen el-elnézeget, sokszor 
elolvas és amelyeknek minden nyomtatott szavát 
csakhamar betéve is tud. Ilyen elfelejthetetlenek 
például a német Wilhelm Buschnak páratlan nép-
szerűségű Max und Moritz-jából magyarrá vált két 
imposztor, Marci és Miska pajkos csínjait magyarázó 
bökversek és bizonyos, hogy aki azokat valaha 
elolvasta, most is tudja még. Bartóky rövid léleg-
zetű s mulatságos históriáiénak végén is kibonta-
kozik az erkölcsi tanulság, mint az előzményekből 
természetesen leszűrődő igazság oly magától érte-
tődően, hogy azt másként elképzelni nem is lehet. 
A képek rajzmodor szempontjából az egykor híres 
Meggendorferre emlékeztetnek, éppoly leegyszerű-
sítettek, világosak, egészséges humorral telítettek és 
csupán az illető alak vagy jelenet érzékeltetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges dolgok ábrázolására 
szorítkoznak. Örülnénk, ha mennél gyakrabban alka-
lom nyílnék a fiatal művésznő illusztráló talentumá-
nak érvényesülésére. 

HPARCZAI GYÖRGY: HOLICSI KÉPESKÖNYV. 
1 A Szent István Társulat kiadásában a kará-

csonyi könyvpiacon a fenti címen több elbeszé-
lésből álló könyv jelent meg, melynek egyrésze a 
holicsi fajanszgyár történetét eleveníti meg kedves 
közvetlenséggel, egyszerű, zamatos magyarsággal. 
Az elbeszélések folyamán nem egy, tényleg létezett 
alakjával ismerkedünk meg a nagy hírre vergődött 
gyárnak. A királynő fazekasai, A kertész fia, A 
meiszeni vendégek, Ádám koponyája, Meseország, 
Páter piktor, Madár a hálóban, Háborús villámok 
és Levélhullás címen, kilenc elbeszélésbe fogta 
össze Tarczai a fenti tárgyat, mely érdekességével 
végig leköti figyelmünket. A könyv címlapját Jaschik 
Álmos a holicsi fajanszok stílusában, a tőle meg-
szokott művészettel rajzolta meg. Csk. 

A VISEGRÁDI VÁR. írta : Ernyey József és Lux 
Kálmán dr. A Műemlékek Országos Bizott-

sága adta ki ezt a csinos, szépen illusztrált kis 
könyvet. Abből a helyes elvből indulva ki, hogy 
ennek a csonka országnak megmaradt igen-igen 
kevés műemlékét nemcsak konzerválni és esetleg 
restaurálni kell, hanem elsősorban a most élő nem-
zedékek kegyeletes szeretetébe ajánlani, iratta meg 
népszerű kalauzainak elsejét a Nemzeti Múzeum 
tudós archeológusával és a budai vár kiváló rekon-
struálójával. Mondani sem kell, hogy okos gon-
dolat volt, amelynél a szerzők összekapcsolása is 
szerencsésen történt. Mert Ernyey pompás adat-
készséggel és a könnyed elmondás világosságával 
tárja fel előttünk a visegrádi vár történetét, míg 
Lux Kálmán az ő tőle már megszokott aprólékos-
sággal tudja minden kőtörmelék s minden mohos 
márványdarab hajdani életét egy . művelődéstörté-
neti kép egészébe beilleszteni. Ügyes ötlettel a 

hajóállomástól, mint kiindulóponttól vezeti egyre 
feljebb és egyre beljebb a vár képzeletben rekon-
struált belsejébe a turistát és így bizonyosan hasz-
nos kis vademecumja lesz ez a könyv minden ki-
rándulónak, de elsősorban az ifjúságnak, melynek 
kalauzai és ciceronejei így egy olcsó és nagyon 
jól értékesíthető kis könyv birtokába juthatnak. 

MAGYAR-HÚNMONDÁK címmel a Rigler József 
Ede r.-t. kiadásában szép mesekönyv jelent 

meg, melynek egész oldalt betöltő 12 színes képét 
jeles grafikusmesterünk, Helbing Ferenc tervezte és 
rajzolta kőre. A legendás magyar őskor a lakjai : 
Hunor és Magyar, Buda, Attila, Emese, majd a hon-
foglalás vezérei, élükön Álmossal és Árpáddal, végül 
Szent István és Szent László emelkednek ki a dús 
művészi képzelőerővel megkomponált, hatásos képek-
ről, melyeket egyszerű, világosnyelvezetű szöveg kísér. 
Őszinte örömmel és gyönyörűséggel lapoztuk át ezt a 
színmagyar képeskönyvet, mely művészi kvalitásai 
és hazafias szellemű tartalma miatt megérdemli, 
hogy ifjúságunk széles köreiben elterjedjen. Bolti 
éra 15 ezer korona. 

DR. ALEXANDER KOCHNAK, a hírneves darm-
stadti kiadónak két folyóirata, a Deutsche Kunst 

und Dekoration és az Innen-Dekoration új év-
folyamaikat a rendesnél is pazarabb tartalmú füze-
tekkel indították meg. Utóbbi folyóirat ezidei első 
számának javarészét egy magyar művész, Kozma 
Lajos újabb alkotásairól készült képek és a hoz-
zájuk kapcsolódó méltató cikk töltik meg. A lakás-
művészet körébe tartozó kérdéseket, újabb jelen-
ségeket és kiválóbb alkotásokat gondos figyelemmel 
kíséri, ismerteti és gyűjti ez a derék folyóirat, mely 
komoly oktató munkát teljesít a belső architektúra, 
a bútorművesség és az iparművészetnek az otthon 
szépítésére szolgáló minden ágában és hatásának 
nagyrésze van Németország lakásberendező művé-
szetének fellendülésében. A Deutsche Kunst und 
Dekoration pedig, mely a képzőművészetet és ipar-
művészetet egyaránt szolgálja meleg szeretettel és 
lelkesedéssel, régi, kedvelt lapja a művészeknek és 
a művészet barátainak. Az utóbbi években talán 
kissé túlságosan balra kanyarodott s hasábjain 
különös előszeretettel szerepeltette a szélsőséges 
művészi irányok képviselőit, de mintha megnyug-
tatni akarna az aggódókat: időnkint illő kegyelettel 
foglalkozik a letűnt korok remek alkotásaival és 
elfogulatlanul méltatja a konzervatívabb művészet 
mestereit is. Nyomdatechnikai szempontból mindkét 
folyóirat elsőrangú. 

A jeles kiadó harmadik folyóiratának a Stickereien 
und Spitzen alcíme: Művészetkedvelő asszonyok 
lapja. Most, amikor szerte a világon a nők époly 
komolysággal készülnek a különleges női kézi-
munkák által nyújtott életpályákra, mint akár-
mely más élethivatásra, különösen megbecsülni 
való az az artisztikus tanítás, mely e folyóirat 
minden száméból olvasónői felé árad. Az egyes 
számok, amelyek gazdag rovataikban a kézimunka 
minden ágát képekben és szövegben aprólékos 
gonddal bemutatják, voltaképen nem mintákat, 
másolásra való példákat nyújtanak, hanem gondolat-
keltő tanulságokat akarnak nyújtani. A folyóirat 
szerkesztője vallja és hirdeti, hogy a művészet ott 
kezdődik, ahol valaki élményeket, igazi értékeket 
tud önálló formában kifejezni. Ennek megfelelően 
minden egyes számában arra törekszik ez a folyó-
irat, hogy egy-egy kitűnő lakásberendezés, a szé-
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pen terített asztal, vagy a finom nippek bemuta-
tásával hasson ízlésükre és egy harmonikus szép-
ségszomjat oltson beléjük, amelynek kielégítését 
önálló tervezéseikben s önállóan kivitt formákban 
keressék. A Kozma Lajos művészi címlapjával új 
köntösben s gazdag tartalommal megjelenő lap 
tehát valóban az, aminek hirdeti magát : a művé-
szetkedvelő asszonyok lapja. Melegen ajánljuk mind 
a három folyóiratot a művészet iránt érdeklődő 
közönség figyelmébe. 

STIL UND GESCHMACK a címe a berlini hírneves 
Flatow & Priemer-féle iparművészeti műhelyek 

kiadásában megjelent elegáns kis könyvnek, mely 
két jeles német esztétikusnak Schmutz Hermán 
dr.-nak és Meier-Graefe I.-nek magvas és érdekes 
cikkein kívül honfitársunknak, Hirschler Mór belső-
építésznek mappájából válogatott artisztikus bútor-
vázlatait foglalja magában. Schmutz doktor a lakás-
művészet történelemfejlődését ismerteti s e fejlődés 
törvényszerűségéből vonja le következtetéseit; Meier-
Graefe pedig kultúrpszihológiai szempontból foglal-
kozik a bútorzat formaváltozatainak kérdéseivel 
s a nála megszokott kissé nyers őszinteséggel, 
de mindig szellemesen mondja el nézeteit. Ebből 
az érdekes könyvből csupán 400 számozott pél-
dányt nyomattak; könyvpiacra csak 200 került. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖRÉBŐL 

AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT a 
Magyar Iparművészet legutóbb kiadott számá-

nak megjelenése óta több ülést tartott. Június hó 
5-én megalakították a bizottságokat s az igazgató-
ságot. Ennek tagjai lettek (az elnök, a két alelnök 
és az igazgató hivatalból tagjai az igazgatóságnak) 
dr. Bartóky József, Herbert Viktor, Hosszú István, 
Lakatos Arthur és Menyhért Miklós. Ezután a választ-
mány kiegészítette magét a következő meghívott 
tagokkal: dr. Csupor József, Hikisch Rezső, Holló 
Mihály, Kovács Erzsébet, Mattyasovszky Zsolnay 
Tibor, Mátrai Lajos és Zadubánszky Irén. Szep-
tember hó 24-én az igazgató előterjesztéseinek meg-
hallgatása után a választmány az Andrássy-úti régi 
műcsarnok földszinti helyiségeinek a Társulat ré-
szére való átadása érdekében eddig történt és 
ezután még szükséges lépéseket vitatta meg. Majd 
örömmel tudomásul vették, hogy a társulati rendes 
tagoktól a folyó évre kért 1500 koronás pótdíjat a 
tagok javarésze szívesen megfizette. Ezután az 
igazgató előterjesztette az Angol-Magyar Bankkal 
egy megalapítandó iparművészeti részvénytársaság 
ügyében folytatott tárgyalásokról szóló jelentését, 
amely szerint egyes elvi jelentőségű kérdésekről 
folyt megbeszélések során tisztázódott a Társulat 
és a Bank álláspontja. A választmány a jelentés 
tudomásulvétele után a tárgyalások folytatásával 
Bartóky József dr. vezetésével bizottságot bízott 
meg. Igazgató felolvassa Szécsén Ferenc titkárnak 
beadványát, amelyben szabadságának ez év októ-
ber végéig való meghosszabbítását kéri azzal, hogy 
amennyiben akkor a Társulat neki nem biztosít-
hatná a megélhetéshez szükséges fizetést, ő kény-
telen lesz a Társulat szolgálatét végkép elhagyni. 
Jelenti továbbá, hogy Szilárd Margit műtáros és az 

altiszt már kiléptek a Társulat szolgálatóból, mert 
szűkös fizetésükből nem tudtak megélni. A választ-
mány a titkárnak megadta a kért szabadságot s 
meghatalmazza az igazgatót, hogy az ügyvitelhez 
elengedhetetlenül szükséges személyzetet a kilépet-
tek helyére ideiglenesen alkalmazza. Ezután a 
választmány az igazgató javaslatára megvitatja a 
tagdíjak emelésére vonatkozó megokolt előter-
jesztését, megállapítja, hogy a mostani tagdíjak 
mellett sem a Társulat ügyvitelét, sem a lapot, 
még a mai erősen redukált formájában sem tudná 
fentartani, mert egy-egy 40 oldalas füzetnek meg-
felelő példányszámban való előállítása nyolcmillió 
koronánál többe kerül s ennélfogva elhatározza 
az alapszabályoknak olyaténképen való módosítását, 
hogy a tagsági díjak a megváltozott pénzviszonyok-
nak megfelelő módon emelhetők legyenek. Ezért a 
rendes tagsági díjat évi 20 (húsz) aranykoronában 
állapítja meg, mely összeget a választmány a gazda-
sági viszonyok mérlegelésével a tagok javára mér-
sékelheti. A rendes tagsági díjakkal arányosan emel-
kednek az alapítói, illetve pártoló tagsági díjak, 
úgyhogy az alapító tagsági díj tízszerese, a pártoló 
tagok díja húszszorosa a rendes tagsági díjaknak. 
Egyben módosította a választmány az alapszabályok 
mindazon rendelkezéseinek megfelelő megváltozta-
tását, amelyek a régi alapon meghatározott összegek-
ről szólnak. Végül az alapszabálymódosítás foganato-
sítására szükséges rendkívüli közgyűlés idejét október 
14-ére, határozatképtelenség esetén pedig ugyan-
azon hó 21-ére tűzte ki a választmány. 

AZ ORSZÁGOS M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT 1923. október 

hó 21-én tartotta meg az Iparművészeti Múzeumban. 
Egyetlen tárgya a közgyűlésnek a szept. hó 24-én 
tartott választmányi ülésen megállapított és az alap-
szabályok módosítására vonatkozó javaslat felett 
való határozathozatal volt. Az elnöklő Szablya 
Frischauf Ferenc alelnök és Györgyi Kálmán igaz-
gató megokoló felszólalásai után a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadta a választmánynak a tagsági 
díjaknak aranykoronákban való megállapítására, 
illetve az alapszabályok idevonatkozó és az arany-
koronákban való számítás következtében még 
szükségessé vált egyéb módosítósokat azzal, hogy 
a módosított alapszabályok helybenhagyás végett 
haladéktalanul a belügyminiszter elé terjesztendők. 
Erre a közgyűlés véget ért. Itt megjegyezzük, hogy 
a belügyminiszter a módosított alapszabályokat már 
megerősítette. 

AZ ORSZÁGOS M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
/ T . VÁLASZTMÁNYÁNAK a megjelenésben akadá-
lyozott elnökség távollétében felkért Bartóky József 
dr. választmányi tag elnöklésével 1923. december 18-án 
tartott ülésén az igazgató jelentette, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter a f. év második felére 
— egyelőre a mult évi költségvetés szemmel tartá-
sával — a Társulat részére 32.000 koronát, a Magyar 
Iparművészet támogatására pedig 300.000 koronát 
utalt ki azzal, hogy az újév után a Társulat kérheti 
az államsegély összegének újabb meghatározását. 
A választmány a kiutalt államsegélyt elfogadja 
abban a reményben, hogy a minisztérium figyelembe 
fogja venni pénzünk értékének leromlását és azokat 
a szolgálatokat, melyeket a Társulat majdnem 
negyven éves önzetlen munkásságával és magas szín-
vonalú lapja fentartásával a magyar művészi kul-
túrának tett. Különösen szembeötlő a most kiutalt 



összeg csekély volta, ha figyelembe vesszük, hogy 
a kultuszkormány tudott egyetlen külföldi atlétikai 
verseny alkalmával százmillió korona államsegélyt 
folyósítani. Az Andrássy-úti régi Műcsarnok föld-
szintjének a Társulat céljaira való átengedése érde-
kében az igazgatóság minden igyekezete ellenére, 
a kultuszminiszter elhatározásának késése miatt, 
még nem tudott eddig célt érni. A választmány 
újabb sürgető lépésekre és a napisajtó igénybevételére 
kéri fel az elnökséget. Halmos Izornak egy kis-
plasztikái pályázatokra szóló egymilliós alapítványét, 
valamint a TÉBE-nek a Társulat részére meg-
szavazott 1,500.000 koronás és a Magyar Ipar-
művészet támogatására kiutalt 500.000 koronás 
adományát a választmány köszönettel fogadja. Az 
1925. évi párisi nemzetközi iparművészeti kiállításra 
Magyarországot is meghívták a franciák. Minthogy 
a magyar kormány eddig nem döntött a részvéte! 
kérdésében s félő, hogy a késői döntés miatt a 
kellő felkészüléshez szükséges idő kárbavesz: a 
választmány felkéri az elnökséget, hogy sürgesse 
meg a kormánynak e kérdésben való állásfoglalását. 
Igazgató jelentése szerint a propaganda-bizottság 
elnöke, érdi Krausz Simon december 27-ére egybe-
hivatta a propaganda-bizottságot a tervezett ipar-
művészeti részvénytársaság ügyének megvitatása 
végett. Minthogy nagyon kívánatos, hogy ezen a 
nagyfontosságú ülésen a választmány többi tagjai 
is jelen legyenek, a választmány elrendeli, hogy az 
ülésre hívják meg a választmány minden tagját. 
A választmány tudomásul veszi, hogy Szécsén 
Ferenc titkár, aki augusztus 1-én egy faipari részvény-
társaságnál vállalt állást, nem láthatja el többé a 
Társulatnál viselt tisztséget. Keleti Ilonkát iroda-
tisztté, Andráscsik Klarisszát pedig irodasegédtisztté 
nevezi ki. 

AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULATválaszt-
mánya 1923. december hó 27-én az Angol-

Magyar Bank helyiségében Seenger Béla Társ. alelnök 
elnöklésével ülést tartott, amelyen az igazgató jelen-
tést tett a propagandabizottság megállapodásairól. 
Eszerint az Angol-Magyar Bankkal folytatott tárgya-
lások eredményét a bizottság helyesléssel tudomá-
sul vette, nevezetesen elfogadta Magyar Pál bank-
igazgatónak az iparművészeti részvénytársaság meg-
alakítására irányuló javaslatát. A részvénytársaság 
gazdasági alapot kíván adni a Társulat jövő munkás-
ságának. Módot nyújtani úgy a beérkezett, mint 
a kezdő tehetséges erők megfelelő foglalkoztatására 
és érvényesülésére. A részvénytársaság egyik felada-
tául a Társulat lapjának, a Magyar Iparművészetnek 
talpraállítását tekinti olyképpen, hogy vállalja a lap 
adminisztrációját és összes költségeit, aminek fejében 
a tagsági díjak összegének csak felét kívánja a Tár-
sulattól. Az alakítandó részvénytársaság intézmé-
nyesen biztosítana megfelelő számú tagsági helyet 
igazgatóságéban a Társulatnak, a bírálóbizottság-
ban pedig a majoritást. Ezzel szemben a lap szer-
kesztése kizárólagosan a Társulat ügye marad, sőt 
a szerkesztőnek vétójoga lesz a hirdetések elfoga-
dásénak kérdésében. Elengedhetetlennek tartja a 
lap előállításának nagy költségei miatt a tagsági díjak 
lényeges emelését és ennek nyomán egy intenzív 
taggyűjtő propagandának megindítását. E jelentés 
nyomán felszólaltak Bartóky József, Ligeti Miklós, 
Schóber József, Herbst Viktor és Menyhért Miklós, 
kik tudomásul vették a jelentést és egyértelműen 
hangoztatták a tagsági díjak emelésének szükséges 
voltát. Az elhangzottak figyelembevételével az elnök 

összefoglalja a vita eredményét, mely szerint a 
választmány elhatározza a társulati tagoknak 4 
kategóriába való sorozását és pedig: 

I. Köz- és magántisztviselők, tanárok, tanítók, 
tervező (nem vállalkozó) iparművészek, írók, 
nem önálló iparosok. Tagsági díjuk évi 
25.000 K. 

II. Önálló iparosok, kereskedők, ügyvédek, orvo-
sok s egyéb szabadfoglalkozásúak. Tagsági 
díjuk évi 50.000 K. 

III. Gyárosok, bankárok, földbirtokosok. Tagsági 
díjuk évi 100.000 K. 

IV. Közkereseti Társaságok. Tagsági díjuk évi 
150.000 K. 

Ez a megállapítás az 1924. február végéig fizető 
tagokra érvényes. E határnapon túl fentartja magá-
nak a választmány a jogot, hogy a díjak összegét 
revízió alá vegye. Az alapító- és pórtolótagok tag-
sági díja egyelőre 500.000 K, illetve 1,000.000 
korona. E határozat kimondása után az ülésnek 
vége volt. 

K Ü L F Ö L D 

AZ AMERIKÁBA VALÓ IPARMŰVÉSZETI KIVITEL 
FÖLTÉTELEI. Hamburgban újabban „Hapag 

Kunstmesse" címmel életrevaló vállalat alakult, mely 
német művészeti cikkeknek Amerikába való kivitelét 
tűzte ki maga elé célul. E vállalat igazgatósága most 
számolt be az eddig szerzett tapasztalatairól, me-
lyekből mi is sokat tanulhatunk és fordíthatunk 
hasznunkra. Ezért egész terjedelmükben közöljük 
a Hapag következő okos tanácsait : 

1. Az amerikai ízlés megkívánja, hogy a művészi 
és mesterségbeli szempontból értékes munkák iga-
zán jó anyagból készüljenek. Műselymet és egyéb 
hamis látszatot mutató szurrogátumokat az ame-
rikai lelke mélyéből megveti és ebben igaza is van. 
Ilyenfajta tákolmányok tehát Amerikában nem érté-
kesíthetők. Mivelhogy az amerikainak megvan a 
módja, hogy megbízhatóan jó anyagokból készült 
tárgyakat vásárolhat magénak, nem tudja rászánni 
magét arra, hogy olyan holmit vegyen, mely — ha 
egyébként művészi gondolatot fejez is ki és jól 
is van megcsinálva — nem készült szolid és jó 
anyagból. 

2. Az amerikai még ma is centre, vagyis a leg-
kisebb pénzegységre kalkulálja az árakat. Ha tehát 
vásárol, megállapítja a felhasznált anyag értékét, 
kiszámítja az amerikai viszonyok figyelembevéte-
lével az elkészítéshez szükséges időt és munka-
béreket és hozzáveszi a megfelelő hasznot. Ha a 
kínált árú olcsóbb, mint az Amerikában készült 
hasonló holmi, megveszi, ha nem, akkor egyszerűen 
hátat fordít. 

3. Ezért ezt a kalkulációt kell figyelembe venni, 
ha Amerikával üzletet kötni akarunk. Tehát a 
munka egyéni értéke alig jöhet számba az eladási 
árak megállapításénál. Ez legyen az a szuperplusz, 
amellyel a versenytársak felett való előnyt bizto-
sítson nekünk. 

Ámde figyelembe kell még vennünk, hogy a 
világ minden tájából (tehát Japánból, Kínából, 
Indiából stb.) is visznek művészi értékű tárgyakat 
Amerikába s ezért mindig szembenállunk ezeknek 



a versenyével, Ebben helyt állni csak úgy tudunk, 
ha árainkkal győzzük le őket. 

4. Az amerikai bevitelnél számba csak olyan 
tárgyak jöhetnek, melyek gyakorlati célnak szol-
gálnak, tehát valamire használhatók. Ha tehát olyan 
árút akarunk Amerikába szállítani, melynek mire-
valósága nem szembeötlő, akkor a szállítónakalkalmas 
módon meg kell magyaráznia, hogy azt miképen 
és mire használhatjuk. És itt egy okos ötlet biztosít-
hatja egy különben eladhatatlan árú értékesítését. 
A cselédhíány és a szűkös lakásviszonyok arra 
kényszerítik az amerikait, hogy mellőzzön minden 
felesleges dolgot (pl. asztalra vagy falra való dísz-
tárgyakat stb.) és hogy előnyt adjon a könnyen 
tisztántarthatóknak, nehogy a törülgetéssel és tisz-
títással kelljen bajlódnia. Tehát szívesebben veszi 
az egyszerű, világos formájúakat mellőzi a kom-
plikáltakat. 

5. Ismeretes, hogy az amerikai ízlés meglehető-
sen konzervatív és ragaszkodik a régibb stílusok 
formanyelvét feltüntető dolgokhoz. Ha tehát újabb 
irányú munkákat elhelyezni akarunk, szükséges, 
hogy egyszerre nagyobb készletekkel rendelkezzünk. 
Mert az amerikai fogyasztás nagy körre terjed és 
egy különös irányzatot képviselő iparcikk akkor 
számíthat csak kelendőségre, ha azzal a vevők 
nagy tömegét egyszerre „megdolgozzuk". Ezáltal 
elérhetjük, hogy új formáink divatossá váljanak. 

6. Az előbbi pontban foglaltakra vonatkozó sok 
kérdést intéztek a Newyorkban rendezett „Hapag" 
kiállítás alkalmával a vezetőséghez. Ezért szükséges, 
hogy minden minta-darab beküldésével pontosan 
megadják a tucatonként, 100 és 1000 darabra 
szóló rendelések esetén az egyes cikkek végső órát. 

7. Végül jelenti a Hapag, hogy a kiállításán be-
mutatott német iparművészeti cikkek általában 
tetszettek és most egy állandó newyorki képviselet 
megszervezésének tervével foglalkozik. Ha ez a 
terve megvalósul, ami remélhető, akkor értékes 
szolgálatokat tehet a német iparművészetnek. 

A SZOBRÁSZOK ÉS AZ ÉPÜLETDÍSZÍTÉS. A 

német szobrászok is a maguk bőrén tapasztalják 
az állami és középítkezés túlzott takarékoskodás 
következményeit. Ezért nemrégiben Hannoverben 
nagy kongresszust tartottak bajaik megbeszélésére 
s elhatározták, hogy a birodalmi művészeti ható-
sághoz memorandumot fognak intézni. Ebben e 
hivatal közbenjárását fogják kérni a hatóságoknál 
oly irányban, hogy a középületek művészetének 
fokozáséra a szobrászok nagyobb mértékben jussa-
nak szerephez, mint eddig. Előterjesztésükben ki-
akarják fejteni, hogy a kor szellemével természet-
szerűleg együttjéró takarékosság nem jelenti szük-
ségképp egy épületnél a plasztikai dísz tökéletes 
mellőzését. Az épületeknek az a rendeltetésük is 
megvan, hogy saját korukon túl is hirdessék a kul-
túrát, a művészetek színvonalát és mintegy területet 
adjanak az épületszobrásznak tudása és tehetsége 
érvényesítésére. Ugyanezen a gyűlésen a szobrászok 
az érmek, pénzek, ajándéktárgyak és tiszteletdíjak 
készíttetésének állami feladatairól is beszéltek s ily 
irányú megbízásokkal is lendíteni óhajtanónak a 
szobrászok elhanyagolt sorsán. Mindebben nagyon 
sok megszívlelni való van a mi közhatóságaink 
részére is, amelyek az utolsó években szintén tel-
jesen elfeledkeznek arról a kötelességükről, mely 
elsősorban a mai közfunkcionáriusokra, mint a 
hajdani mecénások utódaira a szobrászat fejlesztése 
körül hárul. 

FUTURISTA JÁTÉKOK. A mostanában bezárult 
monzai kiállításnak egyik érdekessége volt egy 

csomó futurista játék, amelyeket Depero olasz ipar-
művész állított ki. Maga a roveretoi művész ezeket 
a játékokat „mechanikus személyeknek" nevezi és 
majdnem valamennyit egy-egy darab fából vágja ki. 
Valamennyi játék — kalapácsos, táncoló, tornázó 
figurák — a mozgó alak izomjátékát igyekszik 
absztrakt módon kifejezni és a futurista festmények-
ről ismert sémák szerint jelképezni. Deperonak 
ezekkel a játékokkal főleg Marinetti és barátai köré-
ben nagy sikere volt s egy bábszínház részéről is 
megbízást kapott egyes darabok figuráinak a meg-
tervezésére. 

A DREZDAI BÚTORVÁSÁR. A lipcsei vásárral 
kapcsolatban ezúttal mér másodízben egy 

bútorexportvósárt rendeztek a legnagyobb szász 
és sziléziai bútoroscégek. Ez a nem a nagyközönség-
nek, hanem a kereskedelemnek szánt vásár igen 
heves kritikákat váltott ki a szakirodalomban és alkal-
mat adott azoknak a hibáknak ostorozására, melyek 
a mi bútorárúházainkban is lépten-nyomon szembe-
ötlenek. Amíg ugyanis feltűnő az a technikai javulás 
mely ezeken a nagyiparilag előállított ebédlő-, háló-
szoba és egyéb berendezéseken évről-évre mutat-
kozik, másfelől az a dekoratív pátosz, mely for-
máikat egyre inkább a „stilizmus" elmúlt évszáza-
daiba viszi vissza, annál inkább elítélendő. A 
németeknél — csakúgy mint minálunk — elsősorban 
a forradalmak után meggazdagodott parvenük 
pompaigényeit igyekszenek a bútorgyárak szolgálni-
a sokféle késői reneszánsz és bárok Ízlésű bútor-
ral, melyek hasas, püffedt formái, széles párkányai, 
oromzatai telve vannak végigömlő faragásokkal, 
lapjait pedig vastag húzók és fogantyúk díszítik 
öntött, kalapált fémből vagy faragott fából. Hogy 
ebből a mai idők takarékossági szelleme, egy 
komolyérzésű nemzedék egyszerű és ízléses óhajtása 
mennyire hiányzik, azt nem győzik az esztétikusok 
prédikálni. Ügylátszik azonban, a németeknél éppúgy 
hiába, mint minálunk. 

ACOMMISSION INTERNATIONALE DE LA CO-
OPÉRATION INTELLECTUELLE megbízásából 

Sir Drummond, a Népszövetség főtitkára a magyar 
kulturális életre vonatkozó kérdőívet küldött a ma-
gyar kormánynak, mely részletes elaborátummal 
válaszolt és ebben a többek között a következőt 
í r ja: „La revue intitulée Arts décoratifs hongrois 
(Magyar Iparművészet) parait déjá pour la XXIV-e 
année. Elle est obligée de se passer de toute illus-
tration." De még lesújtóbbá teszi a helyzetet, ami-
ről a jelentés nem beszél, az, hogy a békebeli tiz 
füzet helyett a lefolyt évben csak két füzetet adhattunk 
ki. Reméljük, hogy túl vagyunk már a mély pon-
ton s visszafoglaljuk régi pozíciónkat a művészeti 
lapok sorában. 

PAUL KIS. Egy névvel találkozunk most sűrűn a 
francia művészeti folyóiratokban 8 evvel a név-

vel kapcsolatban igen érdekes kovácsolt vasmun-
kákat látunk mindannyiszor. Hol egy modern lakás-
berendezés kandallójánál, hol egy üzlet homlokzati 
kiképzésénél jelennek meg ezek a munkák, melyek 
az ismeretlen Kis Pál ízlését és technikai tudását 
hirdetik világszerte. Vájjon ki ő és hol ringatták 
bölcsőjét ebben a szerencsétlen országban, mely-
nek nyelvét és komorságát szűkszavúan viseli a 
nevében ? Épp olyan legendásan ismeretlen, mint az 
a középkori Étienne de Hongrie, aki a francia ki-
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rályok brokótjait szőtte, vagy mint annyi derék és vesz a kiállításon. Ezért alig 3—4 hónap állott 
névtelen iparosunk és munkásunk, aki a gáláns rendelkezésre s csak az előkészítéssel és a ren-
nép ízlésének világhíréhez hordja a mozaikköve- <j e z é s i munkálatokkal megbízottak megfeszített erő-
ket. Érdemes mellette megállani egy csendes, el- k i f e j t é s é n e k köszönhető, hogy a magyar csoport 
revedezo pillanatra. m é g - s e l k é s z ü l h e t e t t 6 m e g ny i t á s napjára. Az is 

í 

i 

ismeretes, hogy nyomorúságos anyagi viszonyaink 

K| í T ¥ ¥ ' T ' k Q< f N T / r miatt a legmellőzhetetlenebb kiadásokra szorít- | 
J[ J - \ L j 1 1 J-\ O X \ kozhattunk és a kiállítás rendezőinek művészi | 

ötletességgel és tartalommal kellett pótolniok 

M a nemes anyagok és pazarabb dísz hatását. . 

ONZA. A magyar iparművészetnek külföldi sike- g n ehezítő körülmények ellenére mégis döntő 2 
. reit, különösen olasz földön szerzett dicsőségét s i k e r ( é H ü n k e l e z e n a n e m z e t k ö z i versenyen és J 
- egy új név gazdagítja: Monza. A háború után első- e z é r , h á l á v a , a d ó z h a t u n k a kiállítás létrejötte, elő- 2 

ízben történt, hogy a mi iparművészeink meghívást k é s z í t é s e é s r e n dezése körül érdemeket szerzett | 
kaptak egy nagy kultúrnemzet nemzetközi kiállítá- f é r f i a k n a k > úgyszintén a magyar csoport minden 2 
sára, a Milánó közelében levő királyi kastély ily k i á U í t ó j á n a k > h o g y s z o m o r ú helyzetünk ellenére is | 
célú felavatására, mely ezentúl kétevenkint fogja ott b e c s ü l e t e t s z e r ez tek hazájuknak. Sikerünk mérté- ~ 
a különböző nemzeteket vendégül látni. A keretei- k é , Q k i é l l I t é 8 n e m ze tköz i bíráló bizottságának 
ben impozáns, anyagában értékes magyar osztályt e l f o g u l a t l a n í t életéből állapíthatjuk meg. A zsűri 
MarotiGéza, az ő sokszor kipróbált mstallacios tehet- L e o n a r d ó B i s t o l f i s z e n é t o r szobrász elnöklésével 
ségével ezúttal is derék munkatársaival, Leszkovszky a U ö v e t kező tagokból állott: L. Ballestrieri festő-
Györggyel és Greff Lajossa úgy rendezte be, hogy m Q v é s z a n á p o [ y i R P a s q u i i p a r m ű v é s z a v e lencei 
a kiállított művészi munkák teljes szepsegűkben i p a r m Q v é s z e t i i s k o l a i g a z g a t ó j a , A. Goumain ipar-
érvényesülhessenek Annál nehezebb volt ez a m f l v é s z Q f m n c i a l a k á s m ű v é s z e t i k a m a r a eInöke 
feladat, mert a többi nemzetektől elteroen mi csak é g G e r e ü i c h T i b o r m ű t ö r t é n é s z a Magyar Nemzeti 
apróbb tárgyakat lakásdíszítő és egyház művészét. M ú z e u m i g a z g a t ó . ő r e . A vidékenként szereplő Olasz- . 
alkotásokat küldhettünk le es egy meglehetősen o r s z á g o n k í v ü l a k ö v e t kező tizenkét nemzet vett 2 
gyorsütemű szervezőmunka hianyait kellett a szer- r é s z t a kiállításon: Franciaország, Anglia, Belgium, ! 
virozás eleganciájával kiegészíteni. Mégis elmond- J a p á n _ Oroszország, Svédország, Hollandia, Magyar- ~ 
hatjuk, hogy bútorművességünk ereje nélkül is Q r s z á g > A u s z t r i a i Lengyelország, Csehszlovákia, 
fogalmat tud unk nyújtani a külföldnek kisp asz i- R o m á n i a A k i á M á s n a g y d í j á v a l ( g r a n d e d i p . 
kánk és grafikus muveszetunk, kerámiánk es plakett- , Q m a d'onore) Olaszországon kívül csak két 
gazdagságunk, ötvösalkotasaink es himzeseink, c s o p o r í o f tüntettek ki: a franciát és a magyart. 
szőnyegkészítő iparunk és bronzmunkamk nagy E l e g n agyobb kitüntetésből Franciaországnak jutott 
fejlettségéről. Az utolso nyolc-tíz esztendő legjava m é g e g y { R u h l m a n i bútoriparművész), Angiiénak 
alkotásait fogta itt egybe a rendezőség. A Zsolnay- e g y ( a n g 0 | p j a^ t ) , Magyarországnak pedig még 
gyár az ő kényesízlésű modelljeivel épúgy kép- k e , t ő fOrsz. Magyar Iparművészeti Iskola és Meyer- { 
viselve volt, mint a legfiatalabb, expreszionizmusra Megyer Antal), úgyhogy a külföldieknek ítélt hat ! 
hajló díszítőművészet és a gödöllői szőnyegeknek n a g y d i j k ö z ü l a legtöbbet, a felét Magyarország * 
épúgy helyük jutott, mint a fiatal rézkarcolóknak, k a p t a . 
könyvillusztrálóknak. Külön csoportot alkottak azok A következő kitüntetés a díszoklevél (diploma 
a modern egyházművészeti vitrinák, melyekért nagy donoré), melyből az összes nemzetek közt, bele-
dicséreteket kaptunk a legkényesebb olasz kritikai é r t v e a z 0 i a s z c s o portokat , ötvenet osztottak szét. 
fórumoktól. Habár maguk a kiállított műtárgyak E b b ö l n y o l c a t magyar kiállítók visznek haza, akik 
ékesszólóan beszéltek is magukért, mégis nagy a z 0 nkívül két arany- és egy ezüstérmet nyertek el. 
érdeklődést keltett az az olasznyelvű előadás, úgyhogy az összes magyar kitüntetések száma 
melyben a kiállítás rendezőinek felkérésére Gere- húszonegy. A magyar kitüntetések listája a követ-
vich Tibor ismertette nagyszámú hallgatóság előtt k e z ő . N a g y j j j . egész magyar csoport, Orszá-
a magyar iparművészet reneszánszkorbeli gazdag- g o s Magyar Iparművészeti Iskola, Meyer-Megyer 
ságát és mai vezető szempontjait. Ugy ennek az Ar l(a;_ Díszoklevél: Fővárosi iparrajziskola, Zsolnay-
előadásnak, mint a kiállításnak magasrangú látó- g y ó r a k i Jeles Ede, Simay Imre, Borszéky Frigyes, 
gatói s az egész olasz műkritika nagy érdeklő- M a g y a r Művészi Kerámiai Műhely, Ligeti Miklós, 
dése, elismerő tanulmányaival annak bizonysága Kiss józsef műbútorgyár, Iparosok Orsz. Központi 
volt, hogy a kiállítás erkölcsi sikere megérte az Szövetkezete. 
érte hozott anyagi áldozatot, fáradságokat, mert Aranyérem: Damkó József, Turáni szőnyegek. 

„ szellemi hatalmunknak, és kultúránk fölényének Ezüstérem: Bánffy Miklós gróf, Beck Ö. Fülöp, 

Í igazi diplomáciai képviselete volt a monzai művé- Berán Lajos, Ecclesia egyházművészeti részvény- | 
szeti anyag. ^ társaság, Lechner Jenő, Leszkovszky György, S 

Í Kertész K. Róbert, Magyar Művészeti Műhely. Ez a 

A magyar kormány tudvalevően csak későn, utóbbiak közül Kertész K. Róbert elnyerte Milánó I 
1922. végén határozta el magát arra, hogy eleget városának nagy ezüstérmét, az egyetlen érem- | 
tesz Olaszország ismételt meghívásának és részt kitüntetést, mely olasz hatóságok vagy városok ^ 

í 



részéről a külföldnek jutott, míg a többit az adomá-
nyozók maguk olasz kiállítóknak szénták. A zsűri 
ezzel Kertésznek nemcsak egy kiállított nagyszabású 
építészeti tervrajzát akarta díjazni, hanem kiemelni 
nagy érdemeit a magyar műemlékügy és a magya-
ros irányú modern építészet körül. Az ő érdeme az 
egész magyar csoport megszervezése s így méltán 
veszi ki részét a csoportnak ítélt nagydíjból is, 
amelynek oklevelét, mint a magyar csoport rendező-
bizottságának elnöke fogja kézhez kapni. A zsűri 
külön kiemelte Maróti Géza tanárnak zseniális 
installációját, amely a nagydíj odaítélésének szin-
tén fontos tényezője volt s felkérte a kiállítás veze-
tőségét, hogy ezt a művésszel külön iratban közölje. 
A zsűri plasztikai műveket csak annyiban vett a 
díjazásnál tekintetbe, amennyiben rendeltetésüknél, 
anyaguknál vagy technikájuknál fogva az ipar-
művészet tágabb fogalma alá vonhatók, tehát ke-
rámiai műveket, terrakottákat, plaketteket, érmeket, 
dekorációs faragványokat stb. Mint valójában képző-
művészeti — s nem iparművészeti — ég a díja-
zásból ki volt zárva a grafika is. 

A monzai kiállítás nemcsak iparművészetünk-
nek hozott fényes diadalt, hanem kultúránknak és 
n e m z e t ü n k n e k általában. Ezúttal először lépett 
versenyre művészetünk a külföldön nagy vilég-
konkurrenciába az úgynevezett utódállamokkal, 
melyekkel szemben fényesen mutatta ki fölényét. 
Az impozáns magyar díjazásokkal szemben a cseh-
szlovák csoport mindössze egy díszoklevelet és egy 
ezüstérmet, a román csoport pedig éppen csak egy 
ezüstérmet nyert el. 

AZ ORSZÁGOS M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
^ KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁSA, a harmincnyol-
cadik a Társulat alapítása óta, december hó 5-én 
nyílt meg az Orsz. Iparművészeti Múzeumban. A 
kiállítás a nagycsarnokot övező földszinti termek 
középsőjét foglalja el s mintegy huszonöt vitrinóban 
rendezték el a vevőknek kínálkozó sokféle szép 
holmit. A kiállítás az utóbbi években megszokott 
képet mutatta. Cserepek, ékszerek, néhány nagyobb 
ötvöstárgy, hímzések, batikok és egyéb textiliák, 
művészi könyvkötő- és bőrdíszműmunkák, lámpa-
ernyők, kisebb-nagyobb babák, gyermekjátékok, 
díszített fatárgyak és egyéb apróságok. Üj név a 
kiállítók közt a nógrádverőcei Keramos-cég alatt 
bemutatkozó agyagipari műhely, tetszetős formájú, 
élénk fényű, mázzal borított cserepeit hamarosan 
elkapkodták a látogatók. Ha figyelembe vesszük az 
értékesítést befolyásoló, kedvezőtlen körülményeket: 
a tőzsdének december havában bekövetkezett el-
lanyhulását, a múzeumnak az előkelő közönség 
kedvelt útvonalaitól való távolságát s a fűtetlen, 
dermesztően hideg kiállítási helyiségeket, akkor az 
ezek ellenére is elért 30—40 milliós anyagi ered-
mény elég kielégíthetőnek mondható. Ámde meg 
kell vallanunk, hogy az ezen a kiállításon bemu-
tatásra került és értékesített anyag mennyisége, 
mint művészi színvonala még messze van attól, 
amit a Társulat elérni akar s a munkásságát bénító 
akadályok elhárításával bizonyára elérni fog. Ha 
ugyanis a Társulatnak állandó kiállítási helyiségei 
lesznek, amelyekben — folyton váltakozva és felfris-
sítve a bemutatott anyagot — megszakítás nélkül ér-
tékesítheti a kiállítók — elsősorban pedig a kisebb 

műhelyek — készítményeit, akkor egyrészt azáltal, 
hogy ezekkel folytonosan érintkezhetik, befolyásol-
hatja, irányíthatja őket és mór az év alatt készülhet 
a karácsonyi kiállításon várható nagyobb arányú for-
galomra ; másrészt pedig éppen kiállításának állan-
dósulása révén rendes vevőközönséget szoktathat 
a maga helyiségeibe, amely ha itt kielégítheti 
igényeit, bizonyára szívesen hoz vagy küld újabb 
meg újabb vásárlókat. Az évben csak egyszer ren-
dezett 3—4 hetes kiállításból sem a kiállítóknak, 
sem a Társulatnak számottevő haszna nem lehet. 
Ezért életkérdése a hazai iparművészetnek, hogy a 
Társulat a már régen sóvárogva kívánt és sokszor 
kért állandó otthonhoz jusson. 

AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜLETE márc. 15-től 
április végéig művészi értékű érmekből és 

plakettekből nagyszabású kiállítást rendez az Ipar-
művészeti Múzeum nagy csarnokában. A kiállítás 
anyaga felöleli az antik görög és római, a rene-
szánsz- és barok-kor legszebb érmeit és plakettjeit. 
A XIX. század enemű alkotásain kívül bemutatja 
a ma élő, legkiválóbb magyar plakettművészek 
legszebb munkáit is. Ötvenkét kiállító, mintegy 6000 
érmet és plakettet engedett át az Éremkedvelő 
Egyesület nagyszabású kiállítására. A gazdag anyagot 
szakszerű katalógus magyarázza. Csk. 

A PÁRISI NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS. Nagy vona-
lakban bontakozik ki az 1925-iki párisi világ-

kiállítás perspektívája, amely hosszú évtizedek után 
először lesz hivatva bemutatni Franciaországnak és 
a vele' barátságos államoknak modern ipari és 
nagyipari művészetét. Maga a francia állam siet 
elsősorban a kiállítás sikerét biztosítani, amikor 
Páris városának tizenötmillió frank hozzájárulást 
ad a költségekhez és minden egyéb kedvezményt 
is törvényhozásilag biztosít. Az óriási méretű kiállí-
tási terület Páris szívében, a Szajna mindkét part-
ján, az Invalidusok kertjétől a Champs Elyséeig 
terjedő keretben fog elhelyezkedni és a Grand 
Palais-t is magában foglalja. Kivétel nélkül minden 
munkát elfogadnak kiállításra, amelynek minősége 
ízlést és színvonalat mutat és amely a modern 
életben megvalósítható vagy abba beilleszthető. 
Ennélfogva a kiállítás anyaga fel fogja ölelni mind-
azokat a díszítő művészeti ágakat, melyek az 
építészetnek, a bútorművességnek, a divatművé-
szetnek, az utca művészetének, a színháznak és 
a kerttervezésnek tartozékai. Éppen, mert az egész 
mozgalom a modernség kifejezett jelszavával indult 
meg, mindazt, ami rég mult stílusokat kopiroz 
vagy utánoz, határozottan kirekesztenek ebből a 
kiállításból. A programm még azt is hangsúlyozza, 
hogy a kiállítandó tárgynak még fényűzőnek sem 
kell lennie, mert „a legegyszerűbb dolog is művészies 
lehet", ha ízlést fejez ki formájával. Hogy az egész 
kiállítási terület architektonikus szépsége is érvényre 
jusson, a rendezőbizottság máris kiírta a pályáza-
tokat az egyes épületekre. S aki az újabb ipar-
művészeti kiállítások anyagát és a francia folyó-



iratok közleményeit ismeri, nem is kételkethetik 
abban, hogy a kiállításon főleg az apró dísztárgyak 
területén a franciák ismét sok érdekes ötlettel fog-
ják megajándékozni a világot. E kiállításra — mint 
ismeretes — Magyarországot is meghívták, sőt itt 
járt európai körútja alkalmával a kiállítás főtitkára 
is, ki e lapok szerkesztőjét is felkereste. Bemutatta 
a kiállítás helyszíni rajzán azt a helyet, amelyet a 
kiállítás vezetősége a magyar pavillonnak szánt. 
A Szajna balpartját ugyanis a meghívott idegen 
nemzetek pavillonjainak tartották fenn s ide kerülne 
a magyar is, ha kormányunk a kiállításon való 
részvétel mellett döntene és megszavaztatná a 
nemzetgyűléssel az ezzel járó több milliárdnyi 
költségeket. A M. Orsz. Képzőművészeti Tanács, 
valamint az Orsz. M. Iparművészeti Társulat mér 
régen fölterjesztették szakvéleményüket, mely szerint 
javasolják ugyan a kiállításon való részvételt, de 
csak úgy, ha haladéktalanul megkezdik az elő-
munkálatokat és mór most biztosítják megfelelő 
megrendelésekkel a magyar osztály magas szín-
vonalát és programmszerűségét. Eredeti, minden 
ízében modern jellegű művészi tárgyakat a gyárak 
és műhelyek alig tartanak raktáron. Ezeket tehát 
csakis tervszerűen előkészített megrendelésekkel 
biztosíthatjuk a kiállítás száméra. Ehhez pedig elég 
idő és elég pénz kell. Ha nem rendelkezünk ezek-
kel, akkor jobb ha — hivatkozva szegénységünkre — 
idejekorán lemondunk a kiállításon való szereplés-
ről. A már hónapok óta tartó húza-vonával pótol-
hatatlan időt vesztünk. Mennél később kezdjük 
meg a munkát, annál nehezebben és drágábban 
jutunk mindenhez. Hebehurgyán összehordott kiállí-
tási anyaggal nem mehetünk a világ színe elé. Ha 
részt veszünk, akkor csakis szigorúan elbírált 
művészi tervek nyomán kellő gondossággal készült 
munkákkal versenyezhetünk a többi nemzettel. 
Ezért sürgős döntést kérünk 1 

S Z A K O K T A T Á S 
IPARMŰVÉSZETI OKTATÁSUNK KIÁLLÍTÁSA. 
1 Iparművészeti Múzeumunk főigazgatója. Végh 
Gyula érdekesnek és tanulságosnak Ígérkező kiállí-
tás rendezését javasolta a M. Orsz. Képzőművészeti 
Tanács egyik ülésén. Együttesen akarja bemutatni 
iparművészeti oktatásunk egészét, hogy ezzel áttekint-
hető képét adhassa az oktatás különböző ágaza-
tainak és az elért eredményeknek. A tervezet szerint 
a M. kir. Iparművészeti Iskolán kívül a Székes-
fővárosi iparrajziskola ide tartozó tanfolyamainak 
és műhelyeinek oktatása, valamint a kereskedelem-
ügyi minisztérium főhatósága aló tartozó ipari szak-
iskolák is szerepelnének ezen a kiállításon, mely 
ez év szeptember havában nyilna meg az Ipar-
művészeti Múzeumban. Örömmel fogadtuk Végh 
Gyula főigazgató indítványát, melynek megvalósu-

lását kívánjuk, mert a kiállítás érdekes bepillantást 
engedne a közönség szélesb köreinek és ipar-
művészeti oktatásunk — eddig meglehetősen elzár-
kózott — műhelyeibe. De alkalom is kínálkoznék 
az összehasonlításra, a bírálatra és a szakférfiak 
komoly tanácskozásaira, amiből az iskolák értékes 
tanulságokat meríthetnek a maguk javára. 

A M. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA szervezeté-
ben és tanulmányi rendjében lényeges változás 

készül. Az intézet tanárainak túlnyomó többsége, 
valamint az igazgató és négy tanártársa külön-külön 
javaslatot terjesztettek a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elé, ki véleménynyilvánítás végett kiadta 
e tervezeteket az Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak. 
Ez beható tanácskozások után, úgyszólván egy-
hangúlag a tanárok többségének javaslatát aján-
lotta a miniszternek elfogadásra. E szerint az igaz-
gatás az eddigi igazgató vezetésével négy tanárból 
álló tanácsnak feladata lesz. A kisplasztikái osz-
tály beleolvad a díszítő szobrászati osztályba és 
lényegesen megváltozik majd a textil-szakosztály 
jellege és tanításának anyaga, úgyszintén az eddig 
fennállott síkdíszítményes osztályé is. 

AM. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA MOSTANI 

vezetése s tanításának iránya ellen már az új 
igazgatóság és több új tanár megbízatása óta a 
művészek egy része harcot indított, mely szenve-
délyes sajtónyilatkozatokban és művész-gyűléseken 
elhangzott heves támadásokban nyilvánult. Mint-
hogy e módon az elégedetlenek nem értek célt, a 
kultuszminisztérium megkerülésével közvetlenül a 
kormányzóhoz fordultak és beadványukban Lyka 
Károly rektornak, valamint Csók, Réti, Rudnay és 
Vaszary tanároknak állásukból való elmozdítását 
kívánták. A kormányzó természetesen elhárította 
magától egy szorosan vett művészetoktatási, tehát 
szakkérdésben való döntést s ezzel az ügy a leg-
illetékesebb fórum, a kultuszminiszter véleményező 
testülete, a M. Orsz. Képzőművészeti Tanács elé 
került. Ámde a beadvány aláírói nevében szóló 
művész a miniszter kifejezett kívánsága ellenére 
nem hozott fel tárgyi okokat a megtámadott rektor 
és tanárok ellen, hanem vegyes vizsgálóbizottság 
kiküldését kívánta a bajok felderítésére. Ezt a meg-
oldást sem a Tanács, sem a miniszter, már elvi 
okokból sem fogadhatták el s így nagy élénkséggel 
folytatott vita után a Tanács túlnyomó többsége 
bizalmat szavazott a rektornak és a négy tanárnak. 
Ennek az ügynek epilógusa a hivatalos lap egyik 
decemberi szómában megjelent közlemény, mely 
hírül adja, hogy a kormányzó Csók István, Vaszary 
János, Réti István, Glatz Oszkár és Rudnay Gyula 
festőművészeket az V. fizetési osztályba, Megyer-
Meyer Antal iparrajziskolai tanért és Andreeti Károly 
építészt pedig a VI. fizetési osztályba sorozott rendes 
tanárokká nevezte ki a Magyar Kir. Képzőművészeti 
Iskolához. — Ugyanakkor léptették elő a VI. fizetési 
osztályba Kovács Gézát, aki a Képzőművészeti Iskola 
és Ujváry Ignácot, aki a Magyar Kir. Iparművészeti 
Iskola régi, érdemes tanára. Megjegyezzük, hogy 
Lyka Károly rektor mér régebben kapta rendes 
tanárrá való kinevezését s ezért nem szerepel a most 
kinevezettek között. A folyó tanévre a főiskola rektori 
tanácsa Csók Istvánt választotta meg rektornak. J 39 



MUZEÁLIS ÜGYEK 
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM EGGER-SZOBÁJA. 

Régen esedékes adóságát rójja le az Orsz. M. 
Iparművészeti Múzeum néhai Egger Henrik gyűjte-
ményének végleges felállításával. A múzeum pénz-
ügyi helyzete ezideig nem engedte meg, hogy a 
nagyértékű gyűjteményt az örökhagyó végrendeleti 
intézkedése értelmében együtt, mint néhai Egger 
Henrik gyűjteményét a hozzá méltó keretben kiállítsa. 
Egy mecenás nemes áldozatkészségének köszönhető, 
hogy ezt a tervét a múzeum most megvalósíthatja. 
Schmidt Miksa, a hírneves bútorgyáros és lakberen-
dező, aki mindig meleg érdeklődéssel kisérte az 
Iparművészeti Múzeum kulturális törekvéseit, aján-
latot tett, hogy az Egger-gyűjtemény kiállítására 
kiszemelt helyiséget saját költségén a megfelelő fal-
burkolatokkal és stucco-díszítményekkel berendezi. 
Elismert szakértelme és jó ízlése teljes biztosítékot 
nyújtanak arra nézve, hogy a múzeum Egger-szobá-
jában egy minden tekintetben elsőrendű gyűjtemény-
nek méltó keretet ad. Néhai Egger Henrik nem gyűjtött 
valamely előre meghatározott rendszer szerint, hanem 
az egyetlen szempont, mely őt a gyűjtésben vezérelte 
s amelytől nem tágított, a minőség volt. Kizárólag 
elsőrendű és kifogástalan fentartású műtárgyak iránt 
érdeklődött; ebben leli magyarázatát hátrahagyott 
gyűjteményének aránylag csekély darabszáma. Az 
57 darabból álló gyűjtemény műtárgyai három cso-
portra oszlanak : ötvöstárgyak, bronzok és bútorok. 
Az ötvöstárgyak közt első helyen említendő egy 
páratlan szépségű rokokó aranykehely. Rendkívül 
értékesek a reneszánsz ötvösművek és ékszerek, 
melyek közt kilenc darab magyar eredetű. A bron-
zok túlnyomólag olaszok és a reneszánsz idejéből 
származnak, igen figyelemreméltóak ezek közt, mert 
nagyon ritkák a reneszánsz állatalakok. A kizáró-
lag francia eredetű bútorok elsőrendű minőséget 
képviselnek. Ezekhez még néhány jelentékeny darab 
csatlakozik, mint Báthory Istvánnak 1586-os év-
számmal jelzett színes viaszból mintázott relief-
arcképe, továbbá egy XVIII. századi francia, ú. n. 
Savonnerie-szőnyeg és két XVI. századi svájci üveg-
festmény. A múzeum Egger-szobája, melynek beren-
dezési munkái már befejezésük felé közelednek, még 
ez év március havában fog megnyílni. 

IN M E M Ó R I Á M 
\ / E L I C S LÁSZLÓ páter, a kalksburgi jezsuita-

* kollégium múzeuménak őre, december havában 
meghalt. A művészetnek igazi apostola volt, ki év-
tizedeken át kiváló képességeit, széleskörű tudásét 
és fáradhatatlan munkakészségét a műtörténelmi és 
esztétikai ismeretek terjesztésére fordította, ő volt 
a kalksburgi művészeti múzeum alapítója és állan-
dóan gyarapítója s nem érte be kalksburgi előadá-
sainak megtartásával, hanem furfangosan megszer-
kesztett és egyes művészeti szakmák szemléltető 
anyagával megtöltött bőröndjeivel Ausztria és Ma-
gyarország úgyszólván minden városában, iskolák-
ban, kolostorokban, de nagyurak palotáiban és kas-

télyaiban is megjelent, hogy előadásokat tartson és 
ezzel terjessze a művészetek megértésére és élve-
zetére vezető ismereteket. Emellett széleskörű iro-
dalmi munkásságot fejtett ki és lapunkat többször 
fölkereste magvas, érdekes cikkeivel. 

CTEINLEN MEGHALT. Röpke, pár soros kis hír a 
" magyar lapokban és alig nyúlfarknyi megemlé-
kezés a francia folyóiratokban jelenti, hogy a francia 
grafika egyik újkori főképviselője, Steinlen Theophile 
Alexandre meghalt Párisban, hatvannégy éves korá-
ban. A mai nemzedék kissé hálátlan és gyorsan 
felejt: Steinlen nemcsak a francia espritnek, hanem 
az egész modern plakátstílusnak is egyik legerede-
tibb képviselője volt, akinek neve olvastára a víg 
és könnyed montmartrei szellem összes pajkossága, 
szentimentalizmusa és költői tartalma felfeslik előt-
tünk. Mint festő, mint grafikus és mint iparművész 
a faldíszítéstől a könyvillusztrációig és a ballet-
díszletekig igen sokféle művészi ágban tevékeny-
kedett, de mindenütt egyformán a Mimi Pinsonok 
s a montmartrei költészet édes muzsikáját, a szűzi 
romlottság naiv költészetét szólaltatta meg. Egész 
sereg magyar rajzolót, plakátművészt és könyv-
illusztrálót tudnánk megnevezni, aki a nyolcvanas 
és kilencvenes évek végén Párisból hazatérve, az ő 
könnyed, lebegő alakjainak, impresszionista vázlat-
szerűségének vonaljátékaival népesítette be a plakát 
és a könyvlap síkjait. Az utókor valamikor talán 
egy csírájában elvetélt stílus megteremtőjét fogja 
benne keresni, a jelenkor értetlenül engedte fele-
désbe és nyomorba merülni a vidámság és ifjúság 
öreg művészét. 

LERCHE. A monzai kiállítás gazdag nemzetközi 
J anyagában méltó feltűnést keltettek egy Düssel-

dorfban született, norvég építész családból származó 
és Italiában élt művész alkotásai, a tavaly elhúnyt 
Hans Lerche kollekciója. A modern iparművészetnek 
egyik legfinomabb, legsokoldalúbb és legkultúrál-
tabb tehetségét ismerte itt meg a világ. Az ő már-
ványreliefjei ép olyan csodálatraméltó finom vonal-
vezetést árulnak el, mint színezett rézkarcai és a 
kerámiája ép akkora elmélyedést mutat Palissy mun-
káinak szellemébe, mintahogy apró bronzszobrai 
a nagy olasz reneszánsz bronzművesek egy Donatello 
és egy Ghiberti gondos tanulmányozását mutatják. 
Különös vegyülékei az ő alkotásai a régi jó mes-
terségbeli tudásnak és amaz érzékenységnek, mely 
a modern művészek idegszálaiban remeg és szen-
zitívvé feszi vonalaikat. Éveken, évtizedeken ót 
vándorolt Lerche Európa nagyvárosainak kiváló 
mestereinél és múzeumokban, hogy egy-egy zomán-
cozó eljárást vagy öntőtitkot elsajátítson, S Klimtnek 
művészi gyöngédsége épúgy megfogta, mint az a 
dyorusosi szellem, mely az orosz ballettáncosok 
stilizált mimikai játékaiból feléje óradt. Művei 
együttesen egy csodás intelligenciájú művésztehet-
ség nagy szárnyaló erejének és korai elköltözésének 
fájdalmát reprezentálták s kétségkívül a legérté-
kesebb látnivalót jelentették az elfogulatlanul ítél-
kezők száméra az olasz kiállításon. 


