volt tekintélyes pártja a réginek is, meg az újnak
is, mindig igaza volt egy kicsit mind a két pártnak
és 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 törekedve. 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 általánosítását akaró erőlködés csak mesterkélt komédiát,
otromba bohózatot eredményezhet."
Ha figyelmesen körültekintünk a kiállításokon, a
folyóiratokon, az iskolákban vagy a fiatalok műtermein, nem annyira a régi, vagy az új, a konzervatív, 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 alkotáshoz 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 növendékből, ha jól megtanulta az írás mesterségét,
még ha csak a legklasszikusabb irodalmon táplálkozott is, lehet a legmodernebb író, ellenben aki
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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, művelt és jószívű népnek áldásosán uralkodó királynője 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 nemeslelkű királyné iránt és tette ezt egy oly szép
formában, amely méltó az ünnepi alkalomhoz és
egyben maradandó jele lesz a szoros szívbeli kapocsnak, mely a két nemzetet egymáshoz fűzi.
A magyar-hollandus társaság kezdésére felkérték
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nem tud írni és nem olvasott mást, mint Ady Endrét,
abból egész biztosan semmi sem lesz.
Az ifjúságot tudásra kell tanítani, nem „irányokra". A tudás tiszteletére, szerénységre, szorgalomra, 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 szárnypróbálgatások 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 elemeknek, tudásnak. Azután, ha tapasztalás és korának szelleme úgy kívánják, ám hagyja el azt, amit
nem tart belőle lényegesnek. Csak az istenért ne
éppen a leglényegesebbet, ne a formát, az összhangzatosságot, a természetet, a tudást hagyja ki
munkájából.
V.
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Nagy Sándor festőművészt és Róth Miksa üvegfestőművészt, hogy a királynő hágai palotájának szoborterme részére egy nagyobbarányú üvegfestményt
tervezzenek, illetve készítsenek és a két jeles művész
latbavetve tehetségüket, tudásukat, szeretetteljesen
elmélyedve a szép feladatba, oly remekművet alkottak, mely becsületére válik a művészeknek és
hazájuknak egyaránt. A festmény főalakja maga
a királynő, trónusán ülve, hollandus népviseletben, 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:
|
19
3*

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 magyar címer ragyog, ettől jobbra és balra pedig két
történeti jelenet, mely a magyar és a hollandus
históriának közös epizódja. Az egyik Ruyter tengernagyot 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 országgyűlésen. 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 köszönjük, 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 tanítók szívesebben keresték fel a székesfőváros hatósága 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 feloszlatását s a könyvtár anyagénak a minisztérium
kebelbeli könyvtárába való besorozását. Ilyenképpen
felszabadultak a műcsarnok termei s a miniszter a
magyar közönség általános örömére úgy rendelkezett, hogy az épület helyiségeinek javarésze visszaadassék eredeti rendeltetésének. Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat kapja a magas földszint termeit
és raktárhelyiségeit, kivéve a jobbszárny két utcai
szobáját, amelyeket a miniszter több tudományos
társulat használatéra szánt. Az emeleti felülvilágított nagytermet és a régi két irodahelyiséget a
miniszter az Izabella háziipari egyesületnek ajánlotta
fel, míg a többi termekben az egyes művészcsoportok kisebb arányú, váltakozó képzőművészeti
kiállításokat fognak rendezni. Ilyenképpen a Társulat 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. Eredetileg ugyan az egész földszintet kérte a maga céljaira, de belenyugodott a miniszter rendelkezésének megfelelő megoldásba, mert reméli, hogy
előbb-utóbb megkapja a jobbszárnyon levő két
utcai helyiséget is.
MAGYAR IPARMŰVÉSZET jelentősége. ÖrömA
mel tapasztaljuk, hogy a folyóiratunkat mindenütt, különösen pedig a vidéken mennyire megbecsülik. 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 levélből megállapíthatjuk, hogy lapunk fontos kultúrmissziót teljesít, mert terjeszti a művészi népnek
szeretetét, oktat, tájékoztat és irányt mutat ott, ahol
a lelkek fogékonysága megvan az esztétikai művelődés 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, festőművész Komáromban. Öt aláírással ellátott taggyűjtő 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 vidéken 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 Iparművészet, akkor újjászülettünk.
Istenem I Hogy
vártam én Wienben is az Iparművészetet,
pedig
ott volt minden, ami egy kozmopolita
művészlélek lelkét kielégíthette. Igen ám, de egy magyar
művésziélek csak tesped, ha nem látja a magyarságát. 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 meghallja 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 parasztok 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 tanuljunk. És akkor mi a vidéken
elpusztuljunk,
visszafejlődjünk,
vagy egyenesen, — ami még a
visszafejlődésnél
is rosszabb — félrehala
dj 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-

gazdasági
szempontjából
fellapokat, meg egyéb hacacárékat,
viszont
nem nek, sőt országunk
tartom, hogy bizonyos iparismerhet meg egy Körösfői
Kriescht,
Lotzot, tétlenül szükségesnek
képesítéshez,
Stróblt, sőt még csak egy Munkácsyt sem, akkor művészeti ágak iparszerű gyakorlását
megakaaz ízlése is olyan cseh, olyan osztrák,
olyan vagy legalább is képességhez kössék és
dályozzák
az exportálásnál
a külföldi
rendelők
hacacáré
lesz..."
kijátszását. Mert Magyarországnak
fontos
érdeke,
UDAPEST MŰEMLÉKEI. A székesfőváros egye- hogy megszervezze és biztosítsa ipari
készítményeisítésének ötvenéves jubileuma alkalmából a nek kivitelét. Meggyőződtem
róla, hogy erre iparMűemlékek Országos Bizottsága az Omniában művészete alkalmas. Most rajtunk áll, hogy ezt
nyolc előadást rendezett, melyekben az egyes elő- meg is teremtsük.
adók Budapest műemlékeit ismertették vetített képek
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMUNKa főváros képzőkíséretében a rómaiak korától egészen az egyesíművészeti bizottságénak kérésére a tulajdonában
tésig, vagyis 1873-ig. Klebelsberg Kunó gróf vallásés közoktatásügyi miniszter nagyhatású bevezető levő több szobrot engedett át a főváros közterein
beszéde nyitotta meg a mult évi november hó való elhelyezésük végett. E szobrok a következők :
Oroszlánpár,
25-től, ez évi január hó 27. közti időben, vasár- Tóth István Küzdelem, Simay Imre
Istók János Cézár és Senyey Károly Hiúság című
naponként megtartott érdekes előadásokat.
Az első előadó Gárdonyi Albert dr. volt, aki szoborművei. Örvendünk a Szépművészeti Múzeum
„Budapest történetét" tömören foglalta össze. Utána elhatározásénak és kívánjuk, hogy jó plasztikus
Kuzsinszky
Bálint, a római világ alapos ismerője művekben annyira szegény fővárosunk ne csak a
„A római kor emlékeit" tárgyalta. Szőnyi Ottó dr. múzeumi műkincsekből, hanem más intézményektől,
„Az Árpádok", Lux Kálmán dr. „A gótika" emlé- vállalatoktól és tehetős magánosoktól is kapjon nyilkeit ismertette behatóan. Csányi Károly, aki „A vános elhelyezésre méltó szoborműveket, mint amire
a külföld oly sok megszívlelni való példát ad. Eddig
reneszánsz emlékeiről" szólott, részletesen meg- jóformán csak a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
emlékezett Mátyás király csodás értékű műkin- (Kálvin-téri díszkút), Zichy Jenő gróf (Venus és
cseiről, amelyekből ma csak néhány darab isme- Amor) és Millacher gyógyszerész (Corvin-téri kút)
retes a világ különböző gyűjteményeiben. A re- járultak hozzá a főváros díszítéséhez a közadakoneszánsznak rövid korát fővárosunkban a török zásból készült szoborműveken kívül.
hódoltság kora váltja fel, melynek emlékeit Foerk
Ernő sorakoztatta fel; majd „A barok-kor" aránylag
jóval nagyobb számban meglévő emlékeit Kertész IPARMŰVÉSZETI CÍMKÓRSÁG. Ezeken a hasáboI kon nem egyszer szót emeltünk már az iparművész
K. Róbert h. államtitkár, míg végül „A neoklasszi- és iparművészet szavakkal való visszaélés ellen,
cizmus emlékeit József nádor korétól a főváros egyesí- amely egyre szertelenebb méreteket ölt. A megrovás
téséig" Lechner Jenő dr. építész méltatta.
és gúny fegyvereivel igyekeztünk küzdeni az ellen
Az előadásokat szépszámú közönség látogatta a visszaélés ellen, mellyel e szép szó valutáját
és így a Műemlékek Országos Bizottsága előadásai mindenféle hamisítók kihasználják és elrontják.
által nemcsak a főváros jubileumának jelentőségét Számtalanszor utaltunk már arra, hogy ma az
fokozta, hanem egyúttal a műemlékek népszerű- ondulálástól a cipőszalonig mindenben
„iparsítésének ügyét is hathatósan szolgálta és egyúttal művész"-ek tevékenykednek, legalább is a cégtábla
ráterelte a figyelmet meglévő emlékeinkre. Az elő- és a hirdetések tanúsága szerint. Egyetlen fogadássorozat a főváros és a Műemlékek Bizottsága technikai műhely sem merné magát „tudományos
együttes kiadáséban könyvalakban is megjelenik laboratórium"-nak nevezni, de aki csipkés dessousez év folyamán.
Csk. kat szállít a könnyűpénzű világnak, föltétlenül az
iparművészet papjai vagy papnői közé számítja
IPARMŰVÉSZETI KIVITELÜNK ELLENŐRZÉSE. önmagát. És így manapság az a furcsa helyzet állott
I Folyóiratunk hasábjain már többször rámutattunk elő, hogy olyan magyar iparművészek, akik világa káros következményekre, amelyek bekövetkeznek hírre tettek szert e minőségükben, röstelkedve nem
azáltal, hogy lelkiismeretlen, vagy szakmájukat nem használják ezt a szép szót, amely a csíncsillaértő exportőrök külföldről kapott megrendeléseket készítő és a parfümözött aranyvirágpkat gyártó
vagy éppen nem, vagy rosszul teljesítik s ezzel iparágak epitheton ornans-ává vált. Ügy érezzük
iparunknak és háziiparunknak hírnevét s általában azonban, hogy a tréfa és a kipellengérezés móda magyar ipar megbízhatóságóba vetett hitet tönkre szerei evvel a hamispénz inflációval szemben imteszik. Erélyes intézkedéseket követeltünk a kivitel- már elégtelenek és sokkal helyénvalóbb lenne egy
nek az árúk kvalitásának szempontjából való ellen- erélyes kari akció megindítása minden kifigurázásőrzésére. Hogy figyelmeztetésünk mennyire meg- nál. Elvégre, ha a mérnökök, az építészek, az állatokolt volt, azt egy honfitársunknak Newyorkból az orvosok és más képesítéshez kötött foglalkozási ágak
iparművészeti múzeum főigazgatójához most érke- a maguk védelmét a törvényben körülírt feltételekkel,
zett levele igazolja, amelynek ide vonatkozó részét kamarákkal s egyéb ily hatékony eszközökkel biztosítani tudták, mi akadálya sincs, hogy akár az
itt közöljük:
„Amerikával üzleti kapcsolatot teremteni
nagyon Iparművészeti Társulat, akár az Iparművészek Tesnehéz. Tökéletes angol-tudás,
kifogástalanul
meg- tülete hasonló erélyes lépésre szánja el magát
csinált árú és az itteni izlés és divat biztos ismerete azok ellen, akik lépten-nyomon — arcpirosítót készítenek az igazi iparművészek számára.
kell hozzá. És ha ez mind megvan, akkor megszerzendő a bizalom a vállalat iránt. Mert szomorúan állapítottam meg, hogy magyarok a sok TPARMOVÉSZEK SÉRELME. Tudvalevő, hogy amiselejtes kézimunkával,
a vállalt szállítási
feltételek 1 óta a háború megszűnt, az ellenséges országokból
be nem tartásával és egyéb üzleti
szabálytalan- Amerikába bevándorlók száma évekre kontingentálva
sággal alaposan elrontották hírünket
Amerikában. van és csak igen kevés, nagyobbrészt kint élőkhöz
Nekem nagy fáradozással sikerült az
előítéleteket tartozó legközelebbi családtag juthat ki az Egyesültismerőseim körében eloszlatnom, de nagyon üdvös- Államokba letelepedés céljából. Ámde művészek,
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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 Képzőművészeti Főiskola elvégzését igazolják, ezt az engedélyt minden akadály nélkül megkaphatják, az
okleveles iparművészeket a követség minden esetben visszautasítja, mert rájuk a művészeti klauzulát
vonatkoztatni nem akarja. Akkor, amikor idehaza
minden hatóság főiskolai jellegűnek és a képzőművészivel egyenlő jogúnak deklarálja az iparművészeti iskolát és növéndékeit, furcsa ez az
elbírálás és mindenesetre a magyar külügyminisztérium dolga volna, hogy az Amerikába szándékozó fiatal iparművészek ügyét felkarolja és az
amerikai bevándorlási ügyek budapesti intézőit
tévedésük felől felvilágosítsa.

N szólalt fel Gróh István, a M. kir. Iparművészeti

ÉPMŰVÉSZETÜNK MEGÓVÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN

Iskola igazgatója, a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács iparművészeti szakosztályénak egyik
ülésén. A szakosztály javaslattevés végett bizottságot küldött ki, mely a nép művészkedő foglalkozása iránt való kedvnek ébresztése végett szemléltető bemutatásokkal kapcsolatos propagáló előadások 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 kézimunkaüzletek 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 építkezéseknek, mint utánzásra méltó példáknak üdvös
hatására s ezért a vasúti, iskolai, községi, egyházi,
valamint a földbirtokosok gazdatisztjei és cselédsége részére épülő házak megépítésénél a kellő
gondossággal kell eljárni, mert ezek hatása dönti
el rendszerint egy-egy helyiség építkezési módját.
IPARMŰVÉSZETI ZÚGTANFOLYAMOK. A kultuszig minisztériumhoz intézett egyik véleményező jelentésében az Orsz. M. Iparművészeti Társulat rámutatott az újabban egyre szaporodó iparművészeti
magántanfolyamokra és fölvetette ezek engedélyezésének és ellenőrzésének kérdését. A konkrét eset
az volt, hogy két fiatal ember, kik közül egyik előzően az iparművészeti iskolát látogatta, több vidéki
városban néhány hetes tanfolyamot hirdetett és a
fölhívásban megígérte, hogy e rövid idő alatt megtanítja a jelentkezőket a textilművészet sokféle technikáira, u. m. : a szönyegkészítés különböző módjára,
hímzésre, a csipke- és művirágkészítésre, szövésre,
batikozásra stb. Rendszerint iskolák vagy más középületek termeit veszik igénybe a tanfolyamok és
a 2—3 hét leteltével mi az eredmény ? Egy csoportfölvétel mosolygó arcokkal, amelyen a „Tanárok"
a legvidámabbak, mert bizonyára nekik volt a legtöbb hasznuk a tanfolyamból. A miniszter fölhívására a M. Orsz. Képzőművészeti Tanács foglalkozott 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 iparművészeti 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 kultuszminisztérium képviselője, a Szépművészeti és az
Iparművészeti Múzeum és az Áll amnyomda igazgatói, az 0 . M. Iparművészeti Társulat és a Bélyeggyűjtők 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 márciusban hozzák forgalomba.
CZŐNYEGKEDVELŐK EGYESÜLETE alakult meg
több lelkes műgyűjtő részvételével és megválasztották elnökül Csányi Károlyt, az Iparművészeti Múzeum igazgatóját, ügyvezető elnökül pedig
Ary Pál államtitkárt. Az új egyesület a májusjúnius 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 rendezzen be és ezzel alapját vesse meg az észtországi
agyagművességnek. Jakó tanárkodása mellett mintegy tizenöt év óta foglalkozik keramiával s a maga
erejével és páratlan szorgalmú feleségének támogatásával oly szép eredményeket ért el, melyek nemcsak itthon, hanem külföldön is híressé tették szerény, kis budafoki műhelyét. Egyelőre egy évre szerződött az eszt kormánnyal, mely helyes érzékkel
választotta ki a legalkalmasabb szakembert a kijelölt feladatra. Jakó tanár alapos készültsége, tanári
tapasztalatai és kötelességtudása biztosítékai annak,
hogy megtisztelő megbízásának teljes sikerrel fog
megfelelni.
THÉK-GYÁR ötven éves fennállását nagyszabású
A
bútorkiállítással ünnepelte meg, melyet 1923.
november havában a gyár üllői-úti törzsházában
és annak újonnan átalakított szárnyépületében rendezett. 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 vezetősége 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 hírnevének fentartásán.
LINGEL-GYÁR, a hazai asztalosipar e kiváló
A
reprezentánsa meleg szeretettel ünnepelte egyik
főnökét, leányfalusi Lingel Károlyt abból az alkalomból, hogy elérte a gyárban való munkálkodásénak 25 éves jubileumát. Jelentéktelen kis műhelyből fejlesztette ő János öccsével karöltve a sok
száz főnyi munkássereget foglalkoztató és gyártmányaival az ország határán túl is híressé vált
nagy gyárat s választékos ízlésével, valamint gyártmányainak technikai tökéletességével mindig becsületet tudott szerezni a magyar bútorművességnek. Ezekért az érdemekért a kormányzó a
két Lingel testvért a szakkörök általános örömére és megelégedésére kormányfőtanácsosokká
nevezte ki.
ELYREIGAZÍTÁS. Lapunk legutóbb megjelent
H
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 készítették.
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R. LÁZÁR BÉLA: FADRUSZ JÁNOS ÉLETE ÉS
MŰVÉSZETE. (Az Athenaeum kiadása, 201
oldal és LXXXV képtábla.) Most megjelent, díszes
kiállítású könyvében Lázár Béla nemcsak a nagytehetségű magyar szobrász életének és műveinek
leírását adja, hanem a jeles esztétikus egyben művészetelméletét is kifejti. Kezdi Fadrusz életével,
munkássága külső körülményeinek ismertetésével,
majd pedig műveit ezen elmélet alapján magyarázza. Ahogyan Lázár a mester életét, lelki fejlődését 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 becsesek a mesternek közzétett levélszemelvényei. Egyikmásikban 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 egyensúlyban 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 elhomályosítják.
Lázár Béta a művészeknek két csoportját különbözteti meg, az „absztrakt és a konkrét képzeletstruktúrájúakat". Kétségtelen, hogy a művészek
egyik fele a természetábrázolásban a közvetlen valóságtól elvonatkozni törekszik, másik fele pedig a
létezőket a maguk idő- és térmeghatározta képében,
a folytonos változás egy mozzanatában óhajtja megörökíteni. Azonban kérdéses, hogy ez a két különböző hajlandóság mennyiben befolyásolja a művészetek fejlődését és mennyiben determinálja minden
egyes művészeti korszak általános képét. Tagadhatatlan, hogy egyes korszakokban naturalista művészek mellett ideálistákat is láthatunk, olyanokat,
kik átalakítás nélkül akarják visszaadni a természeti képet és olyanokat, kik ezt átkomponálják,
így állanak a XIX. század második felének művészetében egyik oldalon az impresszionisták, a másikon pedig Puvis de Chavannes, vagy Böcklin. Efféle
különbséget találhatunk a quattrocentoban Donatello 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 legkülönbözőbb koraiból merít, nem adnak kielégítő
választ. Véleményünk szerint a két eltérő képzeletstruktúra semmi esetre sem két állandó erejű, egyformán ható hajlandóság. Különböző fokai vannak,
minden emberben különböző mértékben és keveredésben van jelen. És így olyan poláris ellentétet,
még inkább két ellentétes irányú művészetnek egyidőben való létét, minőt Lázár emleget,
inkább csak elméletileg feltételezhetünk, de gyakorlatilag kevésbbé állapíthatunk meg. Emellett lehetetlen 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 lóábrázolásokról közölt képek például senkit sem
győzhetnek meg arról, hogy miért minősíti Lázár
az egyiket absztrakt, a másikat pedig konkrét lóábrázolásnak. Meghatározása teljesen önkényes,
illetőleg tetszőleges. Sőt ezen ábrázolások egy része
elméletével is ellentétben van. Lázár szerint (160.
oldal) absztrakt jel ugyanis a szigorú profilban tartott 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 hivatkozik Michelangelora, pár igen szép és találó mondatot ír róla, de a nagy mester szobrászi műveit
mégis helytelenül fogja fel. így nem helytálló a Dávidnak és a mester későbbi műveinek magyarázata.
Michelangelo kétségtelenül inkább Dávidját komponálta reliefben, mint a Medici-sirok fekvő alapjait, melyeknek kontraposztjai, ellentétes tömegei

