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

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 hangsúlyozásával. Hiszen a festészetben is a látópont
határozottsága egyesül a mélységbe való törekvéssel. 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 hangsúlyozásával érhette el, melyet — a reneszánsz fölfogásának
megfelelően — az uralkodó homloknézet hangsúlyozásával kapcsolt össze. Michel Angelo a homloknézet fentartásával önmagát kötötte meg, de ezzel
a megkötéssel még inkább fokozta a belső energiák feszültségét. E kötelékeket és feszültséget majd
a barokk oldja fel, mely a végtagokat a tömegből
kiszabadítja, a körvonalakat fellazítja és a homloknézet 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 alkotása. Vagy — hogy egy egészen más művészi korszak 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.

zését. Pedig ezeknek lelkiismeretes taglalása helyénvalóbb lett volna, mint az absztrakt és konkrét
művészi felfogás elméletének sokszor téves adatokkal 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 reneszánsz falfestészetének monumentális egyszerűsítése
és Leonardo sfumatoja Donatello és Mino da Fiesole fényárnyhatás kereséseit" vonta volna maga
után 1 Eltekintve az utóbbi példa időbeli elcsuszamlásától, 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 megelevenítése, szerkezetének felismerése, a csoportkompoziciók 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, különösen a könyv második részében, nem egyszer
homályos. Mit ért például Velasquez „objektív impresszionizmusa" alatt (143.oldal), vagy mi az értelme
a következő mondatnak : „S minthogy ez a művészet is a királykultuszl szolgálta: a két képzeletstruktúrájú művészek a maguk egyénisége szerint
oldották meg feladatukat" ?

A hosszúlélegzetű művészetelméleti és művészettörténeti fejtegetéseknek ellenére, Fadrusz két legfontosabb alkotásának, a pozsonyi Mária Teréziának
és a kolozsvári Mátyásnak lényegét és egymásból fejlődő művészi gondolatát Lázár nem fejti
ki világosan. Mária Terézia lovasszobrát Fadrusznak tér közepére kellett konponálni, ezért a mester
itt olyan csoport alkotására törekedett, mely lehetőleg minden oldalról gazdag és kielégítő kontúrmegoldást nyújt. Lovasszobornál az oldalnézeteket a ló profilja alkotja, de nehézségbe ütközik a
mellső és hátsó oldal megoldása. Ezt Fadrusz a
két szembenálló mellékalak hozzáfűzésével igyekezett biztosítani, mellyel a csoport frontját hangsúlyozta. így a pozsonyi Mária Terézia-emlék nevezetes, ha nem is tökéletes példája a szabad térre
elképzelt, mindenünnen látható lovasszobornak.
Egyszersmind plasztikai megoldása egy olyan művészi feladatnak, melyet tulajdonképpen csak a minden oldalán egyforma architektonikus emlékmű
képes megvalósítani. így a bécsi Mária Teréziaemlék 1 Centrális építmény, melynek különböző tengelyeit a mellékalakok szobrai hangsúlyozzák és
amelynek tetejét Mária Terézia ülő alakja kupolaszerűén koronázza. A kolozsvári Mátyás-szobornál
Fadrusz a hátsó nézet teljes kikapcsolásával még
inkább a homloknézet kiemelésére törekedett. Megoldásának zseniálítása abban rejlik, hogy egyfelől
határozott homloknézetet adott alkotásának, másfelől pedig a lovas alak körvonalait az oldalnézet
számára biztosította. Mária Terézia mellékalakjai
itt lekerülnek a talapzat elé, ezáltal a ló profiljának szép kontúrjai kitűnően érvényesülnek. És
mennyire megfelel ez az átalakulás a márvány és
a bronz anyaga közötti különbségnek is.

Mindezek a gyengék a munka figyelmes átdolgozása mellett elkerülhetők lettek volna. És az
átdolgozás folyamán Lázárnak talán sikerült volna
anyagát is jobban kiegyensúlyozni, Fadrusz művészetének jellemzését az elméleti részből plasztikusabban kiemelni. Pedig Lázár könyve, még az
általa túlbecsült elméleti rész is, érdemes munka.
Fadrusz életéről szóló fejezeteiért, az ebben foglalt adatokért meg egyenesen határozott és őszinte
elismerés illeti a szerzőt. Éppen ezért az előbb
említett hibák, ha kifogásolhatók is, mégsem homályosíthatják 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, szoborművek illusztrálására nem alkalmasak — az
Athenaeum nagy áldozatkészségét dicséri.
Ybl

Ervin.

ÖNYV-SIGNETUMOK.(VéghGyula: Budai könyvK
árúsok jelvényei. 1488—1525.) A BibliophilTársaság valóban ínyenceknek való csemegével ked-

veskedik, mikor ez évben tagjainak ezt a könyvet
ajánlja fel. A tizenötödik század végén és a tizenhatodiknak elején érte el a könyv-signet mindenfelé
s így nálunk is virágzását. Akkor, amikor a nyomtatóipar kezdetén még élénken érezték a kézzel írt
kódexek díszítő feladataiból a nyomdászra hárult
kötelességeket. A gond és szeretet, mely a kéziratos könyv illuminátorát jellemezte, tovább él
a piros és fekete, nagyrészt fába metszett könyvkiadó- és nyomdászjelvényekben s elragadtatással
nézzük ezeknek a monogrammoknak és címereknek
biztos vonalvezetését, nemes reliefjét, mely a márLázár könyvének nagy apparátusa — mint mon- ványba vésett kőfaragó-jelekre emlékeztet. Végh
dottuk — elnyomja Fadrusz alkotásainak jellem- 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.
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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.
4*
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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.
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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.
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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.

hajóállomástól, mint kiindulóponttól vezeti egyre
feljebb és egyre beljebb a vár képzeletben rekonstruált belsejébe a turistát és így bizonyosan hasznos kis vademecumja lesz ez a könyv minden kirándulónak, de elsősorban az ifjúságnak, melynek
kalauzai és ciceronejei így egy olcsó és nagyon
INOM FICKÓK. A Franklin Társulat kiadásában jól értékesíthető kis könyv birtokába juthatnak.
egy kedves verses képeskönyv jelent meg; pattogó rigmusainak szerzője az újabb elbeszélő litteAGYAR-HÚNMONDÁK címmel a Rigler József
raturánk közkedveltségű, finom tollú írója, Bartóky
Ede r.-t. kiadásában szép mesekönyv jelent
József, színezett tréfás rajzai pedig széptehetségű meg, melynek egész oldalt betöltő 12 színes képét
leányát. Szőny iné Bartóky Ducit vallják mesterüknek. jeles grafikusmesterünk, Helbing Ferenc tervezte és
Ez egyike azoknak a vidító, kacagtató, a gyermek rajzolta kőre. A legendás magyar őskor alakjai:
lelkéhez közel férkőző képeskönyveknek, melyeket Hunor és Magyar, Buda, Attila, Emese, majd a hona fiatalság mindig szívesen el-elnézeget, sokszor foglalás vezérei, élükön Álmossal és Árpáddal, végül
elolvas és amelyeknek minden nyomtatott szavát Szent István és Szent László emelkednek ki a dús
csakhamar betéve is tud. Ilyen elfelejthetetlenek művészi képzelőerővel megkomponált, hatásos képekpéldául a német Wilhelm Buschnak páratlan nép- ről, melyeket egyszerű, világosnyelvezetű szöveg kísér.
szerűségű Max und Moritz-jából magyarrá vált két Őszinte örömmel és gyönyörűséggel lapoztuk át ezt a
imposztor, Marci és Miska pajkos csínjait magyarázó színmagyar képeskönyvet, mely művészi kvalitásai
bökversek és bizonyos, hogy aki azokat valaha és hazafias szellemű tartalma miatt megérdemli,
elolvasta, most is tudja még. Bartóky rövid léleg- hogy ifjúságunk széles köreiben elterjedjen. Bolti
zetű s mulatságos históriáiénak végén is kibonta- éra 15 ezer korona.
kozik az erkölcsi tanulság, mint az előzményekből
természetesen leszűrődő igazság oly magától érteR. ALEXANDER KOCHNAK, a hírneves darmtődően, hogy azt másként elképzelni nem is lehet.
stadti kiadónak két folyóirata, a Deutsche Kunst
A képek rajzmodor szempontjából az egykor híres und Dekoration és az Innen-Dekoration
új évMeggendorferre emlékeztetnek, éppoly leegyszerű- folyamaikat a rendesnél is pazarabb tartalmú füzesítettek, világosak, egészséges humorral telítettek és tekkel indították meg. Utóbbi folyóirat ezidei első
csupán az illető alak vagy jelenet érzékeltetéséhez számának javarészét egy magyar művész, Kozma
elengedhetetlenül szükséges dolgok ábrázolására Lajos újabb alkotásairól készült képek és a hozszorítkoznak. Örülnénk, ha mennél gyakrabban alka- zájuk kapcsolódó méltató cikk töltik meg. A lakáslom nyílnék a fiatal művésznő illusztráló talentumá- művészet körébe tartozó kérdéseket, újabb jelennak érvényesülésére.
ségeket és kiválóbb alkotásokat gondos figyelemmel
kíséri, ismerteti és gyűjti ez a derék folyóirat, mely
HPARCZAI GYÖRGY: HOLICSI KÉPESKÖNYV. komoly oktató munkát teljesít a belső architektúra,
1 A Szent István Társulat kiadásában a kará- a bútorművesség és az iparművészetnek az otthon
csonyi könyvpiacon a fenti címen több elbeszé- szépítésére szolgáló minden ágában és hatásának
lésből álló könyv jelent meg, melynek egyrésze a nagyrésze van Németország lakásberendező művéholicsi fajanszgyár történetét eleveníti meg kedves szetének fellendülésében. A Deutsche Kunst und
közvetlenséggel, egyszerű, zamatos magyarsággal. Dekoration pedig, mely a képzőművészetet és iparAz elbeszélések folyamán nem egy, tényleg létezett művészetet egyaránt szolgálja meleg szeretettel és
alakjával ismerkedünk meg a nagy hírre vergődött lelkesedéssel, régi, kedvelt lapja a művészeknek és
gyárnak. A királynő fazekasai, A kertész fia, A a művészet barátainak. Az utóbbi években talán
meiszeni vendégek, Ádám koponyája, Meseország, kissé túlságosan balra kanyarodott s hasábjain
Páter piktor, Madár a hálóban, Háborús villámok különös előszeretettel szerepeltette a szélsőséges
és Levélhullás címen, kilenc elbeszélésbe fogta művészi irányok képviselőit, de mintha megnyugössze Tarczai a fenti tárgyat, mely érdekességével tatni akarna az aggódókat: időnkint illő kegyelettel
végig leköti figyelmünket. A könyv címlapját Jaschik foglalkozik a letűnt korok remek alkotásaival és
Álmos a holicsi fajanszok stílusában, a tőle meg- elfogulatlanul méltatja a konzervatívabb művészet
szokott művészettel rajzolta meg.
Csk. mestereit is. Nyomdatechnikai szempontból mindkét
folyóirat elsőrangú.
VISEGRÁDI VÁR. írta : Ernyey József és Lux
A jeles kiadó harmadik folyóiratának a Stickereien
Kálmán dr. A Műemlékek Országos Bizottasszonyok
sága adta ki ezt a csinos, szépen illusztrált kis und Spitzen alcíme: Művészetkedvelő
könyvet. Abből a helyes elvből indulva ki, hogy lapja. Most, amikor szerte a világon a nők époly
ennek a csonka országnak megmaradt igen-igen komolysággal készülnek a különleges női kézikevés műemlékét nemcsak konzerválni és esetleg munkák által nyújtott életpályákra, mint akárrestaurálni kell, hanem elsősorban a most élő nem- mely más élethivatásra, különösen megbecsülni
zedékek kegyeletes szeretetébe ajánlani, iratta meg való az az artisztikus tanítás, mely e folyóirat
népszerű kalauzainak elsejét a Nemzeti Múzeum minden száméból olvasónői felé árad. Az egyes
tudós archeológusával és a budai vár kiváló rekon- számok, amelyek gazdag rovataikban a kézimunka
struálójával. Mondani sem kell, hogy okos gon- minden ágát képekben és szövegben aprólékos
dolat volt, amelynél a szerzők összekapcsolása is gonddal bemutatják, voltaképen nem mintákat,
szerencsésen történt. Mert Ernyey pompás adat- másolásra való példákat nyújtanak, hanem gondolatkészséggel és a könnyed elmondás világosságával keltő tanulságokat akarnak nyújtani. A folyóirat
tárja fel előttünk a visegrádi vár történetét, míg szerkesztője vallja és hirdeti, hogy a művészet ott
Lux Kálmán az ő tőle már megszokott aprólékos- kezdődik, ahol valaki élményeket, igazi értékeket
sággal tudja minden kőtörmelék s minden mohos tud önálló formában kifejezni. Ennek megfelelően
márványdarab hajdani életét egy . művelődéstörté- minden egyes számában arra törekszik ez a folyóneti kép egészébe beilleszteni. Ügyes ötlettel a irat, hogy egy-egy kitűnő lakásberendezés, a szégrafiai tanulmányainak eredményeit adja itt e
könyvében, elsősorban grafikusművészeinknek nyújtott előkelő példákat, stílusra serkentő tanulságokat, úgyhogy ennek alig maradhat el a hatása
a nemesebb értelemben vett könyvművészetünkben.
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pen terített asztal, vagy a finom nippek bemutatásával hasson ízlésükre és egy harmonikus szépségszomjat 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 m a g á t : a művészetkedvelő asszonyok lapja. Melegen ajánljuk mind
a három folyóiratot a művészet iránt érdeklődő
közönség figyelmébe.
UND GESCHMACK a címe a berlini hírneves
STILFlatow
& 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 belsőépítésznek mappájából válogatott artisztikus bútorvázlatait foglalja magában. Schmutz doktor a lakásművészet történelemfejlődését ismerteti s e fejlődés
törvényszerűségéből vonja le következtetéseit; MeierGraefe pedig kultúrpszihológiai szempontból foglalkozik a bútorzat formaváltozatainak kérdéseivel
s a nála megszokott kissé nyers őszinteséggel,
de mindig szellemesen mondja el nézeteit. Ebből
az érdekes könyvből csupán 400 számozott példányt nyomattak; könyvpiacra csak 200 került.

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
KÖRÉBŐL
AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT a
Magyar Iparművészet legutóbb kiadott számának megjelenése óta több ülést tartott. Június hó
5-én megalakították a bizottságokat s az igazgatóságot. 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 választmány kiegészítette magét a következő meghívott
tagokkal: dr. Csupor József, Hikisch Rezső, Holló
Mihály, Kovács Erzsébet, Mattyasovszky Zsolnay
Tibor, Mátrai Lajos és Zadubánszky Irén. Szeptember hó 24-én az igazgató előterjesztéseinek meghallgatása után a választmány az Andrássy-úti régi
műcsarnok földszinti helyiségeinek a Társulat részére 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 október végéig való meghosszabbítását kéri azzal, hogy
amennyiben akkor a Társulat neki nem biztosíthatná a megélhetéshez szükséges fizetést, ő kénytelen 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 választmány a titkárnak megadta a kért szabadságot s
meghatalmazza az igazgatót, hogy az ügyvitelhez
elengedhetetlenül szükséges személyzetet a kilépettek helyére ideiglenesen alkalmazza. Ezután a
választmány az igazgató javaslatára megvitatja a
tagdíjak emelésére vonatkozó megokolt előterjesztését, 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 megfelelő példányszámban való előállítása nyolcmillió
koronánál többe kerül s ennélfogva elhatározza
az alapszabályoknak olyaténképen való módosítását,
hogy a tagsági díjak a megváltozott pénzviszonyoknak megfelelő módon emelhetők legyenek. Ezért a
rendes tagsági díjat évi 20 (húsz) aranykoronában
állapítja meg, mely összeget a választmány a gazdasági viszonyok mérlegelésével a tagok javára mérsékelheti. A rendes tagsági díjakkal arányosan emelkednek 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 megváltoztatását, amelyek a régi alapon meghatározott összegekről szólnak. Végül az alapszabálymódosítás foganatosítására szükséges rendkívüli közgyűlés idejét október
14-ére, határozatképtelenség esetén pedig ugyanazon 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 alapszabályok módosítására vonatkozó javaslat felett
való határozathozatal volt. Az elnöklő Szablya
Frischauf Ferenc alelnök és Györgyi Kálmán igazgató megokoló felszólalásai után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a választmánynak a tagsági
díjaknak aranykoronákban való megállapítására,
illetve az alapszabályok idevonatkozó és az aranykoronákban 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 akadályozott elnökség távollétében felkért Bartóky József
dr. választmányi tag elnöklésével 1923. december 18-án
tartott ülésén az igazgató jelentette, hogy a vallásés közoktatásügyi miniszter a f. év második felére
— egyelőre a mult évi költségvetés szemmel tartásával — 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 színvonalú lapja fentartásával a magyar művészi kultúrának 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 földszintjének a Társulat céljaira való átengedése érdekében 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 kisplasztikái pályázatokra szóló egymilliós alapítványét,
valamint a TÉBE-nek a Társulat részére megszavazott 1,500.000 koronás és a Magyar Iparművészet 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 egybehivatta a propaganda-bizottságot a tervezett iparművészeti 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 részvénytársaságnál vállalt állást, nem láthatja el többé a
Társulatnál viselt tisztséget. Keleti Ilonkát irodatisztté, Andráscsik Klarisszát pedig irodasegédtisztté
nevezi ki.
AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULATválasztmánya 1923. december hó 27-én az AngolMagyar Bank helyiségében Seenger Béla Társ. alelnök
elnöklésével ülést tartott, amelyen az igazgató jelentést tett a propagandabizottság megállapodásairól.
Eszerint az Angol-Magyar Bankkal folytatott tárgyalások eredményét a bizottság helyesléssel tudomásul vette, nevezetesen elfogadta Magyar Pál bankigazgatónak az iparművészeti részvénytársaság megalakítására irányuló javaslatát. A részvénytársaság
gazdasági alapot kíván adni a Társulat jövő munkásságának. Módot nyújtani úgy a beérkezett, mint
a kezdő tehetséges erők megfelelő foglalkoztatására
és érvényesülésére. A részvénytársaság egyik feladatául 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 Társulattól. Az alakítandó részvénytársaság intézményesen biztosítana megfelelő számú tagsági helyet
igazgatóságéban a Társulatnak, a bírálóbizottságban pedig a majoritást. Ezzel szemben a lap szerkesztése kizárólagosan a Társulat ügye marad, sőt
a szerkesztőnek vétójoga lesz a hirdetések elfogadásénak 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
választmány elhatározza a társulati tagoknak
kategóriába való sorozását és pedig:
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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, orvosok 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 magának a választmány a jogot, hogy a díjak összegét
revízió alá vegye. Az alapító- és pórtolótagok tagsági díja egyelőre 500.000 K, illetve 1,000.000
korona. E határozat kimondása után az ülésnek
vége volt.
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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, melyekből 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 igazán jó anyagból készüljenek. Műselymet és egyéb
hamis látszatot mutató szurrogátumokat az amerikai lelke mélyéből megveti és ebben igaza is van.
Ilyenfajta tákolmányok tehát Amerikában nem értékesíthetők. 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 legkisebb pénzegységre kalkulálja az árakat. Ha tehát
vásárol, megállapítja a felhasznált anyag értékét,
kiszámítja az amerikai viszonyok figyelembevételével az elkészítéshez szükséges időt és munkabéreket 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 biztosítson 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

