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

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 szolgálnak, tehát valamire használhatók. Ha tehát olyan
árút akarunk Amerikába szállítani, melynek mirevalósága nem szembeötlő, akkor a szállítónakalkalmas
módon meg kell magyaráznia, hogy azt miképen
és mire használhatjuk. És itt egy okos ötlet biztosíthatja 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 dísztárgyakat stb.) és hogy előnyt adjon a könnyen
tisztántarthatóknak, nehogy a törülgetéssel és tisztítással kelljen bajlódnia. Tehát szívesebben veszi
az egyszerű, világos formájúakat mellőzi a komplikáltakat.
5. Ismeretes, hogy az amerikai ízlés meglehetősen 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 bemutatott 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.
ÉS AZ ÉPÜLETDÍSZÍTÉS. A
A SZOBRÁSZOK
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 hatósághoz memorandumot fognak intézni. Ebben e
hivatal közbenjárását fogják kérni a hatóságoknál
oly irányban, hogy a középületek művészetének
fokozáséra a szobrászok nagyobb mértékben jussanak szerephez, mint eddig. Előterjesztésükben kiakarják fejteni, hogy a kor szellemével természetszerűleg együttjéró takarékosság nem jelenti szükségképp egy épületnél a plasztikai dísz tökéletes
mellőzését. Az épületeknek az a rendeltetésük is
megvan, hogy saját korukon túl is hirdessék a kultúrát, 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 teljesen elfeledkeznek arról a kötelességükről, mely
elsősorban a mai közfunkcionáriusokra, mint a
hajdani mecénások utódaira a szobrászat fejlesztése
körül hárul.
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UTURISTA JÁTÉKOK. A mostanában bezárult
monzai kiállításnak egyik érdekessége volt egy
csomó futurista játék, amelyeket Depero olasz iparművész 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 festményekről ismert sémák szerint jelképezni. Deperonak
ezekkel a játékokkal főleg Marinetti és barátai körében nagy sikere volt s egy bábszínház részéről is
megbízást kapott egyes darabok figuráinak a megtervezésére.
DREZDAI BÚTORVÁSÁR. A lipcsei vásárral
A
kapcsolatban ezúttal mér másodízben egy
bútorexportvósárt rendeztek a legnagyobb szász
és sziléziai bútoroscégek. Ez a nem a nagyközönségnek, hanem a kereskedelemnek szánt vásár igen
heves kritikákat váltott ki a szakirodalomban és alkalmat adott azoknak a hibáknak ostorozására, melyek
a mi bútorárúházainkban is lépten-nyomon szembeötlenek. Amíg ugyanis feltűnő az a technikai javulás
mely ezeken a nagyiparilag előállított ebédlő-, hálószoba és egyéb berendezéseken évről-évre mutatkozik, másfelől az a dekoratív pátosz, mely formáikat egyre inkább a „stilizmus" elmúlt évszázadaiba viszi vissza, annál inkább elítélendő. A
németeknél — csakúgy mint minálunk — elsősorban
a forradalmak után meggazdagodott
parvenük
pompaigényeit igyekszenek a bútorgyárak szolgálnia sokféle késői reneszánsz és bárok Ízlésű bútorral, 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.
COMMISSION INTERNATIONALE DE LA COA
OPÉRATION INTELLECTUELLE megbízásából
Sir Drummond, a Népszövetség főtitkára a magyar
kulturális életre vonatkozó kérdőívet küldött a magyar kormánynak, mely részletes elaborátummal
válaszolt és ebben a többek között a következőt
írja: „La revue intitulée Arts décoratifs hongrois
(Magyar Iparművészet) parait déjá pour la XXIV-e
année. Elle est obligée de se passer de toute illustration." De még lesújtóbbá teszi a helyzetet, amiről 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 ponton s visszafoglaljuk régi pozíciónkat a művészeti
lapok sorában.
AUL KIS. Egy névvel találkozunk most sűrűn a
P
francia művészeti folyóiratokban 8 evvel a névvel kapcsolatban igen érdekes kovácsolt vasmunkákat látunk mindannyiszor. Hol egy modern lakásberendezés 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, melynek 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 rennép ízlésének világhíréhez hordja a mozaikköve- < j e z é s i munkálatokkal megbízottak megfeszített erőket. 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.
még-s
elkészülhetett
6
m e g n y i t á s napjára. Az is
ismeretes, hogy nyomorúságos anyagi viszonyaink
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MONZA. A magyar iparművészetnek külföldi sike-

.
reit, különösen olasz földön szerzett dicsőségét
- egy új név gazdagítja: Monza. A háború után elsőízben történt, hogy a mi iparművészeink meghívást
kaptak egy nagy kultúrnemzet nemzetközi kiállítására, a Milánó közelében levő királyi kastély ily
célú felavatására, mely ezentúl kétevenkint fogja ott
a különböző nemzeteket vendégül látni. A kereteiben impozáns, anyagában értékes magyar osztályt
MarotiGéza, az ő sokszor kipróbált mstallacios tehetségével ezúttal is derék munkatársaival, Leszkovszky
Györggyel és Greff Lajossa úgy rendezte be, hogy
a kiállított művészi munkák teljes szepsegűkben
érvényesülhessenek Annál nehezebb volt ez a
feladat, mert a többi nemzetektől elteroen mi csak
apróbb tárgyakat lakásdíszítő és egyház művészét.
alkotásokat küldhettünk le es egy meglehetősen
gyorsütemű szervezőmunka hianyait kellett a szervirozás eleganciájával kiegészíteni. Mégis elmondhatjuk, hogy bútorművességünk ereje nélkül is
fogalmat tud unk nyújtani a külföldnek kisp asz ikánk és grafikus muveszetunk, kerámiánk es plakettgazdagságunk, ötvösalkotasaink es himzeseink,
szőnyegkészítő iparunk és bronzmunkamk nagy
fejlettségéről. Az utolso nyolc-tíz esztendő legjava
alkotásait fogta itt egybe a rendezőség. A Zsolnaygyár az ő kényesízlésű modelljeivel épúgy képviselve volt, mint a legfiatalabb, expreszionizmusra
hajló díszítőművészet és a gödöllői szőnyegeknek
épúgy helyük jutott, mint a fiatal rézkarcolóknak,
könyvillusztrálóknak. Külön csoportot alkottak azok
a modern egyházművészeti vitrinák, melyekért nagy
dicséreteket kaptunk a legkényesebb olasz kritikai
fórumoktól. Habár maguk a kiállított műtárgyak
ékesszólóan beszéltek is magukért, mégis nagy
érdeklődést keltett az az olasznyelvű előadás,
melyben a kiállítás rendezőinek felkérésére Gerevich Tibor ismertette nagyszámú hallgatóság előtt
a magyar iparművészet reneszánszkorbeli gazdagságát és mai vezető szempontjait. Ugy ennek az
előadásnak, mint a kiállításnak magasrangú látógatói s az egész olasz műkritika nagy érdeklődése, elismerő tanulmányaival annak bizonysága
volt, hogy a kiállítás erkölcsi sikere megérte az
érte hozott anyagi áldozatot, fáradságokat, mert
„ szellemi hatalmunknak, és kultúránk fölényének
igazi diplomáciai képviselete volt a monzai művészeti anyag.
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A
k i á M á s nagy
díjával
, Q m a d'onore)
Olaszországon
kívül csak két
tüntettek ki: a franciát és a
magyart.
csoporíof
E l e g n a g y o b b kitüntetésből Franciaországnak jutott
bútoriparművész), Angiiénak
még
egy {Ruhlmani
( a n g 0 | p j a ^ t ) , Magyarországnak pedig még
egy
Iskola és Meyer- {
k e , t ő fOrsz. Magyar Iparművészeti
Megyer Antal), úgyhogy a külföldieknek ítélt hat !
legtöbbet, a felét Magyarország *
n a g y dij közül a
kapta.
következő kitüntetés a díszoklevél (diploma
A
donoré), melyből az összes nemzetek közt, beleé r t v e a z 0 i a s z c s o p o r t o k a t , ötvenet osztottak szét.
E b b ö l n y o l c a t magyar kiállítók visznek haza, akik
a z 0 n k í v ü l két arany- és egy ezüstérmet nyertek el.
úgyhogy az összes magyar kitüntetések száma
húszonegy. A magyar kitüntetések listája a követegész magyar csoport, Orszák e z ő . Nagy jjj .
Magyar Iparművészeti Iskola,
Meyer-Megyer
gos
A r l ( a ;_ Díszoklevél: Fővárosi iparrajziskola, ZsolnayImre, Borszéky
Frigyes,
g y ó r a k i Jeles Ede, Simay
M a g y a r Művészi Kerámiai Műhely, Ligeti Miklós,
józsef m űbútorgyár, Iparosok Orsz. Központi
Kiss
Szövetkezete.
Aranyérem: Damkó József, Turáni szőnyegek.
Ezüstérem: Bánffy Miklós gróf, Beck Ö. Fülöp,
Berán Lajos, Ecclesia egyházművészeti részvény- |
társaság, Lechner Jenő,
Leszkovszky
György, S
Kertész K. Róbert, Magyar Művészeti Műhely. Ez a
siker( é H ü n k

körülmények

|
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el e z e n
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ellenére

nemzetközi

A magyar kormány tudvalevően csak későn, utóbbiak közül Kertész K. Róbert elnyerte Milánó
1922. végén határozta el magát arra, hogy eleget városának
nagy ezüstérmét,
az egyetlen éremtesz Olaszország ismételt meghívásának és részt kitüntetést, mely olasz hatóságok vagy városok
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részéről a külföldnek jutott, míg a többit az adományozók 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 magyaros 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 rendezőbizottságának elnöke fogja kézhez kapni. A zsűri
külön kiemelte Maróti Géza tanárnak zseniális
installációját, amely a nagydíj odaítélésének szintén fontos tényezője volt s felkérte a kiállítás vezetőségét, hogy ezt a művésszel külön iratban közölje.
A zsűri plasztikai műveket csak annyiban vett a
díjazásnál tekintetbe, amennyiben rendeltetésüknél,
anyaguknál vagy technikájuknál fogva az iparművészet tágabb fogalma alá vonhatók, tehát kerámiai műveket, terrakottákat, plaketteket, érmeket,
dekorációs faragványokat stb. Mint valójában képzőművészeti — s nem iparművészeti — ég a díjazásból ki volt zárva a grafika is.
A monzai kiállítás nemcsak iparművészetünknek 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 vilégkonkurrenciába az úgynevezett
utódállamokkal,
melyekkel szemben fényesen mutatta ki fölényét.
Az impozáns magyar díjazásokkal szemben a csehszlovák 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 harmincnyolcadik 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, lámpaernyők, 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 ellanyhulását, 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 eredmény elég kielégíthetőnek mondható. Ámde meg
kell vallanunk, hogy az ezen a kiállításon bemutatásra 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 felfrissítve a bemutatott anyagot — megszakítás nélkül értékesítheti a kiállítók — elsősorban pedig a kisebb

műhelyek — készítményeit, akkor egyrészt azáltal,
hogy ezekkel folytonosan érintkezhetik, befolyásolhatja, irányíthatja őket és mór az év alatt készülhet
a karácsonyi kiállításon várható nagyobb arányú forgalomra ; másrészt pedig éppen kiállításának állandósulása 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 rendezett 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 Iparművészeti Múzeum nagy csarnokában. A kiállítás
anyaga felöleli az antik görög és római, a reneszánsz- 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 vonalakban bontakozik ki az 1925-iki párisi világkiállítás 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 kiállítási terület Páris szívében, a Szajna mindkét partján, 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 mindazokat a díszítő művészeti ágakat, melyek az
építészetnek, a bútorművességnek, a divatművészetnek, 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 pályázatokat az egyes épületekre. S aki az újabb iparművészeti 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 fogják 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 előmunkálatokat és mór most biztosítják megfelelő
megrendelésekkel a magyar osztály magas színvonalát 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 ezekkel, akkor jobb ha — hivatkozva szegénységünkre —
idejekorán lemondunk a kiállításon való szereplésről. A már hónapok óta tartó húza-vonával pótolhatatlan időt vesztünk. Mennél később kezdjük
meg a munkát, annál nehezebben és drágábban
jutunk mindenhez. Hebehurgyán összehordott kiállítási 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

SZAKOKTATÁS
IPARMŰVÉSZETI OKTATÁSUNK KIÁLLÍTÁSA.
1 Iparművészeti Múzeumunk főigazgatója. Végh
Gyula érdekesnek és tanulságosnak Ígérkező kiállítás rendezését javasolta a M. Orsz. Képzőművészeti
Tanács egyik ülésén. Együttesen akarja bemutatni
iparművészeti oktatásunk egészét, hogy ezzel áttekinthető képét adhassa az oktatás különböző ágazatainak és az elért eredményeknek. A tervezet szerint
a M. kir. Iparművészeti Iskolán kívül a Székesfővárosi iparrajziskola ide tartozó tanfolyamainak
és műhelyeinek oktatása, valamint a kereskedelemügyi minisztérium főhatósága aló tartozó ipari szakiskolák is szerepelnének ezen a kiállításon, mely
ez év szeptember havában nyilna meg az Iparművészeti Múzeumban. Örömmel fogadtuk Végh
Gyula főigazgató indítványát, melynek megvalósu-

lását kívánjuk, mert a kiállítás érdekes bepillantást
engedne a közönség szélesb köreinek és iparművészeti oktatásunk — eddig meglehetősen elzárkózott — 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 szervezetében 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 egyhangúlag a tanárok többségének javaslatát ajánlotta a miniszternek elfogadásra. E szerint az igazgatás az eddigi igazgató vezetésével négy tanárból
álló tanácsnak feladata lesz. A kisplasztikái osztály beleolvad a díszítő szobrászati osztályba és
lényegesen megváltozik majd a textil-szakosztály
jellege és tanításának anyaga, úgyszintén az eddig
fennállott síkdíszítményes osztályé is.

A vezetése s tanításának

M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA MOSTANI

iránya ellen már az új
igazgatóság és több új tanár megbízatása óta a
művészek egy része harcot indított, mely szenvedélyes sajtónyilatkozatokban és művész-gyűléseken
elhangzott heves támadásokban nyilvánult. Minthogy 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 legilletékesebb 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 megoldást 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, MegyerMeyer 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.
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télyaiban is megjelent, hogy előadásokat tartson és
ezzel terjessze a művészetek megértésére és élvezetére vezető ismereteket. Emellett széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki és lapunkat többször
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM EGGER-SZOBÁJA. fölkereste magvas, érdekes cikkeivel.
Régen esedékes adóságát rójja le az Orsz. M.
Iparművészeti Múzeum néhai Egger Henrik gyűjte- CTEINLEN MEGHALT. Röpke, pár soros kis hír a
ményének végleges felállításával. A múzeum pénz- " magyar lapokban és alig nyúlfarknyi megemléügyi helyzete ezideig nem engedte meg, hogy a
nagyértékű gyűjteményt az örökhagyó végrendeleti kezés a francia folyóiratokban jelenti, hogy a francia
intézkedése értelmében együtt, mint néhai Egger grafika egyik újkori főképviselője, Steinlen Theophile
Henrik gyűjteményét a hozzá méltó keretben kiállítsa. Alexandre meghalt Párisban, hatvannégy éves koráEgy mecenás nemes áldozatkészségének köszönhető, ban. A mai nemzedék kissé hálátlan és gyorsan
hogy ezt a tervét a múzeum most megvalósíthatja. felejt: Steinlen nemcsak a francia espritnek, hanem
Schmidt Miksa, a hírneves bútorgyáros és lakberen- az egész modern plakátstílusnak is egyik legerededező, aki mindig meleg érdeklődéssel kisérte az tibb képviselője volt, akinek neve olvastára a víg
Iparművészeti Múzeum kulturális törekvéseit, aján- és könnyed montmartrei szellem összes pajkossága,
latot tett, hogy az Egger-gyűjtemény kiállítására szentimentalizmusa és költői tartalma felfeslik előtkiszemelt helyiséget saját költségén a megfelelő falburkolatokkal és stucco-díszítményekkel berendezi. tünk. Mint festő, mint grafikus és mint iparművész
Elismert szakértelme és jó ízlése teljes biztosítékot a faldíszítéstől a könyvillusztrációig és a balletnyújtanak arra nézve, hogy a múzeum Egger-szobá- díszletekig igen sokféle művészi ágban tevékenyjában egy minden tekintetben elsőrendű gyűjtemény- kedett, de mindenütt egyformán a Mimi Pinsonok
nek méltó keretet ad. Néhai Egger Henrik nem gyűjtött s a montmartrei költészet édes muzsikáját, a szűzi
valamely előre meghatározott rendszer szerint, hanem romlottság naiv költészetét szólaltatta meg. Egész
az egyetlen szempont, mely őt a gyűjtésben vezérelte sereg magyar rajzolót, plakátművészt és könyvs amelytől nem tágított, a minőség volt. Kizárólag illusztrálót tudnánk megnevezni, aki a nyolcvanas
elsőrendű és kifogástalan fentartású műtárgyak iránt és kilencvenes évek végén Párisból hazatérve, az ő
érdeklődött; ebben leli magyarázatát hátrahagyott
gyűjteményének aránylag csekély darabszáma. Az könnyed, lebegő alakjainak, impresszionista vázlat57 darabból álló gyűjtemény műtárgyai három cso- szerűségének vonaljátékaival népesítette be a plakát
portra oszlanak : ötvöstárgyak, bronzok és bútorok. és a könyvlap síkjait. Az utókor valamikor talán
Az ötvöstárgyak közt első helyen említendő egy egy csírájában elvetélt stílus megteremtőjét fogja
páratlan szépségű rokokó aranykehely. Rendkívül benne keresni, a jelenkor értetlenül engedte feleértékesek a reneszánsz ötvösművek és ékszerek, désbe és nyomorba merülni a vidámság és ifjúság
melyek közt kilenc darab magyar eredetű. A bron- öreg művészét.
zok túlnyomólag olaszok és a reneszánsz idejéből
származnak, igen figyelemreméltóak ezek közt, mert
ERCHE. A monzai kiállítás gazdag nemzetközi
nagyon ritkák a reneszánsz állatalakok. A kizáróJ
anyagában méltó feltűnést keltettek egy Düssellag francia eredetű bútorok elsőrendű minőséget
képviselnek. Ezekhez még néhány jelentékeny darab dorfban született, norvég építész családból származó
csatlakozik, mint Báthory Istvánnak 1586-os év- és Italiában élt művész alkotásai, a tavaly elhúnyt
számmal jelzett színes viaszból mintázott relief- Hans Lerche kollekciója. A modern iparművészetnek
arcképe, továbbá egy XVIII. századi francia, ú. n. egyik legfinomabb, legsokoldalúbb és legkultúrálSavonnerie-szőnyeg és két XVI. századi svájci üvegtabb tehetségét ismerte itt meg a világ. Az ő márfestmény. A múzeum Egger-szobája, melynek berendezési munkái már befejezésük felé közelednek, még ványreliefjei ép olyan csodálatraméltó finom vonalvezetést árulnak el, mint színezett rézkarcai és a
ez év március havában fog megnyílni.
kerámiája ép akkora elmélyedést mutat Palissy munkáinak 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 mesterségbeli tudásnak és amaz érzékenységnek, mely
\ / E L I C S LÁSZLÓ páter, a kalksburgi jezsuita- a modern művészek idegszálaiban remeg és szen* kollégium múzeuménak őre, december havában zitívvé feszi vonalaikat. Éveken, évtizedeken ót
meghalt. A művészetnek igazi apostola volt, ki év- vándorolt Lerche Európa nagyvárosainak kiváló
tizedeken át kiváló képességeit, széleskörű tudásét mestereinél és múzeumokban, hogy egy-egy zománés fáradhatatlan munkakészségét a műtörténelmi és cozó eljárást vagy öntőtitkot elsajátítson, S Klimtnek
esztétikai ismeretek terjesztésére fordította, ő volt művészi gyöngédsége épúgy megfogta, mint az a
a kalksburgi művészeti múzeum alapítója és állan- dyorusosi szellem, mely az orosz ballettáncosok
dóan gyarapítója s nem érte be kalksburgi előadá- stilizált mimikai játékaiból feléje óradt. Művei
sainak megtartásával, hanem furfangosan megszer- együttesen egy csodás intelligenciájú művésztehetkesztett és egyes művészeti szakmák szemléltető ség nagy szárnyaló erejének és korai elköltözésének
anyagával megtöltött bőröndjeivel Ausztria és Ma- fájdalmát reprezentálták s kétségkívül a legértégyarország úgyszólván minden városában, iskolák- kesebb látnivalót jelentették az elfogulatlanul ítélban, kolostorokban, de nagyurak palotáiban és kas- kezők száméra az olasz kiállításon.
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