
K R Ó N I K A 
OLVASÓINKHOZ! 
Jparművészetünk feltámasztásáért, jövő fej-
1 lődésének biztosításáért folytatott küzdel-
mes munkálkodásunk forduló ponthoz ért. 
Az Országos Magyar Iparművészeti Tár-
sulat végre a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr jóvoltából állandó, díszes 
otthonhoz jutott, hol mindig módja lesz 
iparművészetünk jelesb alkotásainak be-
mutatására. A társulat új helyiségeiben, 
melyek az Andrássy-út 69. szám alatt volt 
Műcsarnok díszes palotája földszintjének 
java részét foglalják el, szívesen fogadja 
be minden érdemes magyar iparművésznek 
sikerült munkáját bemutatás végett és a 
művészi szépet kedvelő magyarok s idege-
nek egyaránt ott találhatják majd meg 
mindig iparművészetünk színe-javát. 

Az új helyiségekben való berendezkedés 
és az ennek nyomán meginduló fokozot-
tabb termelőmunka és a széleskörű pro-
paganda a vidéken és külföldön, nagyobb 
anyagi erőt kíván, mint amilyennel a Tár-
sulat ma rendelkezik. Ezért — hosszú, be-
ható tanácskozások után — a Társulat 
vezetősége egy iparművészeti részvény-
társaság megszervezésében állapodott meg, 
amely anyagi eszközeivel biztosíthatja új 
otthonában a Társulat jövő eredményes 
működését. 

Amidőn az e füzetünkhöz csatolt Felhívást 
legmelegebben ajánljuk a tisztelt olvasóink 
figyelmébe, arra kérjük őket, hogy ki-ki a 
maga módja szerint a részvények jegyzésé-
vel és ismerőseinek a jegyzésre való buz-
dításával biztosítsa annak a fontos célnak 
elérését, amit a Társulat ennek a sikeresnek 
és jövedelmezőnek Ígérkező vállalkozásával 
maga elé tűzött. 

A SZERKESZTŐ. 

A P E T Ő F I - E M L É K T Á B L A . Csendben, alig fel-
tűnve a megszokott utcaképben, egy új emlékkel 

lett gazdagabb a Kossuth Lajos-utca, egy emlék-
táblával, mely Petőfi egykori lakóházát díszíti 
és Berón Lajos szobrászművész alkotása. Nemes, 
finom formakereséssel örökíti meg a legendás 
költő szellemalakját. Utcadíszítő képzőművészetünk 
az utolsó évtizedben alig termelt valamit. Köztereink 
azelőtt is híjával voltak az olyan intimebb, kisméretű 
szobrászati emlékeknek, amelyek egy nagyvárosnak 
nemcsak esztétikai akcentust adnak, de szinte címerei 
is műveltségének, múltjának. Sok nagyemberünk volt 

s igen kevés emlék jelzi pályafutásuk állomásait. 
Annál örvendetesebb, hogy most megint gazdagabbak 
lettünk egy ilyen emlékjellel, mely a legméltóbb epi-
lógusa a művészeti eseményekben gazdag Petőfi-
centennáriumnak. 

LECHNER JENŐ DR. építőművészt, műegyetemi 
magántanárt a kormányzó az építőművészet és 

a művészi ismeretek terjesztése terén szerzett érdemei 
elismeréseül a kormónyfőtanácsossággal tüntette ki. 
A felsőmagyarországi építészetnek alig van alapo-
sabb ismerője és hivatott interpretálója, mint Lechner 
Jenő dr., ki hangyaszorgalma, alapos kutatósai, iro-
dalmi és alkotóművészi tevékenysége révén elért 
sikereivel méltán rászolgált a neki jutott magas 
kitüntetésre. 

DIVÉKY JÓZSEFNEK, a jeles magyar grafikus-
művésznek több illusztrációjót és egyéb könyv-

művészeti rajzót mutatjuk be e füzetünkben. A művész 
1887-ben Farmoson (Pestmegye) született. Gyermek-
koróban került Bécsbe, ahol atyja kabinetirodai 
kormánytanácsos volt. Művészi tanulmányait ugyan-
csak Bécsben a művészeti akadémián és az ottani 
iparművészeti iskolán végezte, majd Zürichben és 
Brüsszelben dolgozgatott, de a világháborúban mint 
magyar katona vett részt az oroszok ellen vívott 
csatákban. Sebesülten kórházba került, majd később 
a sajtóhadiszálláshoz osztották be. Mellét a vitézségi 
érem és a Ferenc József-rend lovagkeresztje díszíti. 
Újabban ismét Svájcban él, Betlisben, Zürich mellett. 
Svájci s más külföldi kiadókon kívül magyar kiadók 
is gyakran keresik fel megbízásaikkal. Alapos rajz-
tudása, képzelőereje és fegyelmezett, választékos ízlése 
érvényesülnek munkáiban, melyekkel méltán meg-
érdemelt hírnevet és megbecsülést vívott ki magának. 

\ yfÜVÉSZI KÉPKERETEZÉS. (Greff Lajos dom-
1 V 1 borított rézkeretéhez.) Aki nemcsak felszínesen, 
hanem fegyelmezett művészi szemmel nézi kép-
tárainkat, művészeti kiállításainkat, a templomaink-
ban elhelyezett festményeket, megállapíthatja, hogy 
művészeink egy része nem sok ügyet vet festményeik 
méltó és hatásos bekeretezésére. A keretnek arányai, 
színe, ornamentikája ritkán egyeznek a festmények 
méreteivel, tárgyával, stílusával, hangulatával, nagy 
káréra az egységes hatásnak. így például a Műcsarnok 
most megnyílt tavaszi kiállítása főhelyén pompázó és 
legkiválóbb művészeink egyikének, az újirányú festő-
művészet oszlopos reprezentánsának modern képét 
a XVI. század olasz reneszánszstílusát híven utánzó 
keret foglalja magéban, ami nyilvánvaló anakroniz-
mus. A többi képkeret jobbára az aranyozóműhelyek 
sablonos készleteiből kerül ki és ritkán akad művész, 
ki mindenben megfelelő kerettel látja el festményét. 
Tudjuk és méltányoljuk is az ellenvetéseket. A kész 
rámaléc sokkal olcsóbb az egyéni ízlés szerint, ad 
hoc megrendelt különleges keretnél. De ha a gazda-
ségi okok némi mentségül elfogadhatók is, nem helyt-
álló a kifogás, ha megrendelt képről van szó. Mert 
alig kétséges, hogy a megrendelő nem volna rábírható 
arra, hogy a kép árához képest jóval olcsóbb keret 
megrendelésénél akadékoskodna, ha maga a művész 
meggyőzi őt a méltó keretezés fontosságáról. Ezért 
tartjuk örvendetes jelenségnek, hogy — ha egyelőre 
még csak szórványosan is — van eset, amidőn hivatott 
művészre bízzák egy festménynek keretbe való fog-
lalását. Ilyen megbízáshoz jutott Greff Lajos, aki a 
szobrászművészeten kívül az iparművészet több ágát 
egyforma készséggel és alapossággal műveli. Báró 



Bottlik István elhalt fiacskáiénak emlékére daróczi 
(Borsod) birtokén mauzoleumot épít, melybe a Róna 
József mester márvónyszarko ágjót helyezik el, míg a 
fal főhelyét Knopp Imrének allegorikus képe foglalja 
el. Ennek a képnek méltó bekeretezésével Greff Lajost 
bízták meg, ki nagy lelkesedéssel vállalkozott a neki 
jutott szép feladatra. A keret anyaga zöldes patinaval 
borított erős rézlemez, melynek áttört, domborított 
díszítései alá zöldes márványlemezeket erősítettek 
meg. A művész nem csupán tervezte a 3 m. 40 cm. 
magasságú keretet, hanem ő maga domborította annak 
díszitményeit is Az egész mű, a beléje kerülő kép 
tárgyához mérten komoly, szakrális hatású; eredeti-
sébe és gazdagornamentikéja ellenére nem csökkenti, 
han^m fokozza képének hatásét. És éppen ez a leg-
jobb dicséret, ami a keret megalkotóját érheti. Meg 
lehft elégedve a kiválóan sikerült kerettel megren-
delője, de különösen örülhet a kép festője, aki oly 
megértő keretezőt kapott képéhez, mint amilyen 
művésztársa, Greff Lajos. Itt megemlítjük még, hogy a 
keret fémből készült építészeti tagozatainak tehnikai 
munkája Steiner Ármin és Ferenc gyárában készült. 

1V/IŰ VÉSZI AUTOMOBIL-KAROSSZÉRIÁK. A leg-
1*1 utolsó esztendők az iparművészet újabb tér-
hódításáról tesznek tanúságot. Egymásután akad 
kezünkbe hol angol, hol francia, hol német folyó-
irat, amely az automobilok alakjónak fejlődésével 
és fejlesztésével foglalkozik. Kiéllítósokról és ver-
senyekről hallunk, melyeknek bírálóbizottságai nem 
a gép száguldóerejét mérlegelik, hanem azt az ízlést, 
azt a találékonyságot, azt a művészi intuiciót, amely-
lyel a tervezők a gép testét, a szerkezetet felöltöz-
tetik és a gyakorlati használatra alkalmassá teszik. 
Állapítsuk meg, hogy ez valóban iparművészeti fel-
adat. A szerkezet, a puszta technikai gondolat, 
amint azt a műszaki ész, vagy akár zsenialitás 
megalkotta, még csak váz, csak csont- és izom-
rendszer, melyet oly művészi formával kell körül-
építenünk, mint ahogyan az emberi csont- és izom-
rendszer körül van építve az életfunkciókkal oly 
isteni harmóniában álló, gyönyörű alakkal. Az 
automobil-karosszéria fejlődésének már története 
van, már irányzatok vannak, melyek szerint fel-
építése szerte a világon folyik, már műtermek, vál-
lalatok és művészek — többnyire építészek — van-
nak, akik mind a szép és jó karosszériát munkálják. 
E hónapban Concours d'élégance van Parisban, 
októberben pedig megnyílik az Auto-Salon, ahol 
megjelennek a világ karosszéria-építői, megszem-
lélik az elért eredményeket s a divat új jelszóit 
adják ki a jövő esztendőre . . . A divat és Páris, 
úgylátszik, az automobilok világóban is elszakad-
hatatlanok I G. J. 

A GRECO GOBELIN-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
•«"»• 1921. november 1-én alakult. Megalapítója és 
művészi vezetője: Kóródy György oki. építész, aki a 
háborúból hazatérve, előbb maga szőtte kisméretű, 
saját tervezésű kartonjait, majd néhány nőismerősét 
tanította meg a gobelin-szövés mesterségére és mikor 
már a Városligeti fasorban bérelt két kis szobából 
álló műhelyében 20—25 magaképezte szövőnővel 
dolgozott, megalapította a Greco Gobelin-részvény-
társaságot, amely ma már budapesti nagv műtermei-
ben 150, pestszentlőrinci telepén pedig 170, összesen 
tehát 320 munkaerőt foglalkoztat állandóan. A műhely 
részben magyar művészek eredeti tervei, részben 
régi, híres gobelinek hű kópiái után készít nagy-
méretű faliszőnyegeket és bútorhuzatokat. A kar-

tonok készítésében Koródy Györgynek segítőtársai: 
a Berlinből nemrég hazatért Háy Gyula, továbbá 
Belánvi Viktor, az eddig Münchenben élt Szenes 
András és Erdélyi Aranka festőművészek. Ezeken 
kívül festett kartonokat a Greconak még Révész-
Ferryman Ferenc, legutóbb pedig négy nagy kartont 
Iványi Grünwald Béla, akinek első kartonját most mu-
tatjuk be e füzetünkben. A vállalat első nyilvános sze-
replése 1921. szeptemberben volt a Nemzeti Szalon-
ban, ahol egy külön teremben rendezett kollektív 
kiállításán néhány faliszőn\eget és bútorokat állított 
ki szép erkölcsi és anyagi sikerrel. Később két wieni 
és frankfurti árúmintavásáron szerepelt a Greco r.-t., 
ahol nemcsak minden kiállított darabját megvették, 
de legfőbb eredménye e kiállításoknak abban állott, 
hogy szómos amerikai cég ismerte meg PS azóta 
állandóan rendelésekkel látja el műhelyeit. így azóta 
New-Yorkba, Csikágóba, Buenos Airesbe, Texasba és 
legújabban Londonba is szállított gobelineket, melyek 
egy nagy gótikus kastély falait fogjók díszíteni. Az 
amerikai piac érdeklődése szükségessé tette, hogy 
Kóródy György igazgató 1923. novemberében sze-
mélyesen utazzék ki New-Yorkba, ahol 3 hónapot 
töltött. Ezidő alatt alaposan tanulmányozta és meg-
ismerte az ottani különleges ízlést és sikerült a 
new-yorki piacot annyira megnyernie, hogy ma már 
a vállalat műhelyei túlnyomó részben amerikai 
megrendelésre dolgoznak. Bár a vállalat ma is még 
mindig a kezdet nehézségeivel küzd, egészséges 
fejlődése biztosítottnak tekinthető. Művészi, közgaz-
dasági és szociális szempontból egyaránt érdemes 
működése megérdemli, hogy az állam a legmesszebb-
menő módon támogassa. A Greco alapításának 
célja egy magas művészi nívón álló iparművészeti 
vállalkozást teremteni és a magyar iparművészetnek 
állandó export útján külföldön is nevet és tekintélyt 
szerezni. Felismerték a szükségét annak, hogy szín-
ben és formában is új gobelint kell készíteni a régi 
kifakult gobelinek szolgai utánzása helyett. Különös 
jelentősége a vállalatnak az, hogy műhelyeiben az 
elszegényedett középosztálybeli leányok, intelligens 
nők, akik ma rászorultak a kenyérkeresetre, állan-
dóan munkával foglalkozhatnak, amely ízlésüknek 
és intelligenciájuknak legjobban megfelel és tisztes-
séges megélhetést biztosít nekik. Másik jelentősége 
a magyar iparművészeti munkának külföldön való 
értékesítése, olyan gyártmányok exportálása tehát, 
amelyeknek nyersanyaga alig számbajövő értéket 
jelent, ellenben annál többet a művészi alkotássá 
nemesült kézimunka s ezért mint ilyen, a legideá-
lisabb valutajavító exportcikk. 

A FLORIS ÚJ CUKORKABOLTJÁNAK HOMLOK-
^ ^ ZATA nagy kavarodást keltett, mert a műszaki 
hatóságok szerint fennálló szabályokba ütközött s 
ezért elrendelték lebontásét. Pedig tagadhatatlan, 
hogy a megoldás művészi volt. De viszont igaz az 
is, hogy a Flóris-boit a maga nemes egyszerűségé-
vel megbontotta a csillogó, fényes boltsor egységét 
és ezért kellett áldozatul esnie az utcakép egy-
öntetűségének. Ámde már a bolt belsejében a be-
rendezéssel megbízott művész, Dankó Ödön, korlét-
lanul, szabad tetszése szerint alkothatott a rendelkezé-
sére álló szűk területen. Élt is az alkalommal és a maga 
sajátosan primitív, de mindig érdekes formanyelvét 
vitte át a boltocska polcaira, üvegszekrényeire, asz-



talaira,ülőbútoraira és a magacsinálta,valamintavele 
rokonérzésű Gádor István műhelyéből kikerült mázas-
cserepekkel díszítette a maga nemében eredeti, 
hangulatos, kedves intérieurt. Nem mondjuk, hogy 
minden egyes részlet megállja a szigorú kritikát. De 
nem is azért mutatjuk be ezt a boltberendezést, mintha 
az már egy megállapodott, teljesen kiforrott művé-
szetet jelentene, mert még nem az. Hanem, hogy 
buzdítsuk a kereskedőinket, adjanak teret és alkal-
mat a művészi tehetségnek, ötletnek, találékony-
ságnak érvényesülésére. Eddig alig jutott egy-két 
érdemes tervezőnek ilyen feladat. Pedig a kedvező 
konjunktúra éveiben sok boltot, bankfiókot, kávéházat 
és a többit rendeztek be pazar eszközökkel. De kevés 
köze van a művészetnek ezekhez a minden gazdag-
ságuk és ipari tökéletességük ellenére is rideg, 
barátságtalan bolthelyiségekhez. Az igazi művészet 
mindig hatásos reklámnak is bevált. Derék művé-
szekben nem szűkölködünk; használjuk fel tehát 
tehetségüket és foglalkoztassuk őket. Ebben pedig 
éppen Flóris adja meg a megszívlelni való legjobb 
példát, mert nemcsak boltjának és irodájának be-
rendezése és díszítése művészi, hanem a gyárából 
kikerülő minden csomagon, plakáton, levélpapíron 
művészi ötlet és tudás egyaránt érvényesül válasz-
tékos ízléssel. 

S Z A K I R O D A L O M 
DURCKHARDT, RUDOLF F.: GEWIRKTE BILD-

léseink állnak rendelkezésünkre, újabban, amióta 
szépségük általánosan ismertté vált, nagy össze-
geket fizetnek értük. Hogy Bázelben a szövöttképek 
készítése a XIV—XVI. században virágzott, a ko-
runkra maradt oklevelek és leltárak bizonyítják. 
1454-ben három műhelyről történik említés. A fel-
jegyzésekből tudjuk, hogy előkelő látogatóknak 
szövöttképekkel kedveskedtek, mint az 1372-ben 
és 1433-ban történt. Az írott emlékek gazdag anyag-
ról tanúskodnak, de ebből csak igen kevés jutott 
korunkra. Bázeli eredetűnek 24 darabot vehetünk. 
A XIV. századból egy sem maradt reánk, valószínű 
azonban, hogy már akkor is foglalkoztak Bázelben 
szövöttképek készítésével, melyek a freiburgi, regens-
burgi és a Sigmaringenben őrzött szövöttképekkel 
rokonvonásúak lehettek. A legkorábbi bázeli ere-
detű szövöttképek a XV. század második negye-
déből, a bázeli zsinat idejéből (1431—1448) valók. 
Ezek a faldísz kedvelt motívumát az emberektől 
vezetett képzeleti állatokat tüntetik fel. Ember és 
állat váltakozva követik egymást, mintegy szövet-
mustrán. Az emberek elegáns ruhában jelennek 
meg, az állatok az erényt és a bűnt szimbolizálják, 
sokszor csak dekoratív céljuk van. A XIV. század 
végén előforduló nyúlánk alakok helyét a XV. 
század első felében az otromba emberi és állati 
alakok foglalják el harcra kész ábrázolásban. A 
háttér kitöltésére szolgáló virágok naturalisztikus 
ábrázolásban jelennek meg. Minden alak, em-
beri állat, virág a maga helyén van, egyik 
sem érvényesül jobban az összhang rovására, 
hanem egységes képet alkotnak, mely nagyfokú 
dekoratív érzékről tanúskodik. Az egyszerű eszkö-
zökkel elért színharmónia leköti a szemlélő figyel-
mét. Az itt érvényesülő színharmónia bázeli eredetű 
lehet, melyre a burgundiak színérzéke gyakorolt 
befolyást. Ezek a szövöttképek elbűvölő hatásúak 
lehettek a fehérre meszelt vagy falburkolattal ellátott 
szobában. Az akkori szobák bútorzata igen egyszerű 
volt. Festményekkel legföljebb a házikápolnákban 

U T E P P I C H E DES XV. UND XVI. JAHRHUNDERTS ,találkozunk, tarka címerek még ritkaságszámba IH UICTnDICÍ'UCM HIICCIIU 711 DACCT IC T - M . 1. Ai. .11 1 1 1 _ _ _ IM HISTORISCHEN MUSEUM ZU BASEL. 25 Tafeln 
in farbigem Lichtdruck. Leipzig, Kari W. Hierse-
mann, 1923. Szerző a szülővároséban, Bázelben 
készült és a ^bázeli történelmi múzeumban őrzött 
XV. és XVI. századi szövöttképekkel foglalkozik 
művében. Az elnevezés, anyag, készítési mód, a 
szövöttképek alkalmazása, a bázeli és más rokon-
műhelyekből származó gót szövöttképek eredete és 
készítési idejének meghatározása után, a bázeli 
szövöttképek XIV—XVI. századi fejlődését és saját-
ságait tárgyalja. A szövöttképeket a rajtuk ábrázolt 
pogányjelenetek után „Heidnischwercktücher"-nek 
nevezték s ez az elnevezés még azután is meg-
maradt, mikor már a bibliából választották az ábrá-
zolás tárgyát. Készítésükkel leginkább a nők fog-
lalkoztak. Anyagul gyapjút, a XV. század második 
felétől lenfonalat, a XV. század végén néha kis-
mértékben selymet, ékszerek és ezüstneműek ábrá-
zolásánál ezüstlemezeket, a haj feltüntetésére néha 
természetes hajat használtak. A szövöttképek egy 
művész rajza vagy festménye után készültek. Ezek-
ből a mintákból, jóllehet a leltárakban sokszor van 
róluk említés, korunkra egy sem maradt. A pom-
pás kivitelű szövöttképek nagy kedveltségnek örvend-
tek s nemcsak a templomok, hanem a polgári 
szobák díszítésére is szolgáltak. A nagyobbakat 
vászonnal húzták át, hogy a moly ellen megvédjék 
őket. Nagyságuk különböző, vannak 70—110 cm, 
de van 3—8 méteres is. Az árakról gyér értesü-

mennek. Ötvösművekkel csak a gazdag polgár 
dicsekedhetett, aki azokat csak nagyobb ünnep-
ségek alkalmával használta. Ilyen körülmények 
között úgyszólván egyedül a szövöttképek díszítették, 
élénkítették pompás színharmóniájukkal a lakást. 
A XV. század második feléből való bázeli szövött-
képek sajátságairól mór jobban vagyunk értesülve. 
Az alakok megnyúlnak s fokozottabb elevenség 
mutatkozik bennük. A háttér megélénkül, a növé-
nyek szára és virága plasztikusabb ábrázolásban 
van feltüntetve. Szembetűnő a vonalak energikus 
törése, különösen a jelmondatokat feltüntető sza-
lagoknál. A színezés tekintetében is változás áll 
be. A világos színek nagyobb felületen érvénye-
sülnek. Üj színként fellép a viola és a narancsszín. 
A szövöttképek egy csoportjának kedvelt motívumát 
képezik a középkor díszítőművészetében oly gyak-
ran előforduló vademberek. Ezeknek a szövött-
képeknek valószínűleg falkárpitok szolgáltak min-
tául. A Rajna és a Duna mentén rokon motivumú 
szövöttképek készültek, melyek egymásra befolyást 
gyakorolhattak. A szövöttképek készítőinek neveit 
nem ismerjük, úgyszintén a minták készítői közt 
sem akadunk ismert művész nevére a XV. szá-
zadban. Ámbár a XVI. század folyamén is fog-
lalkoztak Bázelben szövöttképek készítésével, ko-
runkra igen kevés anyag jutott. Ennek oka, hogy 
a reformáció elterjedése folytan ezek a templomi 
használatból kiszorultak, a megrendelések meg-



szűntek s így azok készítésével is alábbhagytak. 
A szövés helyét lassanként a hímzés foglalta el s 
azonfelül a keleti szőnyegek is utat találtak Bá-
zelbe, úgy hogy a szobákat ezekkel, továbbá tarka 
címerekkel s arcképfestményekkel díszítették. A re-
neszánsz idejéből származó felsőrajnai szövött-
képekből úgyszólván egyet sem mondhatunk teljes 
biztonsággal bázeli eredetűnek. Legtöbbje Elszász-
ban és a katholikus vallásban megmaradt svájci 
kantonok kolostoraiban készült. Burckhardt 25 szí-
nes táblában mutatja be az anyagot. Első pillanatra 
szokatlanul hat a szemlélőre ezeknek a tarkasága 
és frissesége. A táblák nem tüntetik fel a szövött-
képeknek a századok folyamán többé-kevésbé 
megfakult előoldalát, hanem a hátoldalát, melyek 
csaknem végig megtartották eredeti friss színüket. 

Sz. L. 

P D U A R D KASPARIK: MICHEL BLÜMELHUBER. 
Der Stahlschnittmeister in Steyr. Rikola kiadása-

Bécs, Lipcse és München. 1924. Az acélból készült 
s e nagyon ellentólló kemény anyagból szabad-
kézzel vésett műtárgyak nagyon ritkák s kevesen 
vannak, akik rászánják magukat erre a művészi 
mesterségre, mert tehnikája csak hosszú gyakorlat, 
nagy türelmet igénylő tanulmányok révén sajátítható 
el és számottevő plasztikai érzéket, nemes ízlést és 
az egyes feladatokban való szeretetteljes elmélyedést 
kíván attól, aki ezen a téren maradandó értékű 
művet alkotni akar. Felső-Ausztria Steyr város-
kájában él az acélmetszőmesterek legkiválóbbja, 
Blümelhuber Mihály, akiről a most megjelent mono-
gráfia szól. A szakavatott tollú szerző benne rész-
letesen ismerteti az acélgyártást s az acélmet-
szésnél használt eszközöket, majd leírja a nagy 
mesternek életpályáját és küzdelmeit, 32 igen jó 
reprodukció bemutatása kapcsán pedig behatóan 
méltatja Blümelhuber legnevezetesebb alkotásait. 
Az iparművészet iránt érdeklődők sok tanulságot 
és művészi élvezetet meríthetnek e választékos ízlésű 
könyvből, mely egyik műve az „Österreichische 
Künstlermonographien" című könyvsorozatnak. 

l ^ E Y S E R L I N G H E R M A N N grófnak, a hírneves 
bölcsésznek Philosophie als Kunst c. művében 

találjuk a következő igen figyelemreméltó, megszív-
lelni való sorokat. „A görögök utolérhetetlen nagy-
sága azon alapszik, hogy képességeikből, bármilyenek 
lettek légyen azok, többet tudtak csinálni, mint 
bármelyik korábbi vagy későbbi nemzet. 

A perikiesi Athén tökéletességet követelt. Csakis 
mestermunkát részesített elismerésben. A talentumot, 
a természetes hajlamot, mint ilyent, akkoriban észre 
sem vették. Talán annyiban feltételezték, hogy 
minden szabadnak születettől elvártak annyi belá-
tást, hogy nem fog olyan dolgokkal foglalkozni, 
melyekhez hiányzik nála a hivatottság: semmi-
esetre sem hangsúlyozták a talentumot. Nem azt 
kérdezték : ki vagy ? hanem : mit tudsz ? A tudás 
döntött, nem a lét. Az athéniek művészetről olyan 

józansággal ítéltek, amilyent modern művészek 
idegei aligha állnának ki. A logikának és az ész-
szerűség rajongói voltak; meggyőződésük szerint 
mindent, még a szépnek birodalmában is, meg lehet 
okolni; az analízist meghaladó dolgokban nem 
hittek. A térbeli formáknak határozott, bevált szám-
arányok szerint kellett igazolniok, szobroknak ki 
kellett állaniok az orvosok és atléták szakszerű 
ítéletét, költeményeknek kifejezésben olyan tökéle-
teseknek kellett lenniök, hogy ellenük tárgyilagos 
kifogást emelni nem lehetett. Indokolatlannak nem 
volt szabad előfordulnia. Bármiként álljon is az 
elméletben — készséggel elismerem a szigorúan 
észszerű művészet egyoldalúságát — a gyakorlatban 
a korszellem ezen iránya mégis arra kényszerített 
minden alkotót, hogy minden erejét megfeszítse. 
Tudta jól, hogy elnézést nem várhat, kifogások nem 
fogadtatnak el, zseniálitás nem mentség. Még olyan 
nagy eszme, ha nincsen tökéletesen kifejezve, 
sikerre nem számíthat. A középszerűségnek egy-
általán nem volt közönsége. így kényszerítette a 
korszellem az egyént, hogy minden tudását felhasz-
nálva, a legjobbat adja. 

Azt hiszem, a korszellemnek ezt a produktív 
erejét nem lehet elég magasra becsülni. Egy halandó 
sem fogja magát a végsőkig megerőltetni, ha már 
a csekély nekikészülés is felülemeli őt minden vetély-
társon, minden elitéltetésen. Még a legeredetibb erő 
is csak a nehézségek elleni küzdelemben fejlődik 
ki igazán . . . sohasem az érzelmi mélység jelének 
vették. A gondolkozónak a legnagyobb világosságra 
kellett törekednie, minden fogalomért helyt kellett 
állnia. A művésztől a nyilvánosság tulajdonképpen 
csak tehnikai tudást kívánt, a zseni úgyszólván 
magától értetődött. 

Már most a görög felfogással ellentétben lássuk 
a modernt. A tehetséges fiatalember legfőbb igye-
kezete nem a mesterségre, nem a tárgyilagos célra 
irányul: elsősorban arra törekszik, hogy a saját 
énjét, illetőleg kitartó analízis útján tájékozást 
szerezzen; minden áron egyéniség akar lenni. A cél 
nemes.de sajnos a választott út nem a legegyenesebb, 
sem a legbiztosabb. Az az alkotó egyéniség, amelyre 
az ifjú áhítozik, az öntudatban csak érettkorban 
szokott felébredni; nem lehet azt kényszeríteni, 
erőszakosan létrehozni. Ezért a túlkorai utánajárás 
csak időveszteséget jelent. És azt, hogy mi lakozik 
valakiben, csakis a teljesítményeiből lehet megálla-
pítani. Mások a tekintetünkből, a viselkedésünkből, 
az egyéniség kisugárzásából következtethetnek annak 
jellemére, saját magunk részére azonban csakis a 
tetteink adják meg a helyes ítéletet, mert az önérzet 
nem megbízható. így az önmagunkra való vissza-
pillantás e tekintetben is csak kerülő utat, akadályt 
jelent. 

Harmadszor — amint mér mondtam — a saját 



egyéniségünk ismerete megébanvéve sem visz előre, 
tehét nem is képezhet öncélt a produktív ember 
részére. Végül az, aki egyre csak a saját énjét 
tekinti, könnyen veszélybe jut, hogy az egyéni 
sajátságaiban találja legfőbb jelentőségét, holott 
valójában az egyéni magábanvéve teljesen közönyös. 
Mit érdekelheti az utókort, vájjon X úr sanguinikus 
vagy cholerikus, boldog vagy boldogtalan volt-e ? 
Ilyen ténykörülmények még egy Goethenél vagy 
Dantenól sem bírnak közvetlen érdekességgel. De 
juttasd egyéniségedet olyan tárgyilagosan tökéletes 
kifejezésre, hogy ez a kifejezés tökéletességben 
utólérhetetlen legyen és csodálni fogjuk művésze-
tedet ; tanuld meg tiszta, örök emberiség tartalmát 
önteni az egyéni vonásokba és nem kell félned 
a haláltól." 

CCHLAFZIMMER a címe a darmstadti A. Koch 
művészeti kiadóvállalat kiadásában most meg-

jelent tartalmas és érdekes műnek, mely a háló-, 
gyermek- és fürdőszobaberendezések gazdag soro-
zatát kitűnő képekben mutatja be. A kispolgári olcsó 
bútorzattól föl a dúsgazdagok pazarfényű beren-
dezéséig egész sorozatát látjuk a különböző igé-
nyeknek megfelelő szobaberendezéseknek. Mind-
egyik egy-egy jeles bútorművész gondolatának, 
ötleteinek a megvalósítása. És ami különösen 
figyelemreméltó: nem régi stílusok utánzatait ad-
ják, nem használják a rég letűnt századok forma-
nyelvét, hanem a szó nemesebb értelmében vett 
modern alkotásokat látunk, a jelenkor szellemének, 
életviszonyainak, igényeinek kifejezőit. Akit a lakás-
kultúra érdekel, aki a szépet, a művészit szereti, 
annak sok élvezetet nyújthat ez a vaskos képes-
könyv, mely a Koch-ék, a tőlük megszokott töké-
letes nyomdatechnikával tárja elénk tanulságos tar-
talmát. Ára 20 aranymárka. 

A „MÜBARÁT" MEGSZŰNT. A magyar képző-
művészeti publicisztika szegényebb lett egy 

igen szép folyóirattal; alig két évfolyammal szüle-
tése után megszűnt a Műbarát, Elek Artúr gon-
dosan szerkesztett képeslapja. Úgy indult, mint a 
régiségek, a gyűjtő- és muzeális érdeklődés szak-
közlönye, de csakhamar megnőtt terjedelemben is, 
tárgykörben is és lett az egyetemes művészi fejlődés 
sokirányú krónikása. S a gyűjtők is épp oly szívesen 
olvasták aukcióközléseit, mint az archeológia barátai 
a magyar művészet múltjából való kutatások publi-
kálását és mint az új piktúra hívei, az élő művészek-
ről írt essay-ket. A Művészet-nek, Lyka Károly folyó-
iratának halála utón a Műbarát vette át a magyar 
művészi élet krónikaírásának feladatét is és bizonyéra 
csak sajnálni lehet, hogy a viszonyok mostohasága 
most ezt a szépen indult vállalkozást is odajuttatta 
elődje sorsára. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖRÉBŐL 

HURCOLKODIK AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT. 

Közel negyvenéves fennállásának nevezetes for-
dulópontjóhoz érkezett az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat. Klebelsberg Kunó gróf vallás-
és közoktatásügyi miniszter jóvoltából új otthonhoz 
jutott s ezért megválik az Országos Iparművészeti 
Múzeumtól, amely neki 1896 óta hajlékot adott. 
A Múzeum folytonos terjeszkedése évről-évre mind-
inkább korlátozta a Társulat működését, amely az 
1897—1912. években állandó iparművészeti árúcsar-
nokot tartott fenn a múzeumban s úgyszólván vala-
mennyi földszinti csarnok felett rendelkezhetett és 
ott rendezte időről-időre nagyszabású és nagyhatású 
lakásművészeti kiállításait. Sok hiábavaló kérés és 
kísérletezés utén végre az Andrássy-úti volt régi 
Műcsarnok földszintjén pompás kiállítási helyisége-
ket kapott, melyekben ezentúl korlátozás nélkül 
rendezheti kiállításait és megszervezheti iparművé-
szetünk érdekét szolgáló egyéb akcióit. A XV. Árú-
mintavásór miatt, mely a régi Műcsarnokban helyezte 
el a könyvkereskedelmi-, a papíripari- és az ötvös-
ékszerész csoportokat, a Társulat átköltözése késett. 
Előreláthatóan június hó második felében a Társulat 
irodája s vele a Magyar Iparművészet szerkesztő-
sége is mér elfoglalhatja új otthonát. Eszerint a 
Társulat új címe lesz : VI., Andrássy-út 69. Telefon-
száma is megváltozik: az eddigi József 6—78 helyett 
ezentúl TERÉZ 6—78 lesz az új hívószám. Az iroda 
egyelőre hétköznapokon 9—1 óréig áll a közönség 
rendelkezésére. 
AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSUIAT 

/"V VÁLASZTMÁNYA 1924. évi április hó 8-án 
tartott ülést Seenger Béla alelnök elnöklése mellett. 
Napirend előtt az elnök melegen üdvözli Bartóky 
JózsA választmányi tagot abból az alkalomból, 
hogy őt a Petőfi-Társaság egyhangúlag beválasz-
totta rendes tagjainak sorába. Majd az igazgató 
előterjeszti a következő jelentéseit: Klebelsberg Kunó 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter megköszönte 
10 éves államtitkári jubileuma alkalmából hozzá-
intézett üdvözlőiratot; a Társulat segélyezésére a 
folyó év első felére a miniszter hérommillió körönét 
utalt ki ; átengedte a Társulatnak az Andrássy-úti 
ú. n. régi Műcsarnok földszinti helyiségeit a fő-
bejárattól jobbraeső két utcai szoba kivételével 
azzal, hogy az átengedéssel járó részletes föltétele-
ket később közli a Társulattal. A választmány a 
jelentéseket tudomásul veszi és megbízza az elnök-
séget, hogy küldöttséget állítson össze, vezesse a 
miniszter elé és mondjon neki köszönetet ez utóbbi 
elhatározásáért. Egyben az elnök javaslatára jegyző-
könyvi köszönetét fejezi ki a választmány Bartóky 
József dr., Lakatos Artúr és Zadubánszky Irén 
választmányi tagoknak, továbbá Huszár Károly 
nemzetgyűlési alelnöknek, kik közbenjárásukkal 
támogatták a Társulatnak a szóbanforgó helyisé-
gek elnyerésére irányuló törekvéseit. Igazgató foly-
tatólagosan jelenti, hogy a székesfőváros tanácsa 
12.000 K-t utalt ki a Társulat folyó évi segélyezé-
sére s ezenfelül még 200.000 K-t utalt ki, amelynek 
felét 2000 K-s alapítványának felemelésére, a másik 
100.000 K-t a Társulat folyó szükségleteinek fedezé-
sére szánta. A rendes tagok tagsági díja címén 
április hó 8-áig tagdíjak címén befolyt 41,750.000 K. 



Alapítványukat felemelték: 
Balla Géza 500.000 K-val 502.000 K-ra 
Beocsini cementgyár . . 500.000 503.000 „ 
Budapest szfv. hatósága . 100.000 ., 102.000 „ 
Ganz és Tsa Danubius . 420.000 „ 500.000 ,. 
Hadik-Barkóczy Endre gr. 500.000 „ 510.000 ., 
Hauszmann Alajos . . . 10.000 ., 11.000 „ 
Hültl Hümér dr 460.000 „ 500.000 „ 
Kégl György h. fia, Dezső 500.000 „ 500.200 
Magy. Lesz. és Pénzv. Bank 150.000 „ 150.400 „ 
Magy. Orsz. Közp. Tkptár 494.000 „ 500.000 „ 
Pesti Hazai Első Tkptár . 210.000 „ 250.000 „ 
Thék Endre gyár r.-t. • • 500.000 .. 500.400 

4,344.000 K 

Végül jelenti az igazgató, hogy a legutóbbi választ-
mányi ülés óta 63 új tag lépett a Társulat kötelékébe, 
kik közül kettő és pedig: Fiedler-féle Lenfonó- és 
Lenszövőgyór Komárom és Bartha István gyógy-
szerész Budapest, alapító tag. E jelentéssel kap-
csolatosan Bartóky József dr. javaslatóra a választ-
mány elrendeli, hogy a törvényhatóságok körében 
propaganda indíttassák meg, hogy ők, mint jogi 
személyek, a Társulat tagjainak kötelékébe lépjenek 
s általában pedig, hogy támogassák a Társulat törek-
véseit. Az elnök jelenti, hogy az Andrassy-úti Mű-
csarnokba való átköltözéshez szükséges munkaerő-
ről és fuvarozásról való gondoskodást a Steindl-céh 
vállalta magára, továbbá, hogy Hauswirth Ödön 
választmányi tag többmillió értékű díszítőfestészeti 
munkát végzett díjmentesen a két igazgatósági irodá-
nak művészi kifestésével. A festés kiválóan sikerült 
terveit Lakatos Artúr szintén díjmentesen készítette. 
A választmány éljenzéssel fogadja az elnök be-
jelentését és köszönetét fejezi ki érdemes tagjainak 
és a Steindl-céhnek áldozatkészségükért. — Bodon 
Károly bemutatja a Társulat jövő helyiségeinek be-
rendezésére vonatkozó alaprajzi megoldását s ezzel 
kapcsolatosan részletes előterjesztést tesz a beren-
dezésnek 200—250,000.000 koronára rúgó költségei-
nek előteremtésére. Szerinte a Társulat tagjait és 
egyes ipari és társadalmi szervezeteket jegyzésre 
kellene felszólítani azzal, hogy a jegyzett összegek 
biztosítósára, kamatoztatására, illetve törlesztésére 
az új helyiségek üzembehelyezése révén várható 
jövedelem szolgáljon. Holló Mihály szerint ezzel 
szemben a Jegyintézettől a kultuszkormány közben-
járására elérendő nagyobb összegű kölcsön meg-
szerzésére kellene törekedni a Társulatnak és 
praktikus kereskedelmi berendezkedéssel a Társulat 
új elárusító csarnokónak megfelelő iparművészeti 
készletét biztosítani. Evégből részletes javaslatot 
terjeszt a választmány elé. Schóber József kizártnak 
tartja, hogy a Társulat a Jegyintézettől, vagy a 
kormánytól nagyobb kölcsönt kaphatna s egyedül 
a kellő propagandával vezetett jegyzéstől vár 
sikert. A jegyzési íveken világosan fel kell tün-
tetni a visszafizetés módozatait. Bartóky József 
csatlakozik Schóber József felfogósóhoz azzal, hogy 
a jegyzett összegek, mint pedig a visszafizetés 
aranykoronókban számíttassanak. Nagy Antal be-
jelenti, hogy a lakásberendezőipar részéről a ked-
vezőtlen viszonyok ellenére is számítani lehet érdek-
lődésre és a Társulat ez akciójának támogatására. 
Nézete szerint azt hiszi, hogy mintegy 50 millió K-ás 
összegre lehet számítani e körök részéről, sőt eset-

. leg többre is, ha a bútoripari szövetkezeteket sikerül 
| megnyerni. Ezért tervszerű és energikus akciót ajánl 
I ezirányban. Különösen súlyt vet arra, hogy a ter-

vező művészek szakítsanak a bútoriparossággal 
szemben eddig tanúsított rideg magatartásukkal és 
a barátságos együttműködés alapjára helyezkedje-
nek. Szalai Emil dr. és Hosszú István felszólalása 
után az elnök összefoglalja a felszólalósokat és meg-
állapítja, hogy a választmány elfogadja a Schóber 
József és Bodon Károly által ajánlott módot a be-
rendezkedéshez szükséges összeg előteremtésére és 
felkéri Alpár Ignác elnökből és Nagy Antal, Bodon 
Károly és Schóber József tagokból álló bizottságot 
a jegyzési akció megindítósóra és vezetésére. Holló 
Mihály indítványát pedig kiadja javaslattétel végett a 
gazdasági bizottságnak, melynek tárgyalására Holló 
Mihály is meghívandó. Ezzel az ülés véget ért. 

K I Á L L Í T Á S O K 
A PÁRISI KIÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÜLETEI. Több-

ízben megemlékeztünk már lapunkban arról, 
hogy mily serény munkával s mennyi bizalommal 
törekszenek a franciák a jövő év nyarán Párisban 
rendezendő iparművészeti kiállítás minél szebbé, 
impozánsabbá tételére. Egy egész városrendezési 
terv van már készen, hogy a régi kiállítási csar-
nokok mellett új pavillonok építésével, parkok és 
virágos terek létesítésével, kioszkok és a térdíszítés 
eszközeinek bevonásával minél elevenebb s művé-
szibb összbenyomást nyújtson a Szajna mindkét 
partján létesítendő kiállítás. Nem is kiállítás ez már, 
hanem egész kis városka, a nemzetek találkozása 
egy művészi Olimpiádra, melyben bútorok és sely-
mek, vasművesség és kerámia, toalettek és ékszerek 
ragyogó versenyre fognak kelni egymással, hogy 
bizonyítsák a meg nem törhető francia ízlés csillogó 
fölényét a modern iparművészetben is. Pedig ez a 
kiállítás ezúttal valóban a modern iparművészeti 
ízlés jegyében fog kis és nagy alkotásokból össze-
rakódni. A kiállítás programmjából eleve szóműztek 
mindent, ami a történeti stílusok lecsapódása, után-
zása vagy összhangja. Hiszen a verseny — be nem 
vallottan, de szemmelláthatóan — a németek le-
törésére irányul, miután az angolok, legalább Európá-
ban, már úgysem számítanak az export és a presztízs 
tekintetében komoly ellenfeleknek. Németországgal 
szemben kell a francia győzelem mámorát és a 
gazdasági térhódítás fegyvereit csillogtatni, azzal a 
Németországgal szemben, melynek háborúelőtti ven-
dégszereplése a francia Salonban megmutatta a 
müncheni iparművészet nagy fölényét, kolorizmusát, 
a délnémet lélek egész derűs kifejeződését az otthon 
művészetében. Több mint tíz éve készülnek mór a 
mostani nagy kampányra a franciák. Hatalmas gárda 
vette kezébe az előkészítő munkálatok vezetését, 
mely fölött, mint teljhatalmú miniszteri megbízott: 
Fernand Dávid gyakorolja a fővezérletet. Az állami 
pavillon mellett serényen dolgoznak Páris városa 
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