
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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pavillonjának felépítésén is, amelyet főleg arra szán-
nak, hogy benne a községi ipari és iparművészeti 
iskolák újabb módszereit és eredményeit mutassák 
be. Ez iskolák között tudvalevőleg az École Boulle, 
a lakásberendezési szakiskola a legjelentősebb. Egy 
nagy fogadóterem s mellette több kisebb szoba be-
rendezése mind ennek az iskolának növendék-
munkáiból fog kitelni. Az ipari szakoktatás mellett 
szóhoz fognak jutni természetesen a tanonciskolák 
s az elemi iskolai rajztanítás is, melyeket az utolsó 
években többszöri reformok igyekeztek megjavítani. 
A legszebbeknek és a siker szempontjóból legbíz-
tatóbbaknak azok az intérieurök Ígérkeznek, melyeket 
a nagy árúházak, a Lafayette, a Louvre s egyéb 
magazinok bútorai fognak megtölteni. Tudvalevő, 
hogy ezek a nagy, amerikai arányú bazárok ma 
már egész lakásberendezőműhelyeket tartanak fenn, 
amelyek szellemi vezetését egy-egy jeles iparművész, 
mint Follot, Mare s mások végzik. Az ő teljesen 
modernstílű szalonjaikat, a legjobb keramikusok 
bibelot-it, neves kisplasztikusok bronzait árulják 
ezekben a csarnokokban s valóságos verseny indul 
meg köztük a kiállítási pálmáért. Igen sokat várnak 
azonban a kiállítás rendezői a vidéki ipari centrumok 
részvételétől is. így most folynak a tárgyalások Lyon 
városával arra vonatkozólag, hogy az ottani híres 
selyemszövőgyárak egy külön létesítendő épületben 
együttesen vonuljanak fel. Természetesen az ottani 
üvegfestő-, kovácsoltvas-, bútor- és egyéb műipar 
is ugyanebben az épületben helyezkedne el. Amily 
nagy egyetértéssel, sőt felbuzdulással vesznek részt 
maguk a francia ipari és iparművészeti érdekeltségek 
a készülő kiállítás előmunkálataiban, oly bizony-
talanul és tapogatózva indul meg a külföld jelent-
kezése. A franciák már eleve számotvetettek azzal, 
hogy csak a „barátságos" külföld, a testvéries érzü-
letű hatalmak országai lesznek hajlandók költséges 
reprezentációs épületek emelésére, bór a francia 
kormány kiküldöttei mindenütt idejében megjelentek 
a részvételi meghívókkal. Mindazonáltal a jelentke-
zések csak nagyon gyérek. Egész bizonyossággal 
ma még nem is lehet más államok résztvételére 
számítani, mint Itáliára, Lengyel- és Csehországra, 
meg Belgiumra. Anglia, amely újabban nemcsak 
politikailag, de érzelmileg is kissé tartózkodón visel-
kedik az egykori fegyvertárssal szemben, egyelőre 
még csak „tanulmányoztatja" a helyszínen a fel-
ajánlott területet, de késik a nyilatkozattal. Bizonyos 
azonban, hogyha résztvesz is a kiállításon, ipar-
művészetének mai sanyarú helyzetét tekintve, nem 
sokat fog vele nyerni az egyetemes színvonal. Ugyan-
csak a terep előzetes tanulmányozásával foglalkozik 
ma még Ausztria is, amely a rossz nyelvek szerint az 
épületeivel ugyan nem, de a francia vendégszerep-
lésével már rég „készen van". Maguk a franciák 
persze az utolsó hetek lázas politikai és gazdasági 

küzdelmei, a választások és a drágasági mozgalmak 
közepette is ráérnek a kérdés minden aprólékos 
részével alaposan foglalkozni. így az ezernyi pályá-
zat között, a párisi községtanács csak a napokban 
írta ki a legújabb pályázatot, mely az utcák művé-
szibbé tételére irányul. Minden rendű és rangú utca-
berendezési kellék felfrissítésre szorul : a géz- és 
villanylámpaoszlopok, a levélszekrények, a jelző-
táblák, házszám- és utcanévtáblácskák, a kutak, a 
padok és sétatéri székek, az újságosbódék és a kis 
házikók, még a tűzoltóknak való vízcsapjelzők is 
művészi ízléssel képzendők ki. S nem maradhatnak 
ki természetesen a metró földalatti lejárói sem. 
ötvenezer frankot kap a legjobb munka tervezője 
mindegyik ágazatban. S ha már ekkora gonddal 
igyekszenek az általános utcaképet szépíteni, kép-
zelhető, hogy mennyi igyekezetet fognak a kiállítási 
terület látványosságaiban kifejteni. A sokféle vigalmi 
hely között, melyek a látogatókat fogadni fogják, 
legművészibbnek a színház ígérkezik, melynek építő-
munkálataira Auguste Perret és André Grauet épí-
tészek kaptak megbízást. S ezúttal talán nemcsak 
az lesz művészi, amit odabent fognak nyújtani, 
hanem a köntös is, az épület. Hiszen a franciák 
mindenben verni akarják a németeket, legalább egy 
szezonban, 1925. nyarán. — Itt megemlítjük, hogy 
Magyarországnak a kiállításon való szereplése még 
eldöntetlen kérdés. Volt ugyan szó egy önálló magyar 
pavillon építéséről, de az ezzeljáró nagy költségek, 
mintegy 300.000 svájci frank, teljesen kizárják, hogy 
hazánk mai szomorú anyagi helyzetében ily össze-
get szánhatna erre a célra. 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MŰVÉSZEK KERÁ-
^ M1AI MŰHELYÉNEK CSEREPEI ismét szerepel-
tek a Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításán. 
Az Endre Ferenc festőművész. Kallós Ede és Pásztor 
János szobrászművészek és Smurák József építész 
vezetése alatt álló agyagipari műhely régebben az 
Iparművészeti Társulat tárlatán, majd két évvel ez-
előtt a városligeti Műcsarnokban mutatkozott be, 
méltó feltűnést keltve artisztikus és magyaros jellegű 
mázas cserepeivel. Különösen tetszett az 1922. évi 
téli tárlaton volt kollekció s bizakodó reménységgel 
néztünk a fiatal műhely jövő fejlődése elé. A mostani 
bemutatkozás — sajnos — nem felelt meg egészen 
várakozásainknak, mert csak néhány minden tekin-
tetben sikerült oly darabot láttunk, amelynek zavar-
talanul örülhettünk. Legjobbak a tányérok. Nem 
annyira a lakkszerű máz, meg a színek ellen van 
kifogásunk, mint inkább a díszítés szertelenkedése 
miatt. Túlságosan tele borítják az edények felületét 
aprólékos díszítésekkel s csak nagy ritkán látjuk az 
edény részeinek, ú. m. talp, has, nyak, száj és fülnek 
a díszítmény elrendezésében való hangsúlyozását. 
Pedig éppen erre ad jellegzetesen jó példát a magyar 



Kar] H. : A keszthelyi Georgikon érme. Magyar, XIX. század első felében. :: H. Kari: Medaille des Keszthelyer Georgikons. 
Ungarisch. Ersle Halfte des XIX. Jahrhunderis. Medaille de Georgicon á Keszthely. Premiere moitié du XIX.,,,e siécle. 

Teles Ede: Andrássy Gyula gróf érme. :: E. Teles: Medaille des 
Grafen Julius Andrássy. :: Medaille du Comte Julius Andrássy. 

Teles Ede: Giacomo Puccini-plakett. :: E. Teles: 
Puccini-Plaketté. :: Plaquette de Giacomo Puccini. 

Berán Lajos: Ipolyi-érem. Öntötlbronz. 1923. :: L. Berán: Medaille des Bischofs A. Ipolyi. :: L. Berán : Medaille de l'évéque A. Ipolyi. 

A Magyar Éremkedvelők plakettkiállításából. :: Aus der Ausstellung der ungarischen Plaketlfreunde. 
De l'Exposition des Amateurs hongrois des! Plaquettes. 

Magyar Iparművészet. 1924 4 



Martén Heenskerk után: A szépség diadala. Németalföld, XVI. század m. f. Öntöttbronz. 
Nach Martén Heenskerk: Triumf der Schönheit. Niederlándisch, XVI. Jahrh. La triomphe de la beauté. XVI.me siécle. Pays bas. 

Plakett. Olasz,. XV. század. 
Italienische Plakette, XV. Jahrh. 
Plaquette italienne XV.me siécle. 

Donatello: Madonna. Bronzplakett. XV. század. Caradosso: Trivulsio. Plakett. 
Donatello: Madonna. XV. Jahrh. :: Donatello: Madonna. XV.™ siécle. XV. század m. f. :: XV. Jahrh. :: XV.'"e siécle. 
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A Magyar Éremkedvelők plakettkiállitásából. 
Aus der Ausstellung der Ungarischen Plakettfreunde. 

De l'Exposition des Amateurs hongrois des Plaquettes. 



A Magyar Éremkedvelők plakettkiállításából. 
Aus der Ausstellung der Ungarischen Plaketlfreunde. 

De l'Exposition des Amateurs hongrois des plaquettes. 75 
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Kóródy György: Karosszékre való 'gobelin. Készült a Greco r.-t. műhelyében. 
G. Kóródy : Gobelin für Möbel. Aus der Manufactur der Greco A.-G. Budapest. 

G. Kóródy : Tapisserie pour meuble. Exécutée par la Soe. An. de la Manufacture des Gobelins Greco. 



íiási *f 

Iványi-Grünwald Béla: A tánc. Gobelin. Készült a Greco gobelin r.-t. műhelyeiben. 
A. Iványi-Grünwald: Der Tanz. Gobelin. Aus der Manufactur der Greco A.-G. Budapest. 

B. Iványi-Grünwald: La danse. Gobelin. Exécuté par la Soc. An. de la Manufacture des Gobelins Greco. 
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Greff Lajos: Egy mauzoleumbeli szentkép domborított rézkerete. Magassága 3'40 m. 

L. Greff: Getriebener und patinierter Kupferblech-Rahmen für ein Mausoleum. 
L. Greff: Cadre en cuivre repoussé destiné pour un mausolée. 
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Az előző oldalon ábrázolt keret részletei. 
Details des vorstehenden Rahmens. 

Détails du cadre en cuivre repoussé (de la page vis á vis). 79 



3. 

Szemelvények E. Kasparik : M. Blümelhuber c. monográfiájából. 
Aus E. Kasparik's Monografie über M. Blümelhuber. 
De la monographie E. Kasparik: de M. Blümelhuber. 
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Blümelhuber M. acélból melszett művei : 

1. Papírvágó olló. t Ferenc Ferdinánd 
volt tulajdona. 

2. Evőkészlet tokban. 
3. Fürstenberg gróf vadászkése. 

In Stahl geschnittene Kúnstwerke : 

1. Papierscheere des weiland Tronfolgers 
Franz Ferdinánd. 

2. Besteck. 
3. Das graflich Fürstenberg'sche Jagd-

Oeuvres coupé en aciei 

1. Ciseau á papier. 
2. Etui. 
3. Couteau de chasse. 



f népies agyagművesség. Nem gáncsoskodni akarunk, 
csak figyelmeztetni az oly lelkesedéssel és áldozat-
készséggel megalapított műhelynek érdemes vezetőit, 
hogy kevesebb munkával a mostaniaknál jóval érté-
kesebb, művészibb cserepeket csinálhatnának, ha 
több gondot fordítanának a díszítés helyes elrende-
zésére. Erre pedig a múzeumainkban őrzött magyar 
népies cserepek adják a megszívlelni való legjobb 
példákat. 

UNDI MARISKA a Horthy Miklós-úti műtermében 
rendezett kiállításán bemutatta a vezetése mellett 

készült újabb gobelinek gazdag sorozatát. Jórészben 
maga tervezi a francia módszer szerint készült pom-
pás gobelinjeit és a maga egyéni ornamentikájába 
foglalja rendszerint a magyar mondakörből merített 
kompozícióit. A jeles művésznő, ki a képzőművészeti 
kiállításokról ismert tevékenysége mellett mór rég-
óta műveli az iparművészet sokféle ágát, tehetségé-
hez méltó terrénumra lépett, amidőn újabban inten-
zíven foglalkozik a dicsőmultú gobelinművészettel. 
A dekoratív művészet mindig vonzotta és bölcsen 
cselekszik, ha festőművészetünk túltermelését tartva 
szem előtt, az alkalmazott művészetnek oly ágát 
karolja fel, melynek — eltekintve a boldogult Körösfői 
Kriesch Aladár szerénykeretű, de magasszínvonalú 
tanműhelyétől — a legújabb időkig hazánkban alig 
akadt művelője. Most, amidőn túl van a kezdés 
nehézségein és már egy csapat ügyes fiatal nőt 
nevelt magának megértő munkalársakul és számos 
külföldi megrendelés átsegíti az anyagi gondokon, 
remélhetően biztos fejlődésnek indul az Undi-gobelin 
és maradandó értékű készítményeivel az ország 
határain túl is elismerést szerez ennek a tehetséges, 
erősakaratú asszonynak. 

PATAKY ANDOR, kit eddig plasztikai művei révén 
ismertek művészi körökben, újabban mint kész 

keramikus mutatkozott be az Alkotás művészeti 
szalonban. Jobbára magyar népies alakokat, vala-
mint állatokat ábrázoló kisebbméretű mázas csere-
pekkel szerepel, melyeket azután mázfeletti be-
égetett festéssel díszít. Ezek a próbálgatások igen 
biztatók és a legjobb reményekre jogosítanak Pataky 
jövő munkásságára nézve. Kívánatos volna, ha Pataky 
a mindig többé-kevésbé keményhatású mázfeletti 
festést a mázalattival cserélné fel. A művész Zala-
megyében nagyobbarányú kerámiai műhely beren-
dezésére és üzembehelyezésére készül s a szorosan 
vett dísztárgyakkal együtt gyakorlati használatnak 
szánt tömegárú gyártásával fog foglalkozni. 

\ 4 A G Y A R GRAFIKAI MÜVEK, HÍMZÉSEK ÉS 
1 V 1 CSIPKÉK KIÁLLÍTÁSA ZÜRICHBEN. A Magyar-
országon is jólismert zürichi Orell Füssli-féle kiadó-
ésnyomdavóllalat, mely hazánkkal való szoros össze-
köttetései révén megismerte művészetünket és ipar-
művészetünket, Svájcban nagyobbarányú propagan-
dát akar kifejteni a magyar művészet megismertetése 
és terjesztése érdekében. A kiállítások sorozatát, 
melyeken művészeink és iparművészeink alkotásait 
bemutatni fogja, egy grafikai lapokból és magyar-
jellegű hímzésekből és csipkékből álló kollekcióval 
nyitja meg Zürichben, egy ottani művészeti szalon 
termeiben. Ennek a magyar kiállításnak anyagát 
Conrád Gyula (grafika) és Györgyi Kálmán (textiliák) 
gyűjtötték egybe, úgy, hogy ez a kiállítás méltón kép-

viseli majd a hazai modern magyar grafikát és a 
textilművészetet. Eddigi megállapodások szerint a 
kiállítás leszerelése után az egész anyagot Bázelben 
mutatják be. ősszel magyar képzőművészeti kiállítás 
rendezését tervezik Zürichben. 

A POSTÁSOK iparművészeti és háziipari kiállítást 
rendeztek a Nemzeti Szalonban, melyen a 

magyar királyi posta- és távírda alkalmazottai és 
hozzátartozóik mutatták be művészkedő készségüket. 
Kétségtelen, hogy mindig tiszteletreméltó dolog, ha 
a pihenésre szónt időt hasznos munkára fordítják. 
De ez a munka csak akkor jelenthet értéktermelést, 
ha az, amit alkot, úgy forma, mint tehnika szem-
pontjából megállja helyét. Ezt pedig még a leg-
messzebbmenő jóakarat mellett sem lehet e ki-
állításon bemutatott tárgyak jórészéről mondani, 
mert sok esetben bizony kárba veszett az ügyesség, 
szorgalom és a munkánál felhasznált anyag, a 
rosszul megválasztott minta, vagy a készítő erejét 
meghaladó feladat miatt. Ezért kellene a kiállításon 
nyilvánuló sok becsületes törekvésnek, figyelemre-
méltó készségnek helyes irányt mutatni s elejét 
venni annak, hogy a derék postások lelkesedésüket, 
készségüket és idejüket olyan munkára fordítsák, 
melyet végeredményben helyeselni nem lehet. Ez 
a kiállítás, mely alkalmat adott a postások ezirányú 
munkálkodásába való bepillantásra, remélhetően 
meghozza a postásoknak az annyira szükséges 
szakavatott irányítást is. Ezen múlik, hogy jövőben 
örülhetünk-e igazán a művészkedő postások alkotá-
sainak, vagy sem. 

'TEXTILIPARI ÉS -MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST ren-
i deznek ez év nyarán a drezdai kiállítási park-

ban. A kiállítás célja, hogy felkeltse az érdeklődést 
a szövő-, fonó- és himzőipar és művészet iránt és 
terjessze e téren az ismereteket és pedig nem csupán 
a jelenkor, hanem a mult idők alkotásainak, eszközei-
nek és irodalmának bemutatásával. Ezért külön cso-
port foglalja magában a textilipar és művészet tör-
ténelmét, amelyben a német mellett külföldi munkák 
is kerülnek a nézők elé. Értesülésünk szerint egy 
magyar történelmi csoport bemutatását is tervezik, 
amelynek összegyűjtésére a helleraui művésztelepen 
lakó Zutt G. Adolfot, a magyar kir. iparművészeti 
iskola volt tanárát kérték fel. 

DIE FORM a címe a folyó évi június hó 1-én a 

stuttgarti Handelshof-ban megnyílt iparművészeti 
kiállításnak, melyet a Deutsche Werkbund rendez. 
Különlegessége a kiállításnak, hogy kizáróan csakis 
olyan tárgyakat fogadnak el, amelyen nincsen díszít-
mény. Külön bírálóbizottság ügyel arra, hogy ezt a 
föltételt a kiállítók szigorúan betartsák. 

BÚTORKIÁLLÍTÁS BARCELONÁBAN. A SPANYOL 

kormány nagy erőfeszítéseket tesz, hogy 1926-ban 
Barcelonában hatalmas arányú kiállításon mutassa 
be a spanyol művészet, ipar és földművelés régi 
és újabb produktumait. De hogy az idegenforgalom 
emelését addig is előmozdítsák, már az elmúlt évben 
1923-ban is rendeztek Barcelonában egy nemzetközi J 
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bútorkiállítást, amely mintegy ízelítőül szolgált a 
jövendő számára. Ez a kiállítás is nemzetközi volt 
s benne nemcsak a spanyolok, hanem az olaszok 
és a franciák is résztvettek. Egy nagy park közepén 
áll a Modern Ipar és Művészet palotája s annak 
helyiségeiben, valamint kertjeiben rendezték el a 
temérdek bútort. A kiállítás három főcsoportból 
állt. Egy történeti részből, egy teljes modern lak-
berendezéseket bemutató részből és egy különleges 
bútorokat felölelő részből. A történelmi rész a 
XIII. századi románstílű intérieuröktől egészen a 
XIX. század elejéig terjedő kort ölelte fel. Itt külö-
nösen a két sorozat régi arrasi falikárpit tünt fel 
csodás művészetével. A második rész elegáns sza-
lonjai és polgári lakószobái mellett feltűntek a har-
madik főcsoportba sorozott különféle kerámiai, szö-
vött, kisplasztikái, üveg-, kovácsoltvas- stb. tárgyak. 
A legnagyobb vonzóereje volt a kiállításnak egy 
pályázat, melyet a legjobb falusi lakás berendezésére 
írtak ki s amelyre népies, modern és mérsékelten 
régies bútorokkal is pályáztak. A kiállításnak csak-
nem egymillió látogatója volt. 

S Z A K O K T A T Á S 
AM. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA REFORMJA. 

Megemlékeztünk már az iparművészeti iskolánk 
szervezetében és tanulmányi rendjében készülő vál-
tozásokról, amelyeknek kezdetét jelenti az új igazgató-
tanács megalakulása. Miután a kormányzó az iskola 
régibb szervezeti szabályzatának érvényességét meg-
szüntette és szentesítette a tanárok többsége által 
javasolt és az Orsz. Képzőművészeti Tanács, valamint 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által elfogadott 
új szervezeti szabályzatot, az intézet vezetését az 
öttagú igazgatótanács vette ét, melynek tagjait a 
rendes tanárok titkos szavazással választották meg. 
A tanács tagjai lettek Gróh István (igazgató), Helbing 
Ferenc, Simay Imre, Szablya Frischauf Ferenc és 
Udvary Géza. Gróh István igazgatói megbízésa 1925. 
május havában lejár, az igazgatótanács többi tagjai 
mandátumónak érvényessége pedig 1926. májusáig 
tart, amikor újabb választás lesz. Első és legsürgő-
sebb feladatául az iskola új vezetősége a szak-
képzés és műhelyoktatás mélyítését tűzte ki maga 
elé s ezért egyes melléktárgyat meg fog szüntetni, 
illetőleg összevonni, hogy az ekképpen felszabaduló 
időt a gyakorlati tárgyak keretének szélesbítésére 
fordíthassa. Még e tanév befejezése előtt el kell 
készítenie az új tanulmányi rendet, a szakosztályok 
tanítási anyagának pontos meghatározását és a 
tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzatot. 

A HAZAI IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS áttekint-
hető képét feltüntető kiállítást ez évi szeptember 

hó végén rendezik az Iparművészeti Múzeumban. 
Résztvesznek e kiállításon az iparművészeti iskolán, 
a főv. iparrajziskolán és az iparszakiskolákon kívül 
az iparművészeti szakmák iparostanonciskolái is. A ki-
állítás tartama alatt az érdekelt intézetek tanárai együt-
tes értekezleteken megvitatják a kiállítás tanulságait. 

MÉMETORSZÁG IPARMŰVÉSZETI OKTATÁSÁ-
•l * RÓL érdekes tanulmányt írt Stewart Culin, a 
nálunk is jól ismert, érdemes amerikai múzeum-

gondnok.* Többévi tanulmányútjainak eredményeit 
foglalja össze a Philadelphiában tartott előadásában, 
mely reánk nézve különösen az iparművészeti okta-
tás terén készülő reformok, valamint az ősszel meg-
tartandó iparművészeti oktatási kiállítás szempont-
jából aktuális. Ha nem is értünk mindenben egyet 
a szerzővel, jóakaró, elfogulatlan megfigyeléseiből 
sok tanulságot meríthetünk. Culin mindenekelőtt 
megállapítja, hogy a világháború nagyban meg-
változtatta azt az általánosan elterjedett népszerű 
babonát, mely szerint a tudás — értve ezalatt az 
elméleti képzettséget — minden körülmények között 
szükséges előfeltétele az alkotásnak. Úgy a saját 
tapasztalatai, mint a szakemberek összegyűjtött véle-
ményei alapján annak a meggyőződésének ad ki-
fejezést, hogy az ízlés fejlettsége és finomultsága, a 
magas műveltség nem áll okozati összefüggésben 
egyes országok művészeti közgyűjteményeivel, mú-
zeumaival, akadémiáival és tudományos intézmé-
nyeivel, melyeknek inkább statikai, mint dinamikai 
hatása a város, a nemzet díszét emeli, de magában-
véve nem egyértelmű az alkotóerő szükségszerű 
fokozásával. Bárminő hasznosak és ösztönző erejűek 
is a közgyűjtemények, a művészek csak elenyésző 
csekély arányban veszik igénybe őket és az eredeti, 
autentikus műalkotásoknál sokkal nagyobb mérték-
ben használják fel a reprodukciókat, az illusztrált 
könyveket. Ezeknek kiadásában Németország jár 
elől. Ezzel kapcsolatosan említést érdemel, hogy a 
new-yorki Metropolitan Museum éppen e hónapban 
rendez kiállítást a város művészeti iskoláinak nö-
vendékmunkáiból, beleértve rajzokat, ötvösséget, 
textilmunkót, könyvkötészetet, fafaragást, keramikát, 
tipográfiát stb. A kiállítás anyaga szorosan a múzeum 
gyűjteményeivel fog összefüggni, mert a kiállítás 
célja annak eldöntése, hogy az iskolák növendékei 
és az eleven iparművészet mennyiben merítettek 
inspirációt a múzeum tanulmányozásából és mennyi-
ben járul hozzá a múzeum a modern iparművészet 
fejlesztéséhez? Bemutatásra kerül egy film is, mely 
a múzeumban őrzött perzsa kézirat képei nyomán 
az iskolák növendékei és tanári kara által előadott 
darabot reprodukálja.** A német művészeti iskolákat 
a háború kevéssé érintette, különösen az iparművé-
szeti iskolákat. Culin budapesti észleleteire hivat-
kozva megemlíti, hogy az iparművészeti pályára 
tóduló nőnövendékek közül azok, akik iskolát nem 
végeztek, legnagyobbrészt nem válnak be. A tanít-
ványok száma nem nagy, sehol sem több 300-nál. 
A tanári kar, mely túlnyomó részben férfiakból áll, 
két különböző képzettségű elemből van összetéve. 
A mesterségükhöz értő iparosok (könyvkötők, kera-
mikusok stb.) tanítják a métier-t, a technikai fogáso-
kat, képzett és tehetséges művészek pedig a tervezést. 
A tanárok így az egyes ipari szakmák irányítói, 
tanácsadói lesznek, úgy a tanítványaiknak, mint 
saját maguknak hasznára, kivált azáltal, hogy ily-
módon közvetlen kapcsolatba lépnek a mindennapi 
élettel és annak szükségleteivel. Az iskolák ad-
minisztrációja nem bürokratikus, az érintkezés taná-
rok és növendékek között szívélyes, osztályozások 
és vizsgák nem döntő jelentőségűek. Pályázatok gya-
koriak és az iskolán kívül állók is résztvesznek 
bennük. Legtöbb iparművészeti iskolának saját, 
kezdetleges múzeuma is van, de ennél fontosabb 
a könyvtár. Mindenek felett áll a berlini Kunst-
gewerbe-Museum könyvtára, mely a német művé-

* Industrial Art-education in Germany, by St. Culin, Brooklyn-Mus. 1924. 
* * Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New-York, May 1924-


