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osszú, keserves küzködés 
után az Orsz. Magy. Ipar-
művészeti Társulat végre 
állandó jellegű otthonhoz 
jutott a Klebelsberg Kunó 
gróf vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter jóvoltából 

rendelkezésére bocsátott, az Andrássy-út 
69. sz. a. levő ú. n. régi Műcsarnok fél-
emeleti helyiségeiben. 
& Itt most már szabadon rendezheti idő-
szakos kiállításait, tarthatja fenn állandó 
elárusító csarnokait s ezzel alkalmat adhat 
iparművészeinknek tudásuk, képességük 
bemutatására és elkészült sikerültebb 
munkáik értékesítésére. 

Köztudomású, hogy eddig az Iparművé-
szeti Múzeum adott hajlékot a Társulatnak. 
Már első kiállításait 1885-ben és az ezután 
következő években egészen 1896-ig a régi 
Műcsarnok mellett, az Andrássy-út és a 
Vörösmarty-utca sarkán épült bérházban 
akkoriban elhelyezett zeneakadémia föld-
szintjét elfoglaló múzeumi irodában és 
olvasóteremben rendezte, természetesen 
igen szűk keretek közt. Majd az Üllői-úti 
iparművészeti múzeum és iskola felépülése 
után 1896. év október havában a múzeum-
mal együtt a Társulat 
is átköltözött a díszes 
új palotába. Hely ju-
tott neki bőven, mert 
a múzeum gyűjtemé-
nyei még nagyon hiá-
nyosan töltötték be a 
t á g a s h e l y i s é g e k e t , 
úgyhogy úgyszólván 
k o r l á t l a n u l használ-
hatta aímúzeum üveg-
fedelű központi nagy 
csarnokát s azt körül-
övező tágas oldalter-
meket. 

A Társulat vezető-
sége élt is az alka-
lommal és sűrű egy-
másutánban rendezte 
a j e l e n t ő s é g ü k b e n 
egyre növekedő kiál-
lításait, melyeknek jó 
részét a lakásművé-

szet foglalta el. Egy-egy ilyen kiállításon 
15—20 teljes szobaberendezés került a 
vitrinákba való sok egyéb apró holmi 
mellett bemutatásra és bútoriparunk jó-
részben e tanulságos kiállításoknak köszöni 
az akkoriban bekövetkezett örvendetes 
fellendülését. Ilyen szerencsés viszonyok 
között a Társulat, befolyása, tekintélye 
egyre növekedett. Ámde a múzeum gyűjte-
ményeinek természetszerű állandó gyarapo-
dásával a rendelkezésére bocsátott hely 
terjedelme egyre szűkebbre szorult, úgy-
hogy be kellett szüntetnie állandó eláru-
sító csarnokát, sőt, midőn az 1906. évi 
milánói, majd az 1907. évi brüsszeli kiállí-
tás tűzkatasztrófája fokozottabb óvatos-
ságra intette a múzeum vezetőségét, hogy 
elejét vegye pótolhatatlan kincsei esetleges 
elpusztulásának, óvást emelt a tűzvesze-
delemmel járó szobafülkék beépítése ellen. 
Tehát le kellett bontania a fényes kiállítások 
keretéül szolgáló ideiglenes installációt s a 
most már csak szórványosan rendezett ki-
állítások néhány vitrinbe helyezett apróbb 
dísztárgy bemutatására szorítkozhattak 
csupán. 

A Társulat ugyan megpróbálkozott azzal, 
hogy legalább ideig-óráig másutt hajlé-

kot kapjon egy-egy 
nagyobbarányú kiállí-
tása számára, de ezek 
a kísérletek csak még 
j o b b a n i g a z o l t á k a 
vezetőségnek e g y r e 
megerősödő meggyő-
ződését, hogy állandó, 
megfelelő otthon nél-
kül a Társulat eredmé-
nyes munkát nem fejt-
het ki. A technológiai 
múzeumban 1911 és 
1912-ben, újabban pe-
dig a L i p ó t v á r o s i 
Kaszinó Vilma király-
nő-úti nyári épületé-
ben, 1921 és 1922-ben 
rendezett kiállítások a 
rendelkezésre álló ter-
mek átalakításával és 
beépítésével járónagy 
költségek miatt nem-Jehring Aranka sziihueitje. 
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hogy anyagi eredménnyel jártak, de erősen 
megrendítették a Társulatnak amúgy is ag-
gasztóan ingadozó vagyoni helyzetét. Ezért 
amidőn tudomására jutott, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium elhatározta a 
régi Műcsarnok épületének kiürítését, min-
den erejét megfeszítve, az összes rendelke-
zésére álló eszköznek latbavetésével igye-
kezett a felszabaduló helyiségek egy részé-
nek elnyerésére. Es — hála a miniszter meg-
értő jóindulatának és tanácsadói hathatós 
pártfogásának — a Társulat e törekvése 
sikerrel járt, mert megkapta a maga cél-
jaira a díszes palotának félemeletét elfog-
laló összes helyiségeket. A főbejárattól 
jobbra van az igazgatósági iroda, az ülés-
terem és a két raktár, balra pedig a tágas 
kiállítási termek terülnek el. Ezeket külön 
lépcső köti össze az emeleti helyiségekkel. 

A felső emelet termeiben 1879-től 1896-ig 
az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat 
rendezte kiállításait, míg a félemeletet és 
az alagsor helyiségeit akkoriban az ipar-
művészeti múzeum foglalta el. Ez utóbbiak-
ban most a Nemzeti Színház leányintézete, 
a Kamara Színház tartja előadásait. Az 
emeleti helyiség jövő rendeltetése ezidő-
szerint még bizonytalan. Művész körök-
ben azt kívánják, hogy ezekben a képző-
művészeti alkotások bemutatására kiválóan 
alkalmas termekben a Szépművészeti 
Múzeum újabbkori kiváló hazai mesterek 
képeit helyezze el s ezáltal helyet nyerjen a 
múzeum raktáraiba szorult képek kiválóbb-
jainak kiállítására és általában gazdag 
képgyűjteményének megfelelőbb elhelye-
zésére. Illetékes helyen még nem dön-
töttek a kérdés felett; egyelőre a minisz-
térium a régi Műcsarnok emeleti helyi-
ségeit váltakozó intimebb képkiállítások-
nak tartja fenn. 

Az Iparművészeti Társulat új otthoná-
nak augusztus havában történt elfoglalása 
után nem lehetett még abban a helyzet-
ben, hogy nyomban ideáljainak megfelelő 
tárlattal avassa fel kiállítási termeit. Tudva-
levően minden komoly iparművészeti ki-
állításnak gerince a lakásművészet. Ennek 
kiállításon való bemutatása alapos fel-
készülést és kellő időt kíván. Az egyes 
ínterieuröket meg kell terveztetni és több 
hónapig tart a munka, míg egy szoba-
berendezés elkészül. Nehogy addig a ren-
delkezésére bocsátott tágas helyiségek par-
lagon maradjanak, a Társulat egybegyűj-
tötte jelesebb iparművészek kész munkáit 

és tetszetősen csoportosítva őket, szemre- j 
való, gazdag anyagot foglalt első, rögtön- ! 
zött kiállításának keretébe. Ennek meg- j 
nyitása október 15-én volt. A társulat í 
védnöke, Klebelsberg Kunó gróf, vallás- j 
és közoktatásügyi miniszter a nemzetgyűlé- I 
sen való elfoglaltsága miatt nem jelenhe- f 
tett meg az új helyiségek felavatásán, de j 
helyettesítette magát Petri Pál dr. állam- j 
titkárral, aki Alpár Ignác elnök üdvözlő 1 
szavaira a miniszter nevében örömét fejezte ! 
ki afölött, hogy a Társulat végre méltó és I 
állandó otthonhoz jutott, melyben még í 
intenzívebb munkásságot fejthet ki mint j 
eddig és sikert kívánt a Társulat jövő | 
tevékenységéhez. A megnyitásra megjelent | 
mintegy 2000 főnyi közönség és a sajtó t 
meleg rokonszenvvel fogadta az új helyi- | 
ségekben rendezett kiállítást. Ez állandó j 
jellegű ugyan, de anyaga folyton változik, 5 
amennyiben az időközben elkelt tárgyak g 
helyébe újak kerülnek s a kiállítók is szíve- ? 
sen kicserélik régibb munkáikat újakkal. í 

Négy tágas helyiséget foglal el a most • 
megnyílt kiállítás. Az utcai terem egy J 
választékos ízlésű műbarát szalonjának g 
benyomását kelti. Három díszes üveges f 
könyvszekrény foglalja magában a szebb- 2 
nél-szebb apróbb dísztárgyakat, pompás, ! 
kényelmes karosszékek kínálkoznak a | 
pihenésre vágyódónak, míg a falakon a í 
gödöllői szövőtanműhely gobelinjei ennek í 
az úttörő intézményünknek fejlődését és j 
készítményeinek jeles kvalitásait mutatják. | 
Legkiválóbb szobrászmesterek márvány- | 
és bronzból készült remekművei fokozzák | 
az egész interieurnek művészi hatását. ] 
A többi három teremben ügyesen el- ! 
rendezett vitrinák a magyar ötvösség, j 
textilművészet, bőr- és agyagművesség, | 
könyvkötészet, márványműipar, kisplasz- j 
tika újabb alkotásai gyönyörködtetik a I 
látogatót. E termek kellemes hangulatát $ 
fokozzák a falakat borító, finom szín- j 
hatású Greco-gobelinek és egyéb csomó- J 
zott szőnyegek. 

A kiállítást november hó végén fel- ! 
frissítik újabb tárgyakkal, hogy a kará- É 
csonyi vásár még gazdagabb anyagot • 
kínálhasson a vásárló közönségnek. Ami- 8 
dőn a Társulat új otthonában rendezett • 
kiállítást melegen ajánljuk olvasóink figyel- j 
mébe, kérjük őket, hogy ösmerőseiket t 
is buzdítsák a kiállítás meglátogatására. J 
December 1-től a karácsonyi ünnepekig j 
a kiállítás 9—722-ig és xh\—6-ig lesz lát- ! 



ható. Vasárnapokon délután zárva marad. 
A kiállításon eddig a következő kiállítók 
vesznek részt: 
Textil: Bazala Béláné, Bikfalvy Adél, Cz. Bikfalvy 

Hella, Búzás Ilona és Borbála, Csatth Nusi, 
Dér Ibolya, Erdélyi Olga, Fertsek Elza, 
Gödöllői Textiltelep, Göndör Sándor, Greco 
Gobelin r.-t., Izabella Háziipari Egylet, K. Kal-
már Ágnes, Kalmár Margit, Kele Vilma, 
Kovács Erzsébet, Lénárt Béláné dr., Maksay 
Nelli, Mezei Boriska, Orsz. Magyar Házi-
ipari Szövetség, Our Shop, Orsó-Rokka Házi-
ipari Szövetkezet, Révai Éva, Somogyi Piroska, 
Steiner Lola, Szesztrics Mihály, Szontagh 
Aranka, Sztojanovics Milica, Vaitzik Edéné. 

Könyvkötészet és bőrdíszművesség: Danitz Júlia, 
E. Gondos Emmy, Göndör Sándor, Halász 
Berta, Harrer Flóra, Kele Vilma, Kis Walde-
már, Oppel Magda, Schön Emmy, Schöntheil 
Irén és Margit, Tötössy Ella, Vozóry Emmi. 

Ötvös-ékszer: Aczél Edith, Békesy Hajnal, Fodor 
Ferencné, Gombéssy Anna, Keresztényi Dániel 
és Pál, Kiss Ferenc, Magyar Művészeti Műhely, 

F. Ripper Margit dr.. Stúdió Művészeti Műhely, 
Szabó Olga, Tóth Gyula. 

Fadíszmű és gyermekjáték: Dömök Teréz, Edvi 
Illés Panni, Furherr Olga, Grabowieczky Léon, 
Holló Mihály, Kokesch Katalin, Ölenyik 
Géza, Papp Hermin, Próder Lajos. 

Kerámia: Borszéky Frigyes, Füredi René. Gádor 
István, Hódmezővásárhelyi agyagipar-telep, 
Jakó Géza, Kerámos r.-t., Lakatos Artúr— 
Wadlsteiner Ferenc, Ligeti Miklós, Zilzer 
Hajnalka, Zsolnay-gyárak. 

Kisplasztika: Beck Ö. Fülöp, Bor Pál, Bory Jenő, 
Zs. Csiszér János, Horváth Géza, Irsay István, 
K. Kalmár Elza, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, 
Lux Elek, Medgyessy Ferenc, Pásztor János, 
Sóvári János, Szentgyörgyi István, Varga Irén, 
Vedres Márk. 

Márvány ipar: Seenger Béla r.-t. 
Bútor: Damkó Ödön—Udvary István, Holló Mihály, 

Tóth Gyula—Michl Alajos Gyár r.-t., Simay 
Lajos és Böhm Béla. 

Csillár: Kulcsár Sándor. 
Kárpitosmunkák: Bodonyi Jenő, Bodon Károly— 

Grossmann Ármin, Fischer Zsigmond. 

KELETI-SZŐNYEG KIÁLLÍTÁS 
ÍRTA CSÁNYI KÁROLY 

Szőnyegkedvelők Egyesü- gyakran fordulnak elő a későbbi német-
lete az 0 . M. Iparművé- alföldi festők képein is, így pl. Gonzales 
szeti Múzeumban magán- (1618—84.) pompás festményén a Szép-
tulajdonban lévő régi és művészeti Múzeumban, mely Jacques van 
nagyértékű szőnyegekből Eyck családját ábrázolja. A festmény bal 
gazdag kiállítást rendezett, oldalán álló asztalt borítja az ilyen ara-
mely földrajzi csoportosí- beszkes mintázatú szőnyeg, mely jellegze-

tásban, tanulságos összeállításban mutatta tes rajzáról jól felismerhető, 
be a régi szőnyegek legérdekesebb vál- A kiállítás leggazdagabb csoportját az 
fajait. A kisázsiai szőnyegek közt a leg- Usak-szőnyegek alkotják. Kis- és nagy-
régibb példányok mértani díszítésűek. méretű darabokat ismerünk, mindkét cso-
Ezek a szakirodalomban Holbein-szőnye- port rajzban meglehetősen eltérő. Nevüket 
gek néven ismeretesek, mert ábrázolásuk Kisázsiának Usak nevű városától kapták. 
Holbein festményein elég gyakran elő- A kis Usák-szőnyegek közt találjuk a 
fordul. A keret díszítésére a régi arab régibb példányokat. Tagozásuk jellemző 
ú. n. kufi írásjegyeit használták fel. Mindig és a nagy Usák-szőnyegekével rokon, 
egyforma rajzzal és piros-sárga színben Színezésükben a piros és kék színnek jut 
készültek a XVI—XVII. században, a szin- jelentős szerep. A keret vagy felhőszala-
tén m é r t a n i jellegű, 
a r a b e s z k e s szőnye-
gek. A keretben eleinte 
a Holbein-szőnyegek-
ről ismert fonadékdíszt 
alkalmazták; később, 
a k ina i művészetből 
átvett f e l h ő s z a l a g o t 
használják. Legrégibb 
ábrázolásait a velen-
cei festők képein lát-
juk, a XVI-ik század" 
elejétől kezdve.de elég Pogény Móric rajza. 

gos, vagy arabeszkes 
ívekkel díszített. Fest-
ményeken a XVI-ik 
s z á z a d k ö z e p é t ő l 
kezdve fordulnak elő 
és pedig leginkább az 
olasz-festők képein,de 
csakis a XVII-ik szá-
zad közepéig; bár e 
típus néhány képvise-
lője még későbben, 
egészen a XVIII-ik 
századig is előfordul. 


