
K R Ó N I K A 

POGÁNY MÓRIC jeles építőművészünket a napok-
ban e lapok szerkesztője meglátogatta s ez 

alkalommal betekinthetett egy nemsokára külföldön 
„Skizzen eines Baumeisters" címmel megjelenő 
albumnak magas művészi színvonalú, mintegy 50 
lapból álló rajzsorozatába, mely bizonyára nagy 
meglepetést fog kelteni és hírt s elismerést szerez 
majd készítőjének és megbecsülést a magyar építő-
művészetnek, Pogány alkotóvógyót és csapongó 
képzeletét e lapok rajzolása közben semmi sem korlá-
tozta. Víziószerűen lebegnek előtte hatalmas kupo-
lájú templomok, színházak, zenetermek, panthéonok, 
felhőkbe érő házaktól szegélyezett beláthatatlan 
utcasorok, nagyszabású emlékművek, színpadi dísz-
letek, stb. s ő csodásan fejlett rajzolóművészettel 
megrögzíti látományait, melyek artisztikus hatásukat 
nem csupán az ábrázolt épületek és termek újszerű, 
merész művészi megoldásának, hanem a hangula-
tos és mesteri készségű rajz szépségének is köszönik. 
Kérésünkre három rajzot bocsátott rendelkezésünkre. 
Az egyik, az Atlantic City című, egy tengerparti 
világvárosnak szánt szállodákból, gyógyépületből, 
színházak, Stadion-, hangár- és pálmaházakból álló 
nagyszabású épületcsoportot ábrázol, alagutakkal 
megközelíthető emeletes strandfürdőkabinokkal, a 
másik, színpadnak kasírozott díszlete, a pokol 
előcsarnokát érzékelteti, a harmadik egy részben 
földbe mélyített kriptasorokból megalkotott és magas 
szakrális épületekkel egybekapcsolt temető. A három 
rajzot jellemző szemelvényekként mutatjuk be, 
amelyekből olvasóink némi fogalmat alkothatnak 
maguknak Pogány művének értékéről és szép-
ségeiről. 

SZŐNYI ISTVÁNT — fiatalsága ellenére — a beér-
kezett mesterek soréba helyezte a műbarátok 

közvéleménye és a műkritika. A Szinnyey Merse-
társaság részéről alapított művészi pályadíjat első-
ízben egyhangúlag Réti István e nagytehetségű tanít-
ványának ítélték oda és az Ernst-múzeumban ren-
dezett nagyobbszabású kiállításával elért nagy sikere 
szentesítette a pályadíj bírálóbizottságának határo-
zatét. Szőnvi ereje: komponálóképessége és az 
árnyékhatások artisztikumának kiaknázása. Sikereit 
nemcsak festményeivel, hanem komoly rajzbeli 
tudással és finomult művészi érzéssel készült réz-
karcainak is köszöni, melyekkel nemcsak itthon, 
hanem külföldön, nevezetesen a monzai, velencei 
és zürichi kiállításokon általános elismerést és nem-
csak erkölcsi, hanem anyagi sikert is aratott. Olvasó-
ink bizonyára szívesen fogadják, hogy e derék mes-
terünk mappájából két rézkarcot mutatunk be e 
füzetünkben. 

JEHRING ARANKA szilhuettjeiből egy régebbi füze-
tünkben már mutattunk be néhány szemelvényt. 

A művésznő — ki voltaképpen jeles készültségű 
szobrász — mostlakásnyomorúságunk miatt nem tud 
megfelelő műteremhez jutni s anyjával hónapos-
szobába vonulva, mintázófa és véső helyett az ollót 
fogadta művészi tevékenysége szerszámának. Szor-
galmasan ollózza bájos szilhuettjeit, felelevenítve 
ezzel a biedermeier-kornak e feledésbe ment szubtilis 
technikáját. Szilhuettjeit a Nemzeti Szalon egyik köze-

lebbi csoportkióllításán mutatja be a magyar közön-ségnek. Gazdag anyagából ezúttal közlünk néhány jellemző példát. 
l /"ISS FERENC ötvös művei mintegy nyolc év óta 
1 szerepelnek az iparművészeti kiállításokon és 
évről-évre gazdagabb és tökéletesben megmunkált 
kollekciók kerülnek a közönség elé, mely azokat 
megkedvelte és szívesen vásárolja is. Az ipar-
művészeti társulat mostani kiállításán bemutatott 
munkái, nevezetesen a versenydíjakul és ünnepi 
emléktárgyakul alkalmas művei a szigorúbb bírálat 
előtt is derekasan megállhatják helyüket s ezért mél-
tán megérdemlik a sportköröknek jóakaró figyelmét. 

GRABOWIECZKY LÉON rajztanár a román meg-
szálláskor került Erdélyből Budapestre, ahol 

professzori elfoglaltsága mellett gyermekjátékok készí-
tésével próbálkozott meg. A kísérletezés hamarosan 
komoly műhelymunkává vélt, képzett, állandó munkás-
személyzettel s egyre növekedő kereslettel. Ma már 
nemcsak Európa egyes államaiba, hanem oceén-
túli megrendelőknek is szállít Grabowieczky Léon 
kőbányai műhelye s artisztikus és gondosan meg-
munkált, tartós, mozgatható gyermekjátékaival min-
denütt megbecsülést szerez a magyar művészi ipar-
nak. Most már annyira jutott, hogy bővítheti üzemét 
s a művészi gyermekjátékkészítés szélesb körére 
terjesztheti ki tevékenységét. 

TAFFEL JÓZSEF neve alig ismert a nagyközönség 
körében, pedig legképzettebb ötvösmestereink 

egyike. Szerény műhelyében maga csinálja a régi 
ötvösmesterek elmélyedő gondosságával és alapos 
készségével a szebbnél-szebb remekműveket, melyek 
eddig jobbára közvetlenül a műhelyből kerültek az 
ötvösség gourmandjainak vitrinjeibe. Link F. István-
nak tanítványa, aki a nyolcvanas és kilencvenes 
években nagy sikereket aratott a budapesti kiállí-
tásokon pompás ékszereivel és ötvöstárgyaival, de 
később elhagyta Magyarországot és Bécsben tele-
pedett le. Taffel legújabb művét, egy 44 cm magas 
domborított puncsos ezüstkupát e füzetünkben mutat-
juk be. A sikerült alkotás az 0 . !M. Iparművészeti 
Társulat karácsonyi kiállításán látható. 

LAKATOS ARTÚRNAK két csomózott szőnyegét 
J mutatjuk be e füzetünkben, melyek az 1923. 

évi monzai nemzetközi iparművészeti kiállításon 
a Túrán szőnyegműhely aranyéremmel kitüntetett 
csoportjában szerepeltek és ott pompás színhatásuk-
kal és eredeti egyéni rajzukkal méltó feltűnést kel-
tettek. Lakatos Artúr tanór a székesfővárosi ipar-
rajziskola textilszakosztályának vezetője és e hatás-
körében a textilművészet sokféle ágazatában mű-
ködő sok jeles tervezőt és szakbeli munkást nevelt a 
hazai iparművészetnek. Emellett a lakásberendezés, 
a dekoratív festészet és a kerámiai díszítés terén 
is szép sikereket ért el, amiről alkotásainak az e 
folyóiratunkban régebben megjelent ábrázolatai és a 
kiállításokon bemutatott munkái is tanúskodnak. 

A KÉPZŐMŰVÉSZEK GAZDASÁGI SZÖVETSÉGE. 
Október hó 11-én tartotta a Képzőművészek 

Országos Gazdasági Szövetsége alakuló közgyűlését 
a főrendiház helyiségében. A közgyűlést, amelyen 
a belügyminisztérium részéről Tersztyánszky Jenő dr. 
miniszteri osztálytanácsos jelent meg, Gách István 
szobrász nyitotta meg. Kiemelte, hogy a szövetség 
célja egy minden művészpolitikától mentes gazda-



sági szervezet létesítése. Ligeti Miklós szobrász az 
alakulás művészi vonatkozásairól beszélt. Azután 
a közgyűlés a szövetség gazdasági programmját 
vitatta meg. A szövetség feladata lesz kormány-
ellenőrzés mellett a hősi emlékek megörökítését 
célzó akció gazdasági részének lebonyolítása, míg 
az akció művészi ellenőrzését a Magyar Országos 
Képzőművészeti Tanács fogja végezni. A szövetség 
a hősi emlékakción kívül, amely úgy a szobrász-
művészeket, mint az építészeket és iparművészeket 
nemes feladathoz és a mai nehéz művészeti viszo-
nyok között gazdasági érvényesüléshez juttatja, 
társadalmilag és gazdaságilag jól megalapozott szer-
vezettel, a mai viszonyokhoz alkalmazkodva törek-
szik képzőművészeti és iparművészeti tárgyak ter-
jesztésére. A megjelentek a programmot tetszéssel 
fogadták, magukévá tették az előterjesztett alap-
szabályokat. A szövetség elnökségébe és tisztikaréba 
a következőket választották be. Elnök: Gách István. 
társelnökök: Ligeti Miklós, Nagy Sándor, Schwab 
Gyula, alelnökök: Grünwald Béla, Horvay János, 
Szentgyörgyi István, titkár: Moldován Béla, jegyző: 
Barkász Lajos, pénztáros : Brüll Aladár, ellenőr : 
Medgyaszay István. 

TPARMÜVÉSZETÜNK KIVITELE. Az újabbkori 
* iparművészeti tárgyak kivitele eddig miniszteri 
engedélyhez volt kötve. Aki valaha rászorult az 
ilyen engedély megszerzésére, az tudja, hogy ez sok 
utánjárást, költséget, időveszteséget és még több 
bosszúságot jelent. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban legutóbb tartott minisztériumközi 
értekezleten, melyen az iparművészeti múzeumot 
Végh Gyula főigazgató és Csányi Károly osztály-
igazgató, az 0 . M. Iparművészeti Társulatot pedig 
Györgyi Kálmán igazgató képviselték, abban álla-
podtak meg, hogy élő iparművészeti mesterek 
munkáinak korlátlan kivitelének szabaddá tételét 
javasolják a pénzügyminiszternek, míg a régibb 
eredetű iparművészeti tárgyak kivitelének enge-
délyezését úgy mint eddig, az iparművészeti múzeum 
hozzájárulásától teszik függővé. 

ATVÖSMÜVÉSZETÜNK ÉRDEKÉBEN. Walkó 
^ Lajos dr. kereskedelemügyi miniszter megláto-
gatta az Iparművészeti Társulat kiállításét s ez 
alkalommal nagy elismeréssel nyilatkozott különö-
sen a magyar ötvösség, textilművészet és kerámia 
magas fejlettségéről. A miniszter megállapította, 
hogy a kiállításon látható ötvöstárgyak úgy művészi 
formájuk, mint kifogástalan kidolgozásuk miatt 
magasan felette éllnak a sportversenyek és állat-
kiállítások alkalmával tiszteletdíjakul kiosztásra 
kerülő, rendszerint gyári úton készült szokványos 
ötvösmunkáknál és megígérte, hogy közben fog 
járni ötvösművészetünk komoly alkotásainak fel-
karolása érdekében. Mint értesülünk, a miniszter 
már közvetlenül látogatása után teljesítette is ígére-
tét és felhívta az illetékes köröket, hogy az ötvös-
művészet körébe tartozó jutalomtórgyaikat első-
sorban az érdemes hazai ötvösmesterek alkotásai 
közül válasszák s közölte velők, hogy az ipar-
művészeti társulat készséggel közben jár ilyen 
jutalomtárgyak beszerzésénél. 

A LEPECSÉTELT MATYÓHÍMZÉS. Mezőkövesd 
öröme, büszkesége, de főleg háztartásainak 

pompás fejőstehene: a matyóhímzés — ha igaz 
az újságok híradósa — jövőre védőpecséttel, hitele-
sftőbélyeggel ellátva kerülhet csak forgalomba. 

Vagyis a modern jó matyók addig hamisították, 
utánozták, gyártották és blamálták őseik nemes 
hímzéseit, míg erre mások is kedvet kaptak és most 
már nemcsak modern népművészet és gyárilag 
készült régiség van a matyóiparban, de van első-
osztólyú hamisítvány, ál-, mű matyó és száz száza-
lékosan rokkant matyóművészet is. Amelyikre a 
községi jegyző nem sajnálja a névalóírását és a 
bilétáját, az lesz a patent hazafi, a többi csak afféle 
destruktív hímzés. Mi mindjárt gondoltuk, mikor a 
nyáron a különböző fürdőhelyeken láttuk a pesti 
nagyságákat matyópruszlikban és pártával meg 
selyemharisnyában matyóipart árulni, hogy ennek 
nem lesz jó vége. A törülközőre hímzett napra-
forgókból és ispilángi rózsákból ugyanis csak úgy 
áradt a jó Horváth Ákos-féle parfüm, a szalon-
népiesség, mint pipere. De megvallva az igazat, 
már előbb is gyanakodtunk kissé. így például mikor 
azt olvastuk az újságokban, hogy ime, milyen ügye-
sek ezek a matyómenyecskék: két vagon ümög-
gel megjelentek Parisban és kibérelték az Eiffel-
tornyot, ahol kiteregették a cifra üngöket és árulni 
kezdték. Annyiszor emlegettük ugyanis, hogy meg 
kell védeni a régi jó hímzések, a nemes matyó-, 
meg kalotaszegi művészet kihaló emlékeit a helyi 
nőegyletek, szövetkezetek és egyéb üzemek diffa-
móló órtaímassógótól, hogy most egy csöppet sem 
sajnáljuk azokat, akik attól a fegyvertől esnek el, 
melyet maguk rántottak elő. Elesnek ? Ez talán 
kissé hősies ige ide. Inkább elbuknak, megbuknak 
és — remélhetőleg mielőbb — végelárusítják a 
vagyonukat. 

REKLÁMTÁBLÁK. A főváros hirdetővállalata épp 
oly ügyes, mint ízléses ötlettel a leszerelt gáz-

lámpák tartóit felhasználja kis hirdetőtáblák oszlo-
pául és evvel azonkívül, hogy hasznos szolgálatot 
tesz a pénztárainak, színt, elevenséget visz a köz-
terek és utcák képébe. Formájuk is, a színek alkal-
mazása is e hirdetőtáblákat határozottan előnyösen 
különbözteti meg a favédőrácsok festett reklám-
tábláitól, melyeknél sokkal gyakrabban találkozunk 
egy-egy ízlésbeli kilengéssel, mint ezeken a magasba 
emelt táblácskákon. De ha már ily pittoreszk módon 
emelték az utca élénkségét, vájjon miért nem gon-
dolt a főváros arra is, hogy — bécsi példára — 
ezekre a csupasz gázoszlopokra fönt egy kis virágot 
is lehetne helyezni. Egy kerek vaskosár — alig 
valamivel több egy szitaforma vasedénynél — oda-
erősítve és pár cserép muskátlival ellátva mennyire 
megszépítené a sivár kőkockák fölött a szürke utca-
képet. Kivált egy-egy téren — pl. az Oktogon-, vagy a 
Kálvin-téren — lehetne négy ilyen körben elhelye-
zett oszlopdísszel egészen megkapó hatásokat elérni. 
Valamikor: a virágos Budapest az idegenforgalomról 
és városszépítésről áradozó Budapest idején az ilyen 
eszmékkel nem hiába hozakodtunk volna elő. Ma, a 
„lerongyolt" Budapest idején evvel az egy jelzővel 
mindent agyonütnek. Le vagyunk rongyolva s e 
rongyokkal minden szépségre pokrócot lehet dobni. 

APORTÁL. A fővárosi ízléstelenségi járványok 
terén az utóbbi években a megbetegedések fel-

tűnő arányszámával az üzleti portálok vezetnek. 
Makkegészséges, becsületes régi kereskedőházak, 
százéves tiszteletben megőszült Jageringes üzletek 
estek áldozatul a romboló járványnak és ha egy 
jótékony kis kétoldali üzleti bénulás most meg nem 
akadályozza a baj továbbterjedését, ma már a leg-
ócskóbb trafik is aranyosüveges díszkapuval várná J 





Pogány Móric: A pokol előcsarnoka. Kinodíszlet. ^ 
Vorhalle der Hölle. Kinodekoration. 
Portique d'enfer. Décoration de cinéma. 

II. melléklet a Magyar Iparművészet 
1924. évfolyama 8—10. számából. 



Pogány Móric: Temető. • Friedhof. • Cimetiére. 
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Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat kiállításából. A falon a Gödöllői Szövőtanműhely gobelinjei. Holló Mihály intarziás vitrinája, benne 
Lakatos—Wadlsteiner porcellánjai. Bodon—Grossmann karosszéke és Kisfaludi Stróbl Zsigmond márványszobra Seenger Béla talapzatán. 
Aus der Ausstellung der ung. Landesgesellschaft für Kunstgewerbe. Exposition de la Société Hongroise des Arts Décoratifs. 
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Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat kiállításából. Dankó—Udvary könyvszekrénye. Bodon—Fischer Zs. karosszékei. A falakon gödöllői 
gobelinek. • Aus der Ausstellung der ung. Landesgesellschaft für Kunstgewerbe. • Exposition de la Société Hongroise des Arts Décoratifs. 
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Furherr Olga gyermekjátékai. Kovács Erzsébetnek matyó ornamentikájú selyemhímzésű párnája. Az Orsó és Rokka Szövetkezet hímzett 
matyó vászonpárnája Az Izabella Háziipari Egyesület selyemhímzésű kendőjének vége. • Aus der Ausstellung der ung. Landes-
gesellschaft für Kunstgewerbe. Exposition de la Société Hongroise des Arts Décoratifs. 



a betérő vevőket. Legnagyobb méreteket az elmúlt 
inflációs években öltött ez a járvány, amikor egy-
egy jólménő cukorkaüzlet egész kis krematóriumot 
építtetett a boltajtó köré, mivelhogy telt. A háziúr 
nem bánta, á hatóság nem törődött vele, abból az 
elvből indulva ki, hogy kiki a maga szakállára lehet 
bolond, csak a szomszédját meg ne fojtsa. Egyetlen-
egy esetről tudunk, amikor a hatóságok egy már 
elkészült portált lebontattak s ez a Kossuth Lajos-
utcában egy csokoládésbolt bejárata volt, amely 
méretben pár centimétert, ízlésben pedig néhány 
évtizedet előreugrott a környező boltok közt. Akkori-
ban sok szóbeszéd esett erről a hatósági intézkedés-
ről, amely egy olyan iparművész munkáját érte, 
akitől semmi sem állott távolabb, mint az ízléstelenség. 
A hatóság mégis beleakaszkodott a portálba, mert 
vétséget látott az építésrendőri előírásokkal szemben-
Azt mondották, hogy egy nagy portált és szép 
portált csinálni közveszélyes bolondság. E téren 
szerencsére a közegészségi viszonyok az utolsó idő-
ben lényegesen megjavultak. Mostanában aztán 
annál fájdalmasabban esett a Teréz-körúton egy 
nagy mozgókép-otthon szörnyű bálványos kapujót 
látni rettentően rikoltó felírásaival, vidéki ácsmunkára 
valló szépségeivel. A pesti utcakép nem kényeztetett 
el bennünket a szépség oázisaival, de ez a portél 
azután igazán falhozlapítja a jóízlésű járókelőt. 
Ügylátszik, hogy a hatóság nem minden kerületben 
egyformán kényes. Quod non licet Jovi, licet bovi. 

Ayf AGYAR-PERZSA. Mély tisztelettel és őszinte 
örömmel adjuk tudtára mindeneknek akiket 

illet, hogy az utolsó kis magyar-perzsa, egy bánatos 
kis műafgán, egy — nem tudom, ágyelő volt-e vagy 
párnahuzat — a mult héten örök álomra hunyta 
szemeit. Odakerült, ahova a legtöbb háborús és 
inflációs szépsége az iparművészetnek: a Hinden-
burg-pohár, a háborús érem, a vörösördögöt ábrázoló 
lovas gipszszobor, az álnépművészeti hímes kendő, 
a srapnelhüvelyekből készült váza és a hirtelen meg-
gazdagodásnak egyéb nemesi címerei. Szegény kis 
magyar-perzsa, a nagy uralkodódinasztia utolsó 
hercege, itt gyászolták egy lelépéssel megvett kávé-
házban, de mér akkor le- és bekonyult a konjunk-
túrának, úgyhogy ez a kis perzsa féreg alig-alig 
rőfnyi, nem tudott megnőni. A mult héten még 
tíz tenyeres-talpas sváb szolgáló dolgozott a rozettáin, 
az indáin és dagasztották bele a kufi-írásjegyeket, 
most pedig már társaskör lett a szép tágas, de sajnos, 
alig eladható helyiségből. Politikai társaskör. A kis 
magyar-perzsa hercegek, soroksári Usakok és kara-
bagosi imaszőnyegek pedig a vagyonmentés központi 
gyűjtőkamrájában várják a föltámadást. Még egy — 
újabb — világháborút, még egy inflációs gazdagságot, 
behozatali tilalmat, ízléstelen parvenüket és olyan 
szolgálólányokat, akik valamely élelmes örmény 
házmester hívó szózatára vagonszámra kezdték 
gyártani a magyar-perzsa testvériség e tarka gyümöl-
cseit. És akiknek, ha az a világháború még soká 
késik, csakugyan vissza kell menniök házmesternek 
és szolgálni. 

ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI RÉSZ-
^ VÉNYTÁRSASÁG. Legutóbbi számunkban olva-
sóinkhoz felhívással fordultunk, amelyben ismer-
tettük az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 
súlyos anyagi helyzetének enyhítésére és akció-
képességének biztosítására alakítandó részvény-
társaság célját s egyúttal felkértük őket részvények 
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jegyzésére. E felhívásunknak — sajnos — nem volt 
meg a remélt eredménye s ezért hathatósabb eszkö 
zöket kellett igénybevenni az elengedhetetlenül 
szükséges alaptőkének biztosításéra. Ez természete-
sen hosszabb időt igényelt s ezért nem tarthatták 
meg az alakuló közgyűlést a felhívásban megjelölt 
napon, szeptember 5-én, mert akkor még nem érte 
el a részvényjegyzések összege a megkívánt száz-
ötvenmillió koronát. Ezt most már egybegyűjtötték 
s így össze is hívták a részvénytársaság alakuló 
közgyűlését november hó 30-dikára. A közgyűlésen 
megállapítják az alapszabályokat és megválasztják 
az igazgatóságot és a felügyelőbizottségot. Az alap-
szabálytervezet szerint sem az igazgatósági, sem a 
felügyelőbizottsági tagok semmiféle díjazást vagy 
jutalékot nem kaphatnak. 

IPARMŰVÉSZETI GYŰRŰK." Ott látni őket minden 
"1 órás-, ékszerész- és bizományi üzlet kirakatóban. 
S a táblácskán, mely az ezüstből való, félékkövektől 
rikoltó ötvösmunkákat hirdeti,ott látom az ajánlást is: 
ötvenezer koronától felfelé. Az „iparművészeti" jelző 
azelőtt a gyűrűiparban valami kvalitásbeli rang-
jelzés akart lenni, bizonyos tisztelet sugárzott belőle. 
Most úgy látszik : az olcsó tömegárú fémjele. Olyas 
valami, aminek belső anyagértéke nincs, de az 
ékszerész tartja, mert a pénz kevés, a nép egyszerű 
fiai olcsóságot keresnek s ehhez még mindig elég 
jó parasztfogdosó az iparművészet. Valljuk meg, 
hogy látva ezeket a gyűrűket és egyéb ékszer-
testvéreiket, magunk is úgy érezzük: evvel az ötven-
ezerrel s pláne a fölfelével elég jól meg van fizetve 
ez az iparművészet. Mikor pár esztendővel ezelőtt 
az ötvösmesterséget úgy tanulta minden jócsalódból 
való lány, mint azelőtt a kanapépárnahímzést, 
mindjárt látnivaló volt, hogy ez a hajdani tiszta 
mesterség ennyi diletáns kezén csakugyan odajut, 
ahova a — kanapépárnák. Az aggodalom nem volt 
hiábavaló. A négy-hat-hetes magántanfolyamok, az 
utcasarkokon hirdetett ötvösműhelyek, a batikolás-
sal és bőrégetéssel kombinált ékszerészeti tanszakok 
megtették a maguk kötelességét. Az iparművészek 
vitrinjei, melyek azelőtt félő gonddal készült finom 
kis szelencéket és násfákat rejtegettek, a múzeumi 
csarnokból odakerültek az árúbazárokba és minta-
vásárokra s lassankint a legszokványosabb, lélek-
telen tucatárú lett belőlük. A gyári karikagyűrű, a 
pforzheimi tömegékszer ezekhez képest magas ízlés-
beli megfinomodást jelent. És nem sok idő telik 
bele, az „iparművészeti" jelző épp olyan mosolytkeltő 
lesz egy modern ékszer mellett, mintha az írják ki 
egy bazári holmira, hogy „nouveauté", vagy „párizsi 
újdonság". 

S Z A K I R O D A L O M 
K yf AGYAR NÉPMŰVÉSZET a címe egy érdekes új 
1*1 füzetes vállalatnak, mely a M. Nemzeti Múzeum 
néprajzi osztályának kiadásában jelenik meg s egy-
szerű reprodukciókban népművészetünk ornamenti-
kájának közlését és terjesztését tűzte ki célul maga 
elé. Eddig négy ily füzet, helyesebben mappa jeleni 
meg 30—30 lapnyi egyszínű mintalappal és hozzá-
való ismertető szöveggel. Az egyes mappák tartalme 
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