
delemügyi miniszter a Társulat háziipari tevékeny-
ségének támogatására 3,000.000 koronát folyósított, 
a választmány örömmel fogadja. 

6. Igazgató visszapillantást vet a Társulat nép-
művészeti gyűjteményének keletkezésére. A gyűjte-
mény az iparművészeti múzeum alagsorában levő 
raktárban maradt, mert a Társulat új otthonában 
nem tudja megfelelően elhelyezni. A gyűjtemény 
részben tárgyakból (hímzések, cserepek), részben 
rajzokból áll. Ez utóbbiak rendeltetése, hogy a nép-
művészek iránt érdeklődők tanulmányozhassák és 
esetleg másolgassák, felhasználják a bennük rejlő 
kultúrértékeket. Minthogy ez a jelen viszonyok között 
megfelelő helyiségek és személyzet híjén lehetet-
len, de különben is az ezirányú feladat elsősorban 
a Néprajzi Múzeum hatáskörébe tartozik, legcél-
szerűbb, ha a Társulat gyűjteményének a rajzokból 
álló részét a Néprajzi Múzeumnak adja át. Sajnos, 
a Társulat szorult anyagi helyzete miatt nem ajánl-
hatja fel a gyűjteményt ellenszolgáltatás nélkül. 
Ezért érdeklődött, vájjon lehet-e erre számítani. 
A Néprajzi Múzeum maga is nagy súlyt vet a rajz-
gyűjtemény megszerzésére és ezért hajlandó a rajzok-
ért 25 millió vételárt fizetni, mely összeg egy részét 
ez évben, többit pedig a jövő év végéig folyósítaná. 
Javasolja ennélfogva, hogy a rajzok rendeltetésük-
nek megfelelő elhelyezésének és használatának 
biztosítása, a jövő nemzedék részére való gondos 
megőrzése végett a Társulat adja el a rajzgyűjte-
ményt a Néprajzi Múzeumnak, természetesen azzal 
a kikötéssel, hogy elsősorban a Társulat s ezen-
kívül minden érdeklődő azokat tanulmányozás vagy 
másolás végett szabadon használhassa. A választ-
mány Végh Gyula és Menyhért Miklós felszólalása 
után helyesléssel fogadja az igazgató javaslatát és 
felhatalmazza őt, hogy a Néprajzi Múzeum igaz-
gatóságéval a rajzok eladása ügyében, a javaslatá-
ban jelzett föltételek figyelembevételével, véglegesen 
megállapodjék és azután a gyűjteményt át is adja. 

7. Igazgató jelenti, hogy a Néprajzi Múzeummal 
folytatott tárgyalások során a múzeum vezetősége 
felajánlott aukcióra való értékesítés végett a Társu-
latnak a gyűjteményéből kiválasztott, többnyire exo-
tikus műtárgyakból álló sorozatot, melynek értékesí-
téséből befolyó jövedelem egyrészét képezhetné a 
népművészeti rajzok vételárának. Ezzel kapcsola-
tosan volnának értékesíthetők az Iparművészeti 
Múzeum igazgatósága által ugyanerre a célra fel-
ajánlott és a múzeumból származó műtárgyak, 
valamint a Társulat népművészeti gyűjteményének 
művészi szempontból értéket nem képviselő tárgyak. 
De remélhető, hogy képző- és iparművészek, gyűj-
tők és más magánosok is szívesen gyarapítanák a 
Társulat aukciójának anyagát. Ezért javasolja, hogy 
a Társulat határozza el, hogy lehetőleg még ez év 
vége előtt rendez aukciót. Ligeti Miklós szívesen 
csatlakozik az igazgató javaslatához, mert szép 
eredményt vár az aukciótól, ha azt kellő felkészü-
léssel és megfelelő publikálás mellett rendezik. 
A választmány helyesléssel fogadja a javaslatot és 
megbízza az igazgatót, hogy Ligeti Miklós vál. tag 
közreműködésével az aukció előkészítésére szük-
séges intézkedéseket tegye meg. 

8. Igazgató jelenti, hogy Halmos Izornak kis-
plasztikái pályázatok rendezésére tett egymilliós 
alapítványának kamatai majdnem elérik a félmillió 
koronát, ezért időszerűnek tartja az első pályázat-
nak az alapítványt tevő intencióinak megfelelő ki-
hirdetését. A választmány hozzájárul az igazgató 
javaslatóhoz és megbízza őt a pályázat kihirdetésével. 

9. Végül fölveszi a választmány a jelentkezett 
következő új tagokat a Társulat kötelékébe: Fejér-
vármegyei és Székesfehérvári Múzeumegyesület, 
Niederleitner Károly Budapest, Vavra Bözsi Zombor, 
Rudas Gusztáv. Makfalvy Margit Budapest, Pécs 
szab. kir. város tanácsa, Petheő János dr. Debrecen, 
Bárány Gyula, Molnár Béla dr. Budapest, Bosznay 
Dezső, özv. Viczián Albertné Debrecen, Magyar 
Építőmunkás Szakszervezet Orsz. Szövetsége Buda-
pest, Lasztoméri Károly, Stauber József, Engel 
Zoltán, Zoltán Miklós, Zoltán Géza, Steiner Lajos, 
Ürményi Elek Budapest, Ghiczy Tihamérné dr., 
Kilgusz Sándorné ifj., Ivánffy Ida, Legát János 
Komárom, Batka István dr. Makó, Nagy Ferenc 
Debrecen, Ring Jenő, Kóródy György, Hivert 
Dezsőné dr. Budapest, Szendrey I. I. Gobelinműhely 
Gyöngyös, Minich Anna Budapest, Fáry Erzsébet 
Hódmezővásárhely, Pacherné-Balthazár Sári Buda-
pest, Szutter László, Kövecses Pál Komárom, Mihály 
Ida Hódmezővásárhely, Parecco H. Vilmos Duna-
bogdány, Gerely Jolán Stokholm, Hajda Jenő, 
Szabó Kálmánné dr., Csukás István dr., Lencse 
Mária Komárom, Preisz Lajos Budapest. 

K I Á L L Í T Á S O K 
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSRA készül az Országos 

" Magyar Iparművészeti Társulat. 1925. tavaszén 
lesz 40 éve annak, hogy felejthetetlen emlékű Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszterünk 
néhány lelkes honfiúval társulva megalapította a 
Társulatot. Az a mag, melyet ez a pár érdemes 
férfiú 1885-ben a hazai talajba elültetett, időközben 
virágzó fává fejlődött. Noha különösen kezdetben 
erős küzdelme volt a magyar társadalom közönyé-
vel, majd pedig a világháború és az utána bekövet-
kezett felfordulás fergetegével, ma is él és reméljük, 
hogy hazánk sorsának jobbrafordulásával terebé-
lyessé és mély gyökerűvé válik. A Társulat eddig 
nem jubilált, csendesen átsiklott alapításának 
huszonötödik és harmincéves évfordulójón anélkül, 
hogy életének e nevezetes időpontjait megünnepelte 
volna, mert meg akarta várni állandó otthonába 
való bevonulását. Ezt most már elérte. Illő tehát, 
hogy a Társulat visszapillantást vessen múltjára, 
tevékenységére, küzdelmeire,sikereire, úttörő érdemes 
vezetőire, ünnepet üljön és fényében rávilágítson jövő 
feladataira és kitűzze új céljait. A jubileumi év ki-
magasló eseménye a kiállítás lesz, melyet Andrássy-
úti új helyiségeiben rendezni fog a Társulat. Ez alka-
lommal többhavi használatra elkéri a régi Műcsarnok 
emeletének néhány termeit is, hogy egy nagyobb-
szabású lakásművészeti és általános iparművészeti 
kiállítást mutathasson be a magyar közönségnek. 
A Társulat vezetősége szívesen fogadta a Magyar 
Iparművészek Testületének ajénlkozását, mely szerint 
a Testület magára vállalta ennek a kiállításnak elő-
készítését és rendezését. Tizenegy jónevű tervező, 
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névszerint: Bodon Károly, Gróf József, Györgyi 
Dénes, Kozma Lajos, Lakatos Artúr, Menyhért 
Miklós, Meyer (Megyer) Antal, Szablya Frischauf 
Ferenc, Vass Béla, Tóth Gyula és Wesze/y Vilmos 
elvállalták egy-egy teljes szobaberendezésnek meg-
tervezését és iparosaink színe-java csatlakozik mellé-
jük, hogy megvalósítsák a művészi terveket. Az eddig 
történt megállapodások szerint a kiállítás megnyitása 
1925. április hó 18-ón lesz. Ezen a napon nyílik meg 
ugyanis az első nemzetközi magyar nagy órúminta-
vásár, melynek egyrésze a régi Műcsarnok több 
elsőemeleti termét fogja elfoglalni. A vásár vezető-
sége teljes megértéssel tudomásul vette a Társulatnak 
kérését, hogy a Műcsarnok termeibe kerülő csopor-
tok kijelölése és magának az elrendezésnek kérdé-
seiben véleményét, illetve javaslatait előadhassa, 
ott pedig, ahol erre alkalom nyílik, közre is működ-
hessen és ezzel biztosítsa a Műcsarnok összes 
helyiségeinek harmonikus művészi összhatását, Ily-
képpen reméljük, hogy a jubiláris kiállítás a hozzá-
kapcsolódó iparművészeti csoportokkal együtt való-
ban ünnepi és impozáns megnyilatkozása lesz a 
magyar művészeti tehetségnek és ipari készségnek. 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MŰVÉSZEK majoiika-
és agyagipar-telepe r.-t. újabb cserepeiből válo-

gatott kollekciót küldött az iparművészeti társulat 
kiállítására. Szívesen állapítjuk meg, hogy az újabb 
készítmények határozottan jobbak és szebbek a 
Műcsarnok őszi kiállításán szerepelt cserepeknél. 
Van köztük amateurnek való több, igen sikerült 
példány, melyre különösen felhívjuk a kiállítás 
látogatóinak figyelmét. 

A MONZAI N E M Z E T K Ö Z I IPARMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁST tudvalevően kétévenkint megismét-

lik. A legközelebbi 1925. év tavaszán nyílik meg 
és ezen Magyarország ismét hivatalosan résztvesz. 
A rendelkezésünkre álló helyiségek berendezésének 
és díszítésének megtervezését ezúttal is Maróti Géza 
vállalta magára, aki terveit már be is mutatta a 
Magyar Országos Képzőművészeti Tanácsnak, a 
kiállítás előkészítésével megbízott bizottságának. 

A Z 1925. ÉVI PÁRISI NEMZETKÖZI IPARMŰVÉ-
SZETI KIÁLLÍTÁSRA meghívták a föld vala-

mennyi államát, kivéve Németországot és az orosz 
szovjetköztársaságot. E két birodalom mellőzése 
ellen óvást emelt a Népjogok Ligája, természetesen 
eredménytelenül. Hiszen a kiállítást a francia kor-
mány rendezteti, amelynek minden ténykedését 
tudvalevően a nemzeti politika irányítja. Éppoly 
eredménytelen volt a L'Amour de l'Art című francia 
folyóiratnak 1922-ben megindított akciója, mely a 
legkiválóbb francia művészekhez körkérdést inté-
zett Németország meghívása ügyében s melyből 
kitűnt, hogy a Grandé Nation művészvilága úgy-
szólván egyértelműen kívánja a németek meghívá-
sát. Újabban Waldemar George a Paris Journal 
hasábjain erélyesen síkra száll a meghívás mellett 
azzal a megokolással, hogy egy francia „győzelem", 
Németország iparművészetének távoltartása esetén, 
mely egyedüli számottevő vetélytársa a franciának, 
valóságos gúny volna. Az előbb említett L'Amour 

de l'Art folyóirat most egy cikkében áttekintést 
nyújt a francia iparművészet mai állásáról, mely 
igen kétségesnek tünteti a francia győzelmet még 
akkor is, ha Németország iparművészetét csakugyan 
kirekesztik a párisi kiállításból. 

AZ IPARMŰVÉSZET WEMBLEYBEN. A Deutsche 
Kunst und Dekoration őszi kettős füzetében 

Sutter Ottó tollából rövid, de érdekes beszámolót 
olvasunk arról a nagyon kevéssé örvedetes ered-
ményről, mely az iparművészetek Wembley-i kiállí-
tási szerepléséből leolvasható. Mikor tíz évvel ezelőtt 
a kölni kiállítás hirtelen bezárult, az onnan haza-
tért angolok sürgős szükségét vallották egy angol 
iparművészeti szövetség megteremtésének, mely a 
német Werkbund módjóra a formák megnemesí-
tésén dolgozzon. Ennek eddig vajmi kevés hatása 
létszik a cikkíró szerint. A Palace of Art mai ipar-
művészete nemcsak a német, hanem a régi angol 
berendezőművészetnek is messze mögötte marad. 
Az 1750, 1815, 1850 és 1880-as évekből való szobák 
nagy kényelmet, ízlést mutatnak be, a mai villa 
legfeljebb technikailag jó munkájú bútorokat tud 
elénk állítani. Azon, hogy a kiállítás bazilikája a 
Behrens-féle münheni Gewerbeschau-beli Dombau-
hüttevel egy napon sem említhető, nem csodálkozik 
Sutter, de annál inkább azon, hogy a fejlett angol 
tájkertészet mit sem mutat azokból a színes virág-
szönyegekből, melyek a villaházak előtt lépten-
nyomon fellelhetők. Egynéhány szép kerámiai és 
egy üveggyűjteményen kívül seholsem lát a mai 
iparművészi termelésben kvalitésértéke/cet a cikk-
író. De annál többet és ebből a szempontból figye-
lemreméltóbbat lótott a „Palace of Engineering"-ben, 
a mérnöki konstrukciók közt. Gépcsarnok, elektro-
technika a látnivalók szép konstrukciója miatt is 
annyi tanulságot nyújthat a német mérnökök szá-
mára s annyi tanulságot, amennyit az iparművész 
hasztalan keres esztétikai sétái közben. 

S Z A K O K T A T Á S 
A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS mai 

-ÍT. helyzetét bemutató kiállítás idejét közbejött 
akadályok miatt elhalasztották. Valószínűen 1925. 
március havában fog megnyílni. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA, VAGY IPAR-
Í V MUVESZETI ISKOLA? Már megemlékeztünk 
a berlini művészi körök egy részének törekvéséről, 
mely megszüntetni akarja a szerintük életrevaló 
jogosultságukat vesztett akadémiákat, ellenben fen-
tartani és fejleszteni kívánja az iparművészeti oktatást 
olyképpen, hogy ebben azok a festő- vagy szobrász-
művészi pályára készülők is részesülnének, kiknek 
eszükágában sincs, hogy az iskola elvégzése után 
iparművészettel foglalkozzanak. Ennek a törekvés-
nek sok híve akadt és a kormány sem idegenkedett 
az akadémia feloszlatásától, de mégis jónak látta, 
hogy a végleges döntés előtt — mint ez nálunk is 
szokásos — szaktanácskozmányt hívjon egybe véle-
ményadás végett. Ez az ankét a képzőművészeti 
főiskola feloszlatása ellen nyilatkozott. A kormány 
elé terjesztett javaslat szerint a szaktanácskozmány 
a művészeti oktatást három részre kívánja csopor-
tosítani, úgyhogy a növendékek a teljesen önálló 

Magyar Iparművészet. 1925 


