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szakirodalom;

Gyulának,

\az olcsó bútorok terveire hirdetett
díjjal kitüntetett hálóbútorterve.

pályázaton

y B L ERVIN: AZ UTOLSÓ FÉLSZÁZAD MÜVÉ1 SZETE. Pallas kiadása. E mű szerzője nem szorul
arra, hogy külön bemutassuk e folyóirat közönségének.
Magvas cikkeinek szakavatottságát, ítéletének komolyságát, elfogulatlanságát és stílusának könnyed szabatosságát mindenkinek el kell ismernie, aki azokat
elolvasta. Emellett minden sorából kicsendül a
művészetért való lángoló lelkesedése, amint a személyében egyesült alapos készültségű műtörténész és
választékos ízlésű esztétikus fegyelmezettsége zaboláz.
A letűnt korok alkotásainak szépségeit éppúgy élvezi,
mint amilyen gyönyörűséggel szemléli a modern
expresszionisták új kifejezési módokat kereső műveit.
Ezek a tulajdonságok teszik hivatottá őt arra, hogy az
utolsó ölvén esztendő művészetének sokféle irányait,
művészi alkotásait és művészeit higgadt ítélettel
jellemezze. Mondanivalóit nem üti el hangzatos
szólásokkal, nem nagyképűsködik; szerényen, de
meggyőzően és könnyen érthető szabatossággal vezeti
olvasóit a hazai és a külföldi építészet, szobrászat
és festőművészet öt évtizedes fejlődésén végig. E periódus képzőművészetének egyetlenegy nevezetesb
etape-ja, kimagaslóbb alkotása, jeles művésze sem
kerüli el figyelmét és — hacsak néhány szóval is —
de mindig találóan és igazságosan sorakoztatja szentenciáit. Néhány jellemző jól megválogatott kép kapcsolódik könyvének szöveges részéhez. A művészet
barátai élvezettel és hasznos tanulságokat merítve
olvashatják jeles munkatársunk legújabb művét,
amelyet ezért szívesen ajánlunk figyelmükbe.
AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
gyűjteményeit ismertető két vaskos füzet hagyta
el a közelmúltban a sajtót. A német nyelvű első
Das ungarische Kunstgewerbemuseum
címmel még
a mult évben jelent meg. A gyűjteményt topografikus
sorrendben dr. Láger Károly múzeumi igazgatóőr
ismerteti. Szekrényenként veszi sorra a múzeum látnivalóit, külön kiemeli a legérdekesebb darabokat és
közbe-közbe beleszövi a rnűtörténelmi vonatkozásokat, úgy hogy az olvasó dióhéjban teljes áttekintést
kap az iparművészet fejlődéséről. — Az Orsz. Magyar
Iparművészeti
Múzeum gyűjteményei című magyar
nyelvű leíró kalauz ez évben jelent meg. Ebben anyagok szerint csoportosítva Csányi Károly múzeumi
osztályigazgató ismerteti a gyűjteményt öt fejezetben,
melyek mindegyike tömören összefoglalja a kerámia,
a bútor, (fafaragás és elefántcsont), az ötvösség, a
fémművesség (bronz-, ón- és vastárgyak) és a textilművészet (gobelinek, szőnyegek, hímzések, csipkék és
a bőrművesség) fejlődését, illetve történelmi ismertetését. Látnivaló, hogy mindkét mű szakít a fárasztó
leltárszerű felsorolással, élvezetes és tanulságos módon
könnyíti a múzeum látogatóinak az áttekintést a
múzeum gazdag gyűjteménye felett. Végh Gyula
múzeumi főigazgató a német és a magyar kalauzhoz
írt előszavában visszapillantást vet a múzeum
történetére és kegyeletes szavakban emlékezik meg
azokról az érdemes férfiakról, kik a múzeum megszervezése, a gyűjtemény gazdagítása s a múzeum
díszes épületének emelése körül buzgólkodtak. —
Sok művészi reprodukció szemlélteti a gyűjtemény
legjellemzőbb és legértékesebb műveit. Mindkét kiadványnak gondos és nemes ízlésű nyomását a Czakó
Elemér főigazgatása alatt álló M. kir. tud. Egyetemi
Nyomda (Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata R.-T.) végezte kifogástalanul.

JUJAKOLDY JÓZSEF: AMIT ÉN LÁTTAM. Riportrajzok. A királyi Magyar Egyetemi Nyomda
kiadásában jelent meg ízléses köntösben Makoldynak
albuma, mely friss rajzokban bemutatja az utolsó
hét év történetének egyes érdekesebb jeleneteit, ú. m.
a nemzeti hadsereg bevonulását, a nyugatmagyarországi harcteret, kultúrtörténeti eseményeket, a napi
riportok változatos sokaságát. Az arcképsorozat pedig
a jelenkor magyar szellemi életének kiválóságaiból
mutat be mintegy 60 férfi és női portrait-et. A könyvet
élvezettel forgathatják mindazok, kik figyelik a társadalmi és politikai eseményeket s szereplőit és
élvezni tudják az artisztikus, könnyedén rögtönzött
rajzokat. Az album, amelyhez Herczeg Ferenc írt
előszót, ára 250.000 korona s megrendelhető lapunk
szerkesztősége révén.
L A K Á S O K . (Fárbige Wohnráume
SZÍNES
Neuzeit. Herausgeber:
Alexander
Koch.)

der
Egy
pályázat eredményét gyűjti egybe ebben a nagyszerű, színes pompától virító könyvben a fáradhatatlan darmstadti kiadó. Egy pályázat, amelyben
szabadon szárnyalhatott minden tervező képzelete.
Anyag, financiák, adott térviszonyok, célszerűségi
szempontok nem kötötték gúzsba a fantáziát. Elgondolt terek, pompás fülkék, fénybenúszó termek,
drága, égőszínű selymek és szőnyegek, — a mesék
világa az, melybe a pályázat feltételei a lakásberendezőket csábították. S hiába mondja a könyvhöz
írt előszavában Wilhelm Michel, hogy e tervek
fiatal készítői nem romantikusok, bizony nagyrészt
az Óperenciás-tenger kékje és a korallszigetek pirosa
adta vízfestékeikhez a színt. S valahol az aeolhárfák közt muzsikálták a ritmusokat. Ezért úgy hat
a könyv, mintha egy kedves, jóságos öreg úr azt
mondaná a háború utáni iparművésznemzedéknek :
no gyerekek, most hordjátok össze elém mindazt a
sok lakást, amikbe rendezni szeretnétek, zengjétek
el mindazt a színt, ami belétek szorult. Hihetetlen
sok van ebből németekben/svájciakban, osztrákokban
és magyarokban. Eszmék a magányos, tarka és
megindító bútorokról. Meghitt fülkék, szivárványos
falak, üvegtől csillogó télikertek, bábjátékszerű, falba
sülyesztett hálók, kényelem és mégis ravasz egyszerűség, csillogó könyvek a polcokon, lilafájú állványok, kanárisárga puha bársonypamlagok, színek,
színek mindenütt. Megvallom : a legjobb akarattal
sem látom e bútorok s belsőségek világában azt,
amire az előszó céloz : az új térérzést, az új nemzedék friss vágyait sport, egészség, gyarmatok és
természet után. De látom azt, hogy egy nagy átalakulás küszöbén állunk s a világhangulatnak az a
krízise, mely a polgári kedélyek fölött még sötét borúként lebeg, messziről már megmutatja a művészeknek
a hajnalt. De látunk mást is. Az átalakuló, a mult
tradíciókkal szakítani készülő fiatal iparművészet
két befolyást érvényesít. Egy szigorú, vonalakkal
kifejezhető szerkezeti elvet, amely északi német
eredetet árul el és a dolgok tektonikáját juttatja
érvényre. S egy másik, vidámabb, melodikus formahangulatot, amelyről azonban nehéz volna megmondani, hogy az angol lakásművészet vagy az
osztrák s magyar népművészet pszichéje adott-e
hozzá többet. Strnad és Gorge voltak a könyv esztétikusa szerint az ő bécsi interieurjeikkel e könnyed,
egészséges alaphangulat megteremtői. Mi hozzá tehet-

jük, hogy náluk jóval előbb már Ashbee és Baillie
Scott adtak ennyi üdítő színt a lakásnak. S náluk
ma is többet ad Kozma Lajos az ő csodásan szuggesztív képeskönyveivel. Itt kell persze azt is hozzáfűznünk e megjegyzéshez, hogy a magyarok, akik
közül többé-kevésbé már külföldön is akkreditált
nevekkel találkozunk itt, mint Kozma Lajos, László
Pál, Farkas Endre, Pfeiffer Tivadar, Lőrinc Géza
neveivel, dicséretes alkalmazkodással tudnak beleilleszkedni ebbe a színszimfóniába, amellett, hogy
zamatjukban megőrzik a művészetszármazás talaját.
Mindent összevéve, bizonyos, hogy e száznegyven
képtáblán van sok ki nem forrott, sőt hebehurgyán
odavetett és őszinteség nélkül való elgondolás is.
De javarészt oly vágyak, képszerűen elgondolt formaakarások ostromolnak itt bennünket, melyeket meg
nem hallgatni bűn volna. Épp olyan bűn, mint
amilyen esztelenség volna lepuskázni akarni ezeket
az ideákat, e büszke császármadarakat, papagályokat
és kolibriket, melyek épp az ő szabadságukban elragadóak.
MAI BUDAPESTI ÉPÍTÉSZET. Az ArchitectureA
ban, ebben a pompásan szerkesztett angol építészeti folyóiratban igen érdekes cikket olvasunk nemzetünk barátjának, Miss Levetus-nak tollából. Tiszta
tekintettel, szeretettel és megértőn merül bele Budapest újabb fejlődésébe, hogy rövid tanulmányában
mindazt elmondja róla, ami az angol építészeket
érdekelheti. Azzal kezdi, hogy amikor a gazdasági viszonyok kevéssé kedveznek az építkezésnek,
a tervezők egyrésze a nemzetközi városépítő tervpályázatokon arat sikereket. Ezek közül dr. Lechner
Jenő, Forbáth Imre és Warga László első díjat
nyertek a belgrádi városrendezési pályázaton s harmadik díjat Amsterdamban. Ugyanekkor egy nagy
csikágói napilap palotájának tervéért Lechner-Lóránt
és Kautsky dicsérő elismerést arattak, Hajós Alfréd
pedig a párisi Olympiád nyilt pályázatán vitte el
az első díjat. Maga Budapest mai építészete abban
a nehéz dilemmában vergődik, hogy annak ellenére,
hogy sok régi épülete s városrésze van, igazi építészeti tradíciója még sincsen s inkább csak stíluskeveredéseket, mintsem
egységes városfejlődést
lehet a múltbeli hagyományain érezni. Mindennek
ellenére a mai Budapest bűbájosán szép. Egy
szeszélyes asszonyhoz hasonlít, aki divatszeszélyeivel
is örökké csak egyre törekszik: megőrizni kedvese
szívét. Éjszakai képe, akár a Duna jobb- vagy balpartjáról nézzük, akár merészen feszülő hidai íveléséről, leírhatatlan gyönyörűséget nyújt a sétáló szemeinek, csodás képei, sziklái és épületformáinak körvonalaival. A reggeli kép már zavaróbban hat. Túlsók mesterkéltség látszik a hegyek útvonalai közt
és a nagy házak közt, melyekben a paraszti, úgynevezett „magyaros ornamentikájú" házak összekeverednek azokkal az alig százéves épületekkel,
amiken olasz és osztrák építők kifinomodott ízlésére
ismerünk. A modern építés főleg a háború előtti
években indult meg a kereskedelmi útvonalakon,
sok szép középülettel és csinos villákkal az Andrássy-út
és Városliget parknegyede felé. Ez utcák szélesek,
tiszták voltak azelőtt, most megrongáltak, porosak.
Sok dolga volna itt építésznek, munkásnak egyaránt,
de nincsenek meg a nagy építkezéshez való költségek. Mivel a magántőke részére a h á z é p í t é s
nem jövedelmező vállalkozás, az állam előbb a
részvénytársaságokat és ipari vállalatokat igyekezett
építésre szorítani alkalmazottaik lakásigényei részére,
jelenleg pedig az építési kölcsönök hosszúlejáratú

biztosításával akarja az építőkedvet fokozni. De nem
magánházak céljaira a kedvezményt nem nagyon
veszik igénybe. És bérházak építésére is kockázatos
vállalkozásnak látszik az ilyesmi, mert a lefelé menő
anyagárak és munkabérek, valamint a jövő bizonytalan számítási lehetőségei nagyon óvatossá teszik
a spekulációval foglalkozókat. A munkáslakástelepek
építésének eszméje Bárczy polgármestersége idején,
a háború előtti években termelte első gyümölcseit,
főleg a pesti oldalon, a külső területeken. Eddig
mintegy nyolcszáz ilyen ház épült fel, de körülbelül háromezret szándékoznak felépíteni. E házak
közt fás terek szolgálják a kislakások egészségét.
Medgyaszay építész sokat tesz e lakások kényelme
érdekében. Egy-, két- és négylakásos házak vannak
e telepeken s minden lakáshoz egy-két szoba, előszoba, konyha, éléskamra, pince, padlás tartozik.
Az eredeti tervek még gőzmosókonyhákat, fürdőket
s a nőtlen meg hajadon lakók részére külön lakásokat is kontempláltak. Minden lakáshoz egy kis
kertecske is tartozik baromfiketreccel. A belső helyiségek levegősek, egészségesek és jó elrendezésűek.
Szolid, de dísztelen épületek. A budai oldalon, a
folyó partjáról felfelé tekergőző többszázéves utakon
az építészeknek gyönyörű villák építésére adódott
megfelelő tér. Ezek legmodernebbjei a Rózsadombon
váltogatják egymást sűrű egymásutánban: Quittner
Erwin rendkívül finom ízlést, ötletességet árul el,
Meller és Leszner is egy kedves falusias házra
vonják magukra a figyelmet. Minden villának kertje
és lépcsős terrasza van s olyan elrendezésűek, hogy
a legszebb képet adják a természetről annak, aki
erkélyükre áll. Jól megtervezett belsőségeik is fokozzák szépségüket. Egyik ponton Szablya-Frischauf
jellegzetes nyugalmú, biedermeier egyszerűségű
interieurjeivel, másutt Kozma Lajos gazdag díszítő
kedvével találkozunk s körülbelül ők ketten képviselik a két szélsőséget. A Gellérthegyen is egyre
épülnek az új villák. Itt látni Münnich Aladárnak
pompázó szépségű, kedvesen dekoratív épületét szép
színes üvegfestményeivel. Figyelemreméltó újabb
épületek még Wellisch Andor lóverseny-tribünje
nagyméretű voltával és Münnich Aladárnak margitszigeti galamblövőháza, még a tiszta célszerűségi
építészet körébe vág Ligeti Pál szövőgyára és
Quittner Erwin féligkész posztógyára. Sok érdemeset
lehetne még mondani Budapest fejlődő építészetéről, — így fejezi be részletes beszámolóját Levetus
kisasszony, — de egyelőre elégedjünk meg ennyivel
s állapítsuk meg, hogy ezeknek az építészeknek
épp annyira megvan az érzékük a dísztelen, anyagszerű architektúra formái iránt, mint amennyire
számolni tudnak a helynek és a környezetnek,
melybe építenek, sajátos koloritjával.
CPONSEL, JEAN LOUIS. DAS GRÜNE GEWÖLBE
ZU DRÉSDEN. Eine Auswahl von Meisterwerken
der Goldschmiedekunst in 4 Bánden. Bd. I. Geráte
und Gefásse in Silber- und Goldfassung, aus Holz
und Stein, Perimutter und Muscheln, Ton und Glas,
Bergkristall und Halbedelsteinen, Strausseneiern und
Kokusnüssen. Mit 70 Lichtdrucktafeln, davon 7 farbik.
Leipzig, Kari W. Hiersemann, 1925. — Drezdának,
a „rokokó hazájá"-nak a képtér mellett a Grünes
Gewölbe a legnagyobb látványossága, mely a XVI.,
XVII. és XVIII. századi német ötvösség és ékszerészet
műremekeit, limogesi emailokat, kristály-, elefántcsont-, fa-, üveg-, strucctojós-, kókuszdióból készült
műtárgyakat tartalmaz s Európa ilynemű gyűjteményei
közül egyike a leggazdagabbaknak.

Ágoston szósz választófejedelem az elődeitől örökölt és az általa szerzett drágaságokat, műkincseket
1560-ban egy kincstárban egyesítette, mely 1610-ben
„Das Gewölb" s 1638-ban zöldszínű lestéséről „Das
Grüne Gewölbe" nevet nyerte. II. Ágost Frigyes
1724-ben a vár nyugati földszinti szárnyán lévő
boltozatos termeket rendezteti be a vétel és ajándék
útján még gyarapodott gyűjtemény számára, ö maga
is, mint fény- és pompakedvelő, műértő fejedelem
nagy gondot fordított a gyűjtemény gazdagítására.
A megbecsülhetetlen műkincsekkel mindenben harmonizáló fényes berendezés teljesen 11. Ágost Frigyes
utasításai szerint készült. A kiállítás dekoraciómódja
a mérsékelten világos boltozatos helyiségekben, a
túlzsúfoltság, a nagy távolság, mely a rácsok miatt
a látogatót a targyaktól eltávolította úgy, hogy a néző
aiig sejthette, hogy egy, a boltozat alatt a konzolra
helyezett tárgy milyen művészi beccsel bír, mindezen
körülmény nem volt alkalmas az egyes tárgyak
alaposabb megtekintésére, tanulmányozására. A pompás összbenyomás előnye az egyes műtárgyak iránti
érdeklődés hátrányéra vált. Mindez szükségessé tette,
hogy a gazdag anyagot tanulságosabb formában
mutassák be a látogatóknak, ami 1914-ben az új
rendezés és bővítés folytén meg is történt.*
De egy másik hiány is gátolta a gyűjtemény
mélyrehatóbb tanulmányozáséban az érdeklődőt.
Nem volt eléggé feltárva reprodukciók és leírások
által a tanulmányozásra. A műtárgyak esetleges
futólagos megtekintése tartósabb benyomást nem kelt
s a látottak emléke lassan elmosódik. Ezt a hiányt
van hivatva pótolni Sponsel jelen műve.
Ezen a téren a munkának két előfutárja van:
L. Gruner „The Green Vaults of Dresden" Londonban 1876-ban és Dr. J. G. Th. Graesse „Das Grüne
Gewölbe zu Dresden" Berlinben év nélkül megjelent
műve, az előbbi 28, az utóbbi 100 táblával van ellátva.
Mindkét munka azonban elfogyott s a modern követelményeket már úgysem elégíti ki. Sponsel munkája
ezáltal a Grünes Gewölbe egyedüli nagy összefoglaló
művévé válik.
A mű négy vastag fólió-kötetben fog megjelenni.
A kötetek csoportosítása tárgyak és anyagok szerint
történik. A most megjelent I. kötet 21 oldalon a Grünes
Gewölbe történetét tárgyalja, 51 oldalon áttekintést
nyújt az I. kötet tartalmáról és a közbeiktatott lapokon
pontos leírásét adja a 70 táblának, melyek közül hét
tiszta színnyomat. Ezekre a tiszta színnyomatokra,
melyek Fritz Goetz felügyelete alatt a leipzigi állami
grafikai akadémián készültek, nagy gondot fordítottak.
Miután sok táblán csak egy tárgy van ábrázolva,
a nagy formátum lehetővé teszi, hogy minden darab
tökéletes reprodukcióban, a forma és díszítés részleteiben is oly élesen álljon előttünk, hogy úgy tudjuk
élvezni, mintha az eredetit látnók. Az I. kötet eszközöket és edényeket mutat be ezüst- és aranyfoglalatban, fából és kőből, gyöngyházból és kagylóból,
agyagból és üvegből, hegyi kristályból és féldrágakőből. strucctojásból és kókuszdióból. Freiburg, Augsburg, Nürnberg, Köln, Drezda, Hamburg, Leipzig,
Torgau, Braunschweig, Olmütz, Stettin és Berlin
* A z ú j r e n d e z é s n é l irányelvül szolgál!, hogy minden egyes
tárgy b e h a t ó b b o n legyen megtekinthető, t a n u l m á n y o z h a t ó . A korábbi
felállításnál m i n d e n d a r a b leltári s z á m m a l volt ellátva, melynek római
s z á m a a termet jelezte, a m e l y b e n a kiállított tárgy helyet foglalt.
Ezt a leltári s z á m o t megtartották a tárgyak és ezek szerint m i n d e n
d a r a b bármikor, eltekintve attól, hogy melyik teremben v a n elhelyezve,
m e g h a t á r o z h a t ó , identifikálható. Ott, ahol a z ötvöstárgyak keletkezési helyük és előállítóik bélyegével v a n n a k ellátva, egy R betű
után álló s z ó m Marc Rosenberg „Der Goldschmiede Merkzeichen"
2. Aufl. F r a n k f u r t b a n 1911-ben megjelent m ű v é r e utal, a h o l e z e k
a jegyek megtalálhatók.

XVI—XVII. századi ötvös- és ékszerészművészeinek
java: Ch. Ritter d. Á.,V. Grefner, M. Baier, E.Lencker,
H. Kellerthaler, G. Gipfel, Boas Ulrich, J. Móres d.Á.,
E. Geyer, F. Hitlebrand, A. Kiette, Ch. Kunad,
S. Becker, H. Keller, B.Jamnitzer.T.Wolff, M. Borisch,
H. A. Lind, P. Dulner, J. Ruel, S. Lormann, B. Quippe,
U. Schneeweiss, N. Schmidt szerepel a gyűjteményben s remekműveik a táblákon reprodukciókban
jelennek meg előttünk.
Az ezután megjelenendő kötetek közül a II-ban
edények, figurák és órák kerülnek bemutatásra arany
és ezüstből, tiszta fémtechnikával vagy drágakövekkel,
kameákkal és emaiilal díszítve; a 111-ban a reneszánsz
aranyékszerei, bárok dísztárgyak hegyi kristályból és
féldrágakövekből, a XVIII. század díszárúcikkei és
ékszerei; végül a IV-ben képfaragásokkal ellátott
edények elefántcsontból és rokonanyagból, vasból
és bronzból, figurák, nippek és mozaikok. *
Már a fenti címek is mutatják, hogy Sponsel
műve, a Grünes Gewölbe XVI—XVIII. századból való
ötvösség és ékszerészet remekműveinek egész sorát
fogja feltárni. Itt voltaképpen egy mintakönyvről van
tehát szó ötvösök, ékszerészek és kisplasztikusok
számára s emellett a reneszánsz és a bárok iparművészet történetére is fontos illusztrált anyagot
nyerünk általa. A mű a múzeumok vezetőinek, a
műbarátoknak, a gyűjtőknek, a művészettörténelemmel foglalkozóknak sok tekintetben fog felvilágosítást,
útbaigazítást nyújtani, az iparművészekre, főképpen
az ötvösökre és ékszerészekre pedig serkentőleg hatni.
Sz. L.
* M i n d e n kötet v é g é n egy regisztert találunk, mely lehetővé
teszi, hogy a z egyes m ű v é s z e k és i p a r m ű v é s z e k műveit, a z e g y e s
s z e m é l y e k n e k h o z z á j u k v a l ó viszonyát, v a l a m i n t a f o r m á j u k , a n y a g u k
és t e c h n i k á j u k tekintetében rokon v o n á s s a l bíró tárgyakat fel l e h e s s e n
találni. Ezt a z áttekintést a z u t á n a IV. kötethez csatolt á l t a l á n o s
regiszter bővíti ki.

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
KÖRÉBŐL
V Á L A S Z T M Á N Y I J E L E N T É S AZ ORSZÁGOS
V MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1925.
ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL.
Tisztelt Közgyűlés!
JUBILÁRIS KÖZGYŰLÉS.
A lefolyt év eseményei közül első helyen a május hó
26-án imponáló külsőségek mellett megtartott jubiláris
közgyűlésünkről kell megemlékeznünk, amellyel Társulatunk alapításának negyvenedik évfordulóját ünnepelte meg. A Magyar Tudományos Akadémia nagy
dísztermét ez alkalommal a kormány, a főváros,
a művészeli és ipari intézmények és egyesületek
képviselői és a Társulat mintegy 200 tagja töltötték
meg és emelte az ünnepi közgyűlés jelentőségét a
Társulat védőjének, Izabella kir. hercegné őfenségének megjelenése, ki ezzel is jelét adta Társulatunk
iránt való rokonérzésének.
Jóleső megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy
úgy a kormány képviselői, mint az egyes intézetek
és egyesületek kiküldöttei lelkes szavakkal méltatták
Társulatunk négy évtizedes önzetlen munkásságát
és nagy elismeréssel adóztak az elért eredményeknek.

gyűlésre. Ezért, hogy a régi Műcsarnoknak ideiglenes
használatra kapott helyiségeit a rendelkezésünkre
álló néhány hónapok alatt is fölhasználjuk, — úgyszólván rögtönözve — színpadművészeti kiállítással
bővítettük az állandó iparművészeti kiállításunkat.
Ez az első ilynemű kiállításunk várakozásunkat
felülmúló gazdag és értékes dolgot hozott felszínre.
Az ismert és alig ismert színpadi tervezőknek egész
gárdáját tudtuk zászlónk alá gyűjteni, hogy számot
adjanak a hazai színpadi díszlet- és jelmeztervezés
fejlettségéről. Időszerű volt ez a kiállítás, mert épp
a szín padművészetet az utolsó években új erők
forrongása és versenye mélyreható átalakulásra
készteti, melynek tüneteit mindinkább tapasztalhatjuk hazai színpadjainkon is. A közönség és a
sajtó rokonérzéssel fogadta e vállalkozásunkat, a látogatók pedig általában megelégedéssel szemlélték e
kiállításunk hat termet betöltő érdekes és gazdag
anyagát.
JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁS.
Az elmúlt nyár folyamán végre befejezhettük
a félemeleti kiállítási helyiségeink sok bajjal,
nehézséggel és nagy költségekkel járó átépítését.
Erre a nagy befektetésre rá kellett szánni magunkat,
mert enélkül teljesen lehetetlen lett volna a más
célokra épült túlságosan dimenzionált termekben a
rendes lakószoba arányait megkívánó intérieurberendezéseket megfelelően bemutatni. Pedig ez volt
egyik főcélja a jubileumi kiállításnak, mert ezzel
tartoztunk iparművész- és iparostagjainknak, hogy
alkalmat adjunk érvényesülésükre, a közönségnek
pedig, hogy kiállításunkból okulást és irányítást
meríthessen.
A lakásművészeti kiállítás előkészítésére és rendezésére a Magyar Iparművészek Testülete vállalkozott s mi szívesen fogadtuk ennek a derék iparművész-csoportnak lelkes ajánlatát és rábíztuk e
nehéz, de hálás feladatot, melyet a Testület becsületes
törekvéssel eredményesen meg is oldott. Ezért kedves
kötelességünknek teszünk eleget, amidőn önzetlen
fáradozásáért és ügyünk készséges támogatásáért
e helyen köszönetünket nyilvánítjuk.
A jubileumi kiállítás október hó 20-én nyílt meg
nagy és előkelő közönség jelenlétében. A vallásés közoktatásügyi miniszter képviseletében a kiállítást
Petri Pál államtitkár ünnepi beszéddel avatta fel, ki
a kereskedelemügyi miniszter képviseletében megjelent Wimmersperg Frigyes báró államtitkárral és
mindkét minisztérium több magasrangú tisztviselőinek kíséretében nagy érdeklődéssel nézte a régi
Műcsarnok egész magas földszintjét és több emeleti
helyiségét betöltő kiállítás sok látnivalóját. A napisajtó és a közönség várakozását is kielégíthette a
kiállításunk, mert a napi- és szaklapok elismerően
méltatták és a látogatók is általában kedvezően
nyilatkoztak róla.
MONZAI KIÁLLÍTÁS.

Még e kiállításunk megnyitása előtt a Magy. Orsz.
Képzőművészeti Tanács kiállítási szakosztályénak
felkérésére összegyűjtöttük a II. monzai nemzetközi
iparművészeti kiállítás magyar csoportjának anyagát,
közreműködtünk annak elbírálásában és intéztük a
csomagolás, biztosítás és szállítás bonyodalmas és
nagy felelősséggel járó ügyeit. A magyar osztály
SZÍNPADMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS.
ezúttal is 13 termet foglalt el és kétségtelen, hogy
Sajnos, a jubiláris lakásművészeti kiállítás technikai egyike volt a monzai kiállítás legérdekesebb, legnehézségek miatt nem készülhetett el az ünnepi köz- egységesebb és legjobban rendezett csoportjainak.

E sikerben nagy része van Maróti Géza tagtársunk- kellett győződnie, hogy nem rendelkezik az ilyen
nak, aki a külföldi kiállításaink rendezésében eddig hivatalos szerepléssel járó költségekhez szükséges
megfelelő fedezettel. Ezért, valamint az okból, mert
szerzett babérait egy friss levéllel szaporította.
megtudta, hogy a többi európai kultúrállamok sem
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS.
vesznek hivatalos formában részt a kiállításon,
lemondott Magyarországnak hivatalos szerepléséről
December elején ajándéktárgyaknak való olcsóbb
s csupán meghatározott összeget irányzott elő a
iparművészeti tárgyakkal frissítettük fel a lakáshazai iparművészet és háziipar méltó szerepléséberendezési kiállítást, mely ilyeténkép átváltozott
nek támogatására. Ennek a mintegy 150 négyzetkarácsonyi kiállítássá. Sajnálattal kell megállapítaméternyi területet elfoglaló magyar csoport anyagának
nunk, hogy anyagi szempontból sem a jubileumi,
egybegyűjtésére, elbírálására, biztosítására, elszálsem a karácsonyi kiállításunk nem váltották be a
lításóra s a kiállítás helyszínén szervezendő adhozzáfűzött reményeinket, mert a vásárlások nagyon
minisztrációjának ellenőrzésére a kereskedelemügyi
lanyhán folytak s az általános pénztelenség és gazdaminiszter úr Társulatunkat kérte fel és megbízta
sági depresszió nyomasztó hatását mi, illetve kiállítóink
választmányunk régi, érdemes tagját. Faragó Ödön
is fájdalmasan érezték.
igazgatót, a kiállítás elrendezésével és az amerikai
adminisztráció megszervezésével. Társulatunknak
KITÜNTETETT KIÁLLÍTÓK.
a rendelkezésére álló idő rövidsége ellenére is sikerült
Ha a közönség vásárlókedvének erős megfogyat- a legkiválóbb magyar iparművészeti műhelyek és
kozása okot ad jogos panaszra, némi kárpótlást gyárak, valamint a háziipari vállalatok részvételét
találunk a forgalom csökkenéseért az erkölcsi elis- biztosítani és oly gazdag és változatos anyagot
merésben, melyben a kormány illetékes miniszterei egybegyűjteni, hogy a filadelfiai magyar osztály
kiállítóinkat részesítették. A vallás- és közoktatás- sikere biztosítottnak mondható. A kiállításon szereplő
ügyi miniszter az állami iparművészeti nagy arany- magyar kiállítók száma 40.
éremmel Kozma Lajos építőművészt tüntette ki és
pedig figyelembe véve Kozmánál az iparművészet
SZAKVÉLEMÉNYEK.
több ágában kifejtett összműködését, különösen pedig
A lefolyt évben hatóságok, vállatatok és magáa grafika terén való úttörő és eredményes tevékenységét. A kereskedelemügyi miniszter a mesterségbeli nosok többízben fordultak Társulatunkhoz avégből,
kiváló munka jutalmazására szolgáló kitüntetései hogy egyes iparművészeti szakkérdésekben tájékozközül az állami nagydíjat Jakab Gyula asztalos- tassuk őket. Társulatunk igazgatósága az ilyen megmesternek adományozta, iparművészeti érmet pedig kereséseknek mindig készségesen és haladéktalanul
a Seenger Béla r.-t.-nak, a nógrádverőcei „Keramos" meg is felelt.
agyagipari gyárnak, Houba Antal és fia asztalosPÁLYÁZATOK.
mestereknek és Groszmann Ármin kárpitosmesternek
A lefolyt egyesületi évben három pályázatot hirs végül egyenkint 400.000 koronás jutalmakat Fenyvesi
Bertalan, Schrődel Lajos, Halovics Lajos, Fábián Pál, dettünk. Az egyiket a miskolci Deichsel A. sodronySteinlauf Simon, Pertzián Adolf, Molnár Antal és kötélgyér megbízáséból írtuk ki reklámlap tervére.
Pákay János művezetőknek, illetve segédeknek ado- A hárommilliós első díjat Hollós Endrének, a
mányozta. A Társulat elnöksége a február hó 4-én második másfélmilliós díjat pedig Nagy Kálmánnak
tartott ünnepi választmányi ülésen adta ét a kitün- ítélte oda a bírálóbizottság. Egyenként félmillió
tetett kiállítóknak a kitüntetéseket igazolóokmányokat koronáért megvásárolták Amberg József és Jantschi
és a pénzjutalmakat, míg az érmeket azok elkészülte Béla pályaterveit. A második pályázat hirdetésére a
pécsi Zsolnay-gyár kért fel. Tárgya megadott edényután kézbesítheti az illetőknek.
A jubileumi kiállítással kapcsolatosan még egy formákra való díszítések tervezése volt. A bírálóérdemes kiállítónk részesül kitüntetésben a leg- bizottság Trabert Péter és Binder László terveinek
közelebb megtartandó idei rendes közgyűlésünkön: egyenkint másfélmilliós díjat ítélt oda és megvásáKozma Károly asztalosmester, akinek a kiállítási rolta Gáczer Katónak, Mórán Irmának és Trabert
bizottságunk egyhangú javaslatára szavaztuk meg Péternek egy-egy tervét másfélmillió koronáért.
Társulatunk érmét, ő a harmadik, aki ebben a szép E pályázatokon kívül még két érdekes pályázatot
kitüntetésben részesül. Tudvalevően eddigTóth Gyula bonyolított le a Társulat. És pedig a szerencsi csoszobrásztanár, kívüle még Unghváry Sándor (tervező) koládé- és kakaógyór, valamint a Budapesti Idegenés Majoros Károly (üvegfestő) együttesen kapták forgalmi Szövetség plakétpályézatait. Társulatunk
Társulatunk érmét. Kozma Károly különös érdeme, vállalta a felhívésok közzétételét, a pályatervek
hogy úgyszólván kivétel nélkül jeles hazai művészek összegyűjtését és kiállítását és a díjak kifizetését.
eredeti és egyéni tervei nyomán készíti bútorait, finom Az előbbi pályázat ötmilliós első díját Zsigmond
érzékkel és kifogástalan mesterségbeli munkával. István, a hárommilliós második díját Biczó András,
A lefolyt év végén a Monzából visszakerült ipar- a harmadik kétmilliós díját pedig Jeney Viktor
művészeti tárgyak átvétele, a károk és hiányok meg- kapta. Az Idegenforgalmi Szövetség 2—2 jutalmait
állapítása s a kiállítóknak való szétosztása, a kiállí- Haranghy Jenőnek, Matskássy Gyulának, Nagy
tókkal és a minisztériummal való elszámolás adott Kálmánnak, Tary Lajosnak és Zádor Istvánnak
sok munkát Társulatunk igazgatóságának, mely ezt ítélte oda a bírálóbizottság. Örömmel jelenthetjük,
a feladatot is pontosan és lelkiismeretesen elvégezte. hogy Társulatunk előterjesztésére a székesfőváros
tanácsa hozzájárult két olcsó szobaberendezés bútorterveire szóló pályázat hirdetéséhez, amely április hó
FILADELFIAI KIÁLLÍTÁS.
20-án járt le. Á pályadíjak összege 46 millió korona.
A filadelfiai nemzetközi világkiállítás igazgató- Ezzel a pályázattal a középosztály igényeinek megságénak meghívására a magyar kormány foglal- felelő olcsó, de artisztikus bútortípusok terveihez
kozott Magyarországnak a kiállításon való hivatalos akartunk jutni, hogy kiadhassuk iparosoknak megrészvételének kérdésével. Ámde csakhamar meg valósítás végett és viszonylag nagyobb pályadíjakkal

pedig nemes versenyre buzdítsuk bútortervezőinket, tervek megszerzését. Ezért a tanács nyomatékosan
akiknek méltányos részesedését a tervük nyomán hangsúlyozza, hogy minden olyan esetben, midőn
készült és eladott bútorok után is biztosítottuk. a tervek művészi kivitele különös fontosságot nyer,
a nagyközönség bírálatát vonja maga után; a művészeti és közművelődési bizottság bevonáséval kiírt
A SZÉKESFŐVÁROS AZ IPARMŰVÉSZEIÉRT.
pályázat mellőzését csakis elkerülhetetlen akadály
Ezzel kapcsolatosan őszinte hálával kell megemlé- esetén tartja megengedhetőnek. Ilyenek többek között
keznünk a székesfőváros érdemes tanácsának f. évi a képes falragaszok is, melyek éppen nagy nyilvánosfebruár hó 25-én tartott ülésén Társulatunk előter- ságuknál fogva alapos elbírálást igényelnek.
jesztésére és a képzőművészeti bizottság javaslatéra
A tanács végül felhívja az összes ügyosztályokat,
hozott nagyfontosságú határozatáról, mely kimondotta a hazai iparművészet pártolásának rendszere- hogy a vázolt irányelveket a felmerülő esetekben
sítését, másrészt biztosította a főváros által rendelt tartsák szem előtt és mindenkor eszerint a határozat
vagy vásárolt tárgyak beszerzésénél a művészi szem- szerint járjanak el. A magyar iparművészek értékes
munkássága minden támogatást megérdemel és az
pontoknak érvényesítését.
iparművészetnek a gyakorlati élet minden vonatEzért felhívta a tanács az összes ügyosztályokat kozásában való térfoglalása olyan törekvés, melyet
és általuk a hozzájuk tartozó intézményeket és a székesfővárosnak is méltányolnia kell és előüzemeket, hogy a különlegesebb alkalmazású beren- mozdítani.
dezési tárgyak, dísztárgyak, versenydíjak, kitüntetések,
Azt hisszük, hogy nemcsak Társulatunk vezetővagy egyéb, művészi vonatkozású tervek beszerzésénél csakis művészi szempontból megfelelő alko- sége fogadja örömmel a székesfőváros tanácsának
tásokat részesítsenek előnyben és ilyen célokra csakis e nagyjelentőségű határozatát, hanem örül annak
magyar művészek munkáit keressék és használják fel. iparművészetünk minden igaz barátja is. Kívánatos
volna, ha az állami, megyei és a vidéki törvényNagyobb anyagi és erkölcsi értékkel bíró tárgyak hatóságok hivatalainak vezetői követnék a főváros
terveinek megválasztásánál nyilvános vagy esetleg tanácsának példáját. Iparművészelünkre jobb kor
szűkebb körre szorítkozó zárt pályázat kiírását aján- virradna I
lotta, amihez mindenkor a művészi ügyeket intéző
SORSJÁTÉK.
tanácsi IX. ügyosztály és a művészeti és közművelődési bizottság bevonását, illetve meghallgaA Társulatunkra nehezedő súlyos gazdasági
tását tartja szükségesnek. Minthogy pályázat kiírása viszonyok, valamint az iparművészeti termelést megazonban sok esetben kisebb értékű cikkek kedvéért bénító általános pénztelenség arra kényszerítette a
szükségtelen vagy az idő rövidsége miatt nem lehet- vezetőséget, hogy különleges eszközök igénybevéteséges s ilyenkor a beszerzés vagy egyszerű megbízás, lével kísérelje meg anyagi helyzetének javítását.
vagy éppen közvetlen vásárlás útján történik. Ezeknél Evégből iparművészeti tárgysorsjáték rendezésére
az eseteknél a tanács a beszerzők figyelmét foko- engedélyt kért a pénzügyminisztertől, amit ez meg
zottan felhívja a magyar iparművészek munkáira,
akiktől minden tekintetben kielégítő megoldások is adott. 400.000 darab ötezerkoronás sorsjegyet
várhatók. Az ilyen megrendeléseknél a tanács lehe- bocsátottunk ki 106, összesen 400 millió korona
tővé kívánja tenni, hogy a megrendelő hatóság tényleg értéket képviselő nyereményre. Ez utóbbiak kivétel
a legmegfelelőbb művésszel léphessen érintkezésbe, nélkül mind hazai iparművészeti és ipari tárgyak.
másrészt, hogy a szükséges szakfelvilágosítások biz- Sajnos, be kell vallanunk, hogy ez a vállalkozásunk
tosítása mellett a rendelések méltányos elosztása is — legalább eddig — nem felelt meg a hozzá fűzött
szem előtt maradjon. Ezért a legcélszerűbbnek tartja, várakozásainknak. Alig kerültek forgalomba sorsha minden ilyen beszerzés egységes úton és pedig jegyeink, egész raja a mindenféle címen felbukkanó
a tanácsi IX. ügyosztály útján kerül az Országos sorsjátékok által kibocsátott sok milliónyi sorsjegyek
Magyar Iparművészeti
Társulat bevonásával le- versenyével kellett megküzdenünk. A sorsjátékoknak
bonyolításra. A Társulat állandó kiállítási termeket elfajulása és az egyes ilyen vállalkozásokhál tapasztart fenn magyar iparművészek munkáiból, ahol a talt s z a b á l y t a l a n s á g o k mindinkább erősödő ellenkisebb jelentőségű vagy sürgősebb beszerzések kész érzést keltettek a közönség körében, úgy, hogy idemegbízható munkák közül választhatókki. A tanács genkedett a sorsjegyek vásárlásától. Ez az oka,
egyben utaltarra, hogy a választásnál a Társulat igaz- hogy annak ellenére, hogy t. tagtársaink tőlük telgatója, Györgyi Kálmán készséggel működik tanáccsal hetően támogattak és 130 millió koronát meghaladó
közre. A tanács körlevelében utal még arra, hogy összegen vásárolták sorsjegyeinket, minden igyekeközvetlen megrendeléseknél az Iparművészeti Tár- zetünk ellenére sem tudtunk még annyi sorsjegyet
sulat a tanácsi IX. ügyosztály útján ugyancsak ren- elhelyezni, hogy a sorsjáték sikerét biztosítsuk.
delkezésre áll szaktudásával és helyes irányítást ad Ezért — hogy időt nyerjünk — el is halasztottuk a
a művész és a tervek megválasztásában, esetleg január hó 11-ére kitűzött húzóst március hó 21-ére.
közvetítőképen is fellép az ajánlott művész és a Ekkor csupán 106 millió értéket képviselő 106 nyeremegrendelő között. Ennek az irányításnak igénybe- ményt sorsoltunk ki, míg a még hátralévő összesen
vétele annyival inkább ajánlatos, mert biztosítékot 300 millió értékű 80 nyereménytárgy kisorsolását
nyújt arra nézve, hogy a célnak leginkább meg- f. évi június hó 19-én tartjuk meg. Kérjük t. tagtárfelelő alkotás kerül kivitelre.
sainkat, tetézzék sorsjátékunk körül szerzett eddigi
érdemeiket azzal, hogy segítsenek a még visszaA tanács külön gondot kíván fordítani arra, hogy maradt sorsjegyeinket elhelyezni.
a beszerzések felsorolt módjai közül mindig az adott
esetben megfelelő nyerjen alkalmazást, megjegyezve,
hogy a közvetlen megbízás adása vagy pályázat ki- AZ IPARMŰVÉSZETI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYE.
írása hathatósabban szolgálja az iparművészet felAz 1924. év végén felhívást bocsátottunk szét
lendítését és alkalmat ad a speciális követelmények egy, a Társulat támogatására alakítandó iparművéérvényesítésére. A pályázat emellett még avval az szeti részvénytársaság megalakítása célzatával. Százelőnnyel is jár, hogy lehetővé teszi a kifogástalan ötven millióban állapítottuk meg az alaptőke
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szegét, amit jórészben össze is hoztunk. Sajnos,
eddig nem tudtuk a cégbíróság beleegyezését megkapni, mert a pénzügyminiszter időközben kibocsátott
rendelete értelmében a minimális alaptőke, amellyel
részvénytársaság alakulhat 625,000.000 korona. Ezt
az összeget a jelen gazdasági viszonyok között
előteremteni teljesen lehetetlen. Ámde van a rendeletnek egy olyan pontja, mely felhatalmazza a
pénzügyminisztert, hogy helyiérdekű részvénytársaságok alakulását hatszázhuszonöt millió koronánál
alacsonyabb alaptőkével is engedélyezhesse. Társulatunk most ilyen irányú felterjesztést intézett a
miniszterhez s reméljük, hogy helyt ad kérelmünknek. Gazdasági bizottságunk köteles óvatosságból
mégis megvitatta, hogy kérelmünk elutasítása esetén
miféle javaslattal lépjen a Társulat a részvények
jegyzői elé. A bizottság arra az elhatározásra jutott,
hogy az esetben a Társulat adósságlevelekben vagy
más alkalmas formában biztosítaná a befizetett öszszeget. A részvénytársaság céljaira befizetett alaptőke 5—6 év multán egy később megállapítandó
tervezet szerint 5 éven át részletekben téríttetnék
vissza. A Társulat rendes évi közgyűlése már a
következő évben és azután még 9 éven át meghatározná a kamatlábat, mely a Társulat rendelkezésére bocsátott összegek után az illető évben
kifizetendő.
A Társulat elnöksége ezúton kéri a t. részvényjegyzőket nyilatkozattételre arra a nem vért esetre,
ha a pénzügyminiszter várakozásunk ellenére megtagadná hozzájárulását a részvénytársaságnak a
rendelkezésünkre álló alaptőkével való megalakulásához, vájjon elfogadja-e a gazdasági bizottságunk
által tervbe vett megoldást vagy sem?
MAGYAR IPARMŰVÉSZET.
Társulatunk folyóirata a lefolvt évben zárta le
XXVIII. évfolyamét. Az előző 1924. esztendő három
füzetéhez képest némi javulást mutat az 1925. évfolyam terjedelmes és gazdagon illusztrált négy
füzete. Reméljük, hogy ez a javulás ez évben folytatódni fog úgy, hogy néhány év múlva ismét elérhetjük a békebeli standardot, azaz egy évfolyamnak
tíz füzetre való emelését. Erős akaratunk, hogy Társulatunk büszkeségét és leghatásosabb propagandaeszközét, a Magyar Iparművészetet a jövőben is
fentartsuk és fejlesszük, hogy mennél eredményesebben teljesíthesse fontos hivatását.
TAGDÍJEMELÉS.
Uj alapszabályaink szerint Társulatunk rendes
tagjainak évi tagsági díja a békebeli összegekre,
azaz 20aranykoronára
emelhető, tehát mintegy kétszeresére a most még érvényben levő 150 000 koronás
évi tagsági díjnak. Ámde a fokozatos emelést az
1926. évre nem kockázhattuk meg az éltalános
pangás és pénztelenség miatt. De előbb-utóbb nem
térhetünk ki a tagsági díiak emelése elől, mert
enélkül nem fejleszthetjük folyóiratunkat és nem teljesíthetjük közérdekű feladatainkat oly mértékben,
mint akarnók.
TÁRSULATI TAGOK.
Folyó évi április hó 1-én, amikor jelentésünket
lezárjuk, Társulatunknak van 2979 tagja. És pedig
5 pártoló, 268 alapító (ezek közül elhalt 159) és 2706
rendes tagja. E kimutatásban nem szerepelnek a
megszállt területen élő tagtársaink (akiket ezentúl is

nyilvántartunk) és nem szerepelnek azok sem, kik
több mint háromévi tagsági díjjal tartoznak. E helyen
meg kell emlékeznünk az alapító és pórtoló tagok
alapítványi összegeinek már évek óta vajúdó ügyéről.
Pénzünk értékének leromlésa miatt az alapító- és
pórtoló tagok részéről annakidején befizetett alapítványi összegek (amelyek tudvalevően évtizedeken
át 200, illetve 400 korona voltak) kamatainak értéke
annyira összezsugorodott, hogy egyetlen füzet csomagolópapírjának költségeit sem fedezi. Hogy tehát
a rendes tagok évi tagsági díja és az alapító és
pértoló tagok alapítványai, illetve ezek kamatai
között helyreállítsuk, felkértük utóbbiakat alapítványi
összegeiknek megfelelő emelésére, vagy pedig rendes
tagsági díj fizetésére. E kérésünknek eddig a legutóbb lefolyt öt év alatt következő tagtársaink tettek
eleget:
Izabella fhgné kir. fensége 400 K-ról 3,000.400
K-ra. Ganz és Tsa Danubius r.-t. 80.000 K-ról
500.000 K-ra, Első Magy. Ált. Bizt. Társ. 2000 K-ról
37.800 K-ra. Budapest székesfőváros hatósága 2000
K-ról 100.200 K-ra, Balla Géza, a Hungária bank
vezérigazgatója 2000 K-ról 502.000 K-ra, Bartha
István gyógyszerész 2000 K-ról 1,652.000 K-ra, *Pesti
Hazai Első Tkp. 2000 K-ról 250.000 K-ra, BurchardBélaváry Andor 2000 K-ról 500.000 K-ra. Budapesti
Keresk. és Iparkamara 2000 K-ról 3,012.000 K-ra,
Hültl Hümér dr. egy. tanár 2000 K-ról 1,500.000 K-ra,
*Győri székesegyházi káptalan 2000 K-ról 40.000 K-ra,
*Luczenbacher Miklós 2000K-ról 40 000K-ra. MagyarFrancia Biztosító Rt. 1000 K-ról 10.000 K-ra, Szepesi
Imre 1000 K-ról 2000 K-ra, Alpár Ignác t. műegy.
tanár, építész 1000 K-ról 50.000 K-ra, *Herz Lajos
gyáros 1000 K-ról 40.000 K-ra. Hadik-Barkóczy
Endre gróf 1000 K-ról 510.000 K-ra. Schulek
Alfréd dr. orvos 1000 K-ról 2000 K-ra, Magy. Orsz.
Közp. Takarékpénztár 1000 K-ról 500.000 K-ra.
•Beocsini Cementgyári Unió Rt. 1000 K-ról 503.000
K-ra, Faragó Ödön igazgató 1000 K-ról 100.000 K-ra,
*Hauszmann Alajos műegy. tanár 1000 K-ról 11.000
K-ra, Thék-gyár Rt. 400 K-ról 500.400 K-ra. Magyar
Leszámítoló- és Pénzváltóbank 400 K-ról 150.400 K-ra,
Berzeviczy Albert dr. v. b. t. t. 200 K-ról 100.200
K-ra, KégI Paula 200 K-ról 500.200 K-ra, Nemzeti
Kaszinó 200 K-ról 3,000.200 K-ra, özv. Pallavicini
Edéné őrgrófné 200 K-ról 3,000.200 K-ra, *Rakovszky
Antal cs. és kir. kamarás 200 K-ról 40 200 K-ra,
Soproni kereskedelmi és iparkamara 200 K-ról
4,000.200 K-ra. A csillaggal jelöltek az emelés
mellett kamat fejében évi díjat is fizetnek.
Pártoló tagok: Halmos Izor 4000 K-ról 10.000
K-ra, Szeged szab. kir. város 4000 K-ról 40.000 K-ra.
Debrecen sz. kir. város múzeuma 15.000 K-ról
500.000 K-ra.
Évi alapítványi kamatot fizetnek : Festetics
Tasziló herceg 150.000, Gvőri székeskóptalan 150.000,
Luczenbacher Miklós 150.000, Rakovszky Antal cs. és
kir. kamarás 150.000, Soproni Takarékpénztár 150 000,
Szmrecsányi Lajos dr. érsek 150.000, Szmrecsányi
Miklós dr. min. tan. 150.000, Gyáriparosok Orsz.
Szöv. 150.000. Hauszmann Alajos műegy. tanár
150.000, Staib' Andorné 75.000, Debreceni keresk.
és iparkamara 150.000, Magy. Lesz. és Pénzváltóbank 150.000, Beocsini Cementgyári Unió Rt. 150.000,
Illés Imre 150.000, Magyar kir. államnyomda 150.000,
Hungária Műipar Rt. 150.000, Pesti Hazai Első Tkp.
Egyes. 250.000, Herz Lajos gyáros 150.000 koronát.
E kimutatásból látnivaló, hogv csak elenyésző
csekély része t. alapító tagtársainknak emelte alapítványát a mai viszonyoknak megfelelő három-

millió koronára. Kérjük most azokat, kik még csak
részben teljesítették kérésünket, hogy újabb befizetéssel növeljék alapítványuk összegét, akiknek
anyagi viszonyai pedig ezt nem engedik meg, legalább a rendes tagokéval megegyező évi járulékkal
kárpótolják a Társulatot a drága folyóiratért, amit
eddig kaptak. Ugyanez áll természetesen azokra a
t. alapító tagtársainkra, akik eddig sem nem emelték
alapítványukat, sem pedig nem fizetnek kamatmegtérítést. Pedig van köztük több olyan, aki 40 év
előtt csak 200 koronát fizetett. Azt hisszük, hogy
ezen a címen alig kívánhatják ma, hogy a Társulat
megküldje nekik drága folyóiratát, amikor egy-egy
füzete postai költsége 500 korona 1 Ezért újból kérnünk kell t. alapító és pártoló tagjainkat, hogy
alapítványi összegüket a mai viszonyoknak megfelelően emeljék vagy fizessenek úgy, mint a rendes
tagok, évi tagsági díjat. Köszönettel vesszük azt is,
ha alapítványukat több évi részletben emelik. De
arra többé a Társulat nem vállalkozhatik, hogy t.
alapító és pártoló tagjainak egy részére évenkint
ráfizessen.
ADOMÁNYOK.
Hálás érzéssel emlékezünk meg azokról a — sajnos,
nagyon kevés — lelkes és áldozatkész jóakaróinkról,
kik adományaikkal támogatták Társulatunkat. Ezek
élén áll a TÉBE, mely tízmilliót ajánlott fel, kívüle
a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 2,500.000,
az Első Magyar Ált. Biztosító Társaság 2,000.000,
a Trieszti Biztosító Társaság 500.000, a MOKTÁR
200.000, és Herbert Viktor 50.000 koronát adományozott Társulatunk céljaira.
EREDMÉNYSZÁMLA.

VÁLASZTÁSOK.
Alapszabályaink rendelkezésének megfelelően
a jelen közgyűlésen lejár három éves megbízása
Szablya Frischauf Ferenc alelnöknek és a következő
választmányi tagoknak:
Tervezők: Helbing Ferenc, Lakatos Artúr, Maróti
Géza, Menyhért Miklós, Meyer Antal. Műiparosok:
Fischer Zsigmond, Hosszú István, Majoros Károly,
Schóber József, Szabó Rezső. Műbarátok: Bartóky
József dr., Gaul Károly, Glück Frigyes, Herbert
Viktor, Végh Gyula.
A közgyűlés feladata, hogy e megürülő tisztségeket választással töltse be.
Végül jelentjük, hogy az 1925. évi rendes közgyűlésen megválasztott számvizsgálók számadásainkat megvizsgálták és azokat teljesen rendben
találták. Ez alapon kérjük a t. Közgyűléstől, hogy az
1925. évre a felmentést adja meg.
Budapest, 1926 április havában.
A választmány.
CORSOLÁS. Az Orsz. Magyar Iparművészet Társulatnak március hó 21-én megtartott részhúzósán
a következő számú sorsjegyek nyertek: 1 ebédlőszoba berendezést B 64069, 1 márványszobrot
D 69594, 1 bronzszobrot C 55207, 1 — 1 iparművészeti tárgyat egyenként 5 millió korona értékben :
B 21869 és C 9861, 4 drb egyenként 2 millió korona
értékű lakásberendezési tárgyat: C 91210, A 69512,
D 60099 és C 55779, 7 drb egyenként 1 millió korona
értékű iparművészeti tárgyat: B 99780, B 38868,
D 18656, D 55491, D 18147, D 65201 és D 38061.
10 drb egyenként 500.000 korona értékű lakásberendezési tárgyat: B 72025, C 32651, B 8325,
A 2941, C 39472, C 68255, D 1440, D 57338, C 78749 és
D 73485. A végleges húzás f. évi június hó 19-én lesz.

Ha összehasonlítjuk a lefolyt évi gazdálkodásunk
eredményét a tavalyi közgyűlésünk által megállapított előirányzattal, látjuk, hogy az előirányzott
457,200.000 K-val szemben bevételünk 470,416.200
papírkorona volt. Viszont az előiránvzott 490,299.000
korona kiadások helyett költöttünk 559,312.273 K-át.
A költségvetési hiány tehát 88,796.072 korona. Ezt
a viszonyainkhoz mért nagy hiányt a kiállítási termek
átépítésének és berendezésének nagy költségei okozták. Fedezésükre igénybe kellett vennünk a tervezett
iparművészeti részvénytársaságtól fölvett 83,500.330
koronás kölcsönt. Ennek a kölcsönvett összegnek
visszafizetését már megkezdtük azzal, hogy 15 millió P A R K A S H Á Z Y JENŐ, a herendi porcellángyár
korona megtérítést írtunk az 1925. év terhére.
vezérigazgatója, folyó év május hó 4-én meghall.
Halála nemcsak a nagyapja által alapított, világhírű
ELŐIRÁNYZAT.
herendi gyárnak, hanem a magyar iparművészetnek is
Annak ellenére, hogy kiadásaink megállapításánál súlyos veszteséget jelent. Farkasházy Jenő rendkívül
a legmesszebbmenő takarékosságot tartottuk szemünk képzett és kiváló ízléssel bíró keramikus volt. Tanulelőtt, mégsem tudtuk előirányzatunk egyensúlyát mányait Párisban végezte, ahol nyolc év szorgalmas
biztosítani. A nehézséget az 1925. évi 88,796.072
korona hiány, valamint a tervezett iparművészeti munkájával a porcellángyártás technikájának minden
részvénytársaságtól fölvett kölcsön második részlet- titkába behatolt. Miután ismereteit még Angliában
törlesztésére szánt 15,000.000 korona okozta. De és Németországban kibővítette, néhány évigaz ungvári
számolnunk kellett az egyre szaporodó munkák porcellángyárnál működött, 1897-től kezdve azonban
végzésére szükséges kisegítő személyzet alkalmakiváló tudását és munkaerejét a herendi gyárnak
zására is, amely célra előre nem látott kiadások
szentelte.
Farkasházy Jenő ott folytatta a munkát,
címén 30 millió koronával terheltük meg kiadási
rovatunkat. Reméljük, hogy a vegyes bevételek, ahol nagyatyja, Fischer Móric abbanhagyta, a régi
adományok, valamint az állami segítségnek az elő- kínai, japán, meisseni, bécsi és sévresi mintákra
irányzott összegekben túlmenő emelkedése módot ad támaszkodó herendi genret művelte s e téren oly
a hiánynak ha nem is teljes eltüntetésére, de
eredményeket ért el, melyekben a gyár régi tradíciói
legalább számottevő csökkentésére.
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újból feléledtek. Az 1900. évi párisi világkiállítás
idejében modern formák és technikák ihlették meg.
Nagy sikere volt a „coulé" és „páte-sur-páte" díszítésű porcellánjaival, melyeknek ő volt a tervezője és
festője. Mint szakíró is ismertté tette nevét: nagyobb
monográfiát írt Della Robbiáról és Palissyről. Fáradhatatlan és szakavatott tevékenységének köszöni a
herendi gyár mostani produkciójónak magas művészi
színvonalét.
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ÉCSI GYERMEKRAJZOK. A Studio legutóbbi

száméban egész sorozatot mutat be bécsi gyerekeknek rajzaiból és kézügyességi munkáiból. Hattóitizennégyéves gyerekek alkotásai sorakoznak itt
fel, akik mind Cizek tanárnak, az ő híres rajziskolájának növendékei. A meleg szeretettel megirt
sorok, melyek e rajzokat kísérik, beszámolnak arról
a pedagógiai módszerről, mellyel a jeles pedagógus
növendékeit az élet meglátására szoktatja. Mert
semmi sem áll távolabb tőle, mint az, hogy művészeket neveljen. Ő csak frisskedélyű, az életnek örülő,
azzal meghitt közelségben élő gyermekeket lát maga
előtt és rajzosztályai, melyekben a legtehetségesebb
bécsi rajzológyermekek terelődnek össze, mentesek
minden formaságtól és parancsszótól, ő egyszerűen
az életbe igyekszik bevezetni növendékeit s helyesen
megláttatni azt. Ezért ő sohasem azzal ülteti le kis
tanítványait, hogy rajzold le ezt vagy azt, hanem
így szól hozzá : amit láttál, fejezd ki a papíroson,
így ezek megfigyelésre s az élet fokozatosan való
feldolgozására szoknak rá. A bemutatott rajzok is
ezt bizonyítják. Gyalogos-és lovaskatonák, karácsonyi
parasztjelenetek, mulatságos bécsi csavargó-alakok
vonulnak fel e rajzokon, fafaragásokon és agyagmodelleken. Ma már kétségtelenül számos követője,
elveinek sok hirdetője van az egész modern rajzoktatásban, de akkor, mikor 1897-ben a rajztanítás
reformja a bécsi iparművészeti iskolából elindult,
Cizek professzor még úttörője volt ezeknek a gondolatoknak.
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IM1NI. AZ olaszok kezdték egy pár évvel ezelőtt
a régi jeles üvegfúvó munkákat korszerűbb köntösben feléleszteni s a muranoi üvegeknek ezzel
újra művészi bélyeget adtak. Amit az olaszok kezdeményeztek, azt most egy bécsi iparművészeti
telep szintén cselekszi, nevezetesen magasra hevített
lámpájú fújt üvegből finom formákat hoznak létre
s az ily módon előállított kehely-, virágtartó-, állatformákat azután díszítő célokra értékesítik a lakásokban. A bécsi Bimini-műhelynek két ismert nevű
fiatal iparművésze, Berger Artúr és József áll az élén
s aki üvegeiket látta, azoknak finom, irizáló testét,
tejbenúszó vagy halkan fluoreszkáló felületét élvezte,
egyszerre megérti, hogy miért vezetnek a mai
expresszionista csendéletfestők oly szívesen a történelmi formakincshez. Ezek a vázák, virágpoharak,
heraldikus állatok, apró üvegcsodók valóban egy
halott természet megüvegesedett világóból valók,
absztrahált életet élnek és egy messze regevilágba
nyúlnak vissza, melyben minden az emberi fantáziában született meg, a lélekből sarjadt ki s nem

a természetből. Hihetetlen könnyedség, egyszerűség
van e meseállatokban s egyúttal az üvegfúvó pipának
olyan bravúros kezelése, amilyent csak az üvegipar virágkorában észleltek a huttákban. Az iparművészetnek egy olyan ága van itt újraéledőben,
amely a mai finom ínyencek és lakásdíszítők minden
figyelmére méltó azonfelül, hogy olcsóságával is a
mai kor színvonalán mozog.
SZELLŐZÉSE. E
német íakásALAKÁSOK
berendező szaklapban igen érdekes és gyakorgy

latilag értékesíthető tanácsokat olvasunk a lakások
szellőztetésére vonatkozólag. Köztudomású, hogy
egy felnőtt embernek óránként átlag 32 köbméter
levegőre van szüksége. Ennyi tiszta levegőt csak
folytonos, vagy legalább is igen gyakori szellőztetéssel s az ablakoknak igen sokszor való kinyitásával
érnénk el. Igaz, hogy a falakon folyton áramlik be
friss levegő s viszont az elhasznált levegő is folyton
kiszáll, de az ablaknyitás mégis csak hatásosabb.
A legtöbb lakásban tehát órákig is nyitva marad
az ablak, ami azzal a hátránnyal jár, hogy kivált
télen a falak ugyan kihűlnek s újra való felmelegítésükhöz igen sok fűtőanyagot kell felhasználni.
Ez az oka a szegény emberek rossz szellőztetéseinek
s egészségtelen lakásainak. Kézenfekvő tehát, hogy
azt kell tenni, amivel az elhasznált levegőt leggyorsabban kicseréljük s amellett a legkevesebb
meleget vonjuk el a falaktól. Ezért ajánlatos hosszú
szellőztetés helyett rövid ideig tartó, de teljes léghuzatot idézni elő a lakásban, azáltal, hogy szemközti ablakokat s ajtókat nyitunk ki. Pontos mérőkészülékekkel lehet kimutatni, hogy ezzel ugyanazt
a hatást érjük el, mint az ablakok hosszú ideig való
nyitvatartósával s mégis alig áldoztunk fel valamit
a szoba hőmérsékletéből.
A KIRAKATRENDEZŐK. A német
SZAPORODNAK
kereskedelmi életben a kíméletlen gazdasági harc
— csakúgy mint nálunk — egyre nagyobb arányban
leszi szükségletté a kirakatokat. De ezzel karöltve
természetesen erősen növekszik a szükséglet jó és
szakmájukban képzett kirakatrendezőkben is. Az
utolsó években ez a szükséglet mér oly mértékben
nőtt meg, hogy Berlin város tanácsa kénytelen volt egy
óriási termet az új schönebergi Rathausban kirakatrendező szakiskola céljaira átengedni. A munkaügyi hivatal segítségével ezt a hetven méter hosszú
termet mintegy huszonöt nagy kirakatnak céljaira
fülkékre osztották be s ezekben tanulják a gyakorlati kirakatrendezés elemeit azok a többnyire fiatal
kereskedők, akik ezt a szakmát óhajtják megtanulni.
Ezzel a nagyarányú iskolával azután egész Németországot el tudják látni elegendő képzett kirakatrendezővel.
pSERÉPKÁLYHA-REGULÁK. Egy német múzeumV-' igazgató, Gercke Gusztáv egy kis tanulmányt
írt a cserépkályhákról, amelynek történelmi szerepében ő a német lakáskultúrának legfontosabb tényezőjét látja és egész nemzedékek szerető gondosságának
kiemelkedő kisipari tárgyát. Mint a legjobb, legotthoniasabb és legegészségesebb melegforrás, azért
tudott az évszázadoknak folyamén a lakás leikévé
vélni. A német vidéki házak legtöbbjében, mintegy
90%-éban a cserépkályhát alkalmazzák fűtőtestül,
mert kétségtelen előnyei vannak egyéb fűtőtestek
felett. Ma már a németek hatósági építői és vezetői
is legszívesebben a cserépkályhát alkalmazzák ott.

ahol a helyi viszonyok ezt a tüzelőmódot teszik
megokolttá. De mindenesetre bizonyos elveket kell
itt figyelembevenni, melyeket Gercke a következőkben foglal össze: 1. A cserépkályhának mintegy
10—15 cm magas lábakon vagy talapzaton kell
állnia és legalább is 15 cm távolságra a faltól.
2. Szükséges, hogy az egész cserépkályha felülete
mázos legyen. 3. Építési formája inkább széles és
alacsony, mint keskeny és magas legyen. 4. Különös
díszt ad neki, ha örömteli színe van és jóalakú.
5. Fűtőtechnikai szempontból úgy kell építve lennie,
hogy minél nagyobb tüzelőanyagmegtakarítást érjünk
el vele.
CZÍNEKET AZ ISKOLÁBA! A berlini és brandenburgi tanítók testülete, úgylátszik, nem annyira
gazdasági és politikai jelszavak körül való csatározásban meríti ki erejét, mint inkább a gyermekek
testi és lelki életének okos elveit igyekszik megvalósítani. Nemrégiben egy kiáltványban fordultak
a hatóságokhoz, melyektől azt kívánták, hogy a
jövőben az iskolák falain belül több legyen a szín,
mint eddig volt. mert csak így juthat igazán érvényre
az iskola tulajdonképpeni feladata: az élethez való
ragaszkodás, az élet-igenlés ápolása. Általában a
szoba rendeltetése szabályozza annak színeit is.
Az aulának ünnepélyes színekkel, a lépcsőháznak
és a folyosóknak hívogató színekkel kell a gyermekekre hatnia. Az osztálytermekben kerülni kell
az idegizgató színeket. A falitáblának, melyen a
tanuló szeme megpihen, valóban pihentető színűre
kell festve lennie. S általában minden egyéb festésnél is erősen tekintetbe kell venni a fejlődő gyermekek pszichéjét. Az egyes bútordarabok színeinek
megválasztásánál tekintetbe kell venni minden egyéb
darabot és a falfestést is, hogy kellemes színakkord
keletkezzék az osztályban. Végül pedig kívánta a
tanítók testülete, hogy a silány falitáblákat és képeket száműzzék az iskolák falairól.
JNDANTHREN. Egy kicsit idegenül hangzik ez a szó
A ma még a fülnek, de az iparművészet, sőt a nagyközönség is mihamarább meg fogja tanulni. Mert
az indanthren egy nagyjövőjű festékchemiai eljárás
gyűjtőneve s ezzel illetik azokat a szöveteket és
papírosokat is, amelyek víz-, fény- és időellenállásúak.
Külföldön ma már nemcsak a többi szövet közé
elvegyülve, hanem egészen önálló árúházakban lehet ezeket a soha nem fakuló, össze nem zsugorodó és színüket semmikép el nem hagyó szöveteket kapni. Különösen a vásznak, a pamutból és
műselyemből készülő anyagoknál használják az indanthren-festékeket, míg a gyapjúkelmék festésénél
még nem váltak be. Míg tehát egyfelől az időjárásnak
erősen kitett ruhák készítésénél — mindenféle sport- és
nyári ruháknál — használják fel, addig másrészt bútorkelmék, függönyök, kartonok és asztalterítők, kivált
pedig a napfény hatásénak kitett helyek szövött
anyagában vélik be előnyösen. A szóda, a szappan,
a lúg, — mindez hatástalan ránézve. A német papírkárpitiparban az indanthrennel készült és ma már
művészies tervezésű tapéták a legkapósabbak. Ezeket szódás vagy szappanos kefével lehet súrolni és

évek multán sem vesztenek eredeti fényükből semmit.
A német festékchemia legszebb eredményei közé
tartozik az ilyen anyagok termelése.
ÁTÉKPÉNZEK. Egy francia éremvéső és plakettJdezett
művész, Henri Nocqu mostanában kiállítást renPárisban az ő munkáiból és a kiállított művészi
érmek és pénzek közé igen érdekes játékpénz-terveket
is besorozott. Nocqunak az az elve, hogy a mai
kártyajátékosnak a vesztés fájdalmai közben művészi
írt nyújt sebzett lelkére, hogyha egy szépen mintázott
és allegorikus célzásokat tartalmazó zsetonnal fizethet az egyszerű és sima celluloze-játékpénzek helyett.
A zsetonoknak az eredete tudvalevőleg egész a középkorig visszanyúlik, amikor a papok és egyéb egyházi személyek ily apró bőrből vagy ércből való
pénzpótlókat használtak s azokat az érdekes, keleties
díszítmények bizonyos titokzatosság illatával vették
körül. Későbbi időkben a királyok ajándékoztak
kedveltjeiknek ily művészi zsetonokkal telt szép bőrbugyellárisokat s az afféle felnőtteknek való játékszer volt. Mér most Nocqu úgy gondolja, hogy nem
elég, ha valakit a kártyaveszteség közben az a tudat
vígasztal, hogy „de viszont szerencsém van a szerelemben". Az illetőnek azt is éreznie kell, hogy de
legalább maradt a zsebemben egypár művészi zseton.
A törekvő éremplasztikus tehát bizonyos történeti
jeleneteket domborított a kis érmékre, mint Dávidot,
a győztest, a lefejezett Holofernest és Caesart, akit
a legyőzött rabszolgák haldokolva és „ave"-t kiállva
üdvözölnek. Szép és kedélyes üdvözlet — mondjuk
annak — akit hajnalban kidobnak egy párisi kárlyaklubból és az üres pénztárcáját az efajta művészet
aranyozza meg . ..
AUKCIÓLÁZ PÁRISBAN. A francia fővárost, úgylátszik, szintén nem kímélik meg a pénzromlással
járó kellemetlenségek. Mindazt, amit mi az évekig
tartó infláció idején átéltünk, középeurópai mintára
ők is végigcsinálják. Mi is ismerjük az „átmenteni"
jelszavát s ami vele jár, az aukcióláz egészségtelen
túltengését. Ez uralkodik most a párisi művészetártók körében s ez a magyarázata, hogy soha nem
álmodott árakat fizetnek egészen új és vad festők
„blöff'-jeiért is. Minél újabb, ismeretlenebb és érdekesebb múltú a festmény „művésze", annál nagyobb
az értéke. így nem ritkaság, hogy nyolc-tízezer
frankot fizetnek egy-egy aukción például a bomboisi nyomdászból párisi festővé lett Emilé Gody képeiért, vagy egy volt szobalánynak a festményeiért.
Nagyon divatos egy Boyer nevű festő is, akinek
azelőtt az volt a polgári foglalkozása, hogy sült
krumplit árult e csemege barátainak. Csak legutóbb
volt egy aukció, melyen egy Utrillo-féle kis képért
15.000 frankot fizettek, körülbelül ugyanannyit, mint
amennyire egy Pissarro-festményt is értékeltek.
A francia láznak is megvan tehát az a sajátságos
hatása, hogy a szemmértéket s az ítélőképességet
teljesen irreálissá tette, mint ahogy az egész inflációs
és pénzromlósos korszak mindenütt szükségképpen
ugyanazokat a karneváli táncokat s ugyanazokat
a böjtöket eredményezi.
' J IDŐK BÚTORAI. Guillaume Janneau írja egy
Uidők
francia műipari lapban, hogy milyen más a mai
bútora mint a régi. A tegnap bútora specializált volt, különös rendeltetéseknek, egy nyugodt
„letelepedett" társadalom igényeinek felelt meg,
mely tele volt fényűzéssel s a családi élet örömei-

Legszebben ez a Szent Ferencről elnevezett templomon található meg, amelynek építését 1535-ben
kezdték el s állítólag Herrera, a spanyol II. Fülöp
nagy építésze tervezte. Csarnoka oly rendkívüli szépségű, hogy a legenda szerint építésze az ördöggel
szövetkezett, mielőtt felépítette. Bizonyos azonban,
hogy azok a ferencrendi szerzetesek, akik a távol
nyugati öldöklésekből ide menekültek a latin Amerikába, magukkal hozták a romén és gót stílus
formaelemeit s azt az inka emlékek tiszta ázsiai
formáival, mongol hagyományokkal keverték, majd
pedig helyet adtak a mór és arab stíluselemeknek
is. Mindez feltalélható a ferencrendi barátok készítette
templomon s meg van az ő szent domingói zárdájuk
épületén is, mely ugyané stíluskeveredés gyümölcse.
A gyönyörű, déli vegetációban, csodás tisztaságú
levegőben égnek emelkedő templomok tehát egy
gazdag s művelt múltnak hirdetői a mai DélANGOL MŰKINCSEK KIVITELE. Az ellenállhatat- Amerikában.
lan amerikai dollár nemcsak az elszegényedett
és rosszvalutájú országok művészeti javait vándorolAMBUSZOK MŰVÉSZEI. így lehetne nevezni a
tatja ki az Egyesült-Államokba. A győztes Anglia is
japán iparművészeket, mert a párisi nemzetsínyli ezt a varázserőt, mert a legnagyobb angol gyűj- közi kiállítás tízezernyi látnivalója közé is felejthetettők is szívesen kieresztették jó pénzen megvásárolt len élményeket vittek be az ő bambuszművészeik.
régiségeiket. Az angol törvényhozás előtt most egy A japán kormány pályadíjakat tűzött ki mindenféle iparművészeti munkákra, amelyek hivatása a
törvénytervezet fekszik, melynek az a célja, hogy — japánok mai művészi iparát a legjobb oldaláról
mint az olasz lex Pacca — lehetetlenné tegye ipari reprezentálni a francia fővárosban. S e pályamunkák
értékek kivitelét. A törvénytervezet részletei még legjavát el is küldték. Voltak ott a régi nagy elefántcsontfaragóknak késő utódaiktól származó munkák,
nem ismeretesek.
voltak gyönyörű lakkdobozok gazdag színpompájú
ornamensekkel.famunkák berakásokkal,fafaragások,
GY AMERIKAI ÁRÚMINTA-VÁROS. New-Orleans porcellánok és cloisonné-vázák, elborítva chrysanaz az amerikai város, amely odaát azt a sze- themum-virágokkal, minden modern szellemben.
repet akarja betölteni, melyet idehaza Lipcse, Lyon De a legtöbb mégis a bambuszfonású munka volt,
s Nisnij-Novgorod foglaltak el. A világkereskedelem mert hiába : a bambusznád áll legközelebb valagócpontja akar lenni. S mialatt a vén Európában mennyi anyag közt a japán ember szívéhez. Ott él
egymásután anyagi és erkölcsi kudarccal végződnek a népi ideálok közt, él a költészetben, dalban és
a háború után felburjánzott árúmintavásárok (így leg- jelképe a szűzies tisztaságnak, mert ha meghajtja
utóbb a boroszlói, kölni, sőt a lipcsei vásár is), is a téli hó a szárát, a tavasz megint csak sugárazalatt a yankee-szellem páratlan kedvezmények egyenesnek látja. Nem csoda, ha mesteremberei és
ígérésével akarja rekordcéljait elérni. A new-orleansi iparművészei is ezerféleképpen használják fel a
kiállítás, mely ez év februárjában nyílt meg Inter- bambusznádat: a háztető befödésétől a legfinomabb
national Trade Exhibition címen, állandójellegű fonott kosármunkákig. A különféle bambusznádból
vásár. Óriási területen épült vas- és vasbeton- a színek ravasz kombinálásával fonott virágtartók,
csarnokai az Egyesült-Államok kormányának öt- vázaburkolatok, levélpapírdobozok, a formai szépmillió dollárjába kerültek s a legtökéletesebben van ségnek igen gazdag változatait nyújtották. Némeminden fülkéjük felszerelve. A bérösszeg négyzet- lyekre gyönyörű festések kerültek, másoknál maga a
lábanként három dollár, de ezért az árért mindenki bambuszháncs szolgált mozaikszerűen díszül. De
szabadon használhatja a gázt, villamoserőt, tolmácsot, mind, valamennyi arról tanúskodott, hogy elsősorban
ebben benne van az őrzési és tűz- meg betörés- az arányok szépsége, a felépítés logikája vezeti a
biztosítási díj is, sőt a gyors- és gépírók igénybe- japán tervezőművészek kezét.
vétele is. Nevezetes újítás az is, hogy a kereskedőnek nem kell személyesen vagy alkalmazott útján
ottlennie, a vezetőség gondoskodik gyakorlott eladószemélyzetről is. A behozatali vámokat elengedik a I^ÍNA ÉS AZ EURÓPAI BÚTORKERESKEDELEM.
Kína, Ázsiának az az országa, mely tudvalevőleg
kiállítási célokat szolgáló portéka utón és a hajóstársaságok is kötelezték magukat, hogy az összes az utolsó évtizedben legerősebben indult fejlődésnek
ideirányuló küldeményeket a rendes fuvar feléért és ennélfogva bútorokban s lakásdíszítő tárgyakban
szállítják.
is erős szükséglete van. Minthogy ezidőszerint gazdaságpolitikai okokból ott a japán és az angol árúUITO. Azok, akik a délamerikai kultúrát mint
valami hirtelen keletkezett, tegnapról-móra lett behozatal bojkott alatt van, ezt a körülményt az
álkultúrát nézik le, eleven cáfolata lett Quito, Ecuador európai piac egyéb országai, elsősorban Németország
állam fővárosa. Erről a városról, mely kilencezer a maguk javára igyekszenek felhasználni. Talán nem
láb magasságban épült a tenger színe felett, azt érdektelen ez a körülmény a hazai bútorgyárak
olvassuk, hogy a legszebb s legrégibb templomok
birtokában a latin Amerikának szinte páratlan szempontjaiból sem, melyeknek megvannak a maga
városa. Jellege spanyol. De építészetén ott ül a külföldi szervei az ilyirányú szükségletek s összenyugati s keleti stílusok bűbájos összetalálkozása. köttetések kiépítésére.
vei. De az a társaság, mely ezt felváltotta, egész
másként él: sokat utazik, mozgékony, új érdeklődésének tárgyai a tudomány, egészségtan, a sport
üdítő szépsége s azonkívül nincsenek háztartási
alkalmazottai. Csupa olyan ok, mely egyszerűvé
teszi a berendezkedésüket. Minek volna ennek a
társadalomnak nagy fehérneműs-szekrényekre szüksége, melyben nagyanyáink kelengyéjüket tartották,
vagy a nagy tálalókra, mikor manapság hiányzanak
a régi hatalmas servicekkel űzött lakomák? A mai
bútor felépítése technikai tökéletességet követel,
preciz kivitelt és pontos berendezést. Kívül-belül
egyforma gonddal kell kidolgozni. Ma azért nem a
banális és jogosan letűnő bútordivattal kell számolni, hanem a jelenkor tárgyias követelményeivel,
új és célszerű alkalmazhatósággal.
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