
az alapszabályoknak módosításához a m. kir. belügy-
miniszter hozzájárulása szükséges s ezért az ügyvezető-
elnöki tisztséget ma még betölteni nem lehet. Javasolja 
ennélfogva, hogy hatalmazza fel a közgyűlés a 
választmányt, hogy a belügyminiszter hozzájárulása 
után az ügyvezető-elnöki tisztséget választás útján 
töltse be. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az 
elnök javaslatát és felhatalmazza a választmányt 
az ügyvezető-elnöki tisztségnek választás útján való 
betöltésére. Az igazgató felolvassa a jelölőbizottság 
javaslatát a megüresedett elnöki, 1 alelnöki, 15 választ-
mányi és 5 számvizsgáló tisztség betöltésére. A köz-
gyűlés a jelölőbizottság javaslatát közfelkiáltással el-
fogadja, mire az elnök megállapítja, hogy megválasz-
tattak elnöknek: József Ferenc dr. kir. herceg; alelnök-
nek: Seenger Béla; választmányi tagokká: a j tervezők: 
Benkhardt Ágoston, Berán Lajos, Bodon Károly, 
Faragó Ödön, Teles Ede; b) műiparosok: Bodonyi 
Jenő, Hauswirth Ödön.JauernikNándor, Nagy Antal, 
Tull Viktor; c) műbarátok : Pacher Béla dr., Szablya 
János, Szalai Emil dr., Wolfner Gyula, lovag Ybl 
Ervin dr.; számvizsgálókká : Böhm Béla, Brunner 
Antal, PappJózsef, PongráczJános, SzőnyiLászlódr. 
társulati tagokat. Az elnök megköszöni a megjelent 
tagok buzgóságát és berekeszti a közgyűlést. 

' T I S Z T E L G É S J Ó Z S E F FERENC DR. KIRÁLYI 
A HERCEGNÉL. Nyomban a közgyűlés befejezése 

után A/pár Ignác tiszteletbeli elnök vezetésével 
Seenger Béla és Szablya Frischauf Ferenc al-
elnökökből, Kulcsár Sándor, Menyhért Miklós és 
Schóber. Béla igazgatósági, Ágotái Lajos és Haus-
wirth Ödön választmányi tagokból és Györgyi 
Kálmán igazgatóból álló küldöttség tisztelgett József 
Ferenc dr. kir. hercegnél, hogy bejelentsék a Társulat 
elnökévé való megválasztásét. A kir. herceg szívesen 
fogadta a küldöttséget és készségét nyilvánította az 
elnökség elvállalására. A hozzáintézett üdvözlő-
beszédre adott válaszában utalt arra, hogy nagy 
súlyt vet ő a vidéki közönség- és iparosságnak a 
Társulat munkájába való bekapcsoláséra, hogy ezzel 
a vidék közízlése nemesedjék. Szükségesnek mon-
dotta ő még a külföldi kapcsolatok fenntartását és 
mélyítését, hogy az iparművészetben való kulturált-
ságunkról is mennél szélesb körökben bizonyságot 
tegyünk. Végül a magyar nemzeti jellegnek a hazai 
iparművészeti munkákban való érvényesülését mon-
dotta kívánatosnak. 

P Á L Y Á Z A T O K 
E' REMPÁLYÁZAT. Az Éremkedvelők Egyesülete 

pályázatot hirdet tagjainak alapszabályszerű évi 
illetményéül, kb. 6 cm átmérőben kiveretendő kerek 
vagy négyszögletes, egyoldalú érem vagy plakett 
gipszmintájára. A pályamű 24 cm. átmérőjű nagy-
ságban készítendő el és a kompozíciójának témáját 
a művész szabadon választhatja. Első díj 800 pengő, 
melyben bennfoglaltatik a megbízatás és kivitelezés 
honoráriuma is. Ennek ellenében a minta tulajdon-
joga az Egyesületre száll. Második díj 250 pengő ; 
azonkívül az Egyesület fenntartja magának annak 
jogát, hogy a díjazottakon kívül még egy művet 
50 pengőért megvásárolhasson. Pályázati határidő 
1927 május 10. A pályamunkákat az Iparművészeti 
Múzeumba (IX., Üllői-út 33—35) kell küldeni. Ugyan-
ott megtudakolhatok a pályázati feltételek további 
részletei. 

AM. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER az 
0 . M. Iparművészeti Társulat közvetítésével 

pályázatot hirdetett a hosszabb ideig egyhelyben 
dolgozó gazdasági cselédek és munkások kitünteté-
sére alkalmas oklevél rajzára. A kitűzött határidőre 
11 pályamű érkezett be s ezek közül a bíráló-
bizottság a 400 pengős pályadíjat Moldovány Bélának 
ítélte oda, 120—120 pengőért megvásárolták Biczó 
András, Buday István és Kovács Erzsébet pálya-
műveit. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 
AZ 0 . MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN 

^ folyó hó 8-án nyílik meg a régi ezüstkiállítás, 
mely magéntulajdonban lévő ezüst használati és 
dísztárgyakat fogja bemutatni, a XVI. századtól a 
biedermeier-korig bezárólag. <A kiállítás rendkívül 
érdekesnek ígérkezik, mert, bár a hazai ötvösség 
ismert mestermunkái, így különösen az egyházi 
használatra készültek, valamint az ékszerek és a 
közgyűjtemények kincsei hiányozni fognak, mégis 
sok eddig ismeretlen ezüsttárgy fog a kiállításon 
szerepelni. Az 1884. évi ötvösműkiállítás óta sokat 
változott az ország ezüstálloménya. Ha el is veszett 
számunkra egy része, különösen a leggazdagabb 
országrészek elvesztése és az elszegényedésünkkel 
járó kényszereladások folytén, másrészről a régi 
családok örökölt kincseihez azóta a gyűjtők meg-
erősödött csapatának szerzeményei is járulnak. Ez 
utóbbiak szolgáltatják a kiállítás anyagénak nagyobb 
részét, közöttük külföldi gyűjtők is. így a régi magyar 
ezüst mellett a német, francia, angol és olasz is 
szerepel a kiállításon, mely kétségkívül sok új adattal 
fogja gyarapítani a régi hazai és külföldi ezüst-
művességre vonatkozó ismereteinket. A kiállítást, 
melyhez illusztrált katalógus is készül, Csányi Károly 
múzeumi igazgató rendezi. 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
•f-V ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSAIT szombaton-
ként délután 5—6 órakor tartja meg a következő 
sorrendben : Március hó 26-án : Layer Károly dr.: 
A bútorformák fejlődése I. Április hó 2-án : Layer 
Károly dr.: A bútorformák fejlődése II. Április hó 
9-én : Csányi Károly: Fejezetek az ötvösség múlt-
jából I. Április hó 23-án • Csányi Károly: Fejezetek 
az ötvösség múltjából II. Április hó 30-án : Ybl Érvin : 
A Robbiák művészete. Belépődíj nincsen. 

M Ú Z E U M O T A NÉPLIGETNEK! Kedves Szerkesztő 
•1V1 uram, ma, amikor annyi „túllépéses" és „költség-
többletes" építkezés vádja nehezedik a szegény fő-
városra, engedje meg, hogy én is ideüljek az Író-
asztalomhoz és egy l é g v á r a t é p í t s e k , amelyből 
szerencsére, panamavád nélkül fogunk kimászni 
valamennyien. Történetesen a Népligetben sétáltam 
a minap, abban a részében, mely egy otromba 
nagy gimnáziumi épületnek közelében húzódik. 
A néprajzi múzeumot fogják itt megnyitni — ki 
tudja mikor ? Egyelőre halott a vidék, mogorva a volt 
tisztviselőtelepi gimnázium és a szép tavaszi légben 
csak a legyecskék meg a szerelmespárok döngi-
csélnek. Pedig mennyi napsütés, mennyi tájromantika 
van arrafelé I És amikor ennek az elhanyagolt világ-
résznek kesernyés hangulatával hazaértem, akkor 
láttam a Stúdióban, hogy a mi egykori Rozsnyónkban, 
ott a nyugati Kárpátok alján két cseh művész, a 



Jaroszek testvérek — egyelőre még papiroson — 
egy gazdag „open air" múzeumot tervez, egy kis 
falut, amely az — oláhok néprajzát mutatná be 
faházakban, kertekben, malmokban, galambdúcok-
ban. Teremtő Isten, hogy ezt a szép skandináv gon-
dolatot, a s z a b a d l é g i múzeumot, amelyet a mi 
millenáris falunk mér csaknem egészen megvaló-
sított, így fordítják el és használják fel a mi szívünktől 
elszakított gyönyörű tájon. Vájjon a mi folkloristáink 
és etnográfusaink ne tudnák megcsinálni azt, amit 
a — Jaroszek testvérek? Ott az Isten hátamögött, a 
népligeti magányban, a rengeteg kőépületben csak 
lassú szendergés volna a mi nagyszerű nép-
művészetünk sorsa. A főváros pedig nem győz 
panaszkodni azon, hogy a közel harmincéves Nép-
ligetbe nem akar kijárni — a nép. Mert a nép csak 
a városliget agyonépített, poros sétaterein, a füstös 
sínek mellett érzi jól magát és a mutatványos-
bódék inkább örökre elnémulnak, semhogy kimen-
nének a Népligetbe. Nos, az én légváram, a magyar 
parasztfalu, a székely, a matyó, a kalotaszegi és az 
ozmánsági látnivalókkal, a színes házacskákkal, az 
öreg templommal és a rengeteg népművészeti 
tárggyal, mely kikívánkozik a szabadba, kocsikkal, 
hordókkal, tűzhelyekkel, fészerekkel s ezerféle egyéb 
látnivalóval egyetemben bizonyosan odacsalná az 
embereket, idegeneket, magyarokat, sőt azokat a 
benszülött pestieket is, akik tudvalevőleg azt sem 
tudják, m e r r e f e k s z i k a Népliget? Ma, amikor 
annyira agilis kultuszminiszter van az ügyek élén 
és annyi szent eszményünk tapad a mi csodálatos 
régi művészetünkhöz, meg az ő, hovatovább el-
tűnő emlékeihez, talán érdemes volna erről a témáról 
egyszer beszélgetni a — gyűjteményegyetemben ? 

IN M E M Ó R I Á M 
A HERENDI PORCELLÁNGYÁR legrégibb festője, 

Fischer József meghalt február hó 7-én 76 éves 
koréban. Hatvanegy évig állott megszakítás nélkül 
a gyár szolgálatában. Mesterien festette a herendi 
porcellánok híres virágdíszeit, de épp oly tökéletesen 
tudta utánozni a kínai mintákat, úgy, hogy Fischer 
műveit alig lehetett az eredetiektől megkülönböztetni. 
Szeretettel foglalkozott a festőtanoncok kiképzésével, 
ma már az ő neveltjeire bízzák a legkényesebb 
munkákat. A gyűjtők nagyon jól ismerték és meg-
becsülték Fischer festőmodorát és sok előkelő 
kollekció őrzi a keze alól kikerült remekműveket. 

K Ü L F Ö L D 
MI TÖRTÉNIK A NAGYVILÁGBAN? A német 

Werkbund, mely évenként kongresszust tart, 
ebben az évben Mannheimba hívta össze tagjait s 
napirendre a kézművesség problémáinak megbeszé-
lését tűzte ki. — Olaszországban, Monzában, mint 
eddigelé már kétízben, úgy ebben az évben is nagy 
iparművészeti kiállítás lesz. Németország nagyobb 
anyaggal vesz részt a kiállításon s ennek rendezését 
BrunoPaulra bízzák, a berlini művésziskolák igazgató-
jára. — A Deutsche Werkstátte, amely a híres drezdai 
és müncheni iparművészeti műhelyek szövetségéből 
keletkezett, tudvalevőleg a múltban is elsősorban a 

német középosztály igényeihez szabott olcsó típus-
bútorok ízléses előállításával foglalkozott. Most, 
hogy a német márka újra stabil lett s a lakás-
berendezés újra aktuálissá vált, megkezdte az úgy-
nevezett „háromszobás lakások" gyártását. A legjobb 
német iparművészek tervei szerint készülnek ezek 
a lakások. Egy ilyen komplett lakást 1000—1500 
márkáért, (a mi pénzünkön 1350—2000 pengőért) 
szállítanak s a vevőnek még részletfizetési kedvezést 
is juttatnak. — A német export lehetőségeit ment 
tanulmányozni már hónapokkal azelőtt dr. Lutzer 
exkancellár Délamerikába. Nemrégiben hazatérve a 
német gyáriparosoknak beszámolt tapasztalatairól. El-
mondta, hogy a németeket csaknem mindenfelé nagyra-
becsülik odaát kvalitásos munkáikért. A háborúelőtti 
összeköttetéseket csaknem mindenütt újra megterem-
tették. A bolíviai köztársaság elnöke egy ünnepi 
beszédben úgy nyilatkozott, hogy a német tudomány 
és kultúra a világ élén halad. — A negyedik Rajna-
hidat fogják rövidesen felépíteni Mühlheim mellett. 
Erre a munkára pályázatot írtak ki és az első díjat a 
Krupp-cég pályamunkája nyerte meg. A tervezője 
nem kisebb ember, mint Behrens Péter, az építész. 
Mi mindenre képes az igazi építőzseni ? A 333 
méteres híd egyetlen ívből éli. És mint a jeligéje 
mondja : „Egyetlen darabból öntve". — A testnevelés 
és a művészet szoros rokonságban vannak egy-
mással. Ezt a németek sokkal inkább érzik, mint a 
magyarok. Ugyanis a Deutsche Goldschmiede-
Zeitung öt díjat tűzött ki olyan pályamunkákra, 
melyek sportversenyek jutalomtérgyaiul alkalmasak 
és nemes fémben sokszorosíthatók. A mi testneve-
lési tanácsaink és ékszerészeink az ilyesmire igazán 
nem gondolhatnak. — Tót és cseh gyerekjátékokat 
gyűjtött össze a stuttgarti múzeum igazgatója a múzeum 
toronyszobájában, hogy kedves csemegével szol-
gáljon a múzeum látogatóinak. Prágából a házi-
ipari központból kapta őket és természetesen 
főleg egyszerű, festői és gondolatkeltő paraszt-
játékokról van szó. Vájjon ki fog nálunk ilyeneket 
összegyűjteni ? — Harminc vagy ötvenév leteltével 
szabaduljon fel az író, művész, zeneszerző szellemi 
hagyatéka, ez a kérdés foglalkoztatja most a szerzői 
jog érdekeltjeit. Heves csaták folynak a tulajdon-
jognak a kitolásáért, mert ezidőszerint tudvalevőleg 
nemzetközi megállapodások szerint a szerző halála 
után 30 évre minden műve felszabadul. Pro és 
kontra igen sok érvet sorakoztatnak fel a vitában. 
— Hamburg a neve a legnagyobb német tenger-
hajóstársaság új Óceánjáró hajójának. Hapag ezáltal 
is elsőosztályú csatahajóját teremtette meg a német 
iparművészetnek, mikor az egész berendezőmunkát 
a Deutsche Werkstáttere, a kitűnő müncheni művész-
cégre bízta s megtervezésével Kari Bertschnek adott 
széles munkateret. — Titánia palotája a neve egy 
angol miniatűr palotának, mely ládákban utazik 
szerte a világon. Egy igen kedves kis történet ennek 
az alapja, melyet a készítője az ő hároméves kis 
lányétól hallott, aki elmondta, hogyan utazott ő min-
denféle tündérpaloták közt. Az apa, Wilkinson, 
azután elkészítette a földalatti csodás termeket, a 
legdrágább és legszebb anyagokból. Szépséges 
tróntermek, ragyogó lépcsőházak, ájtatos kápolnák 
váltakoznak benne. És a falak festése, az elefánt-
csontszobrocskák, gyémántkoronák és a szikomurfa-
bútorok, minden, minden igazi. A legnagyobb bravúr 
pedig a csomagolásában van ennek a kis palotának, 
mely eddig már három világrészt beutazott és negyed-
millió embert ragadtatott el. — A szabványok az 
építkezésben a jövendő kislakásos építkezésnek leg-



fontosabb kérdései. Az egységes normák szerint 
készülő ajtók, ablakok, párkányok, erkélyek, tető-
székek, üvegek, rácsok stb. döntik el az építkezés 
olcsóságát s közvetve a lakásínség enyhülését is. 
Erről fognak tanácskozni az idei német építési 
kongresszusok legtöbbjében. Frankfurtban is ez volt 
a megbeszélések témája az ottani tavaszi vásárral 
kapcsolatos lakáscsoportban. „A néplakás." Ez volt 
a vásár eme részének az összefoglaló címe. — 
A népművészet nagyfontosságára sajátos módon 
csak most kezdenek ráeszmélni a német iparművé-
szeti körök. Egymásután jelennek meg a német 
kiadócégeknél a német, sőt az egész világ nép-
művészetét bemutató publikációk. Most pedig a 
birodalmi szépművészeti ügyek intézője, dr. Redslob 
elhatározta, hogy a sokféle német népipari tevékenység 
művészeti eredményeit is összegyűjteti s jövő nyáron 
Drezdában egy kiállításon fogják bemutatni. — 
A divat azonban nem kevésbé fontos, mint a nép-
művészet, különösen a berlini konfekciós nagyipar 
szempontjából. Ezért a jövő évre nagy divat- és 
textilkiállítást terveznek Berlinben, főleg annak bizo-
nyítására, hogy a franciákkal e téren is fel tudják 
venni a versenyt. 

AZ I P A R M Ű V É S Z S Z E L L E M I TULAJDONA. 
Nincs a szellemi munkának még olyan másik 

ágazata, melyben annyi fosztogatás volna, mint az 
iparművészeti tervezésben. Dilettáns és hivatásos 
művész, magános és gyáros egyaránt szívesen lop-
kodja az ő ötleteit és ezért minden védekezés, vigyázz-
állás jogosult az iparművész részéről. Hogy milyen 
agyafúrtsággal dolgoznak az úgynevezett „vállalatok" 
is, arra jellemző példát olvastunk egy német szak-
folyóiratban. Egy kis városka (Staffel an der Lehn) 
kerámiai gyára privát leveleket Íratott magénak 
állítólagos „rendelők" által, akik ezen és ezen művész 
által tervezett tárgyakat szeretnének rendelni. A gyár 
a levelekre való hivatkozással sorra felszólítja a 
„keresett" művészeket, hogy neki sürgősen küld-
jenek be kerámiai terveket, persze, „vételkényszer 
nélkül" és pedig egy meg nem nevezett másik gyárhoz 
való továbbítás céljából. Az ilyen ötlet-kisajátítá-
sokban a tapétagyárak közismerten az első front-
vonalban állnak. De a művészeknek is van magukhoz 
való eszük. Egy német tervező felszólításra szintén 
küldött egy tapétagyárosnak „pár mintát mutatóba", 
természetesen a gyáros felszólítására. Kis idő múlva 
visszaküldi őket a gyár, köszönettel, nem használ-
hatják. De az óvatos művész a mintalapokat kere-
tezve küldte el és a kifeszített rajz alatt indigópapiros, 
azalatt pedig fehér lap volt. Mondani sem kell, hogy 
a visszakapott mintalapokon egytől-egyig ott voltak 
a másoló ceruzájának nyomai. Ennyiféle szellemi 
eltulajdonítással szemben a német iparművészeti 
közvélemény pompás védőintézményt létesített, amely 
minden ilyen jogfosztás esetén gyors és biztos ered-
ményhez juttatja a károsultakat. A lipcsei tavaszi 
vásáron mér külön kirendeltsége volt a vállalatnak 
és minden bódén ott fügött a mintavédelemre vonat-
kozó tudnivalók foglalatja. 

p É G T Á B L A ÉS VÁROSKÉP. Ha városrende-
^ zésről beszélünk, mindig téralakításra, vagy a 
forgalom lebonyolítására gondolunk, sohasem esik 
szó, hogy a mai kereskedelmi és ipari élet cég-
tábláival és reklámjaival miképpen helyezkedik el 
a mai városképben. Pedig kétségtelen, hogy igen 
jelentékeny szerepük van. Tévedés, ha azt hisszük. 

hogy ezek a XX. század eléggé el nem ítélhető 
vívmányai. Régi XVII. és XVIII. századbeli metsze-
teken is látunk mér szerény elődöket. Különösen 
jellegzetesek az alpesi városok kovácsolt vasból 
készült cégtáblái, melyek sokszor messze nyúltak 
ki az utcába s többnyire gazdag díszítésekkel voltak 
tetszetősebbé téve. Elsősorban szükséges, hogy az 
architektúra és cégtábla közt bizonyos összhang 
legyen. Műemlékeken mér a jóízlés is azt paran-
csolja, hogy minden felírás kicsi és feltűnésmentes 
legyen. Helytelen volna azonban a mai, sokszor 
plakáttá nőtt cégtáblát mindenütt kizárni. Igenis ott, 
ahol a kereskedelmi élet hullámai összecsapnak, 
ahol a forgalom a leghangosabb, a betűk vagy rajz 
által feltűnővé tett cégtábla is helyén van. Nézzük 
csak, milyen jól hatnak a zászlókkal, plakátokkal 
teleaggatott lipcsei utcák a nemzetközi vásárok 
alkalmával. Az üzleti negyed képe határozottan 
nyer az ilyen sokszínű foltok által. Mintha rendel-
tetése ki volna emelve, alá volna húzva. Sohasem 
szabad azonban megengedni, hogy a túlzott reklám 
elnyomja az architektúrát. Ezért finom érzék® 
művésszel kell elkészíttetni a tervet, aki még a kör-
nyezetet is műve hatásának emelésére tudja fel-
használni. Nagyon rosszul festene például egy divatos 
reklámcégtábla valamely eldugott kis barokk, vagy 
biedermeier városkában. Egészen bizonyos, hogy 
ügyes propagandaművész egy-egy sikerült alkotá-
sával kettős célt tud elérni: harmonikus, de agyba 
vésődő céghirdetést az üzletembernek és az utca-
képet kielégítően lezáró, szépítő elemet a városnak. 

l ^ O C H RUDOLF. Egy kis német városkában, Offen-
1 bachban iparművészeti iskolai tanár. Mellesleg a 
legjobb német írásművészek közé tartozik. Nem sokat 
beszéltet magáról, szerény, csöndes, istenfélő ember. 
De nagy művész és nagy pedagógus. Mostanában a 
darmstadti múzeumban kiállítást rendezett a maga és 
iskolája munkáiból és szinte csodálatos példát adott 
arról, hogy mi mindenben jut szerepe az ipar-
művészetnek. „írás és kézművesség" volt ennek a 
kiállításnak a címe és felölelte az iparművészetnek 
csaknem minden ágát a nyomdai betűmetszéstől a 
faliszőnyegekig. Az írásművészet mindet megneme-
síti, megszépíti. A hirdetőipart, a könyvdíszítést, a 
fémművességet és a hímzéseket, a boltot és az 
épületet. A ő növendékei mindegyik anyagba be-
hatolnak, törvényeivel, rég i példáival megismer-
kednek. Koch előtt a régi kézművesvilág szelleme 
lebeg s odacsalja növendékeit azokba a műhelyekbe, 
melyekben minden tanuló, segéd egy-egy szép 
tárgyon dolgozott, de mégis a közösség szellemének 
rendelte magát alá. A hűséges, engedelmes, szinte 
alázatos szellemű műhelymunkának apostola Koch. 
A szubjektív megnyilvánulásokat nem becsüli túl-
ságosan, a gyors és többnyire hirtelen formaaka-
rásokat az érés idején hátraszorítja. Azt lehetne 
tehát hinni, hogy Koch valamilyen álomvilágban él. 
De ennek ellentmond az, hogy a gép s a gépi sok-
szorosítás számára épp annyi helyet szorít növendékei 
oktatásában, mint akár a legmodernebb pedagógusok. 
De itt viszont nem akarja az egyhangúságot, a 
lélektelen szürkeséget. Legszívesebben mégis az 
irésművészetnek ama területein foglalkoztatja növen-
dékeit, melyek a liturgiával és a keresztényi kul-
tusszal függnek össze. Olyan területek ezek, melyeken 
újabban minden művészet, tehát az írésművészet 
is, talajt vesztett. Koch Rudolf érdeme, hogy az 
írás-grafikának egy új és mégis nagyon régi területet 
hódít vissza. 
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