
\ MÜNCHENI NÉPRAJZI MÜZEUM. Az 
újabb múzeumrendezési elveknek eleven pél-

dája ez a pár éve óta meglevő gyűjtemény. Bár 
régi, alkalmatlan épületben helyezték el, mégis 
annyira vigyáztak rá, hogy semmi se legyen fá-
rasztó, unalmas, vagy érdektelen, mint talán egyet-
len más közgyűjteményben sem. Minden terem 
kultúrkörök szerint csoportosítja az exotikus népek 
művészett, vallásos, házi, ruházati s fegyverkész-
leteit. A tudós számára éppoly tanulságos elhelye-
zéssel, mint amennyire mulatságos az a laikus 
látogatóknak. A kevésbbé fontos részleteknél az 
elrendezés szabad, szeszélyes. A tudományosan 
jelentős részleteket kiemelik az elrendezés komoly-
sága által is. Még a szobák festésének szinei is úgy 
vannak összehangolva, hogy a kevésbbé fontos ter-
mek festése vidámabb színű, amint azonban a szem-
lélő a komoly gyüjteménytárgyak felé halad, a szín 
és a rendezés is komolyabbá válik. Van egy terem, 
az óceáni népek istenszobrai vannak benne elhe-
lyezve. Ebben a teremben az összes tárgyak felülről 
erős reflektorvilágitást kapnak. A nézők azonban 
egy elsötétített kis folyosóról szemlélik a termet. 
Vitatkozni mindenesetre lehet arról, hogy helyes-e, 
jogos-e egy tudományos gyűjteményt ilyen módon 
teatrállssá tenni. De a hatás mindenesetre megkapó, 
az egyes figurák mélyen megrögződnek az emléke-
zetben s a látogatók nagy száma tanúskodik róla, 
hogy a közönség hálás az ilyen népszerűsítő fogá-
sokért. 

/VJLLATSZOBBOK ÜVEGBŐL. A hetvenéves nagy 
francia iparművész, Lalique René, aki nemrég 

fiát is maga mellé vette műhelyébe, mostanában 
bocsátotta ú t jukra legfrissebb alkotásait. Állat-
szobrok ezek, melyek modellek után készülnek 
üvegöntésscl olyanformán, mint a gipszszobrok. 
A kakasokat, halakat, pávafejet, sárkányt ábrázoló 
állatalakok ereje a modcllálásban és az üveganyag 
szépségében van. Ha tekintetbe vesszük, hogy az 
ilyen asztaldíszek, világítótestek most mennyire 
kedveltek Párizsban és Londonban, akkor a jól 
sikerült f iguráknak nemcsak esztétikai, de üzleti 
eredményeit is biztosnak lehet mondani. 

TNDUSZTBIALIZÁLT BABÁK. Pár évvel ez-
előtt még a «karakterbabák» afféle iparművé-

szeti csemegék voltak. Egy-egy parasztlánynak 
öltözött kis kócos, vagy egy vergóniaszivaros posztó-
baka olyan ritkaság volt a sok unalmas porccllán-
baba közt, mint kültelken a maharadzsa. Mikor 
Kä the Kruse, Margarete Steiff s más kisasszonyok 
«jellembábui» megjelentek, olyan nagy érdeklődés 
kísérte őket, hogy egyszerre a dilettantizmus is 
rávetette magát a babakészítésre. Attólfogva csak-
úgy a földből nőttek ki a mindenféle «szalónbabák», 
teababák, vitrinbabák és akármelyik lipótvárosi 
leányszobába lépett az ember, húsz-harminc baba 
vigyorgott rá a kanapé párkányáról és a ruhaszek-
rényről. Tttllruhás baletthölgyek, selyemviganós 
stílusdámák., édes kis parfümmel illatozó Pierrettek 
és egyéb olasz, meg pesti próbakisasszonyok árasz-
tot ták el az üzleteket s szalonokat. Most ismét 
egészségesebb irányzat kap lábra: a babák indusztria-
lizálódtak. Igen derék posztóbabák, szemrevaló 

kaucsukbabák, a nép egyszerű gyermekeit és kis 
emlősöket imitáló játékok kerülnek forgalomba, 
szinte gyári áron. Már a szegény parasztgyerek 
karácsonyfájára is egyéni komikummal öltözött 
gyümölcsös kofa, vagy négerbaba kerül, ami a 
népek közeledése érdekében kívánatos is. Hát még 
ha általánossá válik a fe l fú jható gumlbabák olcsó, 
szép divat ja . Akkor fog esak igazán átmenni a 
kicsinyek érzésvilágába, hogy emberben és jellem-
ben mennyi a felfújt — hólyag. 

\ SZEMÉLYTELEN ALKOTÁS. Harminc év 
óta ta r t a küzdelem az iparművészetben a 

tervező személyiségének eltüntetésére. Harminc 
év után most végre ott ta r tunk, hogy a mai ipar-
művész nem nyomja rá többé «egyéni bélyege-ét az 
alkotásaira. Ez különbözteti meg előnyösen a mi 
időnk gondolkozásmódját az ugyancsak merészen 
újító — szecessziótól. Ott csupa egyéniséghaj-
szolás, itt csupa önmegtagadás. Akkor minden 
művész — önmagából merít . Ma minden alkotó csak 
a célt nézi, semmi mást. Nagyon érdekes és sokszor 
mulatságos az akkori idők merészen szárnyaló, de 
mindig öntelt alkotótevékenységét a mainak szerény 
céltudatával egybevetni. A művész akár fest, akár 
egy meghívókártyát tervez, egyforma szenvedé-
lyességgcl keresi azt a vonalmenetet, melyben 
egész egyéniségét kiélheti. Ma ? Csak a kornak, a 
közönség akusztikájának s a pátosztól mentes 
szttkségkultusznak akar hasznos szolgálatokat tenni 
az alkotókéz. A mindennapos élet tárgyain pedig 
egyenesen száműzni aka r j a magából a művészt, 
beérve azzal, hogyha egy szekrény vagy plakát 
objektív ideálját meg tudja közelíteni. Ez minden-
esetre magasabb étoszt jelent az alkotásban, mert 
számot vet azzal, hogy a dolgok formája sokkal 
hosszabb létre teremtette, mint a személyiség, mely 
mulandó és hamar eltűnik. 

• K I Á L L Í T Á S O K • 
y \ Z IPARMŰVÉSZEK ORSZ. EGYESÜLETE 

az idei nyáron is megismételte kiállítását 
több más egyesülettel közös rendezésben. A ki-
állítás iparművészeti és különösen a háziipari 
részek sok érdekes és különösen a külföldi vendégek 
szempontjából érdekes dolgot mutat bc. Az, hogy 
ez az érdekesség — különösen a háziipari rész-
ben — uem mindig fedi a művészi értéket, talán 
nem is a rendezőség hibája. Az Iparművészek 
Egyesülete helyesen érzi a szükségét annak, hogy 
a háziipar és iparművészet egy nagyobb össze-
fogásban, közös vállalkozás keretében esztétikailag 
is közeledjék egymáshoz. Maga a gondolat és a 
megérzés annyira rokonszenves és sokatígérő, hogy 
a szigorú kritikai szempontoknak is kell hallgatniok. 
Az Egyesület kiállításáról a következő számunk 
képanyagában adunk szemelvényeket. (*) 

A BERNI NEMZETKÖZI NÉPMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS bizottsága megalakult, hogy 

idejekorán előkészítse az 1934-ben megnyíló nép-
művészeti kiállítást. A bizottságnak 171 tagja van, 
közöttük a külföldi államok diplomatái. Ez a ki-
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állítás, melyre hetvenegy állam jelentette be rész-
vételét, Magyarország számára egészen rendkívüli 
fontosságú lehetne — ha jóelőre kiválasztott mű-
vészre és szakemberre bíznák a szervezését. (*) 

\ BARCELONAI VILÁGKIÁLLÍTÁSON a magyar 
művészet bemutatása az államnak 117.000 

pengőjébe került. 

AZ ŐSZI LAKBEBENDEZÉSI ÉS HÁZTAB-
>- TÁSI VÁSÁB megnyitása lapunk zártakor 

történt. Következő számunkban igyekezni fogunk 
beszámolni azokról az újabb eredményekről, melyek 
a multévi vásárhoz képest az Iparegyletnek ebben 
a szép és korszerű vállalkozásában baladást, örven-
detes fejlődést jelentenek. (*) 

T^GYIIÁZMŰVÉSZET AZ ÁRUMINTA VÁSÁ-
RON. Bécsben igen érdekes kísérletet tettek 

az idén. Az egyházművészeti modern tárlatot, 
melyet azelőtt a Sccessio kiállítóhelyiségeiben mu-
tattak be, áttették a — Messe egyik pavillonjába. 
Képek, szobrok, üvegfestmények, oltárrészletek s 
liturgikus tárgyak szerepeltek bő választékban. 
Olyan művészek, akik azelőtt sohasem foglalkoz-
tak hasonló szellemű alkotásokkal, most nagy 
számmal szerepeltek mint kiállítók. Azt, hogy a 
vásár üzleti szempontból mennyire sikerült, nehéz 
megállapítani. De hogy a nagyrészt igen közepes 
munkák művészi szempontból csak kevéssé elégí-
tették ki a várakozást, egész határozottan meg 
lehet állapítani. 

fMPŐKIÁLLITÁS. Stuttgartban, mely Pazau-
^ rek kitűnő ötletessége következtében mindig 
ú j és érdekes kiállítások rendezésével oktat ja a város 
közönségét, rövidesen egy cipőkiállítás nyílik meg. 
Minden kornak lábbelijét be fogja mutatni, nem-
csak mint ruházati tárgyat, hanem annak szimbo-
likus értelmében is. Régi csizmák, festőlen érdekes 
keleti topánkák, középkori főpapi saruk, többek 
közt Szent Vencelnek Prágában őrzött ereklyéi, a 
veleneei nagy dozsék és barátnőik remekbe készült 
aranycipői, mind ott lesznek a stuttgarti bemuta-
tón. Bár a világ az ilyesféle kiállítást egészen új -
szerűnek tart ja, az ötlet mégsem mondható egye-
dülállónak. Mert némely múzeumban már régóta 
megvan a ruházat e részének Is a maga rendszeres 
gyűjteménye. A párizsi Cluny-múzeumnak egy 
egész terme van szebbnél-szebb régi cipőkből és 
csizmákból, amelyeken a régi idők előkelőségei-
nek, katonáinak, vadászainak s zsandárainak egész 
varga-művészete feltárul a nézők előtt. Természe-
tes, hogy a stuttgarti kiállítás az újkori cipő-érde-
keltségeket is fel fogja ölelni. Ilogy onnan nem 
fognak hiányozni a Little Tleh többméteres cipői 
és a Chaplin elbűvölően buta lábbelijei sem, az 
nagyon valószínű. Hiszen csak így lehet meg-
érteni, hogy a «szimbolikus cipők» hogyan kerül-
hetnek kiállításra ? 

T ^ É P M Ü V É S Z E T I KIÁLLÍTÁS VABSÓBAN. 
* Érdekes kiállítást rendeztek Lengyelország fő-

városában. Egy ú j művészeti egyesület rendezte 
ezt a kiállítást, mely rövid fennállása óta már két 

sikerült kiállításon mutat ta be a lengyel grafikát és a 
szövött szőnyegeket. A mostani kiállítást a nép-
művészetnek szentelték. Erre a célra egy tizen-
hetedik századból való polgárházat választottak ki 
s annak a szobáiban rendezték el a legszebb szövött 
és hímzett anyagokat, a bőrdíszmunkákat, a színes 
fafaragásokat, szobrokat, üvegfestményeket stb. 
Egész sereg ma is élő ismeretlen parasztművész 
jutott ilymódon a városi közönség nyilvánossága elé. 

T RÁSKIÁLLITÁS. A Victoria and Albert Mu-
seum egészen eredeti ötlettel rendezett ki-

állítást. A különféle ipari s művészi alkalmazású 
íráspéldákat gyűjtötte egybe. A régi miniatűröktől 
a modern kancsókat díszítő feliratig mindenféle 
írásra volt itt példa. Több mint nyolcvan cég, 
művész s iskola szerepelt. A legszebb példákat az 
írásnak két ma élő nagy angol művésze, a szó 
igazi értelmében vett tipo-művészek szolgáltatták : 
Eric Gill és Edward Johnston. Ez utóbbinak kézzel 
írott gyönyörű könyvei közt ott voltak az úgy-
nevezett «könnyen olvasható» feliratai, melyeket 
a londoni autóbusz- és földalatti vállalatok alkal-
maznak. 

\ P L A K A T K I A L L I T A S K E R E T E , a M o n z á b a n 
tavaly rendezett kiállításon tudvalevőleg az 

angolok is résztvettek s szép sikerrel mutatták be 
modern iparművészetűket. A bútorok s belső ren-
dezések összefoglaló címe volt : «reggel 7 órától 
éjfélig». Minden szoba a lakásnak egyik jellemző 
időpontjáról tett vallomást. Például : a reggelizés; 
az ebédidő; a leányszoba tanulás ide jén; a budoár, 
mikor a teázókat vár ja stb. Ugyancsak ötletes 
formát választottak az angolok plakátművészetük 
bemutatásának keretéül is. A legszínesebb s leg-
jobb hirdetéseket szépen falra ragasztották és a 
termet dongaboltozatúvá formálták át . Tettek bele 
egy jegypénztárat is, úgyhogy az egész egy föld-
alatti villamosállomás képét muta t ta . A «tube» 
minden állomása tudvalevőleg a londoni plakátok 
legkedveltebb tartózkodási helye. 

G Z É P VAKÁCIÓ. Ez volt a címe egy kiállí-
^ tásnak, melyet az elmúlt nyáron rendeztek 
Londonban. A kiállítás célja az volt, hogy az utazó-
s turista-közönséget szép dolgok vásárlására ser-
kentse. Úgyszólván minden anyag s az iparművé-
szet valamennyi ága képviselve volt ezen a kiállí-
táson : textil, bőr, üveg, fémek stb. A szálloda-
berendezések, a szállítás, az idegenforgalom minden-
féle irodái, a modern közlekcdőeszközök sokféle 
fa j tá ja , — mindez a nagyvilági elegancia jegyében 
került bemutatásra. Érdekes, hogy csaknem 
ugyanez volt a tárgya egy ugyanazon időben Bécs-
ben rendezett kiállításnak is. Látszik ebből, hogy 
a modern nagyvárosok kiállításrendezői erősen 
megérzik, minő iparművészet bír ma igazi vonzó-
erővel a közönségre. 

SZÍNHÁZI KIÁLLÍTÁS. Mint minden évben, 
úgy az idén is volt a színházművészet bará ta i 

számára összefoglaló kiállítás. Ezúttal Zürich 
volt a kiállítás színtere. A kezdeményezés a kölni 
szinházl múzeumból indult ki. A legszebb svájci 
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iparművészeti múzeum helyiségeit üt csoportra osz-
tot ták be s ott muta t ták be az utolsó évtizedek 
fejlődését a szeenáriumok s díszletek tervezésébeu. 
Volt egy realista színpad Slevogt, Walser és Cesar 
Klein művészeti elgondolásait reprodukálva. A stí-
lusszínpadot két alapítója, Appia és Gordon Craig 
művei képviselték. Az expresszionista irányban 
kivált a francia festők : Barsack, Picasso, Derain 
s a nagy orosz, Bakst Leon balett-szcenáriumai 
keltették fel az érdeklődést. A konstruktivista szín-
padnak a híres moszkvai rendező, Meyerhold adta 
meg az alapvető formáit . Viszont az absztrakt 
színpadi törekvések a dessaui iskola «triadikus 
balettjei» nyomán Schlemmer Oszkár közvetíté-
sével váltak ismertekké. Maguk a zürichi ipar-
művészek főképpen az ő híres bábszínházukkal s 
Iparművészeti iskolájuk megfelelő osztályával vol-
tak képviselve a kiállítás látnivalói között . 

• S Z A K I R O D A L O M * 
/ \ L L A M ÉS MŰVÉSZET címen értékes kis 

tanulmányt írt Szilágyi Simon Erzsébet. A 
művészet és állam viszonyában egyik legfontosabb 
pontnak tar t ja a tehetségek fejlődésének biztosí-
tását. Rámutat arra a pótolhatatlan veszteségre, 
mely a testi-lelki harcban összeomló tehetséges 
fiatalok sorsában a «halhatatlan közkincset», a 
művelődést és a művészetet éri. Az ál lamra mint 
megszervezett közre itt óriási feladatok várnak. (*) 

"Ж/fŰZEUMI KALAUZ idegenek számára, melyet 
az Ibusz szerkesztetett, igen jó gondolat volt, 

és sok hibája , hiányossága mellett is olyan dicsére-
tes kezdet, mely idővel igen szép és teljes dologgá 
nőheti ki magát, ha megfelelő szakemberek bevo-
násával kiegészítik nemcsak a művészeti anyag, 
hanem a vezetés, magyarázat szempontjai szerint 
is. (*) 

T^EBRECENI SZEMLE könyvei sorában N a g y 
J ó z s e f n e k Debreceni könyvjegyek címen 

röviden összefogott tanulmánya jelent meg. Rövid 
és vázlatos történelmi áttekintés után alapos Ismer-
tetését ad ja Haranghy Jenő tanár, festőművész 
exlibrlszeinek. 

• T Á R S U L A T U N K • 
• K Ö Z L E M É N Y E I • 

I P A R M Ű V É S Z E T I TÁRSULAT választ-
Hiánya 1931 július 22-én tartott ülést Arkay 

Aladár elnökletével. Az elnök megnyitójában üdvö-
zölte az ú j választmányi tagokat és kérte őket, 
hogy szenteljenek mentül több erőt, munká t a 
társulat és a magyar iparművészet ügyének szolgá-
latára. Ezt kéri tőlük a közgyűlésnek az a bizalma, 
mellyel választotta őket és ezt parancsolják a mai 
viszonyok. 

Az elnök indítványára a választmányi gyűlés a 
Társulat igazgatóságába választotta : Györgyi Dé-
nest, Meyer Antalt, Schober Józsefet, Jungfer 
Józsefet, dr. Paclier Bélát és dr. Petrovies Eleket. 

A bíráló-bizottság tagjaivá : Csajka Istvánt, 
Gorka Gézát, Jaschik Almost, Kaesz Gyulát, 
Kozma Lajost, Lingel Károlyt, Menyhért Miklóst, 
Teles Edét és Ybl Ervin dr.-t. 

A kiállítási bizottság tagjaivá : P. Ábrahám 
Dczsőnét, Aba Nóvák Vilmost, Gádor Istvánt, 
Györgyi Dénest, Lakatos Artúrt, Majoros Károlyt, 
Molnár Farkast, Nagy Antalt, Oláh Gusztávot, 
Szablya Frischauf Ferencet, Urbányi Vilmost és 
Wolfner Gyulát. 

Gazdasági bizottsági tagokká : Bodon Károlyt, 
Bodonyi Jenőt, dr. Gulden Gyulát, Ilauswirth 
Ödönt és Hosszú Istvánt. 

A sajtóbizottság tagjaivá meghívta : Bálint Lajost, 
Elek Artúrt, Gerő Ödönt. Harsányi Zsoltot, Kállay 
Miklóst, Kárpáti Aurélt, Máriás Viktort, Mihályííy 
Ernő dr.-t, Miklós Jenőt, Rabinovszky Máriuszt, 
Rozványi Vilmost és Ybl Ervin dr.-t. 

Az elnök indítványára a Társulatban az igazgatói 
teendők elvégzésével a választmány Szokolay Béla 
t i tkárt bízta meg. Egyidejűleg Feyérné Kovács 
Erzsébetnek a megosztott igazgatói teendők eddigi 
szíves és önzetlen elvégzéséért egyhangú köszönetet 
mondott a választmány. 

A Magyar Iparművészet szerkesztésével a vá-
lasztmány Szokolay Béla titkárt bízta meg az 
Arkay Aladár, Györgyi Dénes és Petrovies Elekből 
álló szerkesztő-bizottság véleményezése mellett. 
A szerkesztésért a t i tkár felelős. 

A választmány elhatározta, hogy a bizottságok 
által kidolgozott és azután a bizottsági elnökök és 
az igazgatóság ülésében megtárgyalt terv alapján 
olyan éves programmot tűz ki, melynek pontjai 
figyelembe veszik a mai viszonyokat. 

A választmány elhatározta, hogy a Társulat 
munká já t jövőben igyekszik olyanformán kiszéle-
síteni, ahogy azt a Társulat országos jellege meg-
kívánja. Megalakítja és munkába helyezi a vidéki 
bizottságokat és a patronáló-bizottságot. 

Azután a külföldi kiállítások ügyével kapcsolat-
ban a választmány úgy határozott, hogy az ősz 
folyamán szélesebbkörű megbeszélés és értekezlet 
tárgyává fogja kitűzni, mert úgy lát ja , hogy itt 
sok orvosolni való ba j van, de csak szelíd eszközök 
alkalmazását tar t ja célravezetőnek. 

A választmány ezek után meghallgatta és el-
fogadta t i tkárnak a folyóügyckről tett jelentéséi. 

Elnöki üdvözlés után az ülés véget ért. (*) 

A Z IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT igazgatósága 
elhatározta, hogy f. évi október hó 10., 11. és 

12-én előadásokat és megbeszélést rendez, melyen 
a modern magyar iparművészeti élet aktuális kér-
déseit tűzi tárgyalásra. 

T^ELYREIGAZITAS. Lakatos Artúr tanár készí-
tette az előző számunkban, 99. oldal alsó 

képén közölt szőnyeget. 
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