
I. m ..il. 'J i^ii, a . i r^g^c^^y^^tnct^c^^tnakjc^^ 

HÁBORÚS VILÁG 
À ROKKANTAK É S AZ IPARMŰVÉSZET. 

Nincs ma égetőbb és nehezebb társadalmi 
kérdés a rokkantak ügyénél. Nem csoda, hogy 
ha hivatalos, félhivatalos és jótékonysági 
körök a legtöbb szeretettel e legfájóbb hábo-
rús seb gyógyításához látnak. Csak termé-
szetes, hogy a rokkantak ipari kiképzésének 
kérdése mellett az iparművészeti érdekeltsé-
gek sem haladhatnak el szó nélkül, hiszen 
itt a háborúban amúgy is megcsappant ízlé-
ses alkotóerők nagy tömegű friss erővel való 
ellátásáról van szó. Nos bátran elmondhat-
juk, hogy ebben a tekintetben nálunk olyan 
szervezett és céltudatos munka folyik, mely-
ben még a szervezőerejükről híres németek 
is hozzánk fordulnak példákért és útbaigazí-
tásokért. A rokkantak képzésének elbírálásá-
nál nálunk az a felfogás volt döntő, hogy 
azt teljesen az ipari szakoktatás kereteibe kell 
utalni, tehát a rokkant katona nevelésénél 
nem orvosi s nem katonai, hanem csupán 
pedagógiai érdekek a döntők. Az első dolog 
természetesen a kezét-lábát vesztett szeren-
csétlen ember lelkivilágának rendbehozatala. 
A munka áldásával és az egyéni öntudatnak 
a teremtőerőből sugárzó fokozásával érik ezt 
el. Szükség van rád, mert az a kosár, kefe, 
játék, bádogkanna, cipő, ruha, melyet csinálsz, 
a békés társadalomnak eleven szükség-
lete, tenéked magadnak kenyérkereseted és 
léted joga — így szól hozzá az első munka, 
mely az . asztalán készen áll. A magyar rok-
kanfügy intézői igen helyesen az ipari szak-
oktatás nagy, kész apparátusát, a jó iskolá-
kat, tanáraikat s tanításuk anyagát vonták bele 
a munkába. Természetesen, amennyire lehet 
mindenkit, aki azelőtt kézműves volt, meg-
hagynak régi mesterségében, csak továbbkép-
zik s általában arra törekszenek, hogy a rok-
kant katonának olyan mértékű ismereteket 
adjanak, amelyek mellett szülőfalujában tisz-
tességes iparos gyanánt, családja körében 
megélhet. Budapesten két ilyen rokkantiskola 
működik : a pozsonyi-úti barakkban és a sze-
gényház-utcai iskolában. Van azonkívül rok-
kantiskola Pozsonyban, Kolozsvárott, Deb-
reczenben, Kassán, van külön iskola az építő-
iparosok részére, de szó van róla, hogy az 
ország valamennyi ipari szakiskoláján létesí-
tenek a számukra tanfolyamokat. Mindezen 
tanintézetekben természetesen elsősorban a 
rokkant katona képességeivel és a kis vidéki 
községek kívánalmaival számolnak, tehát va-
lami különleges iparművészeti ízlésről leg-
alább ez időszerint még szó sem lehet. Az isko-
lák sorsát s a rokkantak élethivatását intéző 
hatóságok azonban jól tudják, hogy a tanuló 

munkája kvalitásának állandó fokozásával 
olyan eredményeket érhetnek el, mely a külö-
nösebb tigyességűeket az iparművészet régi-
óiba tereli. Nem idegenkednek tehát attól a 
gondolattól sem — mely azonban csak a 
távol jövő programmjába van írva —, hogy 
azokból, akiknek helyzete, családi viszonyai 
és egyéni rátermettsége azt kívánatossá teszi, 
idővel nagyobb, közös munkára nevelt kolo- HÁBORÚS 
niákat alkossanak s ezeknek iparművészek VILÁG 
bevonásával egységes művészi vezetést ad-
janak. Egyelőre kívánatos volna, hogyha az 
ipari szakiskolák mellett a sajátosan ipar-
művészeti jellegű tanintézetek is gondolkoz-
nának a rokkantak számára való külön kur-
zusokról, úgy amint azt a Reimann Albert 
vezetése alatt álló berlini iskola teszi, mely a 
háborúban megsebesült iparművészek, festők, 
és rajzolók részére rendes tanfolyamokat 
vezet, teljesen díjmentesen. Általában azonban 
elmondhatni, hogy a mi rokkanfképzésünk 
valóban európai színvonalon áll s a munkák, 
melyek kezeik közül kikerülnek, máris meg-
erősítik azt a hitet, hogy a magyar kéz még 
csonkán, bénán is a becsületes, tiszta munka 
hajfásait neveli az anyagokból. 

LIMANOVAI PLAKETT. Estéről estére köny-
^ nyes szemmel, fel-feltörő zokogással hall-

gatja mosf a nemzet első színházában a 
megilletődött közönség a magyar huszárok 
legendáját. Az álmodozás fehér felhőjén száz 
kis árvával, magyar zsolozsmával odaröpíti 
Molnár Ferenc a gondolatokat, ahol szűz 
lélekkel járnak az égbolt fényességében a 
limanovai huszárok. A véres csatát, mely 
e nemzetnek annyi gyönyörű fiái szakította 
el tőlünk s amelynek messzehafó jelentősége 
volt az egész hadviselésünk folyamára, valaha 
a történeti megváltás nimbusza fogja körül-
fonni. A stratégia feladata lesz, hogy fon-
tosságát megállapítsa, a krónikaíróké, hogy 
a magyarság históriájába beiktassák. A mienk 
csak az, hogy csöndesen vérző szívünk sze-
retetébe zárjuk őket, a sáros , csukaszürke, 
rongyos huszárokat, akiket odafenn aranyos 
mentébe, ragyogó csákóba öltöztet a jóságos 
tündér. Minden alkalom nagy és szent nekünk, 
mely e fiaink és testvéreink megdicsőülését 
juttatja eszünkbe. Ezért volt Társulatunk éle-
tének magasztos mozzanata az, amikor leg-
utóbbi választmányi ülésünkön alelnökünk, 
A l p á r Ignác szárnyaló és meghatott szavak 
kíséretében bejelentette, hogy a Magyar Ipar-
művészeti Társulat is le akarja róni kegye-
letének adóját s a limanovai nagy haditettei 
az érc nyelvén, az emlékérem formájában akarja 
megörökíteni. A nemzet elismerése a monu-
mentális szobrot sem fogja tőlük sajnálni, 
mikor ennek az ideje elkövetkezik. Addig 1 5 7 
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— amennyiben pályázat útján szerzi be a Társu-
lat a mintát — azoknak kell majd versen-
geniük a művészi forma kifejezéséért, akik 
a plakett kisebb, aprólékosabb vonalaival tud-
nak beszélni. Bizonyosra vesszük, hogy amikor 
a felhívásban Társulatunk s mögötte az egész 
ország művészi közvéleménye fog appellálni 
kisplasztikusaink hazafiasságára és komolysá-
gára, e pályázat eredménye öntudatos akarások 
finom beszámolója lesz és vallomása annak, 
hogy a magyar iparművészek szívükbe zárták 
a limanovai huszárokat. 

MŰ T Á R G Y A K M E G A D Ó Z T A T Á S A . 

Németországban komoly veszedelem fe-
nyegeti a művészi tárgyak birtokosait. A vesze-
delem nem éppen közeleső, inkább csak a 
távoli égboltnak horizontján látszik, de a német 
művészek és iparművészek máris nyugtalan-
kodnak miatta : hivatalos oldalról bevallották, 
hogy a műtárgyak megadóztatásának gondo-
latával foglalkoznak. Kétféle adózási eszme 
is kóvályog a levegőben. Az egyik csak azokra 
vonatkozik, akik a háborúban szerzett jöve-
delmeiket műtárgyak, ékszerek stb. vásár-
lására fordították. Rendszerint nem a művészet 
szomjuhozása miatt tették ezt, hanem inkább 
azért, hogy az adókivető hatóságokat elkerül-
hessék. Ámbár az adókivető bizottság szeme 
mindent lát, most még így is utoléri őket a 
pénzügyigazgatóság sújtó keze. Ennek az 
adónak csak örülni lehetne. De van egy 
ennél veszedelmesebb reformgondolat is : va-
lamennyi magánbirtokban levő bútort, dísztár-
gyat, művészi alkotási meg akarják adóztatni 
s ezzel egy már három év előtt felmerült, 
de akkor visszautasított gondolatot akarnak 
megvalósítani. Természetes, hogy a német 
kormány ily szándékai hallatára a német 
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nyokat írnak és főleg amaz érzékeny károkra 
utalnak, melyek ezáltal a művészekre nehe-
zednek, akik amúgy is legjobban érzik a 
háború súlyát. Tiltakoznak az ellen, hogy 
a művészi becsű alkotásokat a drágakövekkel 
egy kalap alá fogják, melyeknek még sincs 
sok vonatkozásuk a német kultúra fogalmá-
val. S hivatkoznak arra a körülményre is, 
hogy a műtárgyak megadóztatása természet-
szerűleg maga után vonná azoknak külföldre 
való özönlését, ami csakhamar az egész 
német művészi élet érzékeny vesztesége volna. 
Mindenesetre aggasztó jelenség a németek 
tervezett új adóneme, melynek, ha megvalósul, 
bizonyára sokkal több követője fog akadni 
a kisebb államok közt, mint a német állami 
műpáríolásnak. 

MIKOR D-ANNUNZIO JOGOSAN HÁBOR-
GOTT. Érdekes, hogy nálunk, kik pedig 

„kétezer évvel később" jutottunk a kultúrá-
hoz, nem esett meg soha oly botrányos bar-
bárság, mint amilyennel a harmadik Róma 
fiai kezelték szépséges örökségüket. Méltó 
szavakat talált rájuk D'Annunzio, kitől — min-
den emberi egyéni hitványsága ellenére is — 
igazi ismerői nem tagadhatják meg nemcsak 
a stilisztai kiválóságot, hanem időnként a mé-
lyebb, nemesebb költői tartalmat sem. A „Ver-
gini delle Rocce"-ból idézzük a következő-
ket : „ . . . Az az idő volt ez, mikor a legzava-
rosabban buzgott a rombolók és építők mun-
kássága Róma talaján. A porfelhőkkel együtt 
terjedezett a nyerészkedési vágy őrülete is, 
mint gonosz forgószél, mely nemcsak a mész 
és tégla szolganépét ragadta magával, hanem 
még a pápai hitbizományok legrátarfósabb 
örököseit is, kik pedig mindeddig megvetéssel 
néztek a betolakodottakra ablakaiból traver-
tin palotáiknak, melyeket még nem rendíthet-
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íck meg maguk alatt az évszázadok rétegei. 
A nagyszerű nemzetségek — melyeket a nepo-
tizmus és a pártvillongások alapítottak, újítot-
tak s erősítettek meg — lesülyedtek egyen-
ként, belecsúsztak az új iszapba, elmerültek 
és eltűntek benne. A ragyogó drágaságok, 
melyeket szerencsés zsákmányolás és mű-
pártolói pompakedvelés századai halmoztak 
fel, ki voltak téve a börze kockázatainak. 
A Villa Sciarra babérfái és rózsaligefei, me-
lyeket az éjek oly hosszú során a csalogá-
nyok dicsőítettek, kivágva dőltek el vagy meg-
aláztatásukra maradtak meg fűszeresek vil-
lácskáinak kerítései közt. A Villa Ludovisi-
nek, az Aurorának gigászi ciprusai,ugyanazok, 
melyekvalamikorGoethe olimpusi fejére árasz-
tották antik rejtelmük ünnepélyességét, a földre 
döntve hevertek (még mindig emlékemben van-
nak, amint saját szemeimmel láttam így őket 
egy novemberi délután), ledöntve, sorban he-
verve egymás mellett, födetlen gyökereikkel, 
melyek az elhalványult ég felé füstölögtek, 
összes födetlen, fekete gyökereikkel, melyek 
rengeteg kuszaságukban szinte egy túlhatal-
mas élet kísértetét tartották fogva. Körös-
körül pedig, az úri mezőkön, ahol az előző 
tavasszal utoljára jelentek meg az ibolyák, 
számosabban mint a fűszálak, — mészpocso-
lyák fehérlettek, téglarakások vereslettek, 
kővel megrakott szekerek kerekei nyikorog-
tak, mesteremberek kiabálásai és talyigások 
rekedt kiáltásai váltakoztak, s rohamosan nőtt 
az otromba mű, mely ama helyeket kellett 
hogy elfoglalja, melyek annyi időn át a szép-
ségnek és ábrándnak voltak szentelve." K. L. 
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Nem tudok elképzelni eredetiség és egyé-

niség nélkül igazán nagyszabású és nagy-
hatású személyiséget. Michel Angelo . 

K I Á L L Í T Á S O K 
À STOCKHOLMI KIÁLLÍTÁS. Egy ará-

nyaiban nem nagy, de belső értékében 
jelentős eseménye a magyar iparművészet 
külföldi érvényesülésének a stockholmi kiál-
lítás. A bécsi divaíművészeti kiállítás bemu-
tatásának gondolatából született meg és az 
O. M. Iparművészeti Társulatra hárult a nehéz 
és felelősségteljes feladat, hogy nyolc nap 
alatt gyűjtse egybe magyar művészektől, 
műiparosoktól, iskoláktól és társulatoktól a 
kiállítás egész anyagát. Egy vaggonra való 
magyar iparművészeti holmi indult el március 
első napjaiban Stockholmba, hogy a Nordiska 
Kompanie! nagy és előkelő árúházában az 
osztrákokkal közös épületben meghódítsa a 
nézőkef, a szakértőket s nem utolsó sorban 
a vásárló közönséget, amely e stockholmi 
finomízlésű árúházban előkelő polgárság, az 
arisztokrácia és az uralkodóház tagjai sorá-
ból került ki. A magyar csoport elrendezé-
sének fáradsága s művészete F a r a g ó Ödön 
tanár érdeme. A magyar rész akként övezte 
az osztrákok területét, hogy minden belépő 
kénytelen volt a magyar kiállítást útba ejteni 
s amint a svéd sajtó nagy egyértelműséggel 
ismeri el, a teljes elismerés jutóit a magyar 
iparművészet részéül. A magyar csoport 
anyaga kicsiny volt, de nagy gonddal össze-
válogatott. Az untig ismert osztrák Werkstätfe-
ízlés túlfinomult melódiái mellett üdítően ha-
tott kivált a magyar népművészet erőteljes 
érvényesülése paraszthímzéseken, modern 
textilművészeti alkotásokon, női ruhákon stb. 
A csetneki és a sóvári csipkéket, a gödöl-
lői szőnyegeket, a sokác párnákat, a házi-
ipari egyesületek dolgait nagy elragadtatással 1 5 9 

s* 



ffmag^gff^t nip um n • r m ^ x r - B v ^ g ^ j . r ^ ^ r g ^ p k . ? r r m ^ - s ^ s s - ^ v j r r r ^ - j ^ p g ^ ^ : - a j ^ - n , : ; 

szemlélték és a svédek e tekintetben valóban 
avatott bírálók, mert az ő modern s régi 
textilművészetük is pompás népies hagyo-
mányokon épült. De kerámiánknak is nagy 
tiszteletet szerzett Z s o l n a y az ő eozinvá-
záival, fémművességünknek is : M u r á n y i 
Gyula, Z u t t R. A., Z a d u b á n s z k y Irén, 
özv. B a z a t a Béláné, R u z i c s k a Malvin, 

KIÁLLÍTÁSOK B o r s z é k y Frigyes, L i p ó f h Ferenc és 
G r á b e r Mária és sokan mások, akiket 
Társulatunk kiállításaiból ismer a magyar 
közönség. A s t o c k h o l m i kiállításról még 
csak két megjegyzést akarunk kockázlatni. 
Az egyik, hogy a világháború kezdete óta 
ez az első olyan kiállítás, melyen az együt-
tesen vérző monarchia államai egy sem-
leges ország területén önállóságuk teljes 
megóvásával együttesen reprezentálják ipar-
művészeti kultúrájukat. A másik, hogy e 
kiállításról valamennyi bécsi lap hasábos 
tudósításokat közöl, de egyetlen egy sem 
említi, hogy abban magyar kiállítók is részt-
vettek. 

KIÁLLÍTÁSOK A KEGYELET É S S Z E -
RETET JEGYÉBEN. A háború nem ked-

vez a nagyarányú iparművészeti kiállítások-
nak. Mikor az emberiség java része küzd, vér-
zik és gyászol, a dolgozóknak nincs kedvük 
hangos demonstrációkra. A háború idején 
való kiállítások legtöbbjéről leolvasható az 
igyekezet, hogy az iparművészek vagy a már 
elköltözőitek emlékének lerovandó érzések 
művészi formáit keresik, vagy a hazafias áldo-
zatkészség ereklyéit gyűjtik egybe, vagy pedig 
a gyermekek felé fordulnak, akiknek frissesége 
s ereje és vidámsága minden fájdalmunknak 
enyhülete lesz. Ezek a gondolatok követik 
nyomon a kiállításokról érkező beszámolásokat. 
A kegyelet hangja kondul meg abban a kiál-
lításban, melyet B e r l i n b e n az Iparművé-
szeti Múzeum helyiségeiben rendeztek hábo-
rús emlékek és kafonasírok terveiből. E kiál-
lítás gazdag anyagát egyaránt dicsérik a kri-
tikusok. A legtöbb megoldás nemcsak egyes 
és tömegsírokkal foglalkozott, hanem egész 
temetők létesítésével is. Még pedig egy-egy 
vidék talaj- és kő- vagy faviszonyai szerint. 
Különösen tetszett egy a limanovai csatában 
elesett hősök számára tervezett erdei temető 
tervezete, melynek szelíden emelkedő útja egy 
egyszerű, szép mauzóleumhoz vezet, ahol a 
hős ezredes porai nyugszanak. Nagyszerű 
térérzés, egységes átgondolása és elrendezése 
a sírok egész csoportjának, — ez tűnt fel 
kellemesen a kiállításon. Ugyanott mostaná-
ban egy másik kiállítás is megnyílt: a haza 
oltárára letett ékszerekből és fémtárgyakból. 
Hatalmas vitrinákat töltött meg a sok ékszer 
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csös tálak, kardok, tőrök, serlegek tömege, 
melyek javarészt a mult század második felé-
ből valók s részint még a biedermeier-idők 
házias gondolkozásának bélyegét viselik, rész-
ben pedig az ötvenes évek angol-utánzó kedv-
telését s a hetvenes évek ízléstelen, feltűnni 
vágyó ékszerdivatját mutatták be. Ugyancsak 
időszerű, de inkább gazdaságpolitikai vonat-
kozásainál fogva a berlini Múzeumban imént 
bezárult üvegkiállítás, melyet tizenkilenc cseh-
országi gyár rendezett, hogy a birodalmi né-
meteknek is megmutassa, milyen jól tudták 
ellesni a modern bécsi művészek a régieknek 
nemes pohárformáit, csiszolómódszereit s a 
franciáknak fémbeolvasztással készült raffinált 
üvegeit. A németek nagy érdeklődéssel és 
elismeréssel nézték a szövetségi viszony 
gazdasági továbbvitelére célzó kiállítást. 
B é c s b e n az ukrainai menekült asszonyok 
népies hímzéseiből rendeztek kiállítást, mely-
nek motívumait a divat vezető körei oly 
szépnek tartják, hogy a bécsi divatba akarják 
beültetni. E motívumok ősi eredetűek és a 
távol kelet minden népe nyomokat hagyott 
benne : görögök, bizanciak, törökök, perzsák 
és tatárok, sőt kínaiak is. Eddig mintegy 
400 mintát gyűjtöttek össze a hímzésekből, 
melyeknek csak kis része készült kereszt-
szemes hímzéssel, nagy részük régebbi tech-
nikákkal, olyik gobelin-öltéssel csinálódik. 
Keletgaliciában egy külön szőnyegfaj, a kilitn 
van ilyen mintákból szőve. Piros és fekete 
színek uralkodnak a kiállításon, de ezek mel-
lett a sötétkék, sárga és zöld színek előfor-
dulnak. A színeknek éppen összehangolásában 
mutatkozik az asszonyok nagy ügyessége, akik 
a mintákat többnyire fejből, emlékezet után csi-
nálják. H a m b u r g b a n az ottani iparművé-
szeti iskolán egy játék-terv-kiállítás nyílt meg, 
amely rendkívül érdekes és változatos formák-
kal gazdagítja a kissé szegényes fantáziájú 
játékipart. A leányoknak szánt „igazi" teaszalon-
berendezés mellett ott van a fiúk kedvtelései-
nek jobban megfelelő teherautó és a bútoros-
kocsi is, mely magától gurul. A háborús aktu-
alitás persze ott is túlteng s ezek közt is 
sok az érdekes ötlet. Szőrös kozákoknak se 
szeri, se száma. De volt egy egész fogoly-
tábor s volt egy menekülteket szállító kocsi 
is dunyhákkal, gyerekekkel meg tyúkkosarak-
kal. Persze, hogy ez is tetszett. Mint ahogy 
nagy tetszéssel találkozik Z ü r i c h b e n az 
ottani iparművészeti múzeumban kiállított 
árnyékjáték-színház is, mely arra van hivatva, 
hogy Pocci gróf és modern szerzők mese-
játékainak hangulatát varázsolja az apró 
nézők kedélyébe. A mai filmtől eldurvított 
léleknek művészi ellenképéf keresik e roman-
tikával átszőtt és mély benyomásokkal járó 
gyermekszínházban. 



Híres Bíró Máté 

Vágtat egyenesen 

Király lánya elébe, 

Templom ajtajához. 

Szép gyengén felkapá 

Király szép leányai, 

Gyönge Ilonáját 

Aranyos nyergébe, 

<5 elvágta ta véle 

Rablók tanyájára, 

Rika erdejébe. 

Király katonái 

Ott összekötözték, 

Nehéz vasba verlek, 

Király városába' 

Mély tömlöcbe vették. 

Ablak alá mène 

Király szép leánya, 

Gyönge Ilonája. 

Onnét meghallgatá 

Szomorú énekét 

Rabló kapitánynak. 

Onnét hazaméne 

Király szép leánya. 

Sírva feküvék le 

Szép selymes ágyába, 

Zöld selyem vánkosát 

Könnyével öntözé, 

Híres Biró Mátét 

El nem feledheté 

Király szép leánya, 

Gyönge Ilonája. 

BOÉRNÉ 
UNDI 
MARISKA 

Boérné Undi Mariska : 172. S z í n e s üvegkép terve. Tárgyát Marié Ündí-Boér : 172. Entwurf fUr ölasmatéréÚ 
a tervező Biró Máté c. székely népballadából merítette. l ö l 
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173. Györgyi Dénes : Hadiemléktábla terve. 173. D. Györgyi : Entwurf einer Gedenktafe l flir gefallene 
Krieger . 
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175. Haranghy Jenő : Hadiemléklap vázlata. 175. E. H a r a n g h y : Entwurf eines Gedenkbla t tes flir 
gefal lene Krieger, 



HARANGHY 
JENŐ 

176 

176. H a r a n g h y J e n ő : Hadiemléklap. Eredet i je r ézka rc . 176. E . H a r a n g h y : Qedenkbla t t flir gefal lene Krieger. 
500 k o r o n á s díjjal ju ta lmazot t pá lyamű. Radierung. Prämier t mit 300 K anläss l ich d e s Wet tbewerbes 

für Gedenkblä t te r . 
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177. E . Dankó : Entwurf e ines Kriegergedenkbla t tes . 
P rämier t mit 300 K anläss l ich d e s Wet tbewerbes für 
Kr iegergedenkblä t te r . 
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178. Nagy S á n d o r : Magyar c ímeres Uvegfestmény. — 178. A. N a g y : En lwur t einer Glasmalere i mit dem 
179. Te le s E d e : Harcbavonulás . Az Éremkedve lők E g y e - ungar i schen Wappen . — 179. E. Te le s Ungar i sche 
süle tének tagi l letménye. T ruppen ziehen in den Krieg. Plaket te . 
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NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST rendez az 

O. M. Iparművészeti Társulat a birto-
kában levő népművészeti tárgyakból és rajzok-
ból álló gazdag, értékes és igen érdekes 
gyűjteményből. A kiállítás megnyitását május 
hó végére tervezik, amikorra a múzeum üveg-
fedelű nagy csarnoka felszabadul, mert a 
háború kitörése óta a Vörös Kereszt érde-
kében szorgoskodó hölgybizottság ezentúl más 
helyiségben folytatja munkásságát. 

P Á L Y Á Z A T Ó K 
FE S T E T T FABÚTOROK. Egy sokszor és 

sokfelől felmerült kívánságnak akart 
eleget tenni az O. M. Iparművészeti Társulat, 
amikor pályázatot hirdetett olyan festett fa-
bútorokra, amelyek vidéki lakásokba, nyaralóba, 
vadászlakba valók. Eddig ugyanis jobbfajta 
díszesebb festett fabútorokhoz alig lehetett 
hozzájutni. A bútorraktárakban jobbára csak 
egyszínű mázolt bútorok, rendszerint konyha-
vagy előszobaberendezések kaphatók. Egyes 
vidéki vásárokon árúsítanak ugyan szórvá-
nyosan díszített, festett fabútort, de nincs benne 
köszönet, mert az asztalosmunka rossz, a 
rikító, durván festett díszítés pedig ízlésbe 
ütköző. Ezért bizonyára sokan fogadják 
örömmel a Társulat legutóbbi pályázatát, mely-
nek révén több igen figyelemreméltó terv 
válik közkinccsé és módot ad az ilyen bútorok 
kedvelőinek, hogy választékos ízlésű, jó rajzok 
alapján rendelhetik meg szükségletüket. Sa j -
nos, a pályázók egy része eltért a szabatosan 
megadott feladattól és túlságosan cifra, hival-
kodó bútort tervezett, vagy pedig színes 
díszítménynek ismert angolos bútortípusokon 
való alkalmazásával akart könnyűszerrel 
sikerhez jutni. 

Mint minden pályázatnál, ez alkalommal is 
akadt több érdekes megoldás, mely egyik-
másik szempontból talán értékes is, de a 
pályázat feltételének és céljának nem felelt 
meg s ezért a díjazásnál figyelembe nem 
jöhetett. Mert a bíráló-bizottság a kitűzött 
feladat szigorú szemmeltartásával hozta meg 
határozatát, melyet minden elfogulatlan szak-
értő bizonyára helyeselni is fog. A díjazott 
tervek reprodukcióit lapunk legközelebbi szá-
mában mutatjuk be olvasóinknak s ezért most 
csak a pályadíjjal kitüntetett tervezők név-
sorának közlésére szorítkozunk. 

Az e b é d l ő bútorzatra szóló pályázat 
tervei közül tetszetős arányaival és artisz-
tikus színezésével kiemelkedett Tóth Gyula 
pályaműve, Kocsis Tivadar terve ellenben 
a népies formanyelvnek helyes interpretá-
lásával és logikus szerkezetével nyerte el a 
bírálók elismerését. Mindkét pályamű 400—400 

korona díjazásban részesült. Ezeken kívül 
megvételre ajánlották jeles kvalitásaik miatt 
Rockensfein Jenőnek és Mahler Józsefnek 
közös pályaművét és Kaesz Gyulának tervét. 

A hálószobaberendezésre kitűzött díjak 
közül a bírálóbizottság csak az 500 
koronás I. díjat adhatta ki Kaesz Gyula 
mély tónusú, hangulatos színezésű tervének. 
A Társulat a díjjal jutalmazott pályaművek PÁLYÁZATOK, 
részletrajzait már megrendelte az illető terve- SZAK-
zőknél és szívesen bocsátja azokat lemásolás OKTATÁS 
végett az érdeklődők rendelkezésére, vagy 
közvetíti méltányos díjazás ellenében a részlet-
rajzok lemásoltatásáf. 

À POSTAI ÉRTÉKJEGYEKRE É S HADI-
BÉLYEGEKRE hirdetett, lapunk legutóbbi 

számában közölt pályázat általános érdeklő-
dést keltett. Az ország minden részéből, sőt 
a harcterekről, lövészárkokból is kérték a 
pályázati felhívás szövegét, amit az O. M. 
Iparművészeti Társulat készséggel megkül-
dött minden jelentkezőnek. — A pályázat 
május hó 15-én, déli 12 órakor jár le. Remél-
jük, hogy minden épkézláb magyar grafikus 
művész részt vesz ezen a szép erkölcsi és 
anyagi sikerrel kecsegtető érdekes pályázaton. 

SZAKOKTATÁS 
i-ii.'waii wuĉ hOCHfcjê gcsBt̂ i » lysatjcq^ ' » t y ru. m .n •iiicqko 

IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁK A HÁBORÚ 
1 UTÁN. A háború után elkövetkező béke-
időben az egész nevelés reformkérdéseivel 
együtt az iparművészeti oktatás kérdése is 
alkalmasint újra fel fog merülni úgy nálunk, 
mint más országokban. A megindítandó — 
minden eddiginél kíméletlenebb — gazdasági 
versenyek, a férfierők megcsappanása s egyéb 
körülmények szükségessé fogják tenni, hogy 
valóban minden ember a maga helyén legyen 
és az iskolákban a praktikus élet szelleme 
erőteljesebben érvényesüljön mint eddig történt. 
Az iparművészeti iskolák eddigelé nem voltak 
túlságosan tekintettel az egyes iparágak 
szükségleteire és ha megtörtént, hogy például 
keramikusokból kétszer annyit képeztek ki, 
mint amennyire szükség volt, az is gyakori 
eset volt, hogy például lakásberendező vagy 
grafikus feleannyi sem volt, mint ahányat 
kerestek. Innen származott az iparművészeti 
iskolák közös nagy bűne : a szellemi proletárok 
képzése, az életben elhelyezkedni nem tudó, 
tehát pénzügyőröknek vagy vasúti altiszteknek 
kínálkozó művésznövendékek tömeges kibo-
csájtása. Az ilyen iskolákat végző növendé-
kek egy része mint gyári vagy műszaki rajzoló, 
más részük mint egy-egy üzemnek a vezetője jut 
utóbb állásba s ilyenkor tapasztalja, hogy 
mennyi fölösleges elméleti ismeret békóját rak- 1 6 9 
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ták rá s mily kevés a gyakorlati tudása. Nagyon 
is megfontolandó kérdés tehát, nem volna-e cél -
szerûbb sok „művésznövendéket" ahelyett, 
hogy önálló tervezésre igyekszenek szoktatni, 
inkább jó másolóvá, vagy bizonyos iparágak 
rajzolójává kitanítani s többet adni nekik az 
egyes iparágak technológiai ismereteiből, az 
árúk, a nyersanyagok, a vegytan sfb. tudásából. 

SZAK- Általában az iparművészeti iskoláknak hozzá 
IRODALOM kellene szokniok ahhoz, hogy a technikai fejlő-

déssel s az új anyagok fokozottabb érvényesü-
lésével növendékeiket megbarátkoztassák. Ez 
iskoláknak elavult nézetei szerint csak nemes 
anyagokon gyakorolják művészi tudásukat, 
holott az életben olyan anyagok mint például 
a linoleum, a celluloid, a papírmasé stb. a 
legtágabb alkalmazásra lelnek a műiparban 
s e lenézett, sokáig szurrogátumoknak tartott 
jövevények hovatovább veszedelmes verseny-
társai lesznek az előkelő, de drága „nemes" 
anyagoknak. Az is bizonyos, hogy a keres-
kedelmi s az üzleti élet köréből is túlságosan 
kevés ismeretet kapnak az iparművészeti 
növendékek, akik, hogyha belekerülnek egy 
kisebb üzem körébe, gyakran nagyon is rá 
volnának szorulva a könyvvezetésre, a leve-
lezésre és egyéb ilyes tudományokra. Az 
iparművészeti iskolák legtöbbjéből éppen ezek 
a gyakorlati ismeretek hiányzanak s helyüket 
egészen felesleges bőséggel olyan tantárgyak 
foglalják el, melyek inkább festőakadémiákra 
vagy a műegyetem építészeti fakultására valók 
s arra alkalmasak, hogy a több vagy kevesebb 
fogékonysággal bíró növendékekből pálya-
tévesztett egyéneket neveljenek. 

SZAKIRODALOM rutin ím iiin nu in m uni nu in on 'il m un m i n Finnin am m n 

NÉMET ÁRÚKÖNYV. (Deutsches Waren-
buch.) Kiadja a Dürerbund-Werkbund-

Szövetség Hellerauban, Drezda mellett. Német 
árúkönyvek azelőtt is jelentek meg, de ezek 
többnyire nem az esztétikai igényeket tartották 
szem előtt s nem a nagyközönség ízlésének 
finomítására voltak szánva. Ez az első olyan 
könyv, mely művészek, tervezők, esztétikusok, 
ipari szakírók jegyzésével került forgalomba 
és kiterjeszkedik a polgári háztartás valamennyi 
területére. Üveg-, porcellán-, agyag-, kőedény-
árúk, ékszerek, fémtárgyak, acélárúk, evőesz-
közök, konyhaedények aluminiumból, nikkel-
ből, zománcozott vasból, fából, kosárárúk, 
fürdőszobaberendezések, épületvasalások, fűtő-
és világítótestek, kerti bútorok, kályhák cso-
portosan, ízléses elrendezésben vannak itt 
bemutatva. Egy árjegyzék, melynek nem a 
nyomdai kivifele, hanem a tartalma művészies. 
Egy nem létező boltnak a katalógusa, mely-

1 7 0 hez 160 német nagy cég hordta össze leg-

jobb iparcikkeit. Sokat ezekből az árúkból 
mi is ismerünk, a mi konyhaberendezési és 
üveg-meg porcellánkereskedéseinkből. A német 
indusztrializmus nemcsak a saját belső vám-
területét, hanem a külföldet is elárasztja velük s 
amily káros ez gazdasági szempontból, annyira 
örülnünk kell azért, hogy a mi iparunkat is 
megtanítja az egyszerű, jó formák keresésére 
s az anyagok felületének érvényesítésére. 
Ezen a könyvön meglátszik, hogy még egy 
évtizeddel ezelőtt is mennyit vétkezett a gyár-
ipar az ízlés ellen, mikor a húsvágógépnek 
rokokódíszei voltak, a hamutálcán hattyú-
nyak volt a fogó, a mosdó-servicen pompeji 
falfestmények ornamensei húzódtak végig. 
Ebben a tekintetben nemcsak az illusztratív 
része értékes e könyvnek, hanem a szöveg-
része is, amely mintegy népszerű útmutatást 
ad könnyű, érthető nyelven a vásárló tudni-
valóiról. Kioktat a kvalitásos árú mivoltáról, az 
olcsó portéka veszedelmeiről, a „nouveauté"-k, 
a gyári árúk szokásos hibáiról. Egész kis 
iparművészeti esztétikává szélesedett ott, ahol 
a célszerű ornamenseket, az anyag törvényeit, 
a kerámia, az üveg, a fém és az ékszer tu-
lajdonságait ismerteti s ezek múltjába és tech-
nikájába is bepillantást enged. Azoknak, akik 
a maguk ízlését művészi és iparművészi alko-
tásokon nevelték, bizonyosan nem jelentenek 
újságot ezek az általános elvek. De az em-
berek milliói még ott tartanak, hogy meg kell 
nekik magyarázni, miért szebb az olyan bo-
rospohár, mely csak csiszolva van, mint az, 
amelyikre hadvezérek képe van festve és meg 
kell nekik magyarázni, hogy lehet egy bögre 
is szép, anélkül hogy a szépség mint külön 
ragasztott vagy préselt alkatrész volna a 
bögrén jelen. E s meg kell őket arra is taní-
tani, hogy amikor a holmikat vásárolják, ne 
az olcsóság varázsától elbűvölten válogas-
sanak, hanem az anyag értékét, a használ-
hatóságot és tartósságot tekintsék főelvnek. 
Ez a német árúkönyv a fogyasztók ízlésne-
velése, a legegyszerűbb és a legvilágosabb 
esztétikai tankönyv, mellyel valaha a töme-
gekhez férkőztek. 

À WERKBUND KÉPBEN É S SZÓBAN. 

(„Deutsche Werkkunsf." Koch, Darmstadt, 
1916.) Heves harcok, szócsaták és nyilatko-
zatok röpdösnek a Werkbund kölni kiállítása 
körül. Az egyik rész mint a német formák 
s alkotó iparművészet nagy diadalát említi 
a háború közben bezárult kiállítást, mások min-
den érdemét tagadják és az egészet paraszt-
fogásnak mondják. Mostanában emlékeztünk 
meg a Werkbund hivatalos évkönyvéről, mely 
ezúttal teljesen a kölni kiállítás anyagának 
volt szentelve. S evvel csaknem egyidőben 
most egy másik nagyszabású munka öleli fel 



az épületek, interieurök, bútorok, képek, szob-
rok, kertek, fém-, üveg- és textiltárgyak töme-
gét. Koch Sándor, a kitűnő darmstadti művész-
folyóiratok kiadója, vaskos kötetbe foglalta 
mindazon cikkeket, ismertetéseket képeket, s 
lapdíszeket, melyek e tárgyról folyóiratában, 
a „Deutsche Kunst und Dekoration "-ban meg-
jelentek. Nem is annyira a tartalom, mint a 
feltálalás művészete adja a kötet értékét. 
Bátran lehet mondani, hogy az ízlésnek s a 
mai tipográfiai művészetnek teljessége van 
meg Koch folyóiratában s ennek mintegy 
esszenciájában, az idézett könyvben. Példát ad 
vele, hogy azt, ami eltűnő, átfutó, szerteszéledő, 
mint egy kiállítás, hogyan kell megörökíteni 
s mint egy értékes kultúrmunka eredményeit 
átszármaztatni. Rövid kis cikkekben, alig több, 
mint néhány reflexió: házakról, alkotó egyé-
niségekről, díszítőkedvről, az osztrák művészi 
pszichéről, de ezekben mégis kortörténeti vilá-
gosság árad. S ugyanúgy képeiben is. Megtaní-
totta rá a világot, hogy a legjelentéktelenebb, 
de szép formájú tárgy is menten egész díszítő-
ereje pompájával jelentkezik, ha a fényképész 
jól állította be, a cinkografus tisztán dolgozott, 
a lapszerkesztő ügyesen csoportosította a 
lapon környezetét és a nyomdász megérezte, 
hogy egyetlen tónusérték a nyomdafestéken 
mindent elronthat. Sokat lehetne ezzel kap-
csolatban arról beszélni, hogy mit és meny-
nyit köszönhet a mai esztétikai kultúra a 
művészeti folyóiratoknak s ezek közt első-
sorban a Koch folyóiratainak, amelyek oly 
szuggesztív hatással voltak a német nép s a 
vele barátságos lábon élő kultúrnépek milli-
óira, a művészek és mesteremberek százez-
reire. Alkotómunka egy-egy ilyen könyve. Gyö-
nyörű szerkezeti elgondoláson épül. Díszítő-
elemei egytől-egyig célszerűségi forma járu-
lékai. Tömören, összefoglalóan, mégis szem-
léletesen beszélni — erre tanítja Koch a mű-
vészeket s ezt teszi ő maga is. Csupa józanság 
minden : géptechnika, háromszínnyomat, be-
osztás, kalkulálás, lapkitöltés. De rajta mégis 
átsuhan egy nagy szerelem mámora : min-
denben a német forma kifejezőerejét érzi 
meg s egy minden más nemzetet lebíró erőnek 
kitörését. Tudja, hogy a német katonák milliói 
elindulnak összetörni az ellenséget és a német 
ólombetűk milliói elindulnak hívőket szerezni 

a német alkotóerőnek. * * » 
Kétféle művész van. Egyesek hozzák a fele-

letet, mások pedig a kérdést. Meg kell állapí-
tanunk, hogy kikhez tartozunk, azokhoz kik 
válaszolnak, vagy a kérdezőkhöz. Mert az, aki 
kérdez, nem lehet egyúttal a választadó. Vannak 
művek, melyek várnak s amelyeket sokáig nem 
ért meg senki. Mert megadják a választ oly kér-
désekre, amelyeket még nem vetett föl senki. 
Mert a kérdés sokszor a válasz után jön. 

Wilde O. 

K R Ó N I K A 

KÉPEINKHEZ, A belső architektúrának a 
polgári lakás mellett leghálásabb terü-

lete minálunk az irodaberendezés. Míg amott 
a megrendelő ízlése túlságosan meg szokta 
kötni a művészi intuicióf, a kereskedelemben 
s financiális életben a tervező csupán a KRÓNIKA 
célszerűségi szempontokra kényfelen ügyet 
vetni. Mindkét irányú tevékenységbe sok ízlést 
és tudást visz bele ifj. B o d o n Károly. Hiszen 
olyan bankberendező és interieur-művésznek 
volt ő évekhosszat munkatársa, mint amilyen 
Faragó Ödön, akitől éppen a célszerűség, az 
anyagok ismerete s a szolid munka dolgában 
tanulhatott sokat. Igaz, hogy ezek szeretetét 
úgyszólván a szülői házból hozta magával, 
ahol már alkalma lehetett megismerni a fa 
technológiájának minden csínját-bínját. Művészi 
kiképzését Bécsben és Darmstadtban szerezte 
meg, ahol mindig a legelsőrangú berendező-
vállalatoknál dolgozott. Itt bemutatott munkái 
egyrésze egy fővárosi nagy cég irodaberen-
dezése számára készült, másrészük egy pol-
gári lakóház számára Darmstadtban. Első 
tekintetre elárulják azt, ami e művésznek 
erőssége, a praktikus elgondolást, a tiszta, 
egyszerű formákat, a mai idők szellemében 
való megnyilatkozási. T e l e s Ede plakettje 
az Éremkedvelők Egyesületének tagilletménye 
gyanánt készült. A háborúban nagyralendült 
magyar plakettművészefnek egyik megragadó 
darabja. A nagy mozgalmasságnak, az erő-
feszítésnek és a fájdalomnak egyetlen sikon 
komprimált plasztikai kifejezése ez. Megérezni 
rajta, hogy a formák e játéka egy monumentális 
plasztikához szokott kéz kedvteléséből szüle-
tett, amelyben azonban sok az idők pátoszá-
ból leszűrődöff élmény. Valamikor kultúrtör-
téneti becse lesz az anyaga miatt is ; bronz 
helyett vasból készült ez a plakett s ez némi-
leg rokonságot teremt közte és ama Ferenc 
császár korabeli osztrák kisplasztika között, 
amely iránt újabban élénk érdeklődést mutat 
a gyiljtőtevékenység. W i n k I e r Margit ter-
vezeteinek éppen a napokban megindult divat-
mozgalom ad aktualitást. Ha ugyan egyálta-
lában szükségük van valamelyes külső alka-
lomra az olyan művészi és gondolatkeltő 
tervezéseknek, mint amilyenek az övéi. Sikk 
és finomság érezhető az ő munkáin. Formai-
lag egyre egyszerűsbödik, mintha az idők 
komoly és gazdaságos szempontjai ihletnék 
meg őt is. ízlése mértéktartó, nem ragadja 
el sem a szertelenség, sem a stílus-imádat. 
Számol a magyar polgári osztály nőjének 
viszonyaival és hivatva van arra, hogy a 
ruhának megadja minálunk azt a helyet az 
iparművészeti alkotások közt, amely a nemes 1 7 1 
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formával és ötletekkel dolgozó szabó-
művészetet megilleti. B o é r n é U n d i Mariska 
magyaros szellemű tervezéseinek sorát egy 
színes üvegképpel gazdagította, melynek ki-
vitele M a j o r o s Károly szakavatott kezét 
dicséri és a Dorottya-utca 8. számú Konopi-
ház lépcsőfeljárójánál látható. Boérné terve-
zete, amellyel nemrégiben a Magyar Festőnők 

KRÓNIKA kiállításán a Nemzeti Szalonban a főváros 
ezer koronás díját is megnyerte, a Biró Máté 
balladájának drámai ritmusát foglalja az ólom-
pánt üvegei közé. Pompás stilizáló erő van 
benne. Kitűnő formaérzése az anyag tulaj-
donságainak megértésével párosul és a gödöllői 
iskola nemes dekoratív stílusához méltó. 

ÀZ ANYAGRA ALKALMAZOTT CÍMER. 

A magyar címerben rejlő ornamentális 
gondolat valóban termékenyítően hat ipar-
művészeinkre. Állami létünk e nemes szim-
bóluma dekoratív elképzelésekre serkenti a 
tervezőket s nem csupán a grafika nyelvén, 
hanem az egyes anyagok útján való kifejezésre 
is. A címer formájában, vonalaiban, arányai-
ban elemeiben egész motívumkészlet van, 
amely a különböző anyagokra alkalmazva, 
más és más díszítőmódozatokat tesz lehetővé. 
Mostani számunkban N a g y S á n d o r n a k 
Uvegfestmény számára tervezett címerképét 
közöljük. A szárnyas alakoknak elhelyezése 
teljesen annak a tudatos síkdíszífő szabad-
ságnak szellemében történt, mely a tervezőtől 
nem kívánja meg a szigorú heraldikus hűsé-
get. Nevezetes példaképre is lehet e tekintet-
ben hivatkozni, a budai sikló bejárata melleit 
lévő magyar címerre, melynek szép kompo-
zíciója Lötz Károly szabadabb művészi értel-
mezésének gyümölcse, amelyen a két angyal 
nem a címert, hanem a koronát tartja. Úgy véljük, 
hogy olvasóinknak, de főleg iparművészeink-
nek hasznos szolgálatot teljesítünk, amikor 
a címernek a díszítő művészetben való hasz-
nálatára ízléses példákat mutatunk be. 

FÉNYŰZÉS ELLENI LIGA É S IPAR-
MŰVÉSZET. A pompás hazafias és szo-

ciális gondolat, valamint az a nagy szeretet 
és érdeklődés, amely a magyar társadalom 
minden rétegében fogadta a most megalakult 
Fényűzés elleni ligát, magától értetődőleg az 
iparművészek köreit is csatlakozásra bírta. 
Az egyszerűségben, a jó ízlésben és a hazai 
anyagok lehető felhasználásában oly törek-
vések mutatkoznak a divatművészet terén, 
melyek teljesen fedik a magyar iparművészek 
tendenciáit. Éppen erre való tekintettel a moz-
galomnak mindjárt a megindulása alkalmával 
az Iparművészeti Társulat vezetősége átiratban 
fordult a liga elnökéhez, őrgróf P a 11 a v i c i n i 
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divattervező művészeket, akiket névszerint is 
felsorolt s egyben ezeknek, valamint a Tár-
sulatnak közreműködését is megígérte a höl-
gyek támogatására. Az ajánlat illetékes he-
lyen tetszéssel találkozott s a mozgalom, 
mely kezdeti ől fogva a praktikus életrevaló-
ság jegyében állott, már nemcsak felismerte, 
de meg is találta az iparművészekkel való 
együttműködésnek lehetőségeit. Az első lépés 
ebben az irányban egy az Iparművészeti Mú-
zeumban ősszel rendezendő kiállítás lesz, 
melynek eszméje a társulatból indult ki és 
amelynek az a célja, hogy megmutassa, miként 
lehet legolcsóbb anyagokból, sőt a már divat-
jukat mult toalettekből is, ízléssel és hozzá-
értéssel, megfelelő ruhákat csinálni. E kiál-
lításban elsősorban az iparművészeti terve-
zők, azonkívül a fővárosi szabócégek és a 
kiválóbb amatőrök vennének részt s módo-
zatainak megbeszélésére már a közeli napok-
ban ankétet fart az Iparművészeti Társulat az 
érdekeltek bevonásával. Itt fognak kialakulni 
a kiállítás méreteit, tartalmát s a művészi 
ellenőrzés biztosítását illető eszmék és bizo-
nyosra vehető, hogy ez a kiállítás, amelyhez 
hasonlót még eddig soha és sehol sem ren-
deztek az olcsóság és az ízlés jegyében, az 
egész magyar gazdasági életre jótékony hal ás-
sál lesz. 

A MAGYAR PLAKÁTMŰVÉSZET DICSÉ-
RETE. Mindössze néhány éve, hogy a 

magyar plakátművészet hajtásai a hirdető-
oszlopokon kivirultak s máris olyan külföldi 
elismerésben van részük, mely kevés iparmű-
vészeti ágnak jutott ki eddig. Csaknem egy-
idejűleg két nagy berlini szakegyesületben 
tartottak bemutatásokkal kísért előadást a mi 
plakátjainkról és pedig igen alapos kritikai 
elismeréssel. Az egyiket a Plakátbarátok Egye-
sületében tartotta dr. Sachse elnök, aki el-
mondotta, hogy nemcsak Németországban, 
hanem a vele szövetséges államokban, így 
elsősorban Magyarországon is nagyon ked-
velt a reklámnak e formája. A plakáttervezés 
szakemberei mellett sok magyar művész is 
ennek az iparágnak szolgálatába szegődött s 
ennek köszönhető, hogy egész sereg nagyon 
ízléses tervvel és rajzzal találkozhatunk a 
magyar plakátok közt. A másik előadást a 
berlini Tipográfiái Társulatban tartotta egy 
Hörwarter nevű reklámcégvezető. Ő a buda-
pesti plakátokról számolt be egy tanulmányút 
tapasztalatai nyomán és egy nagy csomó 
magával hozott mintán igazolta véleményét. 
Rövid vonásokban először is a magyar fő-
várost és kereskedelmi életét jellemezte. Ez-
után rátért a fontosabb magyar újságok hir-
detéseire. Legtöbbet azonban a falra ragasztott 
hirdetésekkel foglalkozott. Utalt ezeknek az 



mutatásaikat kísérte, arra enged következ-
tetni, hogy iparművészetünknek ez az ága is, 
melynek valamennyinél nagyobb a gazdasági 
jelentősége, a legilletékesebb szakemberek 
tetszésével találkozik. 

KITÜNTETÉS MŰVÉSZI GRAFIKÁÉRT. 

Évtizedek óta végez buzgó munkásságot 
a magyar grafikai műiparban K n e r Izidor 
gyomai nyomdász. Lelkesen, temperamentum-
mal és okosan kiizd a vidéki nyomdászipar-
ban a jobb ízlés érvényesüléséért s nem egy 
kiadványa a legjobb értelemben vett tipográfia 
termékei közé tartozik. Most szép külföldi 
elismerés jutott részéül. A lipcsei nemzetközi 
kiállítás juryje a nagy aranyéremmel tüntette 
őt ki választékos szép kollekciójáért. Az egyéni 
törekvésnek olyan jóleső honorálása ez, melyből 
az egész magyar grafikára is esik egy fénysugár. 

északnémetekéitől eltérő művészi jellegére. 
Összefoglaló véleménye a budapesti plaká-
tokról körülbelül ez volt: A plakátok illusz-
tratív részét többnyire elsőrendű tehetségek 
csinálják megkapó elevenséggel. A képrésznek 
az üzleti hirdetéssel való összefüggése olykor 
laza. A művészek azt hiszik : elég egy 
hatásos képet festeni s aláírni a cég ajánlását. 
A rajzolt írás többnyire eléggé vonzó, hanem 
a szedéssel előállított szöveg még sok kívánni-
valót hagy hátra. Különösen kiemelendőnek 
tartja a hat- és hétszínű kőnyomatok tech-
nikai jóságát. Az előadás végeztével még 
összehasonlításokat feft Berlin, Bécs, Zürich 

és Budapest plakátjainak 
stílusa között. A részle-
tesség, mellyel az előadók 
témáikba behatoltak s a 
nagy érdeklődés, mely be-

KRON1KA 

Sebes tyén Ar túr : Emléktábla . Szemelvény a M. A. S e b e s t y é n : Entwurf einer Kr iegergedenk-
Épftó 'művészek S z ö v e t s é g é n e k „Isten k a r d j a " ta fel, 
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TICHY KÁLMÁN É S T I C H Y G Y U L A 

művészekről szőlő, lapunk legutóbbi 
számában közölt cikk adatainak kiegészíté-
séül még felemlítjük, hogy a két testvér 
művészi tanulmányait java részben az Orsz. 
M. Kir. Képzőművészeti Főiskolán végezte, 
ahol ők a rajztanári képesítést is megszerezték. 
Külföldi tanulmányaikkal csak kiegészítették 

LEVELES- művészi készültségüket. LÁDA 

LEVELESLÁDA 
KÉPEK É S KÉPTELENSÉGEK. 

Igen tisztelt Szerkesztő úr, a sajtókritikák é s 
folyóiratbírálatok évek óta bizonyos mélabúval 
írnak a Képzőművészeti Társulat vernissageairól. 
Beszélnek a hivatalos művészet rohamos hanyat-
lásáról, klikkekről, modorosságról, édes divatlap-
szépségek festőiről és kolbászemberekről, akiket 
nyolcasok pingálnak, műteremben átélt nyíresekről, 
é s Goyákról, akik a szájukban semmit sem hoznak. 
Évek óta járom e kiállításokat és évek óta olvasom 
a recenziókat. De sohasem, olvastam még arról a 
hebehurgyaságról, mellyel a képek elrendezése 
nálunk folyik é s amely azóta, hogy a Társulat 
kénytelen a Szépművészeti Múzeumban szorongani, 
még sokkal bántóbban mutatkozik. Mintha nem Í3 
művészemberek végeznék a tárlatok rendezését, 
hanem dilettánsok. Bizonyos, hogy egy jó 
ruhatárban több ambícióval lógnak a felöltők é s 
esernyők, mint itt a legmeghittebb csendéletek é s 
a leggazdagabb milliomosnék. Nem szólok arról, 
hogy a csoportosításban semmiféle szempont sem 
érvényesül, hogy vad postimpresszionisták átnyúl-
nak a birkás képekbe é s sütőkemencenagyságú 
szobrok mellé gügyögő gyermekfejek kerülnek. 
Arról sem beszélek, amit maguk a művészek véte-
nek a keretezés esztétikája ellen. Ezek a keretek 
tudvalevőleg ama konfliskocsis segedelmével ké-
szülnek, aki a festőt é s a festményt a határidő 
nehézségein átsegíti é s ha valaki egykor a magyar 
képzőművészet történetét meg fogja írni, akkor ebben 
külön fejezetek lesznek a harsogó, a trombitáló, 
a negyvenkettes é s a mellettük csendesen szundi-
káló keretekről. A keretnek tudvalevőleg az volna 
a feladata, hogy a kép síkját elhatárolja, szerényen, 
szinte félénken állva oda a kép és a mögötte levő 
fal közé, esetleg az is, hogy a szemnek természetes 
nyugvópontjául szolgáljon, de nem az, hogy a 
fájával hadonásszon, hogy aranyozásával hencegjen 
é s elnyomja azt az ártatlan kis vásznat, amelyik 
beleszorult. Vájjon mi volna, hogyha a művész és 
a kiállítás rendezője valamely egységes megálla-
podás alapján a helyi viszonyokat is számba véve 
végeztetnék a keretezést? Végre is a függőkép 
sem teljesen önálló valami, hanem előbb vagy 
utóbb szerves része lesz egy nagyobb egésznek : 
a lakásnak, a szobának, az interieurnak. Ha én 
megveszek egy képet, oda fogom függeszteni, 
ahova leginkább való, gondosan mérlegelni fogom, 
milyen megvilágításban, mely szemszögben, mi-
csoda tapétán hat az leginkább s ügyet vetek rá, 
hogy a kicsi ne kerüljön a mennyezet alá, a magas 
kép pedig a kanapé fölé. Vájjon ott, ahol e képeket 
kínálják, ennyi előzékenységgel nem tartoznak a 
művészi érvényesülésnek ? Tudom, mit felelnek 
erre a műtárolók. A helyszűke ; meg a rengeteg 
kép ; meg az ideiglenes hajlék ; é s a művészek 

. _ . speciális óhajtásai. Meg hogy könnyű egy lakás-

1 / 4 ban képeket akasztani, de nehéz olyan hombárban, 

mint egy múzeum vagy egy műcsarnok nagyterme. 
Nos, minderre egy a felelet. Helyszűke és helybőve 
ugyanegy betegség szimptomái, a nem gazdaságos 
térelrendezésé. Tessék tagolni a rendelkezésre álló 
teret. Tessék termekre, fülkékre vagy folyosókra 
bontani, amint a helyzet s a képek csoportosítása 
kívánja. Aki nem ura egyúttal a térművészetnek 
é s akinek nincs egyszersmind belső architektónikus 
érzéke, az ne rendezzen képkiállítást. Ha egy kül-
városi színpadon egy nyári színműíró anyós-
bohózatát játsszák, a színpadi rendező, ügyelő, 
világosító és díszletezőmunkások légiója hetekig 
próbálgatja azt, hogy lehet minél többet „kihozni". 
Vájjon Szinnyey-Mersét, Magyar-Manheimert, Fé-
nyest, Katonát, Csókot, Teleset, Ligetit nem érdemes 
„kihozni" ? A művészek verekszenek (ki a fronton, 
ki a kávéházban), a kritikusok jórészt pajtáskod-
nak, az egyetlen k é p z ő művészeti folyóiratunk 
elszenderedett, ilyen körülmények közt alig lehet 
várni, hogy végre egyszer már komoly meg-
fontolás tárgya legyen a képzőművészeti kiállítások 
rendezésének az a szörnyű képe, melyet például 
ez a mostani tavaszi tárlat is nyújt. Kérem a Magyar 
Iparművészetet, ezt a mostani nehéz művásárlási 
viszonyok közt, legyen szíves messzehallhatóan 
kikiáltani. Tisztelője, E g y m ű v é s z , a k i c s a k 
é n e k e l . 

A szerkesztőség válasza. Művész úr, amit 
Ön énekel, azt a nótát mi rnár régóta ismerjük. 
Tudjuk, hogy a magyar művészek már régóta 
tiltakoznak, panaszkodnak és lamentálnak a 
kiállítások kócossága miatt, tudjuk azt is, 
hogy a fésűt hol ez, hol az a művész próbálta 
a kezébe venni, de csak a kóc lett nagyobb, 
nem a rend. A művészi és egységes elren-
dezés problémája a külföldön már jó ideje 
felvetődött s helyenkint meg is oldódott. Ha 
jól emlékszünk a müncheni Lenbach-kiállítás 
volt az első, mely az interieurszerű elrendezés 
elveif gyökeresen alkalmazta a képzőművé-
szeti alkotásoknál is és azóta az előkelő 
bajor és osztrák kiállításokon, nálunk pedig 
a Műbarátok és a Kéve egyes kiállításain 
találkoztunk azzal a rendszerrel, mely a képet 
gondos mérlegeléssel felosztott és több-
kevesebb bútorral felszerelt szobákba akasz-
totta. Nem egymásra zsúfolva, nem muzeális 
sivársággal (bár a modern múzeumokban is 
közelednek már ehhez az interieur-elvhez), 
hanem szinte összehangolva őket, mintha 
egyetlen amatőr finom piécei volnának. Sőt 
megsúghatjuk Önnek, hogy mi, akik itt a 
magyar iparművészek ügyét szerettük volna 
a képzőművészet érdekeivel összekapcsolni, 
egy időben bizalmasan érdeklődtünk is olyan 
irányban, hogy nem lehetnénk-e a tárlatok 
elrendezésében művészi objektumokkal, eset-
leg jó lakásberendezési tárgyakkal is segít-
ségére képzőművészeinknek. A felelet olyan 
volt, amely méltó a grand art bíborfestékben 
született főméltóságaihoz. A felelet az volt, 
hogy ők maguknak a saját aranyos kereteik 
közt is, őnekik elég a saját zöldesszürke 
vászonfalaikra támaszkodni, minek őnekik 
holmi asztalosmunka. Valamelyest azonban 



1 7 5 



szöget üthetett a vezetőség fejében a jótanács, 
mert egy szép napon nagy bútorszállító kocsik 
álltak meg a Műcsarnok előtt és azontúl egy-
párszor kölcsönvett Louisseize-karosszékek, 
meg rokokó-garniturák kerültek a Műcsarnok 
modern termeibe. A tárlatok akkor egy kár-
pitosüzlet ékességeit vitték döntő küzdelembe 
a hazai művészek érdekében. A kísérletből 

IN MEMÓRIÁM szerencsére nem lett gyakorlat és ha ma sivá-
ran merednek a berendezésre áhítozó hodá-
lyok a belépő elé, ez ama sok rossz között, 
amely a képzőművészeti kiállításokon érheti 
az embert, még nem is a legrosszabb. 
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APÁTI ABT SÁNDOR, A magyar kerámiá-
nak egyik úttörő munkása hunyta le a 

minap szemeit. Apáti Abt Sándor nevét ott 
találja az olvasó azoknak a sorában, akik 
az Iparművészeti Társulat legrégibb pályanyer-
tesei közé tartoznak. Sokatigérő talentum 
gyanánt bukkant fel ezelőtt tizenkilenc évvel, 
mint a levélbélyegpályázat első díjának nyer-
tese. De nem grafikusművész volt, hanem 
szobrász, kisplasztikus, a szó legnemesebb 
értelmében. Stróbl tanítványa volt és amikor 
az iparművészeti pályázatokon feltűnt mun-
káival, a Társulat akkori elnökének, Ráth 

$ 

Györgynek ajánlatára odakerült a pécsi Zsol-
nay-gyárba és mintegy tizenöt éven keresztül 
a gyár részére ő készítette a legszebb model-
leket. Szerényen, az igazi művészek önmeg-
tagadásával dolgozott fáradhatatlanul s nem-
csak plasztikai munkákat csinált, hanem az 
edények díszítésével is hozzájárult, hogy a 
külföldön is becsült magyar keramia meg-
maradhasson azon a színvonalon, melyre a 
gyár alapítója emelte. Egy saját maga terem-
tette ornamentika finom virágaival ültette 
tele a kancsókat, tálakat és egyéb agyagipari 
tárgyakat. Sohasem utánzott, mindig egyéni, 
mindig ízléses volt, olyan időkben, mikor még 
teljesen a stíluskopiák jegyében állt az ipar-
művészet s akkor is, mikor a szertelenségekbe 
csapongó dísz járta világszerte. Hét év óta 
a székesfővárosi Iparrajziskolán tanította a 
mintázást s növendékei munkáin itt is meg-
látszott az ügyes vezetés, az ornamentális 
kedv, az anyaggal való bánás megszokása. 
Abból a tanmenetből, mely az ő osztályai 
évvégi kiállításain bontakozott ki, mindig 
ötletesség és friss fantázia áradt ki. De a 
munka túlhajtása, a fiatal évek nagy nyomorú-
ságai, a lázas és megvalósíthatatlan ábrándok 
megőrölték idegeit és egy-két évvel ezelőtt 
visszavonult a tanítástól. Míglen most meg-
halt egy fáradt élet s egy összeroppant talen-
tum emlékét hagyva maga után. 

Nóvák J. La fos ra iza . J. L. Nóvák : Buchschmuck . 


