
sége ihlette meg inkább a művészeket, az 
álmodozva lebegő,miszticizmusba vesző vona-
lak rilmikája, őket zengi az új bécsi porcel-
lán, a müncheni bonbonnière, a grafika ezer-
féle pacsirtája, a vitrinababák selymes, len-
hajú figurineje, — egy új rokokó, mely mint 
a bécsi dekadens költő, Altenberg Péter, fel-
kapta őket és tenyerén hordozza. Elvitat-
hatatlan, hogy sok finomságot, mély lirai 
hangulatokat visznek bele az iparművészetbe, 
halk emlékekkel dobogtatják meg a szemlélő 
szívét, — nemes szimbolumok egy kissé feminin 
hajlandóságú iparművészeti kultúrában. 

HÁBORÚS VILÁG 
1 • mi i JH. m Ji. » i'i 

À HŐSÖK EMLÉKÉT MEGÖRÖKÍTŐ OR-
S Z Á G O S BIZOTTSÁG a közel jövőben 

a már munkában levő és az ezután még be-
érkező tervek nyomán készülő hadiemlékek-
ből és katonasíremlékekből kiállítást fog ren-
dezni. Evégből azzal a kéréssel fordult a 
művészi testületekhez s így az O. M. Ipar-
művészeti Társulathoz is, hogy tagjait újabb 
vázlatok és tervek készítésére buzdítsa s 
őket e munkáiknak f. évi október hó l - ig 
való beküldésére hívja fel. Amidőn a Társulat 
vezetősége ezzel az Orsz. Bizottság kérel-
mének eleget lesz, külön is melegen ajánlja 
a Társulat kötelékébe tartozó művészeknek 
a nemes és hazafias ügy felkarolását, hogy 
a tervezett kiállítás méltó legyen magasztos 
céljához és a magyar művészi kultúrához. — 
Még megjegyezzük, hogy az Orsz. Bizottság 
illetékes helyről kapott meghívásra Szófiában 
is akar kiállítást rendezni a rendelkezésére 
álló tervekből és mintákból. Kívánatos tehát, 
hogy ezen a kiállításon tervező-művészeink 
színe-java mennél méltóbban képviselve legyen. 

KATONATELEPÍTÉSEK É S KISLAKÁSOK. 

Németországban egy olyan szociális tör-
vénnyel akarják a békére való átmenetet elő-
készíteni, mely ha megvalósul, nagyszerűbb 
jutalma lesz a népmilliók hősiességének, mint 
az írott, vésett és faragott emlékművek ezrei. 
A mi sajtónkban ez a készülő törvényjavas-
lat alig keltett visszhangot, pedig a földreform 
megoldásra váró nagy problémáinak orszá-
gában hangos szóval, társadalmi agitációval 
kellene követelni a Kriegerheimstatte-törvény-
nek hasonmását . Ha ez a javaslat csak rész-
ben megvalósul is, olyan lakáspolitikát terem-
tett meg, mely a legragyogóbb angolszász és 
német eredményeket is messze túl fogja ha-
ladni. Nem kevesebbről van szó, mint arról, 
hogy minden harcosnak joga van olcsó földre, 
olcsó évjáradékkal törleszthefő kölcsönre, 
amelyből építkezhet, vagy kis kertészeti és 

mezőgazdasági üzemet is rendezhet be magá-
nak, feltéve, hogy az utóbbiakhoz való szak-
értelmét igazolni tudja. Ezen intézkedésekkel 
az állam a teljesen tőke nélkül szűkölködő 
hazatérő harcosoknak is módot akar nyúj-
tani, hogy igen olcsó kamat mellett az épí-
tési és berendezési költségek teljes összegéig 
nyújtandó költséggel otthont s esetleg foglal-
kozást is biztosíthasson magának. Kiszámí-
tották, hogy ha ez a javaslat törvényerőre 
válik, a német népnek mintegy hetvenöt szá -
zaléka, akik azelőtt egészségtelen bérlakások-
ban tengődtek, jó, olcsó és egészséges csa-
ládi házhoz jut, ami a nagyvárosok jövendő 
fejlődésének legnehezebb problémáit egyszerre 
s önmagától meg fogja oldani. A nagyarányú 
szociálpolitikai átalakulás szervezését a német 
földreformálóknak egy e célra alakult bizott-
sága a „Hauptausschus für Kriegerheimstät-
fen" intézi, amely valóban megérdemelné, hogy 
hazai városépítő- és munkástelepítési akciók-
kal foglalkozó köreink sürgősen érintkezésbe 
lépjenek vele. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 
~\Z IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM FELADA-

T A TAIRÓL. Az Iparművészeti Múzeum új 
igazgatójának intézete hivatásáról írott fejte-
getését bátran aláírhatja mindenki, ki az ügy 
érdemét nézi. Ha azonban elvenni valót nem 
látok benne, hozzátenni valótalán elképzelhető 
volna. Az intézet feladatai közé tartozik az okta-
tás és nevelés s ezt a hivatását külön kiemel-
ném. Mert meggyőződésem szerint ez a tulaj-
donképpeni c é l j a minden múzeumnak; a 
múzeális anyag összegyűjtése, tudományos 
meghatározása és osztályozása mind csak 
eszköz a nevelő-cél szolgálatára. Ha így van 
ez mindenféle múzeumra nézve, az ipar-
művészetek múzeumára nézve leginkább így. 
Mert az iparművészetek ismereteit csak szak-
iskolákban tanítják, tehát kevesek számára. 
Eredményesen azonban nem is taníthatják 
egyebütt, mint ott vagy a múzeumban. Emitt 
minden érdeklődő kiveheti részét a tanulás-
ból. Már a puszta szemlélés is oktaló hatású. 
Annál inkább az a jó katalógussal, vagy 
kisebb méretű kézikönyvvel való szemlélés. 
Legnagyobb hatású pedig az eleven szóval 
való nevelés a műtárgyak közölt. Az Ipar-
művészeli Múzeumnak nagyok a feladatai 
ebben a tekintetben. A múltból ugyan emlék-
szünk ilyesféle kísérletekre. Csakhogy mi 
nem c o n f é r e n c e - o k r a gondolunk,nem játszva 
kellemes időtöltésre, elmés csevegésekre, vagy 
kedvező esetben : részletkérdéseken elapró-
zódó vagy pedig nagy területen végigszáguldó 
és egymással össze nem függő előadásokra, 2 0 5 
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hanem valóságos kurzusokra, folyamafos 
előadás-sorozafokra, melyek egy-egy ipar-
művészeti műfaj egész területén végigvezetik 
az érdeklődőt és a technikai kérdésekbe épp 
úgy beavatják, mint az esztétikaiakba. Az 
ilyenféle előadások közönséget és lelkes bará-
tokat nevelnének a múzeumnak. Közülök vál-
nának ki majdan a gyűjtők is, kik a gyűjtés 
helyes kritériumainak ismeretével járhatnák 
be az országot és munkájukkal mintegy meg-
többszörözhetnék a múzeum tevékenységét. 
Mily szépen lehetne az ilyen előadásokkal 
irányítani a kormány ízlését és érdeklődését 

" és ellensúlyozni velük a kereskedők és más 
érdekeltek káros propagandáját egy-egy kor-
stílus és ízléstelen melléktermékei iránt ! 
Mennyire fejlesztően tudna hatni a modern 
iparművészeire is az olyan fölvilágosított kö-
zönség, mely az anyag- és a stí lus-igazság 
kérdéseivel tisztában van és már-már ösz-
töne szerint irtózik mindentől, ami talmi ! 
Az olyan közönség, mely megvetéssel for-
dulna el a p á s t i c h e - e k t ő l , a históriai stílu-
sokat megtévesztő módon utánzó másola-
toktól. Mennyire előbbre tudná vinni modern 
iparművészetünket az olyan közönség, amely a 
régi művészeinek múzeumbeli alkotásai előtt 
arra a belátásra jutna, hogy minden kornak 
a maga művészete a legbecsesebb s hogy 
az emberiség haladásának meglassi tása az, 
ha a nemzedékek csak visszafordított tekin-
tettel tudnak haladni, csak a múlt alkotásai-
ban telik gyönyörűségük s ennek a gyö-
nyörűségnek föláldozzák a jelent és kedvéért 
megrövidítik a jövőt. Épp azért nagyon helye-
seljük az új igazgatónak azt az elhatározását, 
hogy a modern iparművészetnek a régivel 
egyenlő jelentőségű szerepet juttat intézeté-
ben. Hisszük, a múzeum iránt való érdek-
lődésre sarkalóan hat majd ez a törekvés, 
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modern iparművészetünkre nézve pedig meg-
termékenyítőén. A múzeum és az eleven élet 
kölcsönös egymásrahatásának előkészítését 
látjuk ebben a törekvésben és örülünk neki. 
Mert benne érezzük a múzeum tulajdonkép-
peni hivatását, igazi feladatát és minden kisebb 
méretű céljának foglalatát, a nagy és egye-
temes Célt. Elek Artúr . 

SIGERUS EMIL nagyszebeni műbarát ér-
tékes iparművészeti gyűjteményét a ma-

gyar kultuszkormány megvette az O. M. Ipar-
művészeti Múzeum részére. A gyűjtemény 
főképpen az erdélyi iparművészet jellemző 
alkotásainak gazdag sorozatából áll s ezért 
kétszeres örömmel kell fogadnunk múzeumunk 
gyarapodását , mert hazai anyagának érzé-
keny hiányait pótolja a nagy szeretettel és 
alapos hozzáértéssel egybegyűjtött Sigerus-
kollekció. Különösen érdekesek a XVII. és 
XVIII. századi bútorok, melyekből néhány 
remek példányt gyűjtött Sigerus, ezek mellett 
szép régi porcellánok, fajanszok, ötvöstárgyak, 
szőnyegek, miniatűrök stb. hosszú sorozata 
akad a megvásárolt gyűjteményben, amelyet 
lapunk egyik közelebbi számában ismertetni 
akarunk. 

K I Á L L Í T Á S O K 
IPARMŰVÉSZETI KARÁCSONYI VÁSÁR. 
1 Iparművészeink és művészi iparosaink figyel-
mébe ajánljuk az itt következő sorokat : 

Felhívás ! 
Az Országos Magyar Iparművészeli Társulat 

immár negyedszázad óta megszakítás nélkUl ren-
dezi karácsonyi vásárait, melyeket a választéko-
sabb ízlésű közönség megkedvelt és szívesen keres 
fel, hogy linnepi ajándéktárgyait olt beszerezze. 

Ez idén is megrendezzük karácsonyi vásárun-
kat abban a biztos feltevésben, liogy művészi ipa-
rosaink és kiválóbb műkedvelőink újabb munkáik-
kal azon részt vesznek és ezzel biztosítják vállal-
kozásunk sikerét. 

A Társulat vezetősége viszont mindent megtesz, 
hogy idevonzza a közönséget és elősegítse a kiál-
lított tárgyak kelendőségét. A maga részéről ez 
alkalommal a Társulat 4000 koronát irányzott elő 
iparművészeti vásárlásokra, amennyiben karácsonyi 
vásárján szerzi be tárgysorsjátékának nyeremény-
tárgyait. Ezenkívül egyéb nagyobbarányú hivata-
los vásárlások is remélhetők. 

Felkérjük tehát t. iparművészeinket és műked-
velőinket, hogy vegyenek részt a karácsonyi vásá-
ron és jelentsék be, hogy miféle munkákkal ren-
delkeznek és mekkora terUIetre van szükségük 
azok elhelyezésére. A bejelentő-íveket kívánatra 
a Társulat igazgatósága küldi mindenkinek, aki 
kéri. A jelentkezéseket legkésőbben november hó 
5-ig kell beküldeni az igazgatóságnak (IX., Üllői-út 
53—37). A tárgyak beküldésének végső határideje 
f. évi november hó 15-ike. 

Budapest, 1917. augusztus havában. 
Az Orsz. Magyar Iparművészeli Társulat 

elnöksége. 



ROKKANTÜGYI KIÁLLÍTÁS látható most 
a pozsonyi áll. ipariskolában. A kiállítás 

gazdag anyagából az iparművészeli vonat-
kozású rész érdekel bennünket közvetlenül, 
s örömmel állapítjuk meg, hogy sok jó és a 
magasabb igényeket is kielégítő munka akad 
a bemutatott holmik között. Különösen jók a 
kosárárúk és a gyermekjátékok. Utóbbiak 
java részének terveit az O. M. Iparművészeti 
Társulat készíttette a rokkantműhelyek szá-
mára s ezer meg ezer vevőjük akadt volna 
az ötletes, kedves játékféléknek, ha a kiállí-
tás szervezői idejekorán elegendő anyagról 
vagy az elkelt tárgyak pótlásáról gondos-
kodtak volna. Szó fér a kiállított bútorfélék-
hez. Anyag és megmunkálás szempontjából 
kifogástalanok, de formai szempontból bizony 
nem ütik meg a kívánt mértéket. Kár, hogy 
a rokkantműhelyekben és iskolákban készülő 
munkák tervei nem kerülnek e l ő z e t e s e n 
komoly bírálás elé s így gyakran megesik, 
hogy egyes művezetők vagy munkások mellőzik 
az eléjök adott jó tervet s a maguk fogyaté-
kos művészi készségükkel próbálkoznak oly 
tervezési feladatokkal, amelyek messze túl-
haladják erejüket. Ennek elejét kell venni az-
zal, hogy a tervek előzetes cenzúráját kellő 
szigorral következetesen alkalmazzuk. Rok-
kant hőseink ne csinálhassanak olyan mun-
kákat, melyeket kétszeres szánalommal néz-
hetünk csupán. 

VIRÁGOK É S KIÁLLÍTÁSOK. A Werkbund 
báseli kiállításáról szóló tudósításban azt 

olvastuk nemrég, hogy e kiállításon a jeles 
német virágkötözőnő, Bruck Franciska vé-
gezte a termeknek növényekkel való díszí-
tését. Ez a művésznő joggal nevezhető ma 
a legízlésesebb virágdekorálónak, akinek csak 
nem régen jelent meg munkáiról egy gyönyörű 
színnyomatokkal illusztrált könyve Bruckman-
nál : „Blumen und Ranken "címmel. Ebből a 
könyvből is látnivaló, mennyire elütnek az ő 
virágcsoportosításai a kereskedők kirakatai-
ban és a kiállítások asztalain megszokott 
csokroktól és virágfüzérektői. Nála a pohárba 
vagy a vázába, kosárba vagy asztalterítőre 
helyezett pár szál virág mindig képszerű 
hatást kelt, egy finom csendélet gondos szín-
harmóniájára emlékeztet s hol korai rene-
szánsz festők, hol flamand genreképek, más-
kor japán metszetek finom hangulatait vará-
zsolják környezetükbe. A virág tehát sohasem 
valamely színtömeg, vagy sarlóval összeterelt 
s egy tetszésszerinfi edénybe szorított tarka 
növénycsoport benyomását kelti, hanem min-
dig dekoratív egységbe fonódik a finomvonalú 
csiszolt pohárral vagy a farka kendővel, melyre 
egy parasztkosárba dugva reákerül. A virág 
neki csak egy elem, amelynek pompás kom-
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binációival éri el a kívánt művészi hatást és 
a legkülönbözőbb s legigénytelenebb növé-
nyek : egy hervadó lomb vagy egy csomó 
piros paprika szokták neki a legbátrabb ötle-
teket sugallani. Látva az ő művészetének e 
könnyed s kulturált formáit, önkéntelenül is 
eszünkbe jut, hogy az átlagos virágcsopor-
tosításokban — kereskedőknél, kiállításokon — 
mily kevés művészet rejlik s mennyire csak 
a virág organizmusa, nyers vegetatív élete 
hat, anélkül hogy az ember a maga deko-
ratív ötletességéből valamit hozzáadna. Sőt 
tovább menve, egyáltalában kérdésessé válik, 
hogy előnyös-e a virágok számára külön 
kiállítások rendezése, melyeken a tizedik-tizen-
ötödik csoport már halálosan unalmassá válik 
s nem helyesebb-e az ilyen kiállításoknak inte-
rieurök között való elhelyezése, mert elvégre 
a levágott s összekötött virág igazi élete nem 
a sorakozó poharakban és üvegekben van, 
hanem a szoba bútorai, ablakai, állványai 
közt, amelyek keretét alkotják. Aligha csaló-
dunk, ha azt hisszük, hogy a virágköfözés-
nek új és több ízléskultúrával bíró hajtásai 
végeredményben azt fogják valóra váltani, 
hogy a virágkiállítások és az iparművészeti 
kiállítások elképzelhetetlenek lesznek egymás 
nélkül. 

A NÉMET WERKBUND SVÁJCBAN. A né-
met iparművészet a maga kiviteli törek-

véseit a háborús nehézségek és a külpoli-
tikai akadályok ellenére is szorgalmasan 
ápolja. A csak félig-meddig is barátságos 
külföldet szívesen keresi fel, mert a háború 
után való gazdasági összeköttetések céljából 
már most meg kell mutatnia, milyen szín-
vonalúak legjobb árúi. Svájcban ezúttal első-
ízben szerepel egy nem nagy, de sokoldalú 2 0 7 



kiállítással a Werkbund s e vándorkiállítását 
Baselben nyitotta meg. A kiállításnak főleg 
architektónikus elrendezését dicsérik, amivel 
Behrens Péter alkotott jeleset. Ugyancsak 
tőle igen szép szobaberendezés és egyszerű-
ségében is művészies Uvegkészlet van a kiál-
lításon. A jelesebb német tervezők mind fel-
vonulnak e kiállításon, ámde többnyire jelen-
téktelen, fáradtságról tanúskodó termékekkel. 
Sok kiállított tárgy pedig éppenséggel kétsé-
geket támaszt az iránt, vájjon egyáltalában 
látták-e jőítéletű bírálók, mielőtt a közönség 
elé került. A német művészeti sajtó csakúgy 
mint a svájci lapok egyrésze is emiatt ke-
mény szemrehányásokkal illeti a Werkbundot, 
mely ilyen módon a német iparművészet egész 
hírnevét kockára veti. 

SZAKOKTATÁS 
n i ^ nu m n r i mi i y m i rui t m m n m m • u m u m 

À MŰVÉSZEK IPARMŰVÉSZETI KÉ-
SZÜLTSÉGE. Nemrégiben a német mű-

vészeti folyóiratok hasábjain tartalmas esz-
mecserék folytak művészek és esztétikusok 
közt arról a kérdésről, hogy milyen készültség 
jobb a képzőművész számára : akadémiai-e 
vagy pedig valamely iparművészeti iskola 
alsó osztályát betetőző művésziskolai. Ez a 
szellemi viaskodás felkeltette egy drezdai 
műtörténésznek, Seidlitz Waldemarnak a figyel-
mét, aki mint a szász közoktatásügyi mi-
nisztérium előadója nemcsak a megjelent 
véleményeket gyűjtötte egybe, hanem ennél még 
tovább is ment: öt kérdőpontban a legneve-
sebb német művészek véleményét kérdezte 
meg e tárgyról. A válaszokat közre is adta 
egy kis füzetben, mely nemrég jelent meg 
Seemannál Lipcsében ezen a címen: „Die 
Zukunft der Vorbildung unserer Künstler." A 
művészek véleménye e kérdésben meglehe-
tősen eltérő. Míg például Klinger határozottan 
azt kívánja, hogy a képzőművészek számára 
tartsák fenn az akadémiákat s ne keverjék 
össze a művészképzést tisztán technikai jel-
legű iparművészeti neveléssel, addig Lieber-
mann nagyon átgondolt és alapos okfejtés-
sel amellett tör lándzsát, hogy „az akadémiák 
helyét szakiskolák foglalják el". Már csak 
azért is kívánja ezt, mert a fiatal akadémi-
kusról tanulmányainak első éveiben csak a 
legeslegritkább esetben lehet eldönteni, hogy 
valódi talentum-e. Az igyekvő ipari rajzo-
lóból lehet nagy történelmi vásznak festője, 
de az akadémiákból kikerült egyén, akinek 
tehetségében tanárai csalódtak, iparművésznek 
is csak szánalmas lehet. Az hogy valaki 
zseniális, csak az önállósága idején mutat-
kozik meg. Menzel egészen autodidakta volt 

2 0 8 mint festő csakúgy mint Leibi is, aki mind-

össze pár hétig tanult Pilotytól. Mindent össze-
véve Klinger, Liebermann amellett van, hogy 
festő- szobrász- vagy épífészakadémiára 
csakis azokat a fiatalembereket bocsássák, 
akik előzetesen egy iparművészeti iskola 
alsóbb évfolyamain alapos technikai képzés-
ben részesültek s akik igazi tehetségek va-
lamely képzőművészeti ágban, azok onnan 
egyenesen egy képzőművészeti főiskolára 
kerüljenek, melynek alsó évfolyamai ilyen-
formán teljesen feleslegesekké válnak. 

SZAKIRODALOM 
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ÀZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI MÚ-
ZEUM É S GYŰJTEMÉNYE. (Kiadja: 

az Iparművészeti Múzeum, ára 5 korona.) 
Ez az ismertető füzet, mely a múzeum egy 
régi és immár használhatatlan kalauzát volna 
hivatva pótolni addig is, míg a régóta várt, 
nagy és teljes tudományos leíró katalógus 
megjelenik, alkalmas arra, hogy jól megírt 
kisebb tanulmányaival és főleg gazdag kép-
anyagával szempontokat adjon a múzeum 
látogatóinak s felkeltse azok érdeklődését, 
kik gyűjteményeit nem ismerik. A múzeum 
történeti fejlődését, terveit és rendkívül érté-
kes magyar gyűjteményét annak legalaposabb 
ismerője, létesítője és szervezője R a d i s i c s 
J e n ő ismerteti s ezt annál több kegyelettel 
olvassuk, mert talán ez volt utolsó publiká-
ciója az ő élete főművéről. Sorra következnek 
ezután L a y e r K á r o l y tanulmánya a múzeum 
külföldi fémművesanyagáról, C s e r m e l y i 
S á n d o r é a textil- és kerámikai gyűjte-
ményről, P a y r n é Elefánt Olga dr.-é a bútor-
gyüjteményről és a múzeum páratlan holicsi 
fajanszairól és végül S z ő n y i L á s z l ó dr. 
értekezése a könyvtár állományáról és mű-
vészi anyagáról. C s á n y i K á r o l y nevével 
csak pár mentegetőző sorral kapcsolatban 
találkozunk ; katonai szolgálata vonta el a 
múzeum e második szervező erejét az is-
mertető munkában való közreműködéstől. 
Őt sajnálattal nélkülözzük e füzetből, melyre 
falán egy kis figyelmességgel azt is rá le-
hetett volna nyomatni, hogy a benne foglalt 
képek és ismertetések egytől egyig a Magyar 
Iparművészetben megjelent cikkek különle-
nyomata]'. 

A KORONÁZÁSI ÜNNEPI DÍSZÍTÉSEKET 
ismerteti az Innen Dekoration augusztusi 

száma. Tizenkét művészi kép eleveníti föl a 
december 30-iki nemzeti ünnep csodás lát-
ványát, mindegyik egy-egy érdekes jelenete 
a koronázás szertaríásának úgy elénk állítva, 
hogy érvényesüljön a díszes keret, amelyet 
művészeink akkoriban néhány rövid hét alaíl 
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teremtettek.Örvendünk,hogy a legelőkelőbb né-
met művészi folyóiratok egyike oly behatóan és 
meleg rokonérzéssel méltatja felejthetetlen ün-
nepünk történelmi és művészi vonatkozásait. 

ÀMŰVÉSZI FÉNYKÉPEZÉS. (Pécsi József 
könyve. A Fény kiadása.) ízlés kívül és 

belül, tartózkodás a mondanivalók megválasz-
tásában és összefoglaló, erőteljes áttekintése 
a tárgynak, hangsúlyozása a lényegnek s 
kerülése a mellékesnek, szokatlan gondosság 
az elrendezésben, — ezek a könyvíró Pécsi-
nek jellemvonásai. Rá lehet ismerni a fény-
képezőre, aki annyi művészi fotográfiájával 
öregbítette már itthon és külföldön a fény-
képezés művészi kultúráját. Könyve abból 
indul ki, hogy a fotográfus művészetét mint 
az optika törvényei és kifejezőképességei által 
determinált grafikát igyekszik megmagyarázni 
s ezért a fotográfus művészetét — az egyéni 
ötletesség és mesterségbeli tudás járulékain 
kívül — elsősorban abban az esztétikai fogé-
konyságban látja, melyre csak nagy műlör-
téneti iskolázottság, sok látás, főleg pedig a 
grafika és a reliefplasztika tömör fogalmazású 
mondanivalóinak tanulmányával lehet szert 
tenni. Igen ügyes kis összefoglalást ad tehát 
elüljáróban a műtörténetnek ama korszakai-
ról, iskoláiról s egyéniségeiről, akiktől éppen 
művészi látás dolgában tanulhat a kezdő foto-
gráfus. Sorra veszi azután ama képességeket, 
melyek a művészi kifejezés idiomájának elsajá-
tításához még szükségesek s a képszerű látás 
kellékeit mélyreható gyakorlati esztétikai érzék-
kel fejti ki. Eközben a fotografáló praxisnak 
egyetlen problémáját sem hagyja figyelmen 
kívül s a beállítástól a felragasztásig,agyermek-
felvételtől a tájképig mindenre kiterjeszkedik. 
Megismerjük a könyvből azt az egész válto-
zatos és bonyodalmas fejlődést, melyet a 
művészi fényképezés Lichíwark hamburgi ama-
tőrkörének kísérleteitől mai nemzetközi s 
főleg amerikai felvirágzásáig megtett, amely-
ben Pécsi szerint is főrészük a sokszor meg-
mosolygott, de művészi kultúrában mégis fölé-
nyes amatőröknek jutott. Az egész könyvön 
észrevehető, hogy írója a praxisban nőtt fel, 
a legjobb értelemben vett fényképezés praxi-
sában, aki mindenekfelett a mesterség becsü-
letes eszközeit sajátította el s a tetszelgésre 
csábító külsőségeket, a fotográfiái ízlés szurro-
gátumait mindenkor távol tartotta magától. 
Nem boncolja sokat azt a meddő kérdést, 
vájjon művészet, iparművészet vagy csak 
mesterség-e a fotografálás, hanem úgy fogja 
fel, hogy az elsősorban hivatás, másodsorban 
tudás, végül pedig intelligencia kérdése. Ama 
technikai recepíkönyvek és népszerű útmuta-
tók tömegében, melyek eddig nálunk a foto-
grafálásról szinte kizárólagosan jelentek meg, 

ez a művészi katekizmus bizonyára igen jó 
hatással lesz a dilettánsok és hivatásos fény-
képezők szakképzésére egyaránt. A szokat-
lanul finom kiállítású, s több művészi fény-
kép reprodukciójaival díszített könyvecske 
azonban nemcsak a fotogramm amatőrjeinek, 
de minden esztétikai érdeklődésű olvasónak 
is örömet szerezhet. 

HÁZÉPÍTÉS MEG MIEGYMÁS. („Hausbau 
und dergleichen" von Heinrich Tes-

senow. Berlin, Bruno Cassirer.) Csak ilyen 
egyszerű és kedélyes ennek a könyvnek a 
címe. S amilyen a címe, olyan a szövege is, 
amilyen a szövege, olyanok a képei. Meg-
győző, világos, kézzelfogható. Nincs szó 
benne sem architektúráról, sem stílusokról, 
sőt mondhatni még házépítésről sem, csak 
egy okos, logikusfejű ember magyarázza meg 
nekünk az ipari szerkesztés legegyszerűbb 
elveit. A legeslegegyszerűbbeket. Ázt, hogy 
két egymást metsző vonal ezt zajosan, kiegyen-
líthetellenül, nyugtalanítóan cselekszi-e, vagy 
megérezzük-e a csöndes összeilleszkedésüket. 
A legegyszerűbb példákon : egy szék lábain, 
támláján, hátán mutatja meg a szerkesztés 
legfontosabb törvényeit s amikor a legegy-
szerűbb dolgoktól a nagyobb és komplikál-
tabb házakhoz fér át, akkor is épp ily világos-
nak tűnik fel mondanivalója s művészete. 
Mert evvel illusztrál. Tessenow, az elmélet-
író Tessenowtól, a helleraui házak zseniális 
egyszerűségű építőmesterétől kéri kölcsön a 
példákat. Ezeken mutatja meg, mit ért „for-
mális tisztaság"-on, ami egész könyvének 
alapvető gondolata. Azt hangoztatja folyto-
nosan, hogy egész környezetünknek ily for-
mális megtisztulásra, benső egyszerűbödésre 
van szüksége. „Ha egyszerűek vagyunk, 
éppen annyira kifejezésre juttathatjuk gazdag-
ságunkat, mint ahogy a bonyolultság mögött 
a legnagyobb szegénység lappanghat." Ez a 
könyv alapmottója. Egy olyan szellem nyilat-
kozik meg ebben a munkában, akit nemcsak 
a mai fiatal osztrák, illetve német építészet 
egyik legnagyobb tehetségének kell tartani, 
hanem minden idők egyik legkonstruktiveb-
ben gondolkozó egyéniségének. A dolgokat 
a maguk keletkezésében, kiindulásukban fogja 
meg, a szemléltetésre szánl képet addig tere-
geti elénk, addig hámozza, szedi szét részeire, 
míg végre a tiszta maghoz jutunk, amikor 
nincs benne többé semmi nyugtalanító, semmi 
zavaró, csak a színtiszta igazság. Kérlel-
hetetlen elme, igazi pedagógus-vér, büszke 
és boldog lehet az a bécsi iparművészeti 
iskola, melynek ilyen tanára van. S könyvét 
vagy legalább is annak módszerét minden 
építészetet, ipari szerkesztést vagy iparművé-
szetet tanító embernek magáévá kellene tennie. 
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A FELFEDEZETT MAGYARORSZÁG. (Jos. 
Aug. Lux: Ungarn. Eine mitteleuropäische 

Entdeckung.) Nem nagyon barátságos cím, 
de igen szimpatikus tartalom. Pillanatfelvételei 
egy jószemű és jóhiszemű idegennek a ma-
gyar föld szépségeiről, népéről, művészetéről, 
kultúrájáról, viseletekről, úri és paraszti vir-
tusokról, régi városépítőkről, történelmünk 
büszke dátumairól, mindenről, amit az ide-
jövő idegennek érdemes tudomásul venni, 
megszeretni, felköszöntem. Pillanatfelvételek, 
amelyek néha elmosódó látteref, ködös fátyolt, 
egy kicsit az igazság rovására menő hizel-
gően édeskés tónust kapnak. Lux a német és 
osztrák művészeti és iparművészeti szépsé-
gek népszerű ismertetése körül jó névre tett 
szert, aki, ha kell, verekedni is tud a modern 
meggyőződéséért, mint a Wagner Ottóról 
szóló nagy könyve bizonyítja, ha kell, a bana-
litásig menő népszerűséggel tudja magyarázni 
a virágtartók és lámpaernyők szerepét a la-
kásban. Mindenekfelett pedig jótollú író s 
mind a három tulajdonsága jellemzően kiüt-
közik és kiragyog ebből a könyvéből is. 
Adatai nem mindig megbízhatóak, de csopor-
tosításuk révén mindig a könnyen felfogható 
tanulság eszközeivé válnak. Amit például, 
iparművészeinkről tud, alig több, mint amit 
egy délelőtt az Iparművészeti Múzeumban pár 
órás séta alatt megtudhat az ember, meg 
amit a Nemzeti Múzeum régiségfárában pót-
lólag megsejt. Itt azt, hogy élő, jeles alkotó-
művészeink, külföldön elismert értékeink van-
nak, hírből sem ismeri. Viszont azonban a 
kis szász városok minden apró-cseprő fa-
femplomának történetét ismeri és Budapesten 
minden valamirevaló árúházról és gőzfürdő-
ről tudja, hogy ki tervezte. Legszebb, leg-
melegebb lapjai mindenesetre azok, melyek-
ben a népi géniuszt a csodálatos magyar 
ruházat, a mezőkövesdi, a kőrösfői ház mű-
vészi környezetében látja felragyogni, meg 
ahol a szepesi városok romantikáját, sajátos 
couleur localeját engedi hatni. Itt hálásan 
gondolunk arra, hogy végre egy olyan fel-
fedező töltött egypár hónapot köztünk, aki 
nem cigánymuzsikán át, a télikertek Hor-
tobágyában ismerte meg a fala morgánát és 

2 1 2 a Vaskaput, hanem el is ment oda, ahova 

érdemes volt és ha nem írt is rólunk dísz-
kötésű alkotmányjogi műveket, de adott egy 
használható útikalauzt, egy kellemes és okos 
baedekerf a kezébe idegennek és — magyar-
nak. 

N É P M Ű V É S Z E T 
ĈPwO C-^D C-»^ C-Ä T̂-GWXTWV? 

À TÓT NÉPMŰVÉSZET. Újabban a cseh-
tóf-morva nemzetiségi és nyelvi törek-

vésekkel kapcsolatban fokozottabb figyelem-
ben részesül a magyarországi tótok nép-
művészete is, melynek az előbbi két nép 
művészetével való rokonsága elvitázhafallan. 
A tót parasztnép régi hagyományaiban a 
figyelmes szemlélet azonnal észreveszi a régi 
stílusok befolyását. Míg lent, a lapályokon 
lakó szlávoknál a bárok hatás tűnik szembe, 
addig a hegyek s a felvidék népénél egész 
a középkorig visszamenő stílusok érvényesülé-
sét észlelhetjük. A magyar-morva határon 
élő úgynevezett „erdei parasztok" őrzik 
házaikban a legrégibb tót művészetet. A fából 
készült, ékrovással vagy fémberakással 
díszített használati tárgyak ősrégi pont- és 
vonalornamenfika törvényeit mutatják. A fonoít 
tárgyak mustrái pár száz év előtt az egész 
európai emberközösség tulajdonai voltak. 
Asztalok, székek, lábasok, üstök középkori 
formákkal szólnak hozzánk. A lapályosabb, 
gazdagabb vidékeken legerősebben a bárok 
építési formák maradtak meg az emberek 
emlékezetében : a félköríves boltozatú kapu-
bejárat, a párkányok s profilozások legjobban 
rávallanak erre az épületeken. Még a búto-
rokon is fel-feltünedezik e stílus, de keve-
redve az empire és egyéb kései klasszicizáló 
vonalakkal. A bútorok naiv egyszerűségén 
belül is szépen érvényesülnek ezek a stílus-
reminiszcenciák, kivált a jobbmódú parasztok 
bútorain, melyek közt néha a bárok sekrestye-
szekrények oltárszerű felépítésének másait is 
megtalálhatjuk. A mély vallásosság szelleme 
egyébként is felötlik iparművészetükben. A 
falakon gyakoriak az üvegfestmények, a 
szekrényeken a festett vallásos jelmondatok. 
A másik feltűnő vonás : a színek szeretete, 
mely kivált az ornamentumok halmozásában 
nyilvánul meg. A növények, virágok tarka 
sokaságban borulnak egymásra e tárgyakon : 
rózsa, tulipánt, szegfű, liliom, mákvirág a 
leggyakoribb motívumaik. A bútorokat, fala-
kat, az ablakpárkányokat telefestik ezekkel, 
még imádságoskönyveken is ott találjuk 
őket, mert még a tizenkilencedik században 
is sok volt a tót parasztságnál a kézzel 
írott s festett könyv a nyomtatott cseh ima-
könyvek híján. De egyetlen ága sincs a tót 
nép művészetének, mely színekben, formák-



ban gazdagabb volna, mint kerámiájuk és 
viseletük. Elég e részben arra a rendkívlil 
fejlett agyagiparra utalni, mely a mi habán 
s tót fazekasaink közt élt az elmúlt száza-
dokban, amikor egész vármegyék : Nyitra, 
Trencsén, Liptó, Hont, Zólyom, Gömör, Nóg-
rád és Szepes népe között el volt terjedve 
a népművészetnek ez az ága és nemcsak 
edényekkel, hanem kisplasztikái tárgyakkal 
is elárasztották a piacot: szentek figurái, 
reliefszerű domborművek, gyertyatartók, szen-
teltvíztartók mind egy-egy csinos és ízléses 
iparművészeti tárgy volt. Keleten a Duna-
mentén a Fekete-tengerig, nyugat felé az 
Alpesekig terjedt ennek az agyagművesség-
nek világpiaci forgalma. Viseletükből talán 
legtöbbet semmisített s fertőzött meg a 
technika szárnyain száguldó idő. S mégis, 
aránylag ebből ismerik még ma is legjobban 
a tót nép művészi érzésvilágát a szép hím-
zések, csipkék barátai. E részben a magyar-
országi tótok messze felülmúlják morva faj-
rokonaikat és kompozícióban meg fogalma-
zásban is sokkal egészebb, lezártabb orna-
inentumokat adnak. 

DIVATMŰVÉSZET 
i u >m il • il i un i 'i m ír m un» i n a nnm i r t i n a i n i - r m -

DÍSZMAGYAR NŐI RUHÁK MODERN AL-
KALMAZÁSBAN. Abban a törekvésben, 

mely a magyar jellegű divatművészet meg-
teremtésére irányul, érdekes ötlettel próbál-
kozik az Iparművészeti Iskola textilosztálya. 
A koronázási ünnepséggel kapcsolatban a Nem-
zeti Múzeumban rendezett díszruha-kiállítás 
alkalmából merült fel az a probléma, hogy 
miként lehetne e régi viseletek felhasználható 
gondolatait a mai, mindennapi női ruház-
kodás egyes toalettdarabjain értékesíteni. A 
Díszítő Művészetnek most megjelent negye-
dik füzete mutatja be az osztály három növen-
dékének idevágó kísérleteihez készült rajzo-
kat. Nem lehet azt mondani, hogy a feladat 
meg van oldva s a mai internacionális és idő-
szerű viselet már magába olvasztotta a faji 
jellegű és történeti momentumokat vagy éppen 
vonalsajátságokat. A modern francia szabás 
néhol bizony komikusan hat a magyar suj-
tásmofivumokkal, de sok helyütt — inkább 
csak aprólékosságokban, az ujjak vágásán, 
a prémek menteszerű szegélyén — kedves 
reminiszcenciák kelnek régi nagyasszonyaink 
pompázó viselete irányában. Dicséretreméltó 
az a szorgalom, mellyel a tervező-növendé-
kek a sajátos magyar zsinórozás motívumaiba 
elmélyedtek, ami igazán akkor fog hasznukra 
válni, hogyha e motivumkészletet egész deko-
ratív erejével fogják átélni s nem apró-cseprő 
részleteiben másolni. Másrészt fogyatkozásuk 
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e vázlatoknak, hogy erősen magukon hordják 
a papirosgondolkozás,a kelmenélküliség bélye-
gét, minélfogva a legjobb esetben is csak arra 
lennének alkalmasok, hogy szabónőink fan-
táziáját kissé ebbe az irányba tereljék, de így 
még semmiképpen sem adnak a megvalósí-
tásra alapot. 

L E V E L E S L Á D A 
KISKÁTÉ HADIMILLIOMOSOKNAK. Ked-

ves Szerkesztő úr, engedje meg, hogy 
becses folyóiratában, amely oly szorgalmasan 
irtja az ízléstelenség dudváit, egy gyors mentő-
tanfolyamot indítsak a háborúban hirtelen 
meggazdagodott szállítók, posztókereskedők, 
főzelékdrágítók, lánckereskedők, alaptőke-
emelők és egyéb oly közgazdasági erők szá-
mára, akik többet is akarnak tudni, mint 
amennyire Molnár Ferenc tanította őket, hogy 
a páholyban nem illik otthagyni a szalámi 
héját és a villával veszedelmes a fejet vakarni. 
Hadimilliomosokról lévén szó, a gyorsítoít 
eljárást fogom alkalmazni, avagy hogy stíl-
szerűbben fejezzem ki magam, az enyves hát 
módszerét. Leragasztom nekik a berendez-
kedés, a ruházkodás, a fényűzés néhány 
alapvető igazságát. Ujjlenyomatot készítek 
velük arról, hogyan kell az előkelő élet külső-
ségeihez nyúlniok. É s arra való tekintettel, 
hogy a faiskola elvégzése még nem nyújt 
biztosítékot a belükkel való ismeretségre, a 
mondanivalóimat kérdés- és felelet-játék kis-
káté formájába öltöztetem, hogy akármelyik 
társalkodónő, komorna, felolvasónő vagy por-
koláb is szabad óráiban, éneklő hangsúly-
lyal megtaníthassa őket az elemi igazságokra, 
íme fehát. Mit nem illik az újdonsült mil-
liomosnak az újonnan vett családi házra 
kiírni ? Nem illik rá kiírni, különböző össze-
tett szókat, mint például : Rapaport-kúria ; 
Breslmann-hitbizomány; Regina-fellegvár stb. 
Minek nem kell a hallban lenni? Nem kell 
a hallban lenni t . papiros-ficusoknak ; 2. a 
nemesi oklevélnek bekeretezve és pecséttel ; 
3. a nagymama gyermekkori cipőjének bronz-
galvanóval ; 4. katafalkszerű emelvénynek 
miseköpenyekkel éstemplomi gyertyafartókkal; 
5. az illavai fegyházban kenyérbélből készült 



kisplasztikái tárgyaknak ; 6. azoknak a fest-
ményeknek, melyek a hosszúnapi imádkozó 
zsidókat ábrázolják és a papa direkt Mun-
kácsytól vette. Minek nem kell a leányszobá-
ban lenni? Nem kell a leányszobában lenni 
mindannak, ami Napoleonra, Jadlowkerre, a 
a Teleki-térre és Bayrosra és a Grand Maga-
sin du Louvre-ra emlékeztet. Mibe ejtő a 
shrapnelhilvelyből készült ernyős villany-
lámpa a zongorán ? Kétségbe. Hova ejtse az 
ember azt a tintatartókészletet, mely új-
meisseni porcellánból készült, cipőüzletet ábrá-
zol és orgonahangokat ad ? Az ajándékozó 
fejére. Hol nem szabad viselni az antik 
ékszereket? A vállon, a balmellen, a nap- és 
a gőzfürdőben, a műtőasztalon és amikor a 
pap az elítéltnek az utolsó vigasztalást nyújtja. 
Kibe és mibe nem szabad belekötni ? A 
szolgabíróba, a nyugalmazott tábornokba, a 
görög-keleti esperesbe, pelikánbőrbe, Ram-
zesz király múmiájának a fejbőrébe, Miket 
gyűjt az ember, ha amatőr lesz belőle ? Min-
dent kivéve antik egérfogókat, hamisfogakat 
és parókákat, amelyeknek csekély a pretium 
affectionisa. Lehet-e élni egy országban, ahol 
az emberek oly ósdi, elmaradt sablonok sze-
rint gondolkoznak mint minálunk egyesek ? 
Hát lehet ? Azt hiszem, ezen a fonalon 
haladva a hadimilliomosok részére érdemes 
volna külön kézikönyvíárakat és szakiskolákat 
létesíteni, esetleg egypár kiállítást is ren-
dezni a számukra és megalapítani a hadimil-
liomos műbarátok egyesületét. Igaz tisztelő 
híve P. J. 

P Á L Y Á Z A T 
AZ ÚJ KIRÁLYARCKÉPES POSTABÉLYE-

L GEK rajzaira hirdetett pályázatot június 
hó 30-án döntötte el az illetékes bíráló-
bizottság. A nagy összegű pályadíjak ellenére 
meglepően kevés, harminchárom pályaterv 
érkezett be s alig akadt köztük egynéhány 
komoly figyelemremélíó mű. Ezek között első-
sorban F ö l d e s Imrének terveit méltatta 
díjazásra a bizottság, amennyiben egy 2000 
koronás és egy 1000 koronás díjai ítélt oda 
Földesnek, sőt a kettéosztott másik 1000 koro-
nás pályadíjnak felél, 500 koronát szintén 
az egyik pályaműve nyerte el. 500 koronával 
jutalmazták még Greff Lajos iparművész-had-

nagy pályaművét. Valamennyi pályamű nyolc 
napig volt látható az Iparmű vészeli Múzeumban. 

IN M E M Ó R I Á M 
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SZALAY IMRE BÁRÓ +. Július hó 24-én, 
hetvenegy éves korában, húnyta le sze-

mét örökre báró Szalay Imre, a Nemzeti 
Múzeum volt érdemes igazgatója és az O. 
M. Iparművészeti Társulatnak t i z e n k é t éven 
át volt alelnöke. Nyilvános pályáját 1869-ben 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban 
kezdte meg, ahol már 1880-ban osztálytaná-
csosi rangra emelkedett és vezelője lett a 
művészeti és emberbaráti ügyek igazgatására 
szervezeit új ügyosztálynak. Számos kiváló 
intézménynek felállítása fűződik nevéhez. így 
pl. a Strobl-féle szobrászati mesteriskolának 
és a Lötz iskolának létesítése jórészben az ő 
fáradozásának köszönhető. 1894 óta igaz-
gatója a Nemzeti Múzeumnak és ez idő óta 
munkásságának java részét ennek az orsz. 
intézetnek, valamint Múzeumok és Könyv-
tárak orsz. főfelügyelő-helyettesi tisztségével 
járó feladatoknak szentelte. Az O. M. Ipar-
művészeti Társulatnak alapító- és alapítása 
óta választmányi tagja volt, míg 1895-ben a 
Társulat alelnökének választatott meg. Inten-
zívebb munkásságot a társulatnál Ráth György 
elnök 1905-ben bekövetkezett halála után fej-
tett ki, amikor egy évig az árván maradt 
társulat elnöki teendőit látta el. 1907-ben 
lemondott az alelnöki tisztségéről s ebből az 
alkalomból a Társulat választmánya meleg-
hangú irattal köszönte meg a társulat érde-
kében való fáradozását. 

A hangszerek, melyek sokáig voltak nagy 
mesteiek kezén, valamit megőriznek ebből 
mindenkorra ; a dallamok, melyektől egy 
Kreutzer vagy Viotti hegedűje rezgett, mintha 
lassanként átfinomították volna a kemény fát; 
ennek tétlen parányai, a mindig összhangza-
tos rezgésektől általjárva, önmaguktól valami 
olyan rendbe helyezkedtek, mely őket alkal-
masabbakká teszi újból rezdülni a harmónia 
törvényei szerint: a tisztán gépi eszköz elvégre 
is egy szervezet-féle lett, melyben a zenész-
nek művészete megtestesült ; szokásává lett 
énekelni. Guyau . 
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