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K I Á L L Í T Á S O K 
KARÁCSONYI VÁSÁR. Szerény keretek 

között, egyelőre még a régi helyén, az 
Iparművészeti Múzeum földszinti csarnokában 
nyílt meg november 30-án Társulatunk vásárja. 
Nem egészen így képzeltük a háború után 
velő feltámadást, iparművészeink újra való 
bevonulását a békés élet küzdőterére. Pom-
pás interieurökről, hatalmas társulati házról, 
márványokról, bronzokról, kecses kertről, el-
ragadtatott vásárlókról ábrándoztunk. A mos-
tani kiállítás azonban még mindig a háború 
jegyében keletkezett s erősen rá van írva 
arculatára, hogy jobbára női kezek munkája 
teremtette meg. Tetszetős és kellemes ajándék-
tárgyak művészete kínálkozik itt, a lakás-
berendezésnek utolsó akcentusai, nem az el-
sők. Az a szent és erős hit vezeti e serény 
kezeket, hogy az emberek még mindig aján-
dékozni szeretnek: finom selyemruhácskákaf, 
ezüstnásfákat, piperésbabákat, hímzett tea-
melegítőket, festett porcellánokat, préselt bőr-
tárcákat, azt a sokféle apróságot, amely egy 
hasznot és kényelmet szerető társadalom haj-
tása volt é s talán le is zárul a mostani 
korszakkal. Az anyagok tisztelete nem min-
denen érezhető meg, de az ornamentális kedv, 
a játékos ötlet mindenen ott van. Első tekin-
tetre legsikerültebbek átlagban az ötvösmun-
kák, amelyek egy becsületes formaérzésnek 
s a mesterség tudásának beszédes bizonyságai 
minden kiállító művész munkáján. Viszont 
több nagyon életrevaló technika úgyszól-
ván egészen hiányzik a mostani vásárról, 

így például alig van képviselve a könyvkötés, 
amelynek iparművészeteéppúgy megérdemelné 
a komoly figyelmet, mint ahogy hálás fog-
lalkozás az anyagiak szempontjából is. Egy 
kicsit kevesebb batik és egy kissé több 
hasznos tárgy ezen az üvegszekrények szá-
mára készült vásáron is elkelt volna. De mind-
amellett nagyon melegen lehet ajánlani ipar-
művészetünknek ezt a mostani karácsonyi 
kiállítását is mindazoknak, akik pénzükért 
jót, finomat és ízléseset szeretnek vásárolni, 
még akkor is, ha másnak szánták. A kará-
csonyi vásár az idén is ingyen tekinthető 
meg mindennap délelőtt 9 órától l - ig, mint-
hogy a fűtési és világítási viszonyok a hosz-
szabb ideig tartó nyitvatartási nem engedik 
meg. Kivételt csak három napon — közvetlenül 
karácsony előtt december 20., 21. és 23. 
tesznek, amikor egész napon este 7 óráig 
lehet megtekinteni a vásárt. Természetes 
azonban, hogy minél előbb gondol valaki a 
közelgő karácsony szükségleteire, annál bő-
vebb anyagban válogathat. 

MŰTEREMKIÁLLÍTÁS. Hét művésznő és 

egy iparművész közös kiállítást rendez-
tek L. Gráber Mária műtermében újabban 
készült munkáikból. Mindaz,amit itt bemutattak, 
ha formailag s ötletesség dolgában nem meg-
lepő is, de jóízlésről tanúskodik s annak a 
bizonyítására alkalmas, hogy a nagy anyag-
hiány közepette is lehet találékonysággal 
csinos és kelendő iparművészeti holmikat 
csinálni. Mindegyik kiállító dolgaival s képes-
ségeivel bőven foglalkoztunk már itt. Azért 
csak röviden említjük meg, hogy Duschnitz 1 5 9 
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Piroska, Mándoki Rózsi, Pauspcrti Teréz és 
Schneider Klári batikjai ezúttal is a jávai 
technikának finom stílusérzésével készültek 
és sok színöröm van bennük. G r ó f József 
fafaragásai é s apró fa-dísztárgyai magyaros 
ízlésükkel kecsesek. Gráber Mária ezúttal is 
excellál az ezüstnek ékszerré, szelencévé, 
bonbonniérré való feldolgozásában s kivált 
kifűrészelt násfái nagyon szépek és gyűrűi-
nek van ódon és mégis modern szépségük. 
Schönteil Irénnek néhány magyarosan deko-
rált bőrkötése és bőrmunkája mellett kelle-
mesen tűntek fel Kozmáné Baumhorn Margit 
grafikai munkái, melyekben szellem és lendület 
van s kiváltképpen a meséskönyv naiv han-
gulatai számára való finom színérzés. 

SZAKIRODALOM 
APAPIRHIÁNY É S A MAGYAR IPAR-

MŰVÉSZET. A pósta egy vastag, majd-
nem kilós füzetet hozott nekünk a minap: 
szerencsés laptársunknak, a „Deutsche Kunst 
und Dekoration"-nak októberi füzetét. Meg-
számláltuk: százötven nyomtatott oldal a füzet 
tartalma. A legfinomabb simított papíron, vagy 
harminc műmelléklettel, köztük három több 
színben nyomott képpel jelent meg ez a szám. 
Magáról Lucián Bernhardnak egy lakásberen-
dezéséről húsz oldal képet közöl a német 
folyóirat, mintha csak azt akarná kifejezni a 
világnak, hogy íme, egy vesztes háború ret-
tentő vonaglásai közben is í g y tudja teljesí-
teni feladatait a német ipar. Aki a német 
művészeti folyóiratokat nézi, nem látja a 
háborút. S ugyanazon a napon szigorú figyel-
meztető írást is hozott a pósta, hogy ne ábrán-
dozzunk a lap terjedelmének növeléséről. 

1 6 0 Valami magyar papirközpont, vagy szaklap-

papiros- újság-központ, szóval a még uralkodó 
nagyhatalmasságok egyik nagykövete ellen-
jegyezte ezt a manifesztumot, mely egyúttal 
azt is rá akarta kényszeríteni a Magyar Ipar-
művészeire is, hogy ezentúl egy jobbminő-
ségű cipőpakoló-papirosan adja reprodukcióit. 
A közponf, amely ily szigorú ukázokban szól 
népeihez, igen súlyos miniszterelnöki rende-
letekre is hivatkozik és szemmelláthatóan 
ügyel arra, hogy még két oldallal se lépjük 
túl a kiszabott papírmennyiséget a jövőben 
sem. Ugyanakkor pedig, mikor a régi és köz-
hasznú folyóiratokat így megnyirbálják s 
elsorvasztják, ugyanez a nemes központ papi-
rost ád egész sereg új és valóban nem szük-
séges hetilapocskának. Vagy ki nem látja, 
hogy mily örvendetesen fellendült az utóbbi 
hónapokban a „leleplező" heti-zuglapirodalom. 
Ki nem látja, mennyi papiros van még Magyar-
országon az új é s modernköntösű Nick Carter-, 
Claude Farrére- é s Marlitt-irodalom olcsóbb 
s „legolcsóbb" könyvei számára? Ki nem 
érzi, hogy ennek a gyászos háborúnak s a 
békére való erőgyűjtésnek mily szoros tar-
tozéka az új élclapok megjelenésének elő-
mozdítása? É s hogy milyen igazán fontos 
közügy a színházba járó káposztáskofák szá-
mára minél több és bővebb színházi divaf-
és pletyka-revüknek megjelentetése. Ha a 
magyar közönség, a mi tanulni vágyó közép-
osztályunk, jó s ízléses tárgyakat kereső 
iparosaink soványnak és egyre ösztövérebb-
nek látják a Magyar Iparművészetet, — ebben 
az atyai gondosságban lássák a dolog magya-
rázaíát.Minél soványabbak lesznek a „háborús" 
kényszerűségből a kulturális folyóiratok, annál 
több papirost kapnak a leleplezésnek, a revol-
vernek, a traccsnak, az élcnek és a művelt 
külföldi rablőirodalomnak barátai. 

~ \ Z OROSZ NÉPMŰVÉSZET HALÁLA. 
•rA. (Eliasberg: Russische Kunst. München, 
Piper-Verlag.) Nem kell elhinni ennek a vé-
kony, kissé felületes kötetnek, hogy Orosz-
országban egészen meghalt a népművészet. 
Eliasberg többet is mond ennél, szerinte egé-
szen meghalt ott a művészet. Szép templo-
mok — mondja — 1700 óta nem épülnek. 
Addig — bizonyítja — virágzott az ikon- és 
freskofestés is. A profán építés virágkora késői 
empire-palotákban csendül ki. A modern fes-
tés már nyugateurópai befolyások alatt él 
tovább, finom esztétákban, mint Somoff, Benois 
vagy a ballett színes díszleteiben és kosz-
tümjeiben. Nép és művészet megszüntették 
a régi összetartozást s legfeljebb csak itt-ott 
találkoznak még, messzi északi kormányzó-
ságokban, Wologdában, Olonezben, egy-egy 
színes fametszetű lapon és hímzésen. A többi 
— a fafaragók ügyeskedése — mondja Elias-
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berg, inkább kiviteli tömegtermelés. Mindezt 
nem keli elhinni a könyv szerzőjének. Az orosz 
népművészet él s hogy még számkivetetten, 
nyomorban is mennyire elkísérte e szerencsét-
len nép fiait, fafaragásokon, fogolytáborok 
munkáin magunk is láttuk. S a festészet nem 
halt meg, csak másként él, mint azelőtt. Hogy 
hogyan: arról a német Sturm kiadványaiban 
láttunk meggyőző bizonyságokat és a der 
Blaue Reiter festő-körében: Archipenko, Kan-
dinskij, Chagall, az orosz paraszt szent és 
egyszerű áhítatával élik át a világ minden 
fenoménjét, vízióikban benne van a régi iko-
nok csodálatos megjelenítőereje s ma akár-
mennyire túlzóknak tartsák is őket, élén halad-
nak az ifjú Oroszország művészi forradalmá-
nak. Sőt talán az egész világ revolúciós ifjú-
ságának. 

P Á L Y Á Z A T O K 
momsomac^omampii i nmmi Tii m 

FELHÍVÁS IPARMŰVÉSZEINKHEZ, A há-
ború pusztítása rengeteg közszükségleti 

tárgyat semmisített meg. Magyarország, de 
egész Európa* iparát a hadianyagok termelése 
olyannyira lekötötte, hogy a háborús évek 
alatt a polgári szükségletek kielégítését el 
kellett hanyagolni. Most, amidőn a békés 
időszakba való átmenet korát éljük, foko-
zottabb mértékben arra kell törekednünk, 
hogy ezeknek a közszükségleti cikkeknek 
nagy hányadát magunk termeljük és ízléses 
előállításukat jó mintákkal céltudatosan elő-
segítsük. Minden eszközzel meg kell gátolni, 
hogy a tömegtermelés selejtes és ízléstelen, 
főleg célszerűtlen minták után történjék s ez 
most annál is inkább megokolt, mert anyag 
és munkaenergia tekintetében takarékos-
kodnunk kell. Gyárüzemeink legnagyobb 
hányada közszükségleti cikkek termelésére 
rendezkedik be s ezért sürgősen szükség 
van most új típusokra és kifogástalan minta-
darabokra. Feltétlenül azon kell lennünk, hogy 
e minták elkészítésénél az iparművészet is 
szóhoz jusson. Az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat e célból ezúton felhívást 
intéz a magyar tervező művészekhez, mu-
tassanak be ily használati tárgyakra vonat-
kozó vázlatokat, terveket, modelleket, hoz-
zanak célszerű és új ideákat. A Társulatnak 
az a szándéka, hogy szakértő bizottságot 
alakít, mely a legmegfelelőbb tervek után 
mintadarabokat készíttet. Ezután majd érint-
kezésbe lép a tömeggyártásra berendezett 
vállalatokkal és megállapodik velők a minták 
átengedéséért járó, a szellemi munkának meg-
felelő ellenértékben. Ezzel módot akar adni 
arra, hogy tehetséges iparművészek tudá-
sukat és leleményességüket értékesítsék s 

Mükó'-díszí tmény. Kunsts te inrel ief . 

egyben a közönségnek is praktikus és ízléses 
dolgokat juttassanak. Ilyen közszükségleti 
tárgyak volnának például vasból: szobában 
elhelyezendő központi fűtőtestek, szabadon 
álló kályhák, egyszerű lámpák, egyszerű, 
ízléses ajtókilincsek, más effélék. Fából: 
egyszerű asztal, szék, összeállítható és kom-
binálható polcok és egyéb bútorok lakás-
és irodaberendezés részére, a jó szellőzésre 
alkalmas egyszerű típusú, tömegtermelésre 
szánt ablakok és egyszerű ajtók stb. Háztartási 
felszerelések közül pl. kávé- és teafőző, egy-
szerű edények és evőeszközök, egyszerű 
cserepek és virágedények stb. A fentebb 
körülírt céloknak megfelelő rajzokat, model-
leket, vázlatokat 1 9 1 9 január hó 18-ig 
kell beküldeni a Társulat igazgatóságának. 
A Társulat egyelőre a rendelkezésére álló 
anyagi eszközökből 6000 koronát irányoz 
elő a tervek díjazására s lépéseket tesz, 
hogy az akció céljaira később is, a feladat 
fontosságának megfelelő pénzbeli fedezetet 
biztosítson. 

A IX. HADIKÖLCSÖN-PLAKÁTRA és a köl-
csön propagálására alkalmas hirdetési 

rajzokra hirdetett pályázatot a pénzügyminisz-
ter megbízásából az O. M. Iparművészeti 
Társulat. A közbejött nagy események miatt 
ugyan most már végképpen elmared a hadi-
kölcsön s ezért már nem kerülnek a falakra 
azok a plakátok, amelyek tervei felett október 
hó 1-én határozott a bíráló-bizottság. A plakát-
pályázat 2000 koronás első díját Haranghy 
jenő nyerte el, a második 1000 koronásat 
Balázsfi Rezső, 400—400 koronával megvá-
sárolták Bér Dezső, Biró Mihály, Földes Imre, 
Horváth Béla és Hosszú-Pintér Gyula, Kónya 
Zoltán és Dankó Ödön, Mannó Miltiadesz, 
Moldován Béla és Végh Gusztáv pályaműveit. 1 6 1 



jjmiiii • im m i • •kM̂ txrük* 

A hirdetési rajzok pályázói közül 500—500 
koronás díjat kaptak: Budai István, Pálfi 
Erzsi, Terschinszky Árpád és Tuszkay Márton. 
Megvásárolták Bálint Ferenc, Bér Dezső, 
Fejes Gyula, Örkényi Istvánné, Réfi Kády 
János és Szilasi József rajzait. 

AZ ERDÉLYI GYERMEKEKÉRT c. egye-
sület megbízásából az O. M. Iparművé-

szeti Társulat szűkebbkörű pályázatot hir-
detett propagandabélyegek terveire. A bíráló-
bizottság, melyben az Egyesületet Bartha 
Albert hadügyminiszter képviselte, Bárczy 
István elnöklésével nov. hó 24-én tartott 
ülésén döntött a beérkezett pályaművek felett 
és 800 koronás I. díjjal jutalmazta Örkény 
István pályaművét, a 600 koronás II. díjat 
pedig Haranghy Jenő pályaművének ítélte oda. 
200—200 koronáért megvásárolták Balázsfy 
Rudolf, Bokros Ferenc, Erbits Jenő, Diósy 
Antal, Fekete Oszkár és Szege Sándor, 
Kovács Erzsébet, Kozmáné Baumhorn Margit, 
Tábor János és Dankó Ödön pályaműveit. 
Valamennyi pályaterv 3 napig ki volt állítva 
az O. M. Iparművészeti Múzeumban. 

DÍSZES TAGSÁGI OKLEVÉL tervezetére 
hirdet pályázatot az O. M. Iparművészeti 

Társulat. Figyelmébe ajánljuk grafikus művé-
szeinknek az e füzet hivatalos rovatában közölt 
pályázati felhívást. 

IN MEMÓRIÁM 
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idekívánkozik, mert személyiségével s mun-
kájával igen sokat tett a magyar ízléskulrúra 
fejlődéséért. Nehéz volna megmondani, milyen 
vonatkozásban. Talán avval, hogy jó, szép 
és okos könyveket adott az ő könyvtára 
olvasóinak a kezébe. Talán irodalmi mun-
káival, melyek igen széles rétegek szociális 
gondolkozásának végső ideáljai gyanánt 
tűzték ki az otthonnak, a munkáslakóháznak, 
a vasárnapok művészetének, a képtárak s 
múzeumok demokratizálásának eszméit. Talán 
— s leginkább — azzal a nagyon komoly 
és évekig érlelt tervével, melyet Lajta Béla 
lett volna hivatva megvalósítani, de amely 
kettőjük közös tudásának s szorgalmának 
eredménye: a Fővárosi Könyvtár új palotá-
jának terveivel. Sok-sok megnevezhetetlen 
aprósággal, melyek mind az ő rendkívüli 
finomságig emelkedett intellektusának meg-

* nyilatkozásai voltak. Nem sokkal azelőtt, 
mielőtt ágynak dőlt, e sorok írójának még 
mutogatta azokat a könyvfedélterveket, melye-
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könyvsorozat részére készíttetett. Az ő tiszta 
precizitásával tudott ügyelni ily másoknak 
nem fontos külsőségekre is, mert a szellem 
és annak köntöse, a lényeg és a forma nála 
karöltve jelentek meg. Ébben a mi csendes 
propagálókban oly szegény társadalmunkban 
ő egymaga pótolta a hiányzó Ruskineket és 
a Van de Veldeket, a szobatudósoknak azt 
a termékeny s nemzedékekre ható típusát, 
akiknek tanítása nem írásaikból, hanem 
emberi mivoltukból árad legmelegebben. 

KOLO MOSER. A bécsi szecesszió tegnap 
még ifjú hősei lassan elhalkulnak. Közü-

lük a legjelentékenyebbek egyike, Kolo Moser, 
ötvenéves korában most követte azokat, akik 
mint Olbrich, Wagner Otló nagy forradal-
maik színteréről egy csendesebb hazába köl-
töztek. Éppen tíz éve, hogy friss, pezsgő, 
életvidám művészete teljességére emelkedett. 
A Kunstschau kiállításán lehetett együtt látni 
síkdíszítő ornamentumainak legszebbjeit: szö-
vet-, üveg-, porcellán-, tapéta-, plakát-mun-
káit és valamennyi közt a legjelentősebbeket, 
a Steinhofon levő kápolna számára készült 
üvegablakokat. Hoffmannak, az építésznek 
Moser, a díszítőművész volt legjobb s leg-
ismertebb harcostársa abban az új stílusban, 
melyet előbb a Ver Sacrum folyóirat, azután 
a Secess io című egyesülés, végül a Wiener 
Werkstatte képviselt. Világfias eleganciája, 
könnyed, sőt humoros egyénisége, a groteszk-
hez hajló modora adta meg alkotásai báját. 
Legerősebb hatással talán Klimt festészete 
volt rá s ennek az erősen dekoratív, mozaik-
szerűen lágy és csillogó képei s formái van-
nak Moser alkotásain az iparművészet nyel-
vére áttéve. Az utolsó években alig vett részt 
kiállításokon, csak keveset alkotott s majd-
nem kizárólag az iparművészeti iskolán való 
tanári foglalkozásának élt. S művészete, mely-
ben ar.nyi gyengédség, lebegő mozgás, élet-
kedv, melancholia és csendes sóvárgás volt, 
ez a kissé dekadens művészet lassan bele-
pereg a feledés nagy sírkamrájába. 

K R Ó N I K A 
IPARMŰVÉSZEINK FOGLALKOZTATÁSA. 
1 Az Iparművészeti Társulat vezetősége eddig 
is mindenl megtett, hogy azokat az ipar-
művészeket, akik nem önálló műhelyt vezet-
nek s nincsenek egy cég szolgálatába lekötve, 
munkához juttassa. Még fokozottabb mérték-
ben kötelessége ez most, amikor óráról-órára 
visszaérkezik a katonai szolgálatból a békés 
munkához egy sereg fiatal magyar iparművész. 
A legtehetségesebb és a legérdemesebb nevek 
mellett a pályájuk kezdetén levő, de kitűnően 


