
IPARMŰVÉSZEINK SZERVEZKEDÉSE 
í r t a v á g ó d e z s ő 

m a g y a r iparművészek 
szervezkedése — bár két-
ségtelen Magyarország 
forradalmi átalakulásától 
el nem választható — ré-
gi keletű. Évek óta és ál-
landóan iparművészein-
ket iparművészeti intéz-
ményeink hiányai foglal-

koztatják. Iparművészeink iskolai tanulmányaik 
befejezése után nélkülözik az iparművészeti 
nevelés alapját: a műhelygyakorlatot. Ezért 
gyakorló műiparosoknak alkalmatlanok, művé-
szeknek nem eléggé képzettek. Ha állami agyag-, 
kő-, fa-, fém- é s textilipariskoláink az ország-
nak azon a vidékein, ahol a műipari fejlődés 
minden előfeltétele megvan, ipartelepekkel, 
gyárakkal szoros kapcsolatban létesülnének, 
úgy magas kultúrával rendelkező ipari és 
iparművészeti manufaktúrák fejlődnének ki. 
Á magasabb iparművészeti nevelésnek e manu-
faktúrák lennének hivatott előkészítői. Ezek-
nek a manufaktúráknak sikerülne a minden-
napi élet használati tárgyainak mintaszerű 
gyártmányaival az iparművészeti ízlést az ott-
honokba bevinni, az iparművészetet fogyasztó 
közönséget arra nevelni, hogy iparművészeti 
igényét iskolázott iparművészek elégítsék ki 
é s a jó Iparosok jelentékeny csoportját kizá-
rólag az iparművészet szolgálatába állítani. 

Iparművészeink ezért azt kívánják, hogy 
iparművészeti intézményeink szellemét é s szer-
vezetét gyökeresen megreformálják, hogy az éve-
kig tartó háború miatt szünetelt ipari és iparmű-
vészeti termelés új rendjét műhelyeink,gyáraink 
é s üzemeink az új idők szellemében vegyék fel. 

Az iparművészetnek nagyobb néprétegek 
lesznek fogyasztói. Iparművészeinknek ezért 
világos, talán új kifejezésmódra lesz szük-
sége, hogy az új fogyasztókat céljainak meg-
nyerje. Az iparművészet hétköznapi megjele-
nés é s társadalmi művészet, így iparművésze-
tünk népszerűsítésével a művészet fogalmán 
sérelem nem esik. 

A magyar iparművészet jövője gazdasági 
é s társadalmi életünk új felépítésétől elvá-
laszthatatlan. 

* 

Az elmúlt esztendő november havában a 
„Magyar Iparművészek Testülete" nagygyű-
lésre hívta meg iparművészeinket. Az ipar-
művészek sorsáról, az iparművészet ügyéről 
kellett tanácskozni. E nagygyűlés iparművé-
szeti szakmák szerint képviselőket küldött ki 
azzal a megbízással, hogy a magyar ipar-
művészek részére egységes szervezetet léte-

sítsen. E kiküldöttek iparművészeinket alig 
három hét alatt szakosztályonként megszer-
vezték. A szakosztályok értekezletei é s a 
szakosztályok kiküldötteiből alakult bizottság 
tanácskozásai az alakuló szervezet alapsza-
bályaival keretet, a szervezet feladatainak 
pontos megjelölésével pedig tartalmat adtak 
a „Magyar Iparművészek Szövetségé"-nek. 
December hónap 22-én a szövetség alakuló 
nagygyűlése a következő egyhangú határoza-
tot hozta: „Hogy a magyar iparművészetet 
fejlesszük é s népszerűsítsük, hogy az ipar-
művészeti, az ipari és a háziipari nevelést 
gyökeresen megreformáljuk, hogy gazdasági 
érdekeinket érintő ö s s z e s kérdésekben minden 
hivatásos iparművész egységes akarata jusson 
kifejezésre és hogy az iparművészet ügyeinek 
egész területére az új idők szellemét vigyük 
be, a Magyar Iparművészek Szövetségét meg-
alakítjuk." 

A magyar iparművészek szervezkedésének 
egyik leglelkesebb, önzetlen harcosa, Fémes 
Beck Vilmos szobrász, a szövetség megala-
kulásánál már nem vett részf. Néhány nap-
pal később ravatalánál megilletődve búcsúz-
tak tőle művészbarátai. 

A magyar iparművészek szövetségével egy-
időben megalakult az Iparművészek Szakszer-
vezete. A szakszervezet célja az alkalmazásban 
lévő iparművészek munkafeltételeit megjaví-
tani. Kitűnő szervezettségüknek köszönhetik, 
hogy közvetlenül megalakulásuk után tag-
jainak munkanélküliségük idejére jelentékeny 
segélyt biztosítottak. A szakszervezet tag-
jai egyénenként beléptek a szövetségbe s így 
a magyar iparművészek szövetségének tag-
létszáma majdnem 300-ra emelkedett. A szö -
vetség a következő szakosztályokból áll: 
lakásművészef, díszífőfestészet, szobrász, fém-
művészet, üvegfestő és mozaik, kerámia, textil-
művészet, fonalas háziipar és hímzés, grafika, 
könyvkötészet és bőripar é s divafművészet. 
Minden szakosztály taglétszámának arányá-
ban tanácstagokat küld a szövetségfanácsba; 
az így beküldött tanácstagok az évi rendes 
nagygyűlés által megválasztott tíz tanácstaggal 
együtt alkotják a szövetség tanácsát. A szak-
osztályt érintő kérdésekben hozott határoza-
tokat a szakosztály kiküldöttei képviselik a 
tanácsban. Az általános iparművészeti érde-
keket érintő kérdéseket — a szövetségtanács 
tagjai sorából választott öttagú intézőbizottság 
kezdeményezésére — a tárgy természeténél fogva 
az állandó bizottságok készítik elő, mire a s zö -
vetségtanács azokat letárgyalja é s határozatait 
a szakosztályokkal kiküldötteik útján tudatja. 
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A szövetségben öt állandó bizottság műkö-
dik. Ezek a propaganda-, a gazdasági, a bí-
ráló-, a kiállítási és az ipari és iparművészeti 
nevelésügyi bizottság. A bizottságok négy-négy 
tagját a bírálóbizottság kivételével az évi ren-
des nagygyűlés választja. A bírálóbizottság 
két tagját a nagygyűlés két tagját a szak-
kérdésekre való tekintettel időről időre a szak-
osztályok küldik ki. A bizottságok ölödik 
tagja az intézőbizottság egy-egy tagja. 

A magyar iparművészek szövetsége tagjai-
nak foglalkoztatását célzó inunkatervezetet 
terjesztett fel a kereskedelemügyi minisztérium-
hoz, melyben felajánlotta közreműködését a 
munkás- é s kispolgári lakások, közös kony-
hák é s éttermek, fürdőházak, olvasó- és szó-
rakozótermek, orvosi rendelők és hospiciumok, 
bölcsődék és iskolák berendezései, valamint 
a mindennapi életben szükségelt használati 
tárgyak terveinek elkészítésében. A minisz-
térium ankétje e munkatervezetef a legnagyobb 
érdeklődéssel fogadta é s azt a miniszter-
tanácsnak elfogadásra ajánlotta. A szövetség 
máris megbízást kapott a szóban forgó ter-
vek elkészíttetésére s így a különböző szak-
osztályokból 130 iparművészünk jut munká-
hoz. E megbízás kitűnő példája a szövetség 
azon törekvésének, hogy nagyobb középítkezé-
sek berendezési terveit iparművészeink foglal-
kozási ágak szerint együttesen tervezzék meg. 

A szövetség beadványának további során 
kerámiai, fafaragó, intarziavágó, esztergályozó, 
fényező é s aranyozó, fémművészeti, fonalas 
háziipari és hímzés, ruhavarró é s kalapdíszítő 
szövetségi műhelyek berendezését és ipar-
művészeink termelését értékesítő gazdasági 
szerv létesítését kéri. E műhelyek felállítá-
sára irányuló tárgyalások igen biztatók és 
iparművészeink a legjobb reményekkel néz-
nek e kérdések kedvező elintézése elé. A föld-
művelésügyi minisztérium a szövetség textil-
művészettel é s divatművészettel foglalkozó 
tagjai részére a kereskedelemben nem kap-
ható selyem-, textil- é s gyapjúnyersanyagot 
bocsájtoff rendelkezésére, a lakásépítési tanács 
elnöksége pedig négy diákszálló berendezési 
terveinek elkészíttetését bízta a szövetségre. 

Iparművészetünkre — építészetünk mellé 
rendelve — a közlekedés, az ipari és mező-
gazdasági felepek, a munkáskolóniák, a kis-
lakások, a kertvárosok, általában a város- és 
községpolitika új é s megnagyobbodott felada-
tainak megoldása vár. A magyar iparművé-
szek szövetsége ezért egy memorandum elké-
szítésén dolgozik, hogy ezzel lehetővé tegye 
iparművészeinknek a kereskedelemügyi, a föld-
művelésügyi és népjólétügyi minisztériumok-
ban és a fővárosnál a közel jövőben kivitelre 
kerülő társadalmi irányú feladatokban való 

2 0 közreműködését. A szövetség úgy ezen minisz-

tériumokhoz és a fővároshoz, mint a vidéki 
városok tanácsaihoz iparművészeti szakelő-
adóknak beosztását fogja kérni. 

A szövetség propagandabizotfsága az ipar-
művészeti társulat újjászervezésének munká-
jában vesz részt. A gazdasági bizottság nagy 
körültekintéssel adja ki a kereskedelemügyi 
minisztérium megbízásait. A tervek elkészíté-
sével minden esetben azokat az iparművésze-
ket bízza meg, akik eddigi munkásságukkal 
igazolták az egyes feladatok elvégzésére való 
rátermettségüket. Előkészíti a szövetségi mű-
helyek felállítását és a műhelyek részére ter-
melési és értékesítési szabályzatot dolgoz ki. 
Javaslatot készít az iparművészeti alkotások 
szellemi tulajdonjoga védelmének biztosításá-
ról. Pályázati szabályzatot dolgoz ki, mely a 
pályadíjon kívül a tervezőművésznek az érté-
kesítési haszonban való százalékszerű része-
sítését fogja biztosítani és gondoskodik a 
szövetség tagjai nyugdíjügyének megalkotá-
sáról. A bírálóbizottság állapítja me^ a keres-
kedelmi minisztérium részére készülő tervek 
feltételeit és irányítja azok elkészítését. A kiál-
lítási bizottság gondoskodni fog arról, hogy 
a szövetség tagjait foglalkoztató társadalmi 
irányú feladatok megoldásait alkalmas helyen 
a nagy nyilvánosságnak bemutassák. 7. beren-
dezési és használati tárgyaknak előállítását 
figyelemmel a rendelkezésünkre álló anya-
gokra és speciális munkaviszonyainkra szak-
szerű előadásokkal fogja ismertetni. Az ipari 
és iparművészeti nevelésügyi bizottság meg-
vitatja a szakbeli oktatásügyet érintő ö s s z e s 
kérdéseket, hogy az ipari é s iparművészeti 
nevelés új munkájában részt vegyen. 

Az előadottakból látjuk, hogy iparművé-
szeink erős akarattal viszik előbbre a magyar 
iparművészet ügyét. Elhatározásuk iparművé-
szetünk jövőjére döntő hatású lehet. Arra kell 
törekedni, hogy iparművészetünk egész terü-
letén, minden helyre az arra való ember jus-
son. A szövetség jogosan megköveteli veze-
tőitől, hogy önzetlenül é s rátermettséggel 
képviseljék a magyar iparművészek ö s s z e s -
ségének érdekeit. 

Sokat kell dolgozni. A szövetség minden 
hivatásos iparművészt munkára szólít. 
* * * 

Az anyag fontosságát a laikus alig érzi. Általában 
azt hiszik, a művész szabad tetszésére kell bízni, hogy 
anyagával csinálhasson, ami neki tetszik. Pedig ez tévedés. 
Ha akadtak is olyan ügyeskedők, kik csodadolgokat tudtak 
formálni, igazi, nagy művészek nem voltak, csupán 
virtuózok. Komoly művész sohasem akar erőszakot elkö-
vetni anyagán és nem törekszik oly hatásokra, melyek 
ellentétesek az illető anyag természetével. Ő anyagával 
dolgozik, nem pedig ellene. Hatásait is az anyag sajátos-
ságának szemmeltartásával hozza ki és barátjává, szövet-
ségesévé avatja a matériát, nem pedig tehetetlen szol-
gájává aljasltja azt. R. M. P. 
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K R Ó N I K A 
MŰVÉSZETI KORMÁNYBIZTOSSÁG. 

A Nemzeti Tanács művészeti szakosz-
tálya a múltkoriban gyűlésre hívta össze 
tagjait: a magyar művészet hivatott kép-
viselőit. Az összejövetel és megbeszélés 
tárgya a művészeti ügyek független intézmény-
körébe való tömörítése volt, amelyet annak-
idején egy új minisztérium: a magyar szép-
művészeti minisztérium felállításával é s meg-
szervezésével óhajtottak elérni. Időközben 
azonban a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumot széjjeloszlották s a vallási és köz-
oktatási ügyek különválása után se politikai, 
sem egyéb szempontokból nem látszott kívá-
natosnak még egy harmadik főhatóság meg-
teremtése. A Nemzeti Tanács szakosztálya 
tehát arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a művészetek egész körét felölelő kormány-
biztosi hivatal felállítását kéri a kormánytól. 
A mindvégig magas színvonalon mozgó vita 
egyes pontjaihoz lapunk hasábjain hozzá-
szólunk s néhány — nézetünk szerint — 
fontos körülményre hívjuk fel az intézőség 
figyelmét. A kormánybiztosság feladatát töké-
letesen csak úgy végezheti, ha a leghivatottabb, 
bevált szakerők bevonásával kezdi működését, 
amely kiterjedne a művészet ö s s z e s ágainak 
egységes vezetésére. Szükséges és fontos, 
hogy azok a férfiak, akiknek a kezébe kerül 
hazánk művészeti kultúrájának jövendő sorsa, 
szinte emberfeletti önzetlenséggel és soha 
nem lanyhuló munkakedvvel állják meg a 
helyüket. Tapasztalásból tudjuk, hogy nincs 
az adminisztrációnak olyan ága, amely nehe-
zebben és több körültekintéssel volna vihető. 
Bennünket különösen az a felszólalás érde-
kelt, amely az ankéten a művészeti nevelés 
ügyét tárgyalta. Azét a nevelését, amely 
ma százfelé szétszórva kellő eredményre nem 
vezethet s amely kell hogy összpontosíttas-
sék.hogy egységes programmja legyen s hogy 
ezt a programmot tényleg belevigyék az életbe, 
nehogy papiros-malaszt váljék belőle is. Iskolai 
é s egyéb könyvek művészi kiállítása, kitűnő 
szemléltető képek, iskolaépületek művészi 
berendezése, a művészeti ismeretek közlése: 
mind valamennyi olyan feladat, amely sürgős 
megoldásra vár. Szakemberek egész serege 
juthatna így munkához és kenyérhez, amellett 
a jövendő generációt elsőrendű fogyasztóvá 
nevelhetnénk, amely egymaga biztosítaná a 
magyar művészet egyetemes virágzását. Tud-
juk, hogy Magyarország sorsa nagyon meg-
nehezedik és ha ellenségeink jogtalan törek-
vései teljesülnek, akkor területe és népessége 
összezsugorodik. Ezt ma — sajnos — tűrnünk 
kell. De meddő, semmibenéző fatalizmus helyett 

keményen kell azon dolgoznunk, hogy kultú-
ránk Európa keletén vezető helyét megőriz-
zük. Ennek megőrzése nem művészeinken 
múlik. Művészi erőnk van nagyon elegendő, 
viszont a közönségünk művészi érzéke nagyon 
fogyatékos, éppen ezért közömbös, meg nem 
értő tömegként áll az alkotások, a művészi 
munka eredménye előtt. De nem csoda, mert 
a kevesek kivételével senki se törődött a 
nevelésével s ez a nemtörődés szügségképpen 
a mai állapotokat kellett hogy eredményezze. 
Ennek megváltoztatására kell egy széles-
vonású, nagy látókörű művészeti nevelés-
politika, amelynél az legyen a legfőbb parancs, 
hogy csak előrevinni, de nem kompromittálni 
lehet. Egyetlen balfogás végzetes eredményre 
vihet. Van azonkívül valami, amire gondol-
nunk kell, mert a nagy tömegek ízlésének 
nevelésénél szerepük alig mérhető. Ez egy-
részt az államnyomda, másrészt a pénzverő 
Ugye. Államnyomdát és pénzverdét ki kellene 
venni a pénzügyminisztérium kezéből, amely 
minden szakmabeli kiválósága mellett is arról 
híres, hogy a meg nem értése folytán vég-
telenül rideg és fukar volt minden művészi köve-
telménnyel szemben. Ezért és elsősorban csak 
ezért legcsúnyábbak a mi állami nyomtat-
ványaink és bélyegeink s ezért a legutolsó 
minden ércpénzünk. Pedig bélyeg, bankó és 
aprópénz többet használhat a magyar kultúra 
ügyének, mint sok meg nem értéssel ablakon 
kidobált millió. Tény az, hogy a magyar 
államnyomda felszerelése hiányos, mint ahogy 
az is bizonyos, hogy a nyomda vezetősé-
gének ebbeli előterjesztései vagy évekig elin-
tézetlenül hevertek, vagy tudatlanság révén 
a legridegebb elutasításban részesültek. Az is 
végtelenül szomorú, hogy pénzverőműhelyünk 
mostani felszerelésével és személyzetével nem 
alkalmas arra, hogy művészi feladatokat bíz-
zunk rája. Ezért kell plakett- és éremművé-
szeinknek sokszorosításra szánt alkotásaikat 
külföldre, Ausztriába küldeniük s ezért szi-
várog ki — ahelyett, hogy termékenyítőleg 
bennmaradna — a pénzünk. Hogy ez gazdasági 
szempontból is mennyire káros, azt döntsék el 
mások. A külföldön ez egészen másképp törté-
nik. Csak találomra veszünk elő néhány példát s 
a nyomdák terén utalunk a szentpétervári é s a 
bécsi államnyomda termékeire. Ez a két igazán 
elsőrangú műintézet gyönyörű bankjegyeivel, 
bélyegeivel, sorsjegyeivel, a művészi repro-
dukciók legtökéletesebben kivitt tömegeivel 
mindennél jobban bizonyítja, hogy mire képes 
az állam, a kormány, ha akarja és ért hozzá. 
Az érem és plakett terén talán élég, ha a 
párisi állami pénzverőműhelyre emlékezünk. 
Arra a mintaszerűen vezetett állami üzemre, 
amely a francia pénzt formájában nemessé 
és ízlésessé tette s ahol az állami tekintély 2 1 



minden veszedelme nélkül a Charpentier, 
Chaplain és Roty apró remekei készültek é s 
készülnek. Erről é s ezekről elmélkedvén, — 
nem tehetünk róla — az a hitünk, hogy mindig 
a kertésztől függ, vájjon szárba szökik-e a 
keze alatt a virág, avagy csak dudva lesz 
belőle. 

* 

Lapunk zártakor értesülünk arról, hogy a 
kormány a képzőművészeti, iparművészeti 
s általában a művészeti nevelés ö s s z e s 
ügyeinek vezetésére kormánybiztosi hatás-
körrel jeles festőművészünket, K e r n s t o k 
Károlyt nevezte ki. A Nemzeti Tanács művé-
szeti bizottsága előtt kifejtett programmja 
szerint az új kormánybiztos a művészi neve-
lést kívánja megreformálni. Elsősorban a 
képzőművészeti főiskoláról szólva, ott a mű-
vészi szempontok erősebb érvényesülésére 
fog törekedni; az iparművészeti iskolában 
pedig a műhelymunka intenzívebb gyakorlá-
sában látja az iskola főhivatását. A teljesen 
célttévesztett Képzőművészeti Tanács helyébe 
a Nemzeti Tanács művészeti bizottságának 
tagjaiból alakítandó szakbizottságoknak meg-
felelő hatáskörrel való ellátását tartja helyén-
valónak. A művészeti célokra szánt, de ez 
idő szerint még nem helyesen felhasznált 
alapok é s alapítványoknak a modern köve-
telményeknek megfelelő felhasználása érde-
kében megteszi a szükséges lépéseket. 
Általában pedig azon lesz, hogy a magyar 
művészi erők mennél jobban érvényesüljenek. 
A kormánybiztos programmját a művészeti 
egyesületek é s intézmények képviselői rokon-
szenvesen fogadták s kétségtelen, hogy ő 
teljes mértékben számíthat a művészi körök 
lelkes közreműködésére. Bizalommal é s rokon-
érzéssel nézünk mi is a kormánybiztos műkö-
dése elé s kívánjuk, hogy nehéz, kényes ugyan, 
de nagyjelentőségű új munkakörét mennél 
eredményesebben tölthesse be. 

PETRIK ALBERT FÉNYKÉPGYŰJTEMÉ-
NYE. Galíciában, nyári napsütésben, egy 

ragyogóan szép délután lefeküdt a gyepre 
Petrik Albert. Á keze még akkor is görcsö-
sen szorongatta a fegyvert, amelyet nem adott 
oda a muszkának. Honvéd volt, meghalt s a 
halálával nemcsak egyetlen emberi életnek 
szakadt vége, de veszendőbe ment vele egy 
egész csomó magyar érték. 

Petrik Albert egyike volt a legszebben élő 
embereknek. A lakása valóságos múzeum, 
antik pohárszéke tele plakettekkel, régi porce-
lánnal, tarka, színes üvegpohárral, megsárgult 
csipkével é s elefántcsont-legyezővel. Apró 
miniatürképekkel, érmekkel a kezében órák-
hosszáig elüldögélt 3 úgy nézte őket csodála-
tosan tágranyílt gyermekszemmel, hogy szinte 

megható volt. Szerelte az otthona minden 
egyes darabját, de mégsem azokra volt büszke. 
Egész életét szinte fanatikusan arra áldozta, 
hogy mentől több művészi fényképe legyen, 
mert mestere volt a kamarának. 

Azt a célt tűzte maga elé, hogy Magyar-
ország minden szépségét megörökítse a leme-
zeken. Megörökítse úgy, hogy nyerjen vele a 
kultúránk. Rengeteget tanult é s dolgozott é s 
szinte természetes, hogy mint építésznek első-
sorban építészeti emlékeink tömege volt a 
szerelme tárgya. Vagyona é s ideje is akadt 
a hónapokon keresztül való kóborlásra s 
amikor barátai köréből időnként eltűnt, biz-
tosra vehette akárki, hogy vagy a Felvidéken, 
vagy a Dunántúl, vagy Erdélyben jár faluról 
városra, avagy Dalmácia tornyait cirógatja 
végig a szemével. Eldugott, ismeretlen reme-
kek egész sorát kutatta fel, Pest-Budának 
minden házát, szobrát, kútját, kapuját, orom-
díszét, erkélyrácsát úgy ismerte, mint senki 
más s amikor megjelent öt könyve a régi 
Budapest művészetéről, az emberek elbámul-
tak azon, hogy palotáktól temetőkig mennyi 
szépség előtt mentek el idáig behúnyt szemmel. 

Negyedfélezerre rúgott a fényképei száma, 
amikor a hadak útjára lépett. Teljes sorozat-
ban régi műemlékeink, kolostorok, templomok, 
íemplomkastélyok, várak, főúri lakok, nemesi 
kúriák, az ö s s z e s magyar városok minden 
műbeccsel bíró épületei, azok részletei, nyil-
vános emlékek é s temetők mind együtt vol-
tak. Néprajzi ráritások — és Dalmácia. Mert 
a mienknek tartotta s dehogy is gondolta, 
hogy veszendőbe megy a magyar tenger 
A képeit, lemezeit jobban féltette a szeme-
fényénél s akik: művészek, írók, amatőrök 
ismerték őket, azok tudták, hogy pótolhatat-
lan kincs rejtőzik a Petrik-gyűjteményben. 

Mindig az volt a terve, hogy kiadja őket. 
De amikor hazai vagy külföldi kiadókkal tár-
gyalt, azok válogattak az anyagban s üzleti 
szempontból meg akarták bontani a gyűjte-
mény egységét. Ebbe pedig nem ment bele. 
Nem lévén szüksége pénzre, sohase kellett 
megalkudnia s így minden maradt a régiben 
s a képek — nemcsak tárgyuknál, de kidol-
gozásuknál fogva is művésziek — tovább 
maradtak kartonburkaikban s nem válhattak 
közvagyonná. Ahhoz az elvéhez, hogy gyűj-
teményének együtt kell maradnia, annyira 
ragaszkodott, hogy amikor elment katonának, 
családjának s a jő barátainak meghagyta: ha 
valami baja történnék a harcmezőn, ne enged-
jék képei sorozatának széjjel hordását, meg-
csonkítását. 

Baja történt. . . s minden úgy történt, ahogy 
akarta. Amikor mindenét önként dobra ütötték, 
a fényképekre is akadt nagyon sok vállal-
kozó. Az Országos Magyar Iparművészeti 



Társulat — amely ismerte azt az óriási kultúr-
értéket, amelyet a magyar művészet é s műve-
lődés szempontjából a Petrik-gyűjtemény kép-
visel — az örökösökkel megegyezett s a tel-
jes anyagot, nemcsak a felvételeket, de az 
ö s s z e s lemezeket is kizárólagos szokszorosí-
tási joggal magához váltotta. Ma már vala-
mennyi a Társulat tulajdona s mint ilyen, 
megbecsülhetetlen érték nemcsak a mult, de 
a jövendő szempontjából is. 

A Társulatot a vásárlásnál az a cél vezette, 
hogy a képekben szokatlanul nagy tudással 
é s művészettel összegyűjtött anyagot együtt 
tartsa é s alkalmas módon ismertesse. Hogy 
ránevelje a publikumot arra: mennyire szép, 
mennyi kultúrával átitatott a magyar föld. De 
túl ezen a feladaton, lehetővé akarta tenni 
a társulat intézményeknek, iskoláknak, tudó-
soknak é s művészeknek, íróknak azt, hogy 
legyen hová fordulniuk, amikor munkálkodá-
suk kapcsán szükségük van arra a — külö-
nösen ma egyszerűen megszerezhetetlen — 
adathalmazra, amelynek összegyűjtéséhez csu-
pán önzetlen, független, semmi mással nem 
foglalkozott egész emberi élet szükségel-
tetett. 

Valósággal kulturális mentőmunkát vég-
zett a Társulat, amikor Petrik Albert féltett 
drágaságait a vagyona részévé tette s ha 
olyanok lesznek viszonyaink, hogy méltó kön-
tösben adhatja valamennyiünk kezébe, többet 
é s becsesebbet dolgozott, mint sokan, akik 
elméletek ködébe tévedve, köteteket írtak ö s s z e 
meddőn a magyar kultúráról. A Magyar Ipar-
művészet hasábjairól néhány Petrik-képet 
ismernek már olvasóink. Morzsányi ízelítőül 
szolgálnak csupán ahhoz képest, ami most 
jutott a Társulat kezébe. m . 

* 

A Iparművészi Társulat felkérte az Iparmű-
vészeti Múzeumot, hogy a Petrik-féle fénykép-
gyűjtemény egész anyagát a múzeum helyi-
ségeiben kiállítsa. A múzeum igazgatósága 
készséggel vállalta ezt a feladatot é s köny-
nyen áttekinthető csoportosításban mutatja 
be a gyűjteményt, mely hétfőt és pénteket 
kivéve naponta 9 — t - i g ingyen megtekinthető. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét erre a nagyon 
érdekes é s tanulságos kiállításra. 

A MODERN GYŰJTŐ. Amit most elmon-
dunk, azt a Majovszky Pál modern por-

cellángyűjteményének néhány bemutatott da-
rabja kapcsán cselekedjük. Az életbe bele-
kapcsolódó, frissen és elevenül szép ipar-
művészetnek az az érdeke, hogy mentől több 
megértő, megérző amatőrje legyen. Olyan, 
aki nem a múltban él, nem régen elporladt 
művészek kalmárboltba került alkotásait rakja 
halomba, aki nemcsak a kereskedő nyeresé-

gét gyarapítja, de aki szeretni, becsülni tudja 
művészkortársát s a saját életének szükség-
szerű kiegészítő részét látja azok alkotásaiban. 
Az ilyen gyűjtőtipus az, amely nélkül se 
modern művész, se modern művészet meg 
nem élhet s azok, akik különben egészen tisz-
teletreméltó indokokból az antik műtárgyak sze-
relmesei, gondolják meg: gyönyörködhetnének 
gyűjteményük legszebb darabjaiban, ha annak 
idején nem lettek volna mecénások, akiknek 
ízlése é s pénze hatalmas erőforrásként állott 
korabeli művészek és iparosok háta megett. 
Nézze meg az olvasó Kopenhága, Sévres, a 
hollandusok, németek, apró remekeit é s gon-
dolkozzék el velünk együtt azokon a kér-
déseken, amelyeket most csak éppen hogy 
megérintünk. A művészet olyan, mint valami 
folyton növekvő, végeláthatatlan, örökéletű 
viráglánc, amelynek szemei szorosan egy-
másba kapcsolódnak. És ohogy nem lehet 
semmiféle erőszakkal széjjelszaggatni a kap-
csolatukat, épp úgy nem lehet tovább nem 
fűzni. Ha másért nem, hát azért, mert a 
művészet örökéletű s az emberfia esendő. 
Az esendő ember véges élete úgy lesz min-
deneken diadalmaskodó, ha serényen dolgozik 
kiválasztottjai útján a művészet, művelődés 
láncának továbbfűzésén. Amelyik generáció 
nem éli ki magát bátran a saját megszabott 
időterében, az kulturális szempontból meddő 
volt, gyáva és méltatlan a létére, amely vissza-
felé-kacsintásával akadályokat gördít a ha-
ladás, a tökéletesedés útja elé. Antik és mo-
dern művészek termékeit ha vizsgáljuk, hagy-
juk egy pillanatra figyelmen kívül a gyermek-
korunk óta belénk rögzített hivatalos meg-
állapítások özönét. É s hirdessük mint igaz-
ságot azt, hogy minden művészeti alkotás a 
művész, az anyag és a vele való elbánási 
mód: a technika kiválóságán é s becsületes-
ségén alapszik. S ha ez igaz, mintahogy 
igaz, akkor a modern művészet termése az 
antiknál különb. Az kell, hogy legyen, mert 
ma nincs az az igazán elsőrangú művész-
ember, aki az anyagok pazar halmaza "mellett 
a régiekhez képest szédületesen fejlettebb 
technika segítségével jobbat ne alkothatna. 
Idegenül, bénán állanunk a saját életünk 
művészeti megnyilvánulásaival szemben nem 
lehet. Nem lehet, mert a magunk ábrázata 
tükröződik belőle és nem szabad, mert kul-
turális, tehát szociális kötelességeink is van-
nak. Beszélhet akárki akármit, nem terem 
sehol se modern művészet, se modern 
iparművészet, ahol nincsenek velük együttérző, 
dolgozó, a szépet szerető, modern esztétalelkű 
gyűjtők, ha nincs közönségük, amely felszívó, 
hálás talaja művész é s iparos embertársainak, 
akiknek egyetlen hibájuk talán csak az, hogy 
még élnek. 



BIRÓ MIHÁLY PLAKÁTJA. A kiváló, sok-
oldalú és igen termékeny művésznek, 

akinek művészetével lapunk 1913. évfolya-
mában bőven foglalkoztunk — ezúttal a 
forradalmi időkben napvilágot látott igen 
figyelemreméltó és jellegzetes négy plakátját 
mutatjuk be. Kettős okunk van rá. Elő-
ször mert komoly művészetet reprezentálnak, 
másodszor mert a Magyar Iparművészet ren-
deltetésének korlátain belől a folyton forrongó, 
változó életnek, az időnek is hűséges kró-
nikása. A plakátokból Biró Mihály egyénisége 
sugárzik ki. Ez az egyéniség energikus, 
folyton forrongó, izzó és végtelenül szuggesz-
tív erejű. Grafikus művészeink közül nincs 
senki, aki ezen a téren mérkőzhetnék vele, 
mert a Biró-plakátok a belőlük sugárzó, 
féktelen temperamentum révén elsőrangú pro-
paganda-eszközök. Ez volt az oka, hogy 
annakidején némely plakátját — köztük a 
Népszaváét — eredeti kompozíciójával nem 
Is engedték a nyilvánosság elé, viszont ezért 
is keltett a Biró Mihály művészete a kül-
földön megérdemelt figyelmet é s érdeklődést. 
Elég, ha itt arra a két tényre utalunk, hogy 
a Társulathoz a nemzetközi érintkezések 
idején sűrűn érkeztek külföldi múzeumok 
megkeresései, amelyekben a plakátokból gyűj-
teményük számára példányokat kértek s hogy 
a kiváló szaklap, a : Das Plakat állandóan 
közölte alkotásainak sorozatát. 

KARDOS BÖSKE. Talán hat éve, hogy elvé-
gezte az Iparművészeti iskolát és eljutott 

odáig, hogy egy képe bekerült a Műcsarnok 
téli kiállítására és néhány hímzése az Ernszt-
múzeurn folyosójának vitrináiba. Közben vagy 
százötven képet festett, vagy tizenötször állított 
ki különböző bazárokon és elárúsítóalkalma-
kon hímzéseket és szövött munkákat, olya-
nokat, aminőhöz hasonló értékűeket ma öten 
sem csinálnak Európában. Nem túlzás, amit 
mondok: a világ öt legjobb textilművésznője 
közé számítható Kardos Böske. Jellemző a 
magyar napisajtó kritikai színvonalára, hogy 
eddig összesen mintegy nyolc és félscrban 
említették meg az ő tevékenységét a hat év 
alatt. S jellemző arra a közönségre, melyet 
ez a napisajtó u z orránál fogva vezet, hogy 
e hat év alatt aligha' adott el tizenkét darab 
hímzést Kardos Böske. Nem tudom, mi történt, 
vagy mi történik azokkal a színektől égő, 
egészen egyéni technikával készült hímzé-
sekkel, melyekbe beleálmodja az ő gyengéd 
lírájának, az ő csodás és meghatott lelkének 
emanációit. Nem tudom, kiknek osztják szét. 
Csak azt sejtem, hogy van egypár magányos, 
nagyon finomult ember, akik mikor reánéznek 
az ő Mater dolorosaira, az ő furulyázó pász-

2 4 toraira, az ő isteni báránykáira, az ő somogyi 

gyermekségének mélázó emlékeire, nagy ünne-
pet éreznek a szívükben és maguk is havas 
kunyhókra és betlehemi éjszakákra és csen-
des zsolozsmákra gondolnak. Nem tudom, 
mondom, kik. váltották magukhoz ezt a pár 
tucat kézimunkát, melyért valamikor amatőrök 
fognak versenyezni úgy, ahogy ma egy petit 
pointérf, vagy egy biedermeier háziáldásért 
öklözik egymást. De szomorúan jellemző, hogy 
ebben a városban, melyben a nők tízezrével 
dilettánskodnak s mindenki vagy hadimillio-
mos, vagy annak iparművészettel foglalkozó 
felesége, illetve leánya, azt sem tudják, mi 
fán termett Kardos Böske. Kiábrándító, hogy 
ott, ahol a modern építészek és lakberendezők 
még a háború alatt is százával, ezrével szál-
lították a teljes fővárosi kényelmet és pom-
pát, immár a hatodik kiállítás vitrinjeibe 
teszik meg körforgalmi útjukat az ő tarsolyai, 
párnái, falikárpitjai, vitrázsai. Ha újságíró-
sógorsága, ha lipótvárosi társnője, ha költő-
pártfogója, vagy klubgazda háziura volna, 
ma már autók állnának a műterme alatt és 
az emberek úgy dicsekednének barátságával, 
mint Coolidge tanáréval, — de így hálával 
kell adóznia Ernszt Lajosnak és Lázár Bélá-
nak, hogy egy sarkot kijelöltek neki, hogy a 
hátsó lépcsőn feljöhetett ide, az arrivék, a 
halhatatlanok, a lebélyegzett értékek közé. 
Természetes, hogy megint csak nem fognak 
róla tudomást venni, vagy ha igen, hát a 
leggyöngébb dolgait, a székeit fogják meg-
csodálni. Mert különös és ennek az érthetetlen 
városnak a pszichológiájához tartozik, hogy a 
képzőművészetben már az expresszionizmus-
nál tart, de az iparművészetben még a bútor-
szövetkezeti ízlésnél. A festőink már nemcsak 
emlékszobrokat kapnak és nemzeti szemfödőt, 
hanem megélhetést is, az iparművészeink pedig 
még az éhenhalással küzdenek, mialatt a kül-
földi folyóiratok boldogok, ha közölhetik alko-
tásaikat. Ez pedig nem kritika akart lenni 
Kardos Böskéről, aki különben felette áll ipar-
művészetében a kritikának, hanem megemlé-
kezés arról a magyar polgári társadalomról 
és ítélőszékéről, amely eddig itt a művészet 
„mecénása" volt. És talán csak egy elhaló 
méla sóhaj ama nagy fogadkozások közepette, 
melyek ma hangzanak arról, hogy el kell végre 
kezdeni a népet művelni. Nádai Pál. 

ROKKANTAK GYERMEKJÁTÉKAI, AZ ipar-
művészeti Társulat karácsonyi bazárjában 

talán a legkapósabb holmik azok a pompás 
gyermekjátékok voltak, melyek a Hadigondozó 
Hivatal pozsonyi rokkantintézetéből származ-
nak. Nem először kerültek bemutatóra ezek 
a játékok, de ma már oly művészi ízléssel s 
technikailag is olyan szolidan készülnek, hogy 
játékiparunkban határozottan számottevők ezek 



20. Ziizer Hajnalka: F a j a n s z szobrocskák. 20. Aurora Zilzer : Fayencef iguren . 20. Mlle A. Zi lzer : F i g u r i n e s en faíence. 
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21—22. S o m o s I s t ván : Fes te t t f a já té -
kok. Készültek a pozsony i rokkant -
műhelyben . 

2 1 - 2 2 S t . S o m o s : Bemal te Holz -
sp ie lzeuge . Ausf . Inva l idenwerks ta t t e 
in P o z s o n y . 

21—22. Jouets co lor iés en bois . É x e -
cu té s par l 'école des inval ídes de 
gue r re á P o z s o n y . 
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23—24. Lénárd Imre f é s S o m o s Ist-
ván : Festet t fa já tékok . Készül tek a 
p o z s o n y i rokkan tműhe lyben . 

23—24. E. Léná rd + und S t . S o m o s : 
Bemal te Holzspie lzeuge . Ausf . Inva-
l idenwerks ta t te in P o z s o n y . 

23—24. Jouets color iés en bois . É x é c u -
tés par l 'école des inval ides de gue r re 
á P o z s o n y . 
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2 8 25—26. Biró Mihály : P laká tok . 25—26. M. Biró : P lakate . 25— 26. Aff iches . P a r M. Biró. 



27 —28. Biró Mihály : Ujságp laká tok . 27 —28. M. B i r ó : Ze i tungsp laka te . 27—28. Aff iches . Pa r M. Biró. 2 9 



29— 34. Kiss Fe renc : Domborí to t t pla-
kettek é s két d r á g a k ö v e s melltű. 

29 — 34. F . K i s s : Get r iebene Plaket ten 
und zwei s i lberne Brus tnade ln . 

29—34. P laque t t e s et biioux en argent 
r epous sé . Pa r F . Kiss. 



35 —39. Kiss F e r e n c : Domborí tot t pla-
ket tek, tálak é s lámpa. 

35—39. F. K i s s : Get r iebene Plaket ten, 35 —39. P laquet tes , coupes et aba t - j ou r 
T a s s é n und Lampe . en a rgen t r epous sé . Pa r F. Kiss. 



40 —43. Kiss F e r e n c : E z ü s t dobozok 
és gyümölcs ta r tó dombor í to t t d ísz í -
tésekkel . 

40 —43. F . K i s s : S i lbe rne Dosen und 
F r ü c h t e n t a s s e mit ge t r i ebenen Ve r -
z ie rungen . 

40—43. B o n b o n n i é r e s et coupe en 
a rgen t r e p o u s s é . Pa r F. Kiss. 



a munkák. A népies genrealakokban nemcsak 
szfn, mozgás és elevenség van, hanem bájos 
gyermeki humor is. A régi székely paraszt-
fogai,azördög,a szamár, a gyermekszoba egész 
boldog, kacagó állatkertje a magyar népmű-
vészet sajátos mesehangulatát sugározza ma-
gából. Az egy darab fából laposan faragott 
színes játékok a maguk stilizált vonalaival 
nem a naturalizmust közvetítik, hanem azt a 
naiv érzésvilágot dobbantják meg a gyer-
mekben, mely oly közel esik az álomlátáshoz. 
Különösen megkapó egy kedves mesehangu-
latú utca, a régi pozsonyi házak körvonalai-
val, szórakozás és okulás a jő gyermekek-
nek. Ez is, mint sok más játék, egy finom, 
melegszívű művésznek, Lénárd Imrének tervei 
szerint készült. Az első játékoknak s a béna, 
csonka jáfékfaragók első sikereinek még örül-
hetett. De mire Játékai az Iparművészeti Tár-
sulat vitrináiból eljutottak a gyermékszobákba, 
az alig huszonhétéves művészt elragadta a 
halál, a könyörtelen spanyolbetegség tragikus 
végzete. Tehetséges, merész és nagytanulíságú 
festőművész is volt, a belvárosi reáliskolának 
néhány év óta rajztanára. E pár sorban hadd 
gyujfsuk meg neki is az emlékezés és elis-
merés fáklyáját 3 ennek a fénye reszkessen 
tovább azokban a naiv játékokban, melyek 
bizonyára sok gyermeklélekbe visznek halk 
elragadtatást. 

LAGUER SÁNDOR CSONTFARAGÁSAI. 

- Egy magyar falusi jegyző, aki mint egyik 
legbuzgóbb magyar eszperantista, az 1914. 
év nyarán kongresszusra Franciaországba 
kerül, a háború kitörésekor fogságba esik 
és internálják. Szenvedései közepette ismeret-
séget köt a fogolytábor szakácsával, akitől 
különös kegyképpen megkapja az üres velős-
csontokat. A szívós, nagyon merev marha-
csontot csodálatos türelemmel s a legprimi-
tívebb eszközökkel, zsebkésének pengéivel 
munkálja meg s az évek folyamán a csont-
faragásban művészi magasságra emelkedik. 
Kitűnően megismeri az anyagát, éppen ezért 
technika szempontjából kiváló munkát végez. 
Hazatérte után a Társulatnak küldte be farag-
ványait, amelyeket a karácsonyi vásár alkal-
mával állítottak ki. Ezekből mutatunk be 
néhányat ezúttal olvasóinknak. 

ZILZER HAJNALKA KERÁMIÁI. A modern 
művészi kerámia egyik tehetséges fiatal 

művészét mutatjuk be művei révén a közön-
ségnek. Zilzer Hajnalka kiváló mesterének: 
Ligeti Miklós szobrászművésznek volt kitűnő 
növendéke, aki tanítómestere mellett elleste 
az agyagmegmunkálás minden technikai fogá-
sát é s sok-sok színbeli finomsággal, meglepő 
készséggel alkotja meg apró szobrait. Az ipar-

művészet ez ágában nem vagyunk gazdagok 
s örülnünk kell azon, ha akad friss magyar 
tehetség, aki munkájával hozzájárul ahhoz, 
hogy kiszoríthassuk a külföld tömegesen 
hozzánk özönlő hasonló termékeit. Az intim 
— szobadíszül kiválóan alkalmas — szobrász-
művészet e mutatóba közölt példányai azt 
bizonyítják, hogy nem művészekben, de a 
gyárosok és kereskedők szükséges kapcso-
latán múlik, ha a közönség pénze külföldre 
özönlik, divatos, de mindig elsőrangú gyá-
rak árúinak váltságdíja fejében. 

VÁGÓ LÁSZLÓ SZÍNHÁZAI. A nagy 
színház-járvány idején nem az ünneplés 

és a zajos kritikai elismerés, hanem a csendes 
munka sikerei lebegnek Vágó László építő-
presztizse felett. Neki jutott a feladat a sok 
és rossz színháznak városában rendbehozni 
azt, amit a spekuláció, a hozzá nem érlés 
vagy a pallérfantázia elrontott. Nyugodtan 
és nagy gesztusok nélkül végzi ezt a hálát-
lan mesterséget fiatal építésznemzedékünk 
egyik legtehetségesebbje: Vágó László. Úgy-
szólván minden második esztendőben hírt 
kell adnunk róla, hogy ilt vagy amott megint 
kifordított, tisztított é s vasalt egy budapesti 
színházat. Hogy milyen bravúros munkát vég-
zett például a nemrég átalakított Népopera 
belső architektúráján, azt csak az tudja érté-
kelni, aki e borzasztóan sivár nézőtér hajdani 
állapota után a jelen megnyugtató képét 
ismeri. A méreteiben túlkicsiny színpadot kel-
lett elsősorban aránybahozni a gigantikus 
nézőtérrel. Vágó igen merész és célszerű 
újítással a nézőtérből annyi területet szakí-
tott el, hogy ezáltal egy valóságos előszínpad 
keletkezett esztétikailag, tűzbiztonságilag, 
szuffitavilágílás szempontjából és a színpadi 
dekorációk keretezésére egyaránt alkalmasan. 
Hogy egyúttal méltó, ünnepélyes és mégsem 
túlpatétikus keretet is adott a modernizált 
görög építőtagokkal a színpadnak s kellemes 
átmenetet is teremtett az új proszcénium-
páholyokkal, ez csak fokozza technikai érde-
meit. Valóban: nem lehet az újításnak e 
diszkrét é s csöndesen ünnepi mezéről leol-
vasni, hogy a harmadik háborús évnek s a 
szorult pénzügyi helyzetnek Ínségei között 
jött létre. S mialatt egyik kezével az átala-
kításon dolgozott, a másikkal már az újnak 
alapjait vetette papírra: a Vígszínháznak 
szomszédságában megnyitandó Új Színház 
tervrajzaiban. Egy hatszáz nézőnek szánt, 
raffinált igényekhez igazodó intim színházról 
van itt szó, amelynek épületében azonkívül 
színésziskola és díszleffesfőtermek számára 
is helyei kell biztosítani. Már a tervezésből 
is kitetszik, mily szilárd egységben, mennyire 
nyugodt, tömegszerű megoldással készül az 

Magyar Iparművészet. 3 



> ii w i • ni • i i m ni • in ^ m i m i 11 i i m M 9 n 

V á g ó L á s z l ó : Az átalakí tot t Város i 
Sz ínház sz ínpadi r é szének a lapra jza . 

L. V á g ó : BUhnengrund i s s d e s u m -
gebau ten Siadl. Thea t e r s In Budapes t . 

L. V á g ó : Plan de la S c é n e dti Théá t re 
de la Ville de Budapes t . 

egész. A régi színházhomlokzatok ugráló s 
gyakorta túlhangos emblematizmusa helyett 
itt mint egy modern „Zweckbau"-nak komoly 
elemei szökkennek magasba a falak, minden 
alárendelve az alaprajz, a nézőtér a célszerű 
elosztás szempontjainak. Lesz még alkal-
munk bőségesen é s részleteiben is foglal-
kozni az artiszlikus új színházzal, de lehe-
tetlen, hogy már itt is ne figyelmeztessünk 
nézőterének egy olyan újítására, mely a páho-
lyok egymásmögé sorakoztatásának zseniá-
lis egyszerűségével véget vet a páholyban 
ülők nyakszirtmerevedési kísértéseinek.Olyan 
újítás ez, amely bizonyára mindenfelé vissz-
hangra és követőkre fog találni. Vágó László 
művészetének ízlésbeli egyszerűsége mellett 
technikájának fortélyai adják meg igazi érté-
két. Valódi modernség az ő építőhitvallása 
és amit alkot: tartalomban és formában 
mindig ennek a religiőnak újabb vallomás-
tétele. 

K 

34 
L. V á g ó : Schni t t der V o r -
bllhne d e s Stadt. T h e a t e r s 
in Budapes t . 

L. V á g ó : C o u p e d ' avan t -
s cene du T h é a t r e de la Vllle 
de Budapes t . 

ERTÉSZFFYNÉ WINKLER MARGIT 
eddig csak kosztümterveivel tűnt fel, 

melyekből e lapban is közöltünk néhány sze-
melvényt. Újabban mint porcellárifesíő mutat-
kozott be a Nemzeti Szalonban és pedig tel-
jes sikerrel. Két vitrinájának minden darabján 
egyaránt nyilvánul választékos ízlése, finom 
színérzéke, rajztudása és a porceTlánfestés-
ben való technikai készsége. Ma, amikor a 



V á g ó Lász ló : A tervezel ! l l j Sz ínház 
távlati képe é s nézőtere . 

L. V á g ó : S l r a s s e n a n s i c h t und Z u -
schaue r r aum d e s prolekt ier ten Neuen 
T h e a t e r s in Budapes t . 

ThéStre nouveau á Budapes t . Proie t 
de M. L. Vágó . - ^ p ^ 
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porcellánfesfés ismét divattá vált és c téren 
annyi hivatottság né'küli dilettáns próbálko-
zik, jól esik látni, hogy akadnak komoly fel-
készültségű művészek is, kik a díszítő festé-
szetnek ezt a sokféle nehézséggel járó, de 
igen hálás ágával szeretettel foglalkoznak s 
maradandó értékű, irányt mutató műveket 
alkotnak. 

PROPAGANDA TERÜLETI INTEGRITÁ-
SUNK ÉRDEKÉBEN. Magyarország te-

rületi épségének védelmi ligája a propaganda 
minden eszközét fel akarja használni annak 
érdekében, hogy területi integritásunknak úgy 
itthon, mint főleg a külföldön kedvező köz-
véleményt teremtsen. A liga elnöksége most 
a művészi grafikát is besorozza a propa-
ganda eszközei közé és felkérte az Orsz. 
Magyar Iparművészeti Társulatot, hogy mű-
vésztagjait a liga céljait kifejező plakátok, 
nyomtatványokra alkalmazható fejlécek és 
iniciálék rajzolására hívja fel. Ezeket a művészi 
plakátokat és nyomtatványokat a liga itthon, 
de főként az ántánt-államokban akarja ter-
jeszteni. Az Iparművészeti Társulat ezúton 
juttatja el a liga kérelmét művésztagjaihoz és 
kéri azokat, akik a liga hazafias törekvéseit 
önzetlenül támogatni kívánják, készítsenek 
ilyen terveket és bocsássák azokat a sok-
szorosítás jogával együtt a liga rendelkezé-
sére. — Bővebb felvilágosítást a liga köz-
ponti irodájában (IX., Lőnyay-utca 4c.) dr. Kiss 
Jenő háznagy ad. 

MAGYAR ÖTVÖSMŰVESSÉG. A DICSŐ 

múltra visszatekintő magyar ötvös-
művesség évtizedes pangás után most kezdi 
jelét adni annak, hogy friss, új erők szorgos-
kodnak hosszú tespedésből való életrekeltésén 
és fejlesztésén, hogy ötvösművészeíünk megint 
inélló helyét foglalhassa el a többi iparmű-
vészeti ág mellett. E változásban számottevő 
része van az iparművészeti iskola ötvös-szak-
osztályának, ahol most eleven élet lüktet és 
komoly munka folyik. Még nem is olyan régen 
évente alig 2—3 álmos és csüggedt növendék 
lézengett az üres, rideg termekben, mostaná-
ban lelkes tanítványok zsongó csapata fog-
lalja el a termek minden zugát, ahol szaka-
datlanul kattog a kalapács, búg a forrasztó-
láng és pedig nem csupán a szorgalmi időben, 
hanem a pihenésnek szánt órák alatt, sőt 
ünnepnapokon is. Az Iparművészeti Társulat 
karácsonyi kiállításán az ötvösszakosztály 
vezetője, K i s s Ferenc a saját munkáival 
együtt tanítványainak is sok sikerült művét 
mutatta be. Különösen kiváltak nemes ízlésű, 
gondosan elkészített munkáikkal: Bertók Mar-
git, Nádasi Erzsébet, Sopronyi Erzsébet, Tolnai 
Magda és Petznik Lajos. A közönség nagy 

tetszéssel nézegette a gazdag sorozatot s 
úgyszólván elkapkodta a munkák javát, úgy 
hogy fiatal ötvöseink ebből a sikerből buzdítást 
meríthetnek jövő munkásságukhoz. Mesterük-
nek, Kiss Ferencnek komoly készültségre valló 
munkáiból e füzetünkben mutatunk be néhány 
szemelvényt. Különösen figyelemreméltók a 
fémlapokból szabadon, finom érzéssel, dom-
borított reliefek. 

AZ ANGOL IPARMŰVÉSZET SZERVE-
ZÉSE. A német Werkbund-gondolat át-

ültetése angol talajba fokról-fokra halad. 
Az angol kormány már régebben elhatározta, 
hogy intézményt létesít az angol iparművészet 
fejlesztésére. Most hírt kapunk arról, hogy 
ez az elhatározás pozitív alakot kezd ölteni. 
A londoni kereskedelmi kamara több mű-
vészeti é s iparművészeti egyesüléssel kar-
öltve elkészítette a tervét egy iparművészeti 
intézménynek, amelynek célja, hogy Anglia 
ipari termelését emelje és a keresletet művészi 
értékkel bíró termékek után fokozza. A mód, 
ahogyan az angolok ezt a célt elérni akarják, 
alapjában véve a Werkbund példáján indul: 
állandó kiállítás és elárusítóhely Londonban ; 
alap állami művásárlások céljára; szervezet, 
amely a gyárosokat, kereskedőket közelebb 
hozza az iparművészeihez; vidéki és vándor-
kiállítások a londoni példájára. íme, Anglia 
is tanul a szervezés nagymestereitől. Talán 
nem messze az idő, amikor — sajnos, 
passzív — tanúi leszünk egy izgató küzde-
lemnek, amely két nagy iparművészeti kultúra 
közt idegen piacok meghódításáért megindul. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KERÁMI-

L KAI GYŰJTEMÉNYE. A múzeum igaz-
gatósága a gyűjtemények új és rendszeresebb 
felállítását vette programmjába. Az első és 
egyúttal a leggazdagabb — a kerámikai — 
csoport elrendezése készen van és a napok-
ban nyílt meg a nagyközönség számára. 
A gyűjtemény a múzeum üvegtetős csarnokát 
övező első emeleti U-alakú termében fejlődés-
történeti sorrendben van elhelyezve. E gyűj-
temény magva a Nemzeti Múzeum anyagából 
került ki; hatalmas gazdagodást jelentett Bubics 
Zsigmond kassai püspök holicsi és tatai 
fajanszgyűjteménye, számszerint 700 darab, 
melyet a művészlelkű főpap ajándékozott az 
Iparművészeti Múzeumnak, általa egy olyan 
gyűjtemény alapját vetvén meg,mely méltó arra, 
hogy világhírű legyen. Bálintitt József báró, 
Libertiny Gusztáv, Záhora József régi magyar 
cserépedényekkel, Haggenmacher Károly és 
Szalay Imre báró svájci kályhacsempékkel, 


