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| MÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST rendezett az Iparmű-
| lN vészeti Iskolával karöltve az 0 . M. Iparművészeti 
! Társulat az Iparművészeti Múzeum nagycsarnoká-

Íban. Láthatók a Társulat és az Iskola gyűjteményei-
ből vett szemelvények és pedig: népművészeti 

Í tárgyak változatos sorozatai és az ország különböző 
vidékein a helyszínén készült ide vonatkozó eredeti 

• rajzok és festmények. Hazánk páratlanul gazdag 
I és érdekes népművészetének jellemzőbb féleségeit 
• ismerhetik meg itt a látogatók, a magyar faj díszítő 
| kedvének és művészkedő hajlamainak ékesen szóló 
1 bizonyítékait. „írásos" és „szálán varrott" kalota-
2 szegi és torockói hímes vászonneműek, buján színes 
J matyó hímzések, sárközi és baranyamegyei csodás 
t finomságú fejkötők, vagdalásos „surcok" az észa-
| kibb megyék csipkeszélű halottas lepedői, egyházi 
• és egyéb hímzései, szőttesei, kancsók, tálak, farag-
I ványok stb., stb. töltik meg az öblös üvegszekré-
í nyeket, míg a falakon száz meg száz művészi kép, a 
• népi építkezés, szobaberendezés, öltözködés, temető-
• kultusz, szerszámcsinálás terén nyilvánuló díszítő 

Í készség alkotásait mutatják. Nagyon időszerű most 
ez a kiállítás, amely a magyarság csodás díszítő-

Í művészetének és egészséges esztétikai érzékének 
sokféle variációban csendülő himnuszát zengi. Néz-

t zék meg a kiállítást a körünkben időző idegenek 
I is, ha megértik a belőle meríthető igazságokat, akkor 
í el kell ismerniök, hogy ez a faj, amely szakszerű 
| tanítás nélkül, a maga ösztönéből s képzelő erejé-
I hői merítve, csupán oly magas színvonalú kultur-
| értékeket tud alkotni, nem lehet alárendeltje műve-

J lődés dolgában mélyen alatta álló népeknek. A 
| tartalmas kiállítás megtekinthető a nyári hónapok-
• ban is, hétfő és péntek kivételével, naponkint 9—l-ig. 
{ XyfÜNCHEN PÁRIS ELLEN. A nagy pernek németek 
• 1V1 és franciák közt egyik legérdekesebb fejezete 
i 1922-ben fog lejátszódni, amikorra a franciák Páris-
X ban nemzetközi iparművészeti kiállításnak, a németek 

!
pedig Münchenben nagynémet ipari kiállításnak 
rendezését tervezik. A két nemzet vetélkedése ezen 
a téren már most is jellemző hangokat vált ki a 
szakkörökben és főképen a sajtóban. A franciák 
hangulatát a „német veszedelemtől" való félelem 
jellemzi. Sok gondot okoz nekik, miképen szorítsák 
a németeket olyan korlátok közé, amelyekkel külö-
nösen a szervezésben és az üzleti dolgokban rejlő 
túlnyomó erejüket megkössék. Úgy gondolják a 
franciák, hogy a németeknek nem szabad sok helyet 
adniok, nehogy olyan nagyszabású épületeket emel-
ejnek, mint annakidején Turinban és Gandban. 
Emellett lehetőleg egyenkint akarják a németeket 
meghívni, hogy a beözönlésnek elejét vegyék. Attól 
is tartanak a franciák, hogy a németek esetleg 
hamis cégér alatt fiókokat alapítanak Franciaország-
ban, hogy így az országot iparművészeti termékeikkel 
eláraszthassák, amint azt állítólag Hollandiában és 
Svájcban tették. Hogy a franciáknak ez a félelem 
az újjáébredő német tetterőtől és magukbanbízástól 
mennyire megokolt, nem kell bővebben fejtegetni. 
Az a hatalmas áramlat, amely a német iparművé-
szeti termelés újjászervezése érdekében megindult, 
gazdasági okokból kénytelen kifelé is érintkezési 
pontokat keresni és a világ előtt bebizonyítani, 
hogy a német teremtő szellem akarja és tudja az 
elvesztett pozíciókat visszahódítani. Ez a törekvés 

most Münchenből indult ki, ahol az iparművészeti 
szervezetek vezetői egy 1922-ben rendezendő nagy 
„Deutsche Gewerbeschau" tervén dolgoznak. Az 
egész németség, ideértve Német-Ausztriát is, részt-
venne ezen a kiállításon, amely, ha megvalósul, 
mindenesetre hathatós fegyvert szegez a franciáknak 
a németség teljes megsemmisítését célzó törekvései 
ellen. A német sajtó hevesen agitál az ellenkiállítás 
mellett és föltétlen sikert jósol neki, mert „az egész 
világ tudja és a háború előtti kivitel bizonyítja, 
hogy az új iparművészeti termelésnek Németország 
a bölcsője és a nevelője." 

p S E H KIÁLLÍTÁS PÁRISBAN. Egy olyan demon-
^ stráció híre is érkezik a francia fővárosból, amely 
bennünket nagyon érdekelhet. A csehek a Louvre-
ban már legközelebb bemutatják festőik, szobrászaik 
és iparművészeik java alkotásait. A legnagyobb súlyt 
pedig népművészetükre vetik, annak különösen var-
rott és agyagmunkáira, továbbá a híres paraszt-
bútorokra. El kell ismerni, hogy az anyag, amelynek 
összeállításához nemcsak az állami intézmények, 
hanem a magánosok gyűjteményei is hozzá fognak 
járulni, igen sok szépet ígér. S legelsősorban az új 
államalakulás friss tényezői, a tótok, a morvák fog-
nak régi népművészetük ezernyi szín- és forma-
gazdagságával hozzájárulni az új köztársaság mű-
vészi hiteléhez és politikai propagandájához. Azok 
közt is főként ama területek, melyek a magyar 
népművészet nyelvhatárával szomszédosak, ahol 
összefolyik a felvidéki hajdani magyar kisiparosok, 
a szepesi német polgárok, a lengyelországi rene-
szansz-hatás és a habán-tót népművészet sokféle 
gazdagsága. De vájjon mi mindezekből a cseh-
szlovákoké és főleg az imperialista büszkeségű 
cseheké ! ? Viszont még ellenségeinktől is tanulnunk 
kell nekünk magyaroknak s nem lehet el nem 
ismerni, hogy alig van közép-európai nép, mely 
fajtájának s rokonainak népművészetét oly tudato-
san kulturálté volna az utolsó évtizedekben, mint 
éppen a csehek. Művészeti folyóirataik, publiká-
cióik szorgos kutatások eredményei és élő, friss 
műipari termelésük is csakúgy hemzseg ennek ada-
lékaitól. Iskoláik rajzi oktatáséba tervszerűen illesz-
tették bele a népművészet ismertetését s az osztrák 
iparművészet külföldi sikerei az utolsó két évtized-
ben jórészt ennek a javára írandók. A nemzeti 
visszahódítás munkájában ez is fegyver, amellyel 
élnünk kell, hogy kulturánk fölényét bizonyítsuk. 
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AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ emlékének ügye ide-
stova húsz esztendő óta vajúdik. A sok ered-

ménytelen pályázat után az illetékes bizottság 
1916-ban abban állapodott meg, hogy felhívja a 
legutolsó nyilvános pályázaton legkíválóbbaknak 
minősített pályaművek művészeit végleges szűkebb 
pályázaton, amelyen el fog dőlni az emlékmű meg-
alkotására szóló megbízás kérdése is. A „végleges" 
szűkebb pályázat az 1918. év nyarán járt le. Mielőtt 
a biráló bizottságot döntő ülésre egybehívhatták 
volna, kitört a Károlyi-féle forradalom és a művé-
szeti ügyeknek sebtiben kinevezett kormánybiztosa 
sietett kijelenteni, hogy lefoglalja az Erzsébet-emlék-
alapot és a maga belátása szerint egyéb művészeti 
célokra használja fel a heverő milliókat. Majd a 
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proletárdiktatúra következett, amely alatt még 
kevésbé lehetett szó az emlékmű megalkotásáról. 
Csak a kommunizmus bukása óta foglalkozhatnak 
az illetékes körök megint az emlékmű kérdésével. 
Kívánatos volna, ha ez végre dűlőre is jutna. Jól-
lehet az építési anyagok ára és a munkabérek 
módfelett magasak, amiért is az emlékmű céljaira 
rendelkezésre álló 3—4 millió koronányi összegen 
mostanában nem lehet oly nagyszabású művet 
létesíteni, mint a háború előtt, de ez — nézetünk 
szerint — nem vélhatik a mű hátrányára, mert jól 
emlékezünk a különböző pályázatokon szereplő 
tervekre, amelyek jórészben éppen szertelen gazdag-
ságuk és óriási méreteik miatt nem voltak elfogad-
hatók. Az építészet és a szobrászat művészete nálunk 
már hosszú évek óta pang ; nincs megbízás, nincs 
munka. Idején volna tehát, ha most végre-valahára 
a még eldöntetlen szűkebb pályázat ügyének elin-
tézésével művészeknek és munkásoknak kereseti 
lehetőségeket adnának. Reméljük, hogy immár vég-
képpen elnémultak azok a legutóbbi időkben fel-
hangzott kívánságok, amelyek szerint a budapesti 
Erzsébet királyné emlékmű létesítése helyett több 
kisebb szoborművet akartak felállítani, Budapesten 
és vidéki városokban, sőt akadt olyan terv is, mely 
kórház vagy árvaház céljaira szánta az alapot. 
Bármennyire méltányoljuk is a buzgó javasolgatók jó 
szándékait, mégis csak képtelenségeknek kell minő-
sítenünk az ilyen megoldásokat, mert az Erzsébet-
emlék-alapot más célra, mint amilyenre az adakozók 
adományaikat annak idején szánták felhasználni 
nem szabad. Ehhez senkinek joga nincs és nem is 
lehet. Ezért kellene a szoborbizottságnak a még ma 
is elintézetlen „végleges" pályázat felett dönteni 
és az emlékmű megalkotására szóló megbízás dol-
gában is határozni. 

PÁLYÁZAT KISPLASZTIKÁI SZOBROCSKÁNAK 
1 MINTÁJÁRA. Halmos Izor úr, az 0 . M. Ipar-
művészeti Társulat pártoló tagja, elősegíteni kívánja 
a hazai kisplasztikának térfoglalását a jobbára 
selejtes idegen ilyen munkákkal szemben egy 1000 
(Egyezer) koronás és egy 500 (ötszáz) koronás 
pályadíjat tűzött ki nagyobb mennyiségben való 
íorgalombahozatalra alkalmas, eredeti és szemmel-
láthatóan magyar jellegű szobrocskának mintá-
jára. A sokszorosítás módjának (kerámia vagy 
fém) meghatározását, valamint a szobrocska tárgyát 
a pályázó művész szabadon választhatja. Az övé 
marad korlátlanul a sokszorosítás joga és termé-
szetesen az ebből eredő jövedelem is. Csupán arra 
kell vállalkoznia, hogy a sokszorosításról ő gondos-
kodik és oda törekszik, hogy mennél több példányt 
helyezzen el. A pályaműveket f. évi június hó 30-ig 
kell beadni az 0 . M. Iparművészeti Társulat igaz-
gatóságánál. A díjakat öt tagú bíráló bizottság dönti 
el, melynek elnöke az 0 . M. Iparművészeti Társulat 
elnöke vagy helyettese, három tagját a társulat 
szobrászati szakosztálya küld ki, tagja még a bizott-
ságnak a társulat igazgatója is. Melefeen alánljuk 
szobrászművészeink figyelmébe a hazafias szándék-
ból és nemes áldozatkészségből fakadt e pályázaton 
való részvételt. Megjegyezzük még, hogy a pályamű 
lehet agyag, plasztilin, viaszk, gipsz vagy bármely 
alkalmas anyagból. Pályázni pedig lehet akár nyíl-
tan, névvel, akár pedig jeligés levéllel. A pályázaton 
csakis magyar honos állampolgár vehet részt. 
A pályaműveket a Társulat legalább egy hétig 
kiállítja az iparművészeti múzeumban. 

SZAKIRODALOM 
I T VEGFESTÉSZET. Irta Fieber Henrik. (Stephaneum 

nyomda r.-t. Budapest.) A modern művészetek 
lelkes apostola e könyvét a hercegprímásnak aján-
lotta, ezáltal is hangsúlyozván, hogy művét első-
sorban az egyház szolgáinak szánta. Ez a könyv, 
sajnos, Fieber hattyúdala lett. Kár, hogy elköltözött 
körünkből, mert művészetszeretetére, lelkességére 
még sok munka várt volna. Ez a lelkesség nyilat-
kozik meg az üvegfestészetről írott munkájában is. 
Könyvének, az ismeretterjesztésen kívül, az a célja, 
hogy megkedveltesse paptársaival, mindazokkal, akik 
a szépet szeretik, a modern üvegfestészetet; tehát 
azokkal, akik az egyházi művészethez legközelebb 
állanak. Könyve elején röviden vázolja a középkori 
üvegfestés lényegét, technikáját és művészi értéke-
lését. A reneszánsz-kor alkotásairól csak mellesleg 
szól. Ezután a XIX. század üvegfestő művészetét 
jellemzi érzéssugalta találó szavakkal; hűen raj-
zolja e kor hibáit, keményen ostorozza a restaurálok 
tévedéseit, sőt a gúny fegyverével támad a régi 
korok értelmetlen másolóira és azokra, akik vissza-
élnek a technikai ügyeskedéssel. Helyesen mondja, 
hogy „az ólomvezetékek az üvegfestészetnek éltető 
elemét képezik." Ez örökérvényességű szabály. Be-
vallja, hogy sokáig nem értette a színes ablakokért 
váló rajongást, de látva a francia dómok örök szép 
középkori ablakait, szeme látóvá lett és szíve szere-
tettel fordult a művészetnek eme lélekemelő ága 
felé. Ezután részletesen ismerteti és méltatja a modern 
magyar üvegfestés legjelesebb példáit: Nagy Sándor, 
Körösfői Kriesch Aladár és Róth Miksa mester-
müveit. Könyve végén bőséges és megfelelő kép-
anyaggal illusztrálja korán elhunyt lelkes munka-
társunk, szeretettel megírt utolsó művét. Nyelvezete 
folyamatos, a megfelelő szavak (egy-két szakkifeje-
jezés kivételével) könnyen állnak rendelkezésére. 
A tárgy igaz szeretete, a lelkesség, mely könyvéből 
árad, alkalmasak arra, hogy a szóban levő tárgy iránt 
érdeklődést és rokonszenvet ébresszenek. Csányi K. 

A MŰÉLVEZÉS M Ű V É S Z E T E címmel Kőszegi 
László tanár csinos könyvbe foglalta sok apróbb 

oly tanulmányát, ötletét, feljegyzését, sőt több köl-
teményét, melyek valamelyes vonatkozásban van-
nak a művészettel. Nem rendszeres esztétikát, nem 
kialakult módszert talál benne az olvasó, hanem 
egy a művészetért hevülő, nagyműveltségű íróember-
nek egyéni megfigyeléseit, őszinte vallomásokat 
benyomásairól, művészeti élményeiről és a mind-
ezekből leszűrődött érdekes megállapításait. A könyv 
nem tanít a műélvezésre, mert hiszen azt könyvből 
tanulni nem is lehet, de azzal, hogy egy fogékony, 
költői lélek átérzett impresszióit híven elénk tárja, 
az olvasóban is rezonnanciát kelt és érzékenyebbé 
teszi az újabb hatások befogadására. És ez elég ok 
arra, hogy a könyvet — ha nem is azonosítjuk 
magunkat mindenben az író tételeivel és következ-
tetéseivel — minden a művészet sokféle ágazatai 
iránt érdeklődő művelt embernek olvasásra ajánljuk. 
Az olvasás nemcsak akkor élvezetes és lebilincselő, 
ha mindenben egyez az író felfogása az olvasóéval, 
de érdekes, sőt tanulságos akkor is, ha olvasás köz-
ben vitatkoznunk kell a sorokból kicsendülő egyéni 
nézetekkel. Mert szellemes és meggyőződéseért 
bátran síkra szálló ellenféllel mindig érdemes 
vitatkozni. 
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RÉVAY MÓR JÁNOS írók, könyvek, kiadók. Egy 
magyar könyvkiadó emlékiratai. Két kötet. Buda-

pest, 1920. Révay Testvérek r.-t. — Ára 250 korona. — 
Könyv, amely jóval többet nyújt, mint amennyit igér. 
Megírására a kiadó-cég fennállásának ötvenedik 
évfordulója adott alkalmat, de korántsem a szokásos 
jubileumi kiadványok egyike és az egy emberöltő 
emlékeit összefoglaló író személye szerényen háttérbe 
szorul az események, adatok roppant tömege mögött. 
Valóban nem egyéb, mint a magyar könyv története 
az utolsó fél évszázad alatt, még pedig sajátságos, 
szokatlan szempontból, a müveit és nagyratörő kiadó 
szemüvegén keresztül nézve. A fölötte gazdag anyag 
mellett, amellyel a mű az irodalom- és művelődés 
történetét megajándékozza, a könyv előállításával, 
díszítésével kapcsolatos iparművészeti ágak mind-
egyike találhat benne megszívlelni valót, a reproduk-
cióban közölt címlapok, illusztrációk, könyvdíszek, 
prospektusok hosszú sora pedig érdekesen tükrözteti 
vissza könyvművészetünk fejlődését. A könyv a 
közelmúlt napok eseményeiről is beszámol és meg-
kapóan írja le a kommunizmus szörnyű pusztításait 
és hatásait. Mindenkinek, akit illet, különösen figyel-
mébe ajánljuk a „szép könyv"-ről szóló fejezetet, 
amelynek oiy józan és mégis bátorító végszava bár 
visszhangra találna : „Azon kell lennünk, hogy ne 
legyenek különlegesen szép könyveink, amelyeknek 
nincs is egyéb tulajdonságuk, mint hogy külsőségek-
ben feltűnőek, hanem, hogy minden könyv szép legyen, 
legalább minden jó könyv. Hosszú időre ez lesz az 
egyetlen eszközünk, amellyel művészi Ízlést juttat-
hatunk majd el a legszélesebb rétegekbe!" é. I. 

MAGYAR GRAFIKA címmel ez év elején a grafikai 
iparágak fejlesztését szolgáló folyóiratot indított 

meg Bíró Miklós budapesti nyomdász (IX., Ráday-
utca 26.), aki szerkeszti és kiadja az új lapot. Meg-
állapíthatjuk, hogy sohasem indult meg folyóirat 
nehezebb viszonyok között, mint új laptársunk, mert 
eltekintve az anyaghiány miatt a nyomdaipart sújtó 
szinte leküzdhetetlen nehézségektől, a jövedelmező-
ségről hosszú időre eleve le kell mondania az ilyen 
folyóirat kiadójának, sőt számolhat meglehetős bizo-
nyossággal némi különbözet elviselésére. Annál tisz-
teletreméltóbb Bíró Miklós vállalkozása ; csakis szak-
máját szerető, érte lelkesedő és nemes ügyszeretetből 
fakadó munkakedvvel és áldozatkészséggel lehet ma 
olyan lapot kiadni, mint amilyen a Magyar Grafika. 
Magvas cikkei, változatos, szakavatott és praktikus 
egyéb közleményei, valamint jó képei a legelőkelőbb 
szakfolyóirataink méltó társává avatják az új lapot. 
Minden magyar nyomdász és a magyar grafika iránt 
érdeklődő minden művelt ember bőségesen talál 
benne tanulságos és érdekes olvasni és látni valót. 
Eddig négy füzet jelent meg. Évi előfizetési díja 
120 korona. Példányonkint 14 korona. 
/^SALÁDI HÁZAK. Tervezte dr. Kotsis Iván oki. 
^ építész. Németh József kiadása. Csinos füzeibe 
foglalta szerző egyszerű, praktikus terveit, melyek-
kel segítségére lehet mindazoknak, akik családi ott-
hont akarnak maguknak építeni. A középosztály 
helyzetét és igényeit tartja szem előtt, amidőn szigorú 
gazdálkodással ugyan, de a célszerűségi és egész-
ségi követelményeknek megfelelően szerkesztette 
meg okos és világos alaprajzait s egyszerű, de ízlé-
ses homlokzatokkal látta el épületeit. A tervezett 
városi és falusi házak kellemes otthont ígérnek 
azoknak, akik e tervek szerint építik meg majd 
családi fészküket. E helyen megemlítjük, hogy szerző 
most adta közzé doktori munkáját: tervezet a kir. 
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József műegyetem építészeti osztályénak önálló épü-
letére, mely szellemesen oldja meg a maga elé 
kitűzött eszmei feladatot. Mindkét művet melegen 
ajánlhatjuk az érdekelt szakkörök figyelmébe. 
A SZÉP OTTHON. Das schöne Heim. Alexander 

Koch, Darmstadt. Az otthon kultusza terjed. 
Ha nem is mindig lelki szükségletből fakad a szép 
otthon után való kívánkozás, de igaz, hogy az akarat 
meg van s akad mindég elég szerencsés ember, 
akinek meg van a módja is rá, hogy magénak szép 
és kellemes otthont teremtsen. Sokan, akik nem 
szerezhettek meg maguknak biztos ítélőképességet 
művészi dolgokban, gyakran tanácstalanul állnak 
a lakáskultusz egyik-másik kérdésével szemben. Bár 
nincsenek szigorúan meghatározott szabályai az 
otthon művészetének, de vannak általánosan elfo-
gadott és bevált irányelvek, amelyeknek ismerete 
tájékoztatást adhat a keresőnek, a tétovázónak és 
megerősítheti a veleszületett művészi érzékkel bírót, 
vagy a maga külön esztétikája szerint cselekvőt 
ítéletében és elhatározásában. Ilyen praktikus tanács-
adót talál az érdeklődő abban az okos és a lakás-
berendezés változatos és tág terrénumának minden 
részletére kiterjedő könyvben, melyet most adott ki 
a hírneves darmstadti Koch-féle kiadóvállalat. Nem 
száraz kátéja a lakásművészetnek, hanem a java 
esztétikusoknak szellemes és meggyőzően megokolt 
irányításai az otthonberendezéssel kapcsolatos sok-
féle kérdésekben. Nem csupán a műbarát, hanem 
az alkotó művész és iparos is meríthet belőle sok 
becses útmutatást és ötletet. A díszes, de illusztrációk 
nélkül megjelent kötetnek ára 20 márka. 

ABÚTOR. (Möbel von Róbert Schmidt.) A gótika 
előtti középkortól kezdve a mult század köze-

péig eső időszak stílusainak bútortermékeit, azok 
országonkénti jellemző sajátosságait tárgyaló munka 
a berendezési tárgyak közül csupán a szorosan vett 
és gyakran használt bútorokkal foglalkozik anélkül, 
hogy azoknak a térművészethez való viszonyút, vagy 
magának a helyiségnek kialakítását felölelné. A tem-
plomi bútorok jellemzése is csupán ott fordul elő, 
hol az a lakásbútorok formai fejlődésének meg-
értésére szükséges. A gondosan illusztrált könyv-
nek célja gyűjtők és műkedvelők számára bútor 
formai ismereteket nyújtani, melyek nélkül eredmé-
nyes gyűjtés az iparművészet e terén teljesen lehe-
tetlen. A főleg formai megoldásokkal foglalkozó 
munka R. C. Schmidt et Co. kiadásában Berlinben 
jelent meg. K. G. 

AZ ÖTVÖZÉS ÉS FORRASZTÁS MŰVÉSZETE. 
(Legier- u. Lötkunst Dr. I. Wüst. Verlag: Bernh. 

Fr. Voigt Leipzig.) A fémiparban előforduló legfon-
tosabb ötvözetek és forrasztások, valamint az ötvö-
zési és forrasztási eljárások terén az utóbbi idők 
kutatásainak eredményeit is magában foglalja az 
aacheni műegyetem kiváló technológusának mun-
kája. Célját, hogy a gyakorlatban dolgozó, elméle-
tileg kevésbé képzett fémiparos, ötvös számára is 
érthető és áttekinthető ismertetést nyújtson, jól oldja 
meg. A munka, mely a fémek műszaki tulajdonsá-
gaival, a fémek különleges leírásával, az ötvözetek-
kel, azok előállítási módjaival, színeivel, a fémek 
és ötvözetek forrasztásával, valamint a különböző 
forrasztó anyagokkal és azok tulajdonságaival, végül 
a forrasztásnál alkalmazott egyéb anyagokkal és 
eszközökkel foglalkozik, úgy fémiparosaink, mint 
ötvösművészeink technológiai ismereteinek bőví-
tésére alkalmas. K. G. 
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ABÚTOR ÉS BÚTORSTILUSOK TÖRTÉNETE. (Ein-
führung in die Geschichte des Mobiliars und 

die Möbelstile von Othmar von Leixner; Konrád 
Grethlein's Verlag, Leipzig.) A bútor történetével, a 
stílusok összeségével foglalkozó nagyobbrészt angol 
és francia díszesebb munkók mellett a német nyel-
ven megjelent ily tanulmányok között a jónevű bécsi 
építésznek és pedagógusnak e bőven illusztrált kis 
könyve, mely a történelem előtti időktől kezdve a 
legutóbbi évek bútortermékeit, azok formai fejlődé-
sét, az anyagokat és a megmunkálások módjait 
rendszeresen ismerteti úgy a szakemberek, mint az 
érdeklődő műbarátok számára támaszul, illetve jól 
használható kútforrással szolgálhat. K. G. 

K R Ó N I K A 
DAPIRHIÁNY - KÉPHIÁNY. Nehezen, mintha csak 

szomorú gazdasági viszonyaink hű tükre volna, 
indul e füzettel útjára ebben az évben elsőízben a 
Magyar Iparművészet. Ha az utolsó pár évben újra 
s újra olvasóink szíves elnézését kellett kérnünk 
lapunk anyagának, terjedelmének megfogyatkozása 
miatt, most kétszeresen is kötelességünk ez, mikor 
a hosszú szünet után legfőbb ékessége : illusztrációi 
nélkül jelenik meg a folyóirat olvasói előtt. De nem 
kell bővebben magyaráznunk, mint drágultak s rom-
lottak meg nyomdai viszonyaink az utóbbi hóna-
pokban, melyeken úgy-ahogy diadalmaskodtunk 
volna, csak az illusztrációkhoz való műnyomó 
papirosnak vagyunk teljes híjával. És sem hogy 
rosszul, vagy nem ízléses módon jelentessük meg 
tervezőink és iparművészeink alkotásait, inkább a 
lemondást választottuk, mint a boszúságot. Ez a 
számunk tehát csak a szokott szóval, képes ívek és 
mellékletek nélkül számol be arról, hogy a magyar 
iparművészet ezernyi sebből vérző nemzeti életünk 
e napjaiban is meg van, él, dolgozik és új feltá-
madást remél. Ha nem is oly rég még külföldi ver-
senyeken dicsőségesen hirdette alkotótehetségünk 
javaerejét, most sem csügged el : meg fog birkózni 
az anyagok hiányával, a szellemek aléltságával, a 
mindennap gondjaival. Mi mindenesetre éber figye-
lemmel kísérjük így is, hogy mi történik az ipar-
művészet műhelyeiben, a rajzasztalok, a szerszámos 
padok mellett s gyűjtjük a munka bizonyságait is. 
Hogy azután mikor és minő képek, beszámolás 
formájában fogjuk olvasóinknak átnyújtani, azt még 
bizonyosan nem tudhatjuk. Lehet, hogy a helyzet 
javulásával újra vissza térhetünk majd az illusztrált 
füzetekhez, lehet, hogy egyelőre csak a mostanihoz 
hasonló és csupán szöveges számokkal szolgálunk, 
a képeket pedig egy összefoglaló évkönyben adjuk, 
— ki tudná a holnap számára szóló Ígéreteket meg-
kockáztatni, mikor a jelen csak a nehézségeket soka-
sítja, nem a javulást egyengeti. 

* + * 

IYKA KÁROLY - KORMÁNYBIZTOS. Örömmel 
•L' és megelégedéssel olvastuk azt a híradást, mely 
a Képzőművészeti Főiskola vezető állásának betöl-
téséről számolt be. S örömünket csak fokozza, hogy 
a főiskola nagyszabású reform-munkáinak irányítá-
sára a kiváló esztétikus és a művészi nevelés régi 
úttörője, Lyka Károly kapott meghívást. Hiszen nem-
csak szorosan vett pedagógiai írásai, de úgyszólván 
minden kritikai írása és egész műtörténeti munkás-
sága is a magyar nevelésügy szolgálatában állt: 
kortársaink közül senki nála finomabb tollal, mélyre-
hatóbb elevenséggel nem tudja egy-egy művészegyé-
niség vagy irányzat lényegét megértetni. Minden 
sorából az esztétikus biztos ítélő képessége érzik, 
melyet pártoskodás, elfogultság el nem homályosí-
tott. S a szónak nemcsak átvitt, de szószerinti értel-
mében is nevelik ezek az írások a magyar közönség 
nemes ambícióit, melyek az utóbbi években egyre 
erőteljesebben fordulnak a művészi munka megbe-
csülése felé. Most, hogy a reformra megérett főiskola 
élére került, természetesen módjában lesz Lykának 
nemcsak a művészet népszerűsítésének, hanem 
maguknak a művészek nevelésének ügyét is segí-
teni s a már évek óta reformra szorult intézményt 
új errőkkel felfrissíteni, új és pezsgő életet belevinni. 
Természetes azonban, hogy a mának és holnapnak 
nyomasztó gondjai e napon szükséges lépések elé 
minduntalan akadályul fognak tolulni. S minket 
Lyka jövendő munkássága elsősorban azért érdekel, 
mert ettől várjuk társulatunk többször is kifejezett 
álláspontjának érvényesítését a művészi és ipar-
művészi nevelés összevonása dolgában. Nemcsak 
gazdasági szempontok, egy megcsonkított ország 
teherbírásénak kényszere szól e mellett, hanem 
helyesen értelmezett pedagógiai szempontok is. Igazi 
művészetre érett társadalmakban a művészi s ipar-
művészi nevelés alapjában el nem választható, azért 
ha a kettő a nevelésben különválik, abból egyfelő, 
művészproletárok tömege, másfelől mesteremberekké 
vált tervezők hada születik meg. A külföld iskolái 
ragyogó példáját szolgáltatják annak, mint kell az 
alsó évfolyamokban a művészi teremtő munka vala-
mennyi ágazatát egyesíteni s mint kell az egyéni-
séget anyagok, technikák megismerése útján a tiszta 
művészetakarás kifejező formáihoz eljuttatni. A mi 
iskoláink itt is, amott is oly értékes erőkkel rendel-
keznek, hogy azoknak egyoldalú felhasználása a 
művészek nevelésében csak meddő vetélkedést 
támaszthat s a legnehezebb kérdéseket hagyja 
nyitva: mi történjék azokkal az iparművészekkel, 
akik megértek a legtisztább grand art-ra s mi legyen 
azoknak a sorsa, akiket hajlamaik a hasznos művé-
szetek kultiválására szorítanak. — A szorosan vett 
művészképzés reformja mellett időszerűvé vált a 
rajztanárképzés gyökeres rendezésének kérdése is. 
Ez utóbbi általános kultúrális szempontból talán 
még az előbbinél is fontosabb. Mert a művészi 
nevelésnek elengedhetetlen feltétele a jó rajztanítás. 
Ehhez pedig művészlelkű, lelkes, művelt és a 
modern pedagógia magasabbrendű céljait megértő, 
eszközeit ismerő, a tanítás művészetében is jártas 
rajztanárok kellenek. Az eddigi rajztanárképzés e 
részben sok-sok kívánni valót hagyott s ezért ége-
tően szükségesekké váltak a szakkörök által régen 
sürgetett reformok. 

Látni való tehát, hogy csupa nehéz, megoldásra 
váró feladat fogadja új tisztében Lykát, de hisszük, 
hogy egész emberhez való egész munkát fog ebben 
a minőségben is végezni. 



ZÁSZLÓK. A nemzeti hadsereg bevonulása óta 
egyre-másra hallunk és olvasunk díszesen hímzett 

zászlókról, melyeket egyes buzgó nőegyletek készí-
tenek, vagy rendelnek Horthy kormányzó, illetve 
hadseregünk ezredei számára. Ünnepélyes alkalmak-
kor aztán napfényre is kerülnek hazafias hölgyeink 
e munkái s így megállapíthatjuk, hogy kevés akad 
köztük, amely művészi szempontból igazán méltó 
volna a nemes lelkesedéshez és áldozatkészséghez, 
amely e zászlókat létre hozta. Ezért örvendünk, 
hogy végre akadt olyan zászló is, amely ízlésesen 
tervezett, nemes ornamentikájával és páratlanul 
tökéletes munkájával méltó feltűnést kelt és általános 
tetszészt arat. Ezt a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége ajánlotta fel a nemzeti hadseregnek; tervét 
Kovács Erzsébet tanárnő készítette, a hímzés mun-
káját pedig a budapesti állami nőipariskola lelkes 
tanítónői vállalták, kik Pillér Erzsébet vezetésével 
hónapokon át minden szabad idejöket feláldozva, 
önzetlenül végezték a fáradságos és nagy készséget 
igénylő munkát. 

JUBILEUM. Az ez évi január hó 11-én tartott rend-
kívüli közgyűlés megnyitása előtt meleg ünnep-

lésben részesítették az 0 . M. Iparművészeti Társulat 
igazgatóját, Györgyi Kálmánt aki 1895. január 15. 
óta, tehát huszonöt évig áll a Társulat szolgálatá-
ban és buzgón dolgozik a magyar iparművészet 
érdekében. Róth Miksa alelnök lendületes beszédben 
méltatta a jubiláns érdemeit, majd leleplezték arc-
képét, melyet Körösfői Kriesch Aladár festett és 
átadták neki a választmány díszes üdvözlő iratát, 
mely Helbing Ferenc tanár mesteri műve. 

AZ ANYAGHIÁNY, sok egyéb nehézség mellett, 
egyik legfőbb kerékkötője az iparművészeti 

tevékenység fellendülésének. Áz iparművészet azon-
ban abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem 
az anyag tömegével, hanem aránylag csekély anyag-
felhasználás mellett annak megmunkálásával és 
megnemesítésével hat. Ha a nemesanyagok csekély 
készlete elfogy, pótanyagok, — amelyeknek meg-
becsülésére a háború megtanított bennünket — 
elegendő mennyiségben állanak rendelkezésünkre. 
A közönség természetesen idegenkedik ezektől a 
pótanyagoktól, de nevelni kell és lehet arra, hogy 
az ilyenekből készült tárgyakat is értékeseknek és 
valódiaknak ismerje el, ha azok immár nem 
surrogátumok és nem akarnak jobbnak és többnek 
látszani, mint amilyenek valóban, hanem anyaguk-
hoz alkalmazkodnak és annak sajátosságait, hatás-
lehetőségeit ügyesen kiaknázzák. 

AMOVE HORTHY PLAKETTJE, mely zsákodi 
Csiszér János sikerült műve, nemsokára kapható 

lesz. Előjegyzéseket már most fogad el a MOVE 
propaganda osztálya (IV., Váci-utca 38.). A 24 
centiméter átmérőjű, márványlapra erősített érem 
éra 2000 korona, a 6 cm. nagyságú éremé 200 
korona. 

AZ ANGOL IPARMŰVÉSZET szervezetének kiépí-
tése már a háború folyamán egyik legfőbb 

gondja volt úgy az angol művészetpolitika vezetőinek, 
mint az arra hivatott társadalmi és gazdasági 
intézményeknek. Ennek a bölcs előrelátással meg-
alkotott programmnak egy pontjáról már lapunk 
korábbi számaiban írtunk; most kiegészítjük hír-
adásunkat azzal, hogy a londoni kereskedelmi 
kamara több művészeti és iparművészeti szövetséggel 
együttesen egy új intézményt létesít, amelynek céljait 

öt pontba foglalták össze : Ezek : 1. az angol kézmű-
és nagyipar olyan termékeinek állandó londoni 
kiállítása, amelyek a művészi megcsinálás szem-
pontjából kifogástalanok; 2. a kiállítással kapcsolatos 
árúcsarnok berendezése ; 3. alap létesítése a kiállított 
legértékesebb termékeknek az állam részére való 
megvásárlása céljára; 4. szervezet megalkotása, 
amely a művészi kézműipart gyárosokkal, kereske-
dőkkel stb. szorosabb kapcsolatba hozza; 5. vidéki-
és vándorkiállítások rendezése a londoni mintájára. 
Mind az öt pont nagyon jó ismerősünk; úgy hangzik, 
mintha az Iparművészeti Társulat régi programmjából 
sajátították volna ki az angolok. De ez a programm 
ma is integráns része a mi munkatervünknek is és 
talán a megújhodott Társulatnak sikerül megvaló-
sítania mindazt, amit az idők mostohasága, az 
együttműködés hézagossága és legtöbbször az érde-
keltek közömbössége eddig késleltetett. 

FÉNYŰZÉSI ADÓT FESTMÉNYEKRE ÉS SZOB-
ROKRA vetett ki a német nemzetgyűlés olyképen, 

hogy ezentúl minden, közvetlenül a művészektől 
vásárolt festmény és szobor árának 15%-át be kell 
szolgáltatni az állampénztárba. Ez az új adótörvény 
méltán nagy elkeseredést váltott ki a művészi körök-
ből s a berlini művész-egyesület alaposan meg-
okolt fölterjesztésben éleshangú óvást emelt a 
művészi alkotásoknak ilyetén való súlyos megadóz-
tatása ellen. Igazságtalannak mondják ezt az „anti-
szociális" és kultúraellenes rendelkezést és — nagyon 
helyesen — rámutatnak egyes divatos operettszerzők 
és felkapott írók aránytalanul busás jövedelmére, 
melyet külön fényűzési adó nem terhel, továbbá, 
nagyarányú megbízásoknak örvendő építészek csor-
bítatlan óriási jövedelmére és követelik a művészi 
munkásságukat sújtó megadóztatásnak megszünte-
tését. Nem tudjuk még, vájjon mostanában lesz-e 
foganatja a német művészek tiltakozásának; de 
kétségtelen, hogy a nemzetgyűlés nyilván elhamar-
kodott új adótörvénye hosszú életű nem lehet, mert 
győzni kell a nagyműveltségű németség józanabb 
belátásnak, mely nem tűrheti, hogy kicsinyes szatócs-
politika kerékkötője legyen a művészi kultúra hala-
dásának. 

RÉGI MEISSENI PORCELLÁNOKÉRT, amelyek a 
drezdai állami gyűjteményekből valók, néhány 

hónappal ezelőtt tartott árverésen két millió márkát 
fizettek műkereskedők, múzeumigazgatók és gyűjtők. 
A porcellánok legjavát az ismert kopenhágai 
műkereskedő, Rasmussen, vásárolta meg. 
AZ ÁRÚK HELYES ELNEVEZÉSÉNEK kérdésével 

foglalkozik egyik német művészeti folyóirat. 
A cikkíró fejtegetésének alaptétele, hogy az egyes 
árúk helyes elnevezése csakis azok származásából, 
eredetéből és a tárgy tulajdonságaiból vezethető le. 
Az egyetemek technológiai intézetei, a technikai és 
kereskedelmi főiskolák kevés figyelmet fordítanak 
erre a nagyfontosságú kérdésre, holott nemcsak 
gyakorlati és gazdasági, hanem nemzeti szempont-
ból is, a nyelv tisztasága érdekében szükséges, hogy 
egyes árúknak idegen nyelvű, francia, angol stb. 
elnevezése helyett, mint például: batist, voile, satin, 
cheviot, necessaire, store, shawl stb. stb. a nem-
zeti nyelv megfelelő kifejezéseit használják. Emellett 
az egyes árúk anyagának fogalmát is helyesebben 
kell meghatározni és kifejezni, nehogy megtévesz-
téseknek legyen kitéve a közönség. A tapasztalat 
mutatja, hogy a legtöbb gyáros előszeretettel használ 
idegen nevet árú megjelölésére; ez jobban hangzik. 
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Egy kissé mintha félnének a termelők attól, hogy 
árúikat helyes néven nevezzék. A cikkiró ennek 
a visszás állapotnak sürgős reformját kívánja és 
különösen fontosnak jelzi a reformot a származás 
megjelölésének védelme szempontjából. A szárma-
zási hely elismert jó neve egyszersmind jellemzője 
az árú jóságának is, tehát értéktöbbletet jelent, amit 
utánzott árúk készítői hasznukra fordíthatnak. 
Az ilyen visszaéléseket az egyes árúk szigorú 
terminológiájával lehetne megszűntetni, aminek leg-
megfelelőbb módja egy műszaki szótár összeállítása 
volna. A nálunk használatos üzleti és műszaki 
nyelv — köztudomású dolog — szintén hemzseg 
az idegen kifejezésektől, a nagyzoló, csillogó hang-
zású, idegen nyelvű árúelnevezésektől. A műszaki 
nyelv megmagyarosítása érdekében most a Magyar 
Mérnök és Építész Egylet indított mozgalmat és egy 
magyar műszaki szótár kiadását tervezi, amelynek 
szerkesztőbizottsága Edvi Illés Aladár vezetésével 
dolgozik. A szótár iparművészeti vonatkozású anya-
gának összeállításánál mint szakemberek Csányi 
Károly a múzeum osztályigazgatója, Gróh István 
az iskola h. igazgatója és Róth Miksa, a társulat 
alelnöke működnek közre. 

HIVATAL0 S" KÖZ LE M É NY E K 

Az VZ 0 . M. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN 1920. 
tavaszén a Múzeum tisztviselői a következő 

ismeretterjesztő előadásokat tartották illetve tartják : 
Április hó 20-án: Csányi Károly: Díszruhák és textil-
tárgyak a hg. Eszterházy-gyűjteményben. Április hó 
27-én: Layer Károly dr.: Á hg. Eszterházy-gyűjte-
mény ötvöstárgyai. Május hó 4-én: Végh Gyula: A 
hg. Eszterházy-gyűjtemény elefántcsont tárgyai. Május 
11-én: Payr Hugóné dr.: Zománcos tárgyak és 
ékszerek a hg. Eszterházy-gyűjteményben. Május hó 
18-án: Csányi Károly: Holicsi fajanszok. Május hó 
25-én: Layer Károly dr.: A porcellán plasztika a 
XVIII. században. Június hó 1-én: Payr Hugóné dr.: 
A múzeum bútor-gyűjteménye. Június hó 8-án: 
Csermely Sándor dr. : Olasz bársonyok. Az előadások 
délután 5 órakor kezdődnek. Belépődíj nincsen. 

AZ ORSZ. M. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁN 
alkalmazott új tanárok lapunk legutóbbi számá-

ban közölt névsorét kiegészítjük azzal, hogy a folyó 
tanévben megbízást kapott Kaesz Gyula építő- és 
iparművész, aki a nappali tanfolyamok alsóbb osztá-
lyaiban a bútortervezést tanítja és vezeti a műhely-
gyakorlatokat. Ugyan ő tanítja az esti tanfolyamon 
az iparművészeti rajzot és a gyakorlati perspektívát. 

CZAKOSZTÁLYOK alakultak az 0 . M. Iparművé-
szeti Társulat kebelében. Az eddig megalakult 

tíz szakosztály szervezését a Társulat vezetősége a 
közismert események miatt csak közvetlenül az idei 
rendes közgyűlés előtt fejezhette be s ezért a munka 
nem is indulhatott még meg ezekben az új alaku-
latokban. De az általános örömből és helyeslésből, 
amellyel az érdekelt körök, ú. m. a tervezők, a 
művészi iparosok és gyárosok, valamint az egyes 
szakmák iránt érdeklődő műbarátok a szakosztályok 
szervezését fogadták, azt a reményt merítjük, hogy 
immár most túlesve az alakiságokon, az egyre tor-
lódó bajok és nehézségek elhárításán, áldásos és 
gyümölcsöző munka biztosítékainak megteremtésén 
fognak munkálkodni az oly sok jeles erővel rendel-
kező szakosztályok, hs ebben a munkában közre-

működhetik a Társulat minden tagja, mert egyszerű 
jelentkezés elég ahhoz, hogy szakosztályi üléseken 
részt vehessen és fel is szólalhasson. A rendes 
tagsághoz két szakosztályi tagnak ajánlása és a 
felvétel felett döntő tagok szavazata szükséges. 

AZ 0 . M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT választ-
^ mánya lapunk legutolsó számának megjelenése 
óta háiom ülést tartott. 1919. dec. 16-án tartott 
ülésen Körösfői Kriesch Aladár visszapillantást 
vetett a forradalom korszakának gyászos hónapjára, 
majd javasolta igazoló bizottságnak azzal a fel-
adattal való kiküldetését, hogy a vezetőség és tár-
sulat tagjainak a kommunizmus alatt tanúsított 
magatartását megvizsgálja és szükség szerint hatá-
rozzon is a vétkesek ügyében. Hosszabb vita után 
a bizottság tagjaiul megválasztották Jungfer Józsefet, 
Majovszky Pál dr.-t, Róth Miksát, Végh Gyulát és 
Vértes Rezsőt, póttagokul pedig Benkhard Ágostont 
és Kiss Józsefet. Ezután Róth Miksa alelnök előter-
jesztése alapján a választmány elfogadta az alap-
szabályok módosítására vonatkozó javaslatot és 
elhatározta, hogy január 11-ére rendkívüli közgyűlést 
hív egybe az alapszabályok módosítása végett. 
Györgyi Kálmán igazgató részletes beszámolója 
következett, a társulatnak a kommün alatti helyze-
téről és a vezetőségnek időközben végzett munká-
járól. A többi között jelentést tett az iparművészeti 
termelés megindítása érdekében a társulat javasla-
tára a kereskedelmi minisztertől egybehívott ankét-
ről s a Magyar Iparművészet c. folyóiratnak válságos 
helyzetéről, amelybe papirínség és a nyomdai árak 
mérlelhetetlen emelése miatt jutott. A társulat kará-
csonyi vásárja, amelyet a belvárosi főreáliskola 
tornatermében rendezett, úgy művészi, mint anyagi 
tekintetben figyelemreméltó sikerrel járt. A választ-
mány felhatalmazta az elnökséget, hogy a szak-
osztályok megalakításának előkészítő munkálatait 
az alapszabályok intencióinak megfelelően meg-
kezdje ; végül beható megvitatás után dr. Bartóky 
József indítványára elhatározta, hogy az egyház-
művészet fellendítése érdekében akciót indít és 
megbízta az elnökséget, hogy erre a szakosztályok 
bevonásával részletes javaslatokat dolgozzon ki. 

A választmány következő ülését 1920. április hó 
16-án tartotta, amelyen Róth Miksa alelnök emlé-
kezett meg az időközben elhunyt Fieber Henrikről, 
majd jelentést tett a módosított alapszabályok bel-
ügyminiszteri jóváhagyásáról, a szakosztályok meg-
alakításáról és a magyar művészet jövőfejlődése 
érdekében két társegyesülettel karöltve megindított 
mozgalom eddigi eredményeiről. Tudomásul vette a 
választmány az igazoló bizottság határozatairól 
szóló jelentést; elfogadta a gazdasági bizottságnak 
a társulat zárszámadásaira, 1920. évi költségvetésére 
és a tisztviselők nyugdíjszabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatait. Ezután Györgyi Kálmán 
igazgató számolt be a legutóbbi ülés óta előfordult 
ügyekről. Bejelentette, hogy a Magyar Iparművészet 
további megjelenését sikerült biztosítani azzal, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter megfelelő mennyiségű 
papirost utalt ki, a főváros tanácsa pedig meg-
engedte, hogy a lapot a fővárosi házinyomdában 
nyomathassuk. A társulat az iparművészeti iskolával 
együttesen a két intézmény birtokában levő nép-
művészeti anyagból kiállítást rendez, amely május 
hó 15-én nyílik meg a múzeum nagy csarno-
kában. Végül a választmány 111 új tagot vett fel a 
társulat kötelékébe. 



Legutóbbi, 1920. április hó 22-én tartott ülésén a 
választmány az ez évi rendes közgyűlés idejét május 
hó 9-ének fél 11 órájára tűzte ki. Györgyi Kálmán 
igazgató ismertette a választmánynak a közgyűlés 
elé terjesztendő jelentését, amelyet többek hozzá-
szólása után a választmány elfogadott. Ezután a 
közgyűlési választásokat előkészítő jelölő-bizottságba 
10 műbarát tagot küldtek ki, majd Bartóky József 
indítványára elhatározta a választmány, hogy a 
vidéki közönség érdeklődését az iparművészet iránt 
szervezett propagandával óhajtja felkelteni s fokozni 
és megbízta az elnökséget, hogy e részben meg-
felelő javaslatot készítsen elő. 

AZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
1920. január hó 11-én rendkívüli közgyűlést 

tartott, amelyen Róth Miksa alelnök a múlt évi 
közgyűlésen kapott megbízás alapján a választmány 
nevében előterjesztette az alapszabályok módosítá-
sára vonatkozó javaslatot. A közgyűlés a javaslatot 
részletes tárgyalás után elfogadta és megbízta az 
elnökséget, hogy a kormányhatósági jóváhagyás 
kieszközlésére a kellő lépéseket tegye meg. 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
>• KÖZGYŰLÉSE. Május hó 9-én tartotta az Orsz. 

Magyar Iparművészeti Társulat harmincötödik évi 
rendes közgyűlését Róth Miksa alelnök vezetésével. 
A közgyűlésen a szép számmal összegyűlt tagokon 
kívül a központi papnevelőintézet és a Szent Imre-
intézet kiküldöttjei is megjelentek, hogy meghall-
gassák Nagy Sándor emlékbeszédét néhai Fieber 
Henrikről. Az elnök megnyitóbeszédében vissza-
pillantást vetett az elmúlt társulati év nevezetesebb 
eseményeire, küzdelmeire a proletáruralom idején 
és az ennek bukása után azonnal megindult átszer-
vezési munkálatokra, amelyek eredményeképen a 
társulati alapszabályok módosítása jóváhagyást nyert 
és tíz szakosztálya megalakult. Vázolta ezután a 
jövő programmját, amelynek alapjául az az elv 
szolgál, hogy a társulatnak, ideális céljai mellett, 
közgazdaságunk mértékadó tényezőjévé kell válnia 
azzal, hogy megteremti a közvetlen kapcsolatot a 
termelő iparművészet és a közönség, illetőleg a 
gyakorlati élet között. A munkaprogramm legfon-
tosabb pontjai: műiparosainknak nyersanyaggal való 
ellátása, társulatunk állandó kiállítással kapcsolatos 
eladási helyiségének ügye, az egyházművészet terén 
kifejtendő nagyobbszabású akció, iparművészetünk 
termelésének külföldön való propagálása, az ipar-
művészeti oktatás és nevelés újjászervezése megfelő 
gyakorlati alapokon. Bár a jelenlegi viszonyok — 
úgymond — nem kedveznek a nagyobbszerű kezde-
ményezéseknek, mégis meg kell tennünk minden 
lehetőt, hogy megvalósítsuk legalább azt, ami még a 
mostani súlyos körülmények között is megvalósítható. 
A többit illetőleg pedig egyelőre a talajt annyira kell 
előkészítenünk, hogy a remélhetően mielőbb elkövet-
kezendő rendezett és nyugott viszonyok, bennünket 
teljesen felkészülve találjanak. Végül a munka-
szeretetre és ebben a szellemben közös munkára 
hívta fel a tervezőket, műiparosokat és az ipar-
művészet minden barátját, hogy kulturánkat tovább-
fejlesszük és ennek felsőbbségét a szomszédos nem-
zetekével szemben megőrizzük. 

A zajos tetszéssel fogadott beszéd után Nagy 
Sándor festőművész olvasta fel megemlékezését néhai 
Fieber Henrikről. Nagy Sándor a maga színes, kifejező 
nyelvén, ötletes, mélyreható és hű jellemzéssel állí-
totta a jelenvoltak elé Fieber Henriknek, a modern 

művészeti törekvések nagytehetségű, keményakaratú 2 
harcossának alakját. Az emlékbeszéd mély hatást J 
váltott ki a közönség lelkéből. A közgyűlés ezután I 
áttért a napirend további pontjainak tárgyalására. I 
Egyhangúlag tudomásul vette a választmány jelen- • 
tését a társulatnak 1919. évi működéséről, elfogadta I 
a választmány javaslatát a társulati alkalmazottak • 
nyugdíjszabályzatának módosításáról, tudomásul fi 
vette a számvizsgálók jelentését a mult évi záró- 2 
számadásokról és ennek kapcsén a vezetőségnek a 2 
felmentést megadta. Az 1920. évi költségelőirányzatot \ 
is egyhangúlag elfogadta a közgyűlés és 290.250 K 
fedezettel szemben 305.895 80 K kiadást állapított 
meg, úgy hogy a kölségvetés 15.645 80 K hiánnyal 
zárul. Ezután a választások következtek. Egyhan-
gúlag választották meg a társulat elnökének AIpár 
Ignácot, alelnökeinek pedig Kőrösfői Kriesch Aladárt 
és Róth Miksát. A választmány tagjai lettek : 

A) Tervezők: Árkai Aladár, Faragó Ödön, Dudits 
Andor, Grabowieczky Leon, Gróh István, Helbing 
Ferenc, Kölber Dezső, Lakatos Artúr, Ligeti Miklós, 
Maróti Géza, Menyhért Miklós, Meyer Antal, Nádler 
Róbert, Szablya F. Ferenc, Vértes Rezső. 

B) Műiparosok: Bodonyi Jenő, Breitner Lipót, 
Fischer Zsigmond, Hauswirth Ödön, Hosszú István, 
Jakó Géza, Jauernik Nándor, Jellenz Béla, Jungfer 
József, Kiss József, Kulcsár Sándor, Majoros Károly, 
Seenger Béla, Szabó Rezső, Tull Viktor. 

C) Műbarátok : Bartóky József dr., Delmár Emil, 
Fürst Sándor, Gaul Károly, Glück Frigyes, Herz 
Viktor, Kohner Adolf báró, Majovszky Pál dr., Nagy 
Árpád dr„ Petrovits Elek dr., Szablya János, Szalai 
Emil dr., Végh Gyula, Víg Albert és Wolfner Gyula, 

Számvizsgálók lettek : rendes tagok : Melocco 
Péter, Pongrác János és Ország Róbert; póttagok : 
László Henrik és dr. Szőnyi László. 

A választások eredményének kihirdetése után az 
elnöklő alelnök melegen üdvözölte Alpár Ignácot, 
mint a társulat új elnökét, aki válaszában meg-
köszönte az irányában fényesen megnyilatkozott 
bizalmat. Programmot most nem ad, mert nem tudja, 
hogy ezen a letarolt sivatagon fakadnak-e még majd 
virágok? De tudja azt, hogy mindannyiunknak foko-
zott lelkesedéssel, igaz hazafisággal kell összefogni 
a munkára, hogy szegényesen bár, de megélhessünk 
és hogy a száraz talajt újból termékennyé tegyük, 
amelyből magyar tudás, magyar művészet fakadjon. 
Reményt és vigasztalást merít a Szent Föld példá-
jából, ahol szintén egy letűnt világ romjaiból sar-
jadtak ki a Krisztusi gondolatok, amelyek egy új 
világot teremtettek. Amint Jézusnak voltak apostolai, 
mi is legyünk egyenkint és együttessen apostolai 
annak az eszmének, hogy magyarok akarunk 
maradni és maradunk is azok. Fokozzuk a mun-
kánkat a végső határig, hogy azt a több eredményt, 
amit elérünk, a hazának áldozhassuk. Itt a társulat-
ban a munka emberei vannak együtt, akik, mint 
örömmel látja, új hazába akarják vezetni a társulatot 
és ennek útját gondosan előkészítették. Reméli, hogy 
az új alapokon biztosabban építhetünk és a követ-
kező munkából áldás fakad az iparművészet számára. 
Hálával és elismeréssel emlékezett meg Róth Miksa 
és Kőrösfői Kriesch Aladár alelnökökről, kik a lefolyt 
nehéz év megpróbáltatásain szerencséssen átvezették 
a társulatot és oly körültekintéssel megalapozták 
annak újjászervezését. 

A zajos éljenzéssel fogadott beszéd után az elnöklő 
alelnök köszönte meg az új elnök biztató és elismerő 
szavait, mire a közgyűlés véget ért. 

xmJ 



IN M E M Ó R I Á M 
\ magyar művészet krónikásának egyik kötelessége, 

hogy nyilvántartsa a veszteségeket és emlé-
keztesse az élőket azoknak a jeleseknek az érde-
meire, kik immáron örökre elhagyták a küzdők 
porondját és békében alusszák végnélküli álmukat. 
Ezt a kötelességet a mult évben csak fogyatékosan 
teljesítettük, mert az ú. n. proletárdiktatúra rém-
uralma alatt alig volt mód arra, hogy tudomást 
szerezzünk a fontosabb halálesetekről és lapunknak 
is hosszú időn át kellett szünetelnie. Egy ilyen mu-
lasztást akarunk helyrehozni, amikor kegyelettel meg-
emlékezünk Aggházy Gyula festőművészről, a képző-
művészeti főiskolának sok éven át volt érdemes 
tanáráról, aki egy ideig iparművészeti iskolánkon 
is tanította a figurális rajzot. Kápráztató sikerek nem 
fűződnek művészi pályafutásához, de mindig őszinte 
megbecsülésben volt része az ő komoly és szín-
magyar művészetének. Életképeiből, alföldi és bala-
toni tájképeiből igaz magyar levegő és hazai han-
gulat árad. Legértékesebb műveit a nyolcvanas és 
kilencvenes években festette. 1919. május hó 13-án 
halt meg anélkül, hogy az akkori vörös sajtó tudo-
mást vett volna e jeles művészünk elhunytáról. — 
Kauser József, a jeles építőművész szintén még a 
kommunizmus idejében, a rémuralom utolsó hetében 
hunyta le örökre szemét 1919. július hó 25-én. A 
főváros számos köz- és magánépületét építette s 
minden alkotása alapos szakbeli tudásáról és mű-
vészi tehetségéről tanúskodik. Legkimagaslóbb és 
iparművészetünk szempontjából is a legjelentősebb 
műve a lipótvárosi Szt. István-templom belső kikép-
zése. A nagyhírű Ybl mester örökségeként maradt 
reá 1891-ben ez a feladat, amit ő tizenöt év alatt 
általános megelégedésre, művészi ihlettel és lelki-
ismeretes munkával kifogástalanul oldott meg úgy, 
hogy nagytemplomunk egyik legérdekesebb művészi 
látványossága nemcsak fővárosunknak, hanem a 
kontinens újabb templomai közt is előkelő helyet 
foglal el. A József-utcai Jézus sz. szíve templomát 
egyszerű eszközökkel avatta hangulatos, áhítatra 
indító Istenházává és egyszerű, de választékos esz-
közökkel, a hamis matériák következetes mellőzé-
sével érte el ő többi alkotásain is a nyugodt, 
előkelő művészi hatásokat. Művei e részben 

mintaszerűek. — Szinnyei Merse Pálban az 
örökké mosolygó, szeretetreméltó Pali bácsiban, 
a plein air festészet úttörő mesterét, a magyar 
művészet pedig egyik legkimagaslóbb és leg-
rokonszenvesebb vezető egyéniségét vesztette. Élet-
rajzát az ez év január hó 30-án bekövetkezett 
halála alkalmával a napilapok részletesen közölték 
s művészete is búsásan megérdemelt méltatásban 
részesült. Amióta a világhírű „Majális"-ának első 
bemutatása után őt ért kudarc után duzzogó vissza-
vonultságából visszatért művészetéhez, hazájában 
és a külföldön egyaránt elért gazdag és fényes sike-
reknek hosszú sorozata kísérte munkálkodását. 1905. 
óta igazgatója volt a képzőművészeti főiskolának, 
ahol Székely Bertalan örökébe lépett. Kér, hogy a 
magyar művészi oktatásban az ő szereplése alig 
hagy nyomokat. Iskolai ügyek és a tanítás nem igen 
érdekelték, úgy hogy e téren alig akad feljegyezni 
valónk. Annál nagyobb hatást váltottak ki művei; 
a magyar tájfestészet még sokáig fogja érezni az ő 
derült szellemét. Emlékére április 11-én nagyszabású 
gyászünnepet rendeztek a Szépművészeti Múzeum-
ban, amelyen közéletünk kiválóságai vettek részt és 
számos emlékbeszédben méltatták az elhunyt nagy 
mester érdemeit. — Murányi Gyula plakettművész 
február hó 21-én halt meg. Lapunk többször ismer-
tette és méltatta becsületes és jól megalapozott művé-
szetét, mellyel sok tisztelőt és barátot tudott szerezni 
magának. A magyar plakettművészet szorgalmas és 
jeles készültségű mesterét vesztette benne. — Tóth-
váradi Komis Elemérné, a Kéve művészegyesület 
tagja, február hó 25-én halt meg. Körülbelül tizenöt 
év előtt tűnt fel sajátos technikával készült, csodá-
latos finomságú csipkéivel és még egyénibb színes 
hímzéseivel. Különös varázslatos hatása volt e kifür-
készhetetlen módon készült, semmi ismert és velők 
azonos anyagú és célú munkához nem hasonló 
Kornis-csipkéknek és színkölteményeknek. Nem előre 
megrajzolt terv szerint készítette ő ezeket az eredeti 
munkákat, hanem pltögetés közben, ötletszerűen for-
málódtak csodálatos munkái. Sok gyönyörűséget 
szerzett iparművészeti kiállításaink látogatóinak és 
maradandó örömöt azoknak, akik dolgait megszerez-
hették. — Lukátsovits Ily iparművésznő, a Madame 
című folyóirat művészeti szerkesztője, április 10-én 
hirtelen elhúnyt. A női ruházkodás művészetének 
és a női kézimunkák nemesítésének szentelte finom 
Ízlését és jeles tehetségét. 


