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a a hetvenes és a nyolcvanas 
években az iparművészet terén 
beállott hanyatlásnak okait ku-
tatjuk, akkor meg kell emlé-
keznünk az iparszerűen tervez-
gető rajzolókról, akik az anyagok 
és technikák alapos ismerete 
nélkül akkoriban boldogították 

tervezeteikkel a gyárakat és a műhelyeket. De meg 
kell majd állapítanunk azt is, hogy ama kornak ízlés-
beli eltévelyedése nem csupán a tervezők bűne volt. 

Az iparművészeti tömegárukat gyártó ipar, neveze-
tesen a bútoripar, a fémdíszművesség, az ú. n. cuivre 
poli-ipar, a sajtolt ötvösmunkák, a papiermaché, a 
gépelt bőrdomborítások stb. terén valósággal tombolt 
az ornamentális őrület, fittyet hányva a gépi munka 
stílusát szabályozó legelemibb törvényeknek. Álta-
lában az volt a törekvés, hogy a gép utánozza a 
kézimunkát, azaz, hogy a lehetőleg olcsón gyárt-
ható árúnak olyan legyen a látszata, mintha kézzel 
készült volna. Az ízlés elfajulásénak tulajdonítható, 
hogy a vásárló közönség sem látott különbséget 
egy gondosan és művészi érzékkel, kézi munkával 
készült ötvösmű és a vékony fémlemezből sajtolt 
ú. n. dísztárgyak között, amelyekkel akkoriban el-
árasztották a polgári lakásokat. A díszítményen — 
bérmilyen is lett légyen az — fordult meg az árú 
kelendősége, nem csoda tehát, ha nagyon meg-
becsülték azokat a fürge rajzolókat, tervezőket és 
kompilátorokat, kik mindenre voltak kaphatók. Meré-
szen nekimentek minden kor stílusának és vígan 
gyártották zagyva tervezeteiket. Időközben azonban 
fordulat állott be az iparművészet terén. Mindinkább 
tért hódított az a helyes felfogás, hogy a gépnek 
nem lehet az a feladata, hogy utánozza a kézi-
munkát és megtévessze a közönséget. Sőt voltak, 
kik azt hitték, hogy a gép tönkreteszi majd az ipar-
művészetet és véget vet majd a művészi kézműves-
ségnek s csak lassan kezdték belátni, hogy a gépnek 
is meg van a maga jogosultsága az iparművészetben, 
ha helyesen irányítják munkáját. Túlesvén az 
ésszerűtlen díszítési mánia elleni harcon és a 
gyermekbetegségeken, az új stílus a fölösleges és 
az ízlésbe ütköző díszítmények kiküszöbölésére 
törekedett csupán. Belátták, hogy a stílusok, orna-
mentumok és a szurrogátumok forgatagából csak úgy 
menekülhetünk, ha az anyagnak és a célnak szigorú 
szemmeltartásával alkotjuk meg tárgyainkat. És 
mindinkább érvényesült a munkákban a cél, a tárgy 
rendeltetése és megkeresték az anyagokban rejlő 
szépségek kiaknázására vezető utakat. Kutatták a 
vonalak és az arányok szépségeit és mindinkább 

szigorúbb mértékkel vizsgálták a végzett munkát, mert 
nem leplezte többé a dúsan felrakott díszítés tömege 
az anyagoknak és a megmunkálás tökéletlenségeit. 

Ezekből a törekvésekből fakadtak azok az egy-
szerű, célszerű formák, amelyek azt a látszatot 
keltik, mintha a gyári ipar teljesen elpártolt volna 
a tervezőművészektől, akikkel a hetvenes és a nyolc-
vanas években és az ú. n. szecesszió idejében oly 
szorosan együttműködött. Érdekes pedig a dologban 
az, hogy nem a gyáros kereste a célnak és a ren-
deltetésnek legjobban megfelőle formákat, hanem 
a tervező művész — jelen esetben már nem a ter-
vezést iparszerűen végző kontárrajzoló — volt 
apostola az új szépségideáloknak, ő harcolt leglel-
kesebben a szertelen díszítgetés és a stíltelenség 
stílusa ellen. Sokan talán még ma sem látják be, 
hogy éppen a célnak legjobban megfelelő, leegy-
szerűsített forma kitalálásához kell alapos művészi 
és technikai tudás és választékos ízlés és nagy 
tévedés, ha azt hiszik, hogy ilyen egyszerű formák 
előállításához nem kell művész. Vájjon hová jutunk 
majd ? Megmaradunk-e a célhoz alkalmazott, leegy-
szerűsített formák mellett, vagy pedig ismét belevisz 
a fejlődés törvénye a formagazdagság világába, a 
mértéktelen díszítés és az ebből eredő megcsömörlés 
felé, amiből megint a primitív művészethez való 
visszatérés menthet meg minket ? Ma már tisztán 
látja mindenki, hogy tévhitet hirdettek a legutóbbi 
években a „Los vom Ornament" jelszóval terjesztett 
túlzó tanok. A cél szemmeltartása feltétele a tárgy 
művészi mivoltának, a leegyszerűsített forma az ész 
szülötte, de mellette érvényesülhet, és kell is érvé-
nyesülnie a jó ízlésnek és a művészi érzéknek és 
gondolatnak. A műremekben mindezeknek egyesül-
niök kell. A dísztelen célforma sohasem válthat ki 
oly érzéki ingert, mint egy művészi alkotás, még 
akkor sem, ha azt jóízlésű művész tervezte. Az 
emberek ősi idők óta oda törekszenek, hogy szépít-
sék és díszítsék a környezetük tárgyait és ez a 
kiirthatatlan vágy ma is meg van és kizárja az ipar-
művészetben a célforma rideg elvének uralmát, mert 
a díszítésnek alkalmazása — mely a szigorú célszerű-
ségi elv szerint voltaképpen fölösleges — máris rést 
üt a szigorú elven. És most odajutottunk, hogy meg-
állapíthassuk a határvonalat az iparművészet körébe 
tartozó gyári termelés és a kézművesség között. A 
gyárilag előállított munkáknál a célszerűség szem-
pontjának kellene jobban érvényesülnie és a hasz-
nálhatóság követelményeivel szemben a díszítő 
elemeknek csak alárendelt szerep juthat, mert nyil-
vánvaló, hogy a díszítő műveletek inkább a kéz-
művesség körébe tartoznak. 
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A cél és a rendeltetés szolgátatára készült csu-

pasz formákon alig érvényesülhet az egyéniség. 
Mert a tervező egyénisége a szorosan a célt szolgáló 
formákon és részeken alkalmazott super plus-on, 
a díszítésen juthat inkább szóhoz és itt nyilvánulhat 
a nemzeti jelleg is. Ez lehet esetlen és finom, bő-
ségben dúskáló és szegényes, perzselően szines és 
fakó, derült és komor, stb. A művészi megjelenés 
tükrözteti vissza a faji sajátosságot, a nemzeti típust, 
benne fejeződik ki a korszellem, az ízlés kultúrfoka és 
átalakulásával változik a stílus is. A csupasz célfor-
mának hosszabb uralma az iparművészet uniformizá-
lására vezetne és megakasztaná a művészi fejlődést. 

Kétségtelen azonban, hogy a bár jellegtelen, de 
a célnak és rendeltetésnek jól megfelelő formák 
könnyen elhelyezhetők a nemzetközi piacokon. Ha 
pedig a jó formákon okosan és választékos Ízléssel 
alkalmazzuk a díszítést, úgy hogy az jelképesen 
hangsúlyozza a szerkezetet és helyesen alkalmaz-
kodik a jó formához és a rendeltetéshez, akkor a 
tetszetősebb és a művészibb megjelenés bizonyára 
még fokozza a tárgyak kelendőségét, különösen, ha a 
díszítés eltér a megszokott nemzetközi formáktól, 
azaz ha faji zamatja van. De ezt erőltetni nem sza-
bad, mert maradandó értéke csak a benső érzés-
ből, igaz meggyőződésből fakadó művészi munkának 
lehet. Csak az ilyen árúkkal remélhetünk tartós sikert 
a világversenyben, nem pedig, ha utánozzuk az 
angolokat, franciákat vagy németeket. Hogy pedig 
ilyen árúkat termelhessünk, jeles, olyan színmagyar 
művészekre van szükségünk, kik alaposan ismerik a 
mesterségek minden csinját-binját, tehát nem grafikai 
fogésokkal ügyeskedő papiros-tervezőkre, hanem a 
mesterség ismeretével vértezett művészlelkű, nemes 
ízlésű tervezőkre. Tőlük nem csupán a művészi 
kézműiparnak egészséges fejlődése függ, hanem még 
inkább a gépekkel dolgozó, tömegárukat forgalomba 
hozó nagyipar. Derék művészek találták ki a használ-
hatóság szempontjából mintaszerű, egyszerű, ízléses 
alapformákat, művészek kellenek a formák nemesí-
tésére és fejlesztésére. És pedig nemcsak azért, hogy 
újabb és újabb tervekkel lássák el a műhelyeket és 
gyárakat, hanem főképpen azért, hogy oktassák, 
vezessék, irányítsák az iparosokat és a segéderőket, 
mert csak művészi iskolázottsággal bíró munkások 
élhetnek majd az anyagok megmunkálása közben 
felmerülő művészi lehetőségekkel és értékesíthetik 
őket esztétikai célokra. — Ezen az úton remélhetjük, 
hogy technikai tökéletessége mellett még a legegy-
szerűbb tárgy is művészi szempontból kifogástalan 
lesz, ha emellett még formaérzékünk és színszere-
tetünk szabad érvényesülésével iparművészetünk 
sajátos faji jelleget kap, akkor nem csupán kelendő-
sége lesz termelésünknek itthon és külföldön, hanem 
az ilyen munkálkodásunk hathatósan előmozdíthatja 
a magyarság megbecsülését és anyagi boldogulásét. 

S Z A K O K T A T Á S 
A MŰVÉSZI NEVELÉS KÉRDÉSEI - úgy látszik -

nálunk lekerültek a napirendről. A politikai 
hullámokba sodródott bele az egész magyar köz-
élet és azok, akik távol maradtak a politikától, alig 
jutnak szóhoz és ha jutnak is, nem hallgatják 
szívesen a komoly és szakszerű fejtegetéseket. Pedig 
sohasem volt időszerűbb művészi nevelésünk egész 
komplexumának gyökeres és szakavatott reformja 
és a reform jó végrehajtása, mint most, amikor 
minden energiánkat művelődésünk és termelőképes-
ségünk fokozására kellene fordítanunk. A rajz- és 
a kézimunkatanítás terén oly sok a tennivaló, annyi 
hiányt és mulasztást kell pótolnunk, hogy végzetes 
hibát követünk el, ha e kérdések mélyrehatoló tár-
gyalásai és a szükséges intézkedések sürgős végre-
hajtása elől még tovább is elzárkózunk. Okos és 
némi jóakarattal nagyobb nehézségek nélkül meg 
is valósítható javaslatok hevernek elintézetlenül, 
derék szakférfiak nem érvényesíthetik tudásukat és 
tapasztalataikat e téren és nem akad olyan, aki 
művészi nevelésünk szekerét kizökkenthetné a 
kátyúból, amibe jutott. A sokat emlegetett kon-
szolidációnak és a területünket megszálló szom-
szédaink felett való műveltségi fölényünknek adhat-
nók legcsattanósabb bizonyítékát, ha végre dűlőre 
vihetnők ezeket a régen elintézést váró feladatokat. 
De művészetünk jövő fejlődése is megkívánja, hogy 
necsak művészeti szakiskolákról gondoskodjunk, 
hanem hogy a művészet és az iparművészet leg-
elemibb ismereteit terjesztve olyan közönséget nevel-
jünk, melynek életszükséglete a művészet és különb-
séget is lát a kontármunka és a művészettől meg-
nemesedett alkotások között. 

AZ ORSZÁGOS M. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
1920—21. tanévre olyan mozzanatokkal indult 

meg, melyek egyrészt örvendetesek, de másrészt 
arra késztetnek bennünket, hogy bizonyos aggálya-
inkat fejezzük ki. Nappali tanfolyamra fölvételire 
jelentkezett 340, ebből fölvétetett 113; esti tanfolyamra 
343-ból 154. Az előző évek adatainak több mint 
kétszeresét teszik a számok. Hogy annyian jönnek, 
hogy úgyszólván tódulás van az iskola felé, ez azt 
az örvendetes tényt mutatja, hogy fölfedezték az 
iskolát, illetőleg új magyar életünknek azt a szük-
ségét, hogy a gazdasági irányba, a termelő munka 
felé menjünk. S óriási jelentősége volna gazdasági 
életünkre nézve annak, hogy iparunk finomodnék 
s helyesebb, tetszetősebb itthoni cikkeivel elsősorban 
kiszorítaná a túlságos behozatalt és másodsorban 
külföldi kelendőségének is alapot vetne. És ilyen 
körülmények között nagyon óhajtandó volna, hogy 
az iskola a kormány hathatósabb támogatáséval 
minél kevesebb nehézség közt fejthesse ki műkö-
dését, valahára már szénszünet nélküli, teljes tan-
évekkel, — de tegyük hozzá: a mostaninál már 
ne nagyobb növendékszámmal. Mert, bár úgy áll 
a dolog, hogy például a többek közt sem kerámiai, 
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sem textil, sem ötvösi termelésünk nem fedezi 
szükségleteinket, melyeket sajnos, a behozatal lep 
el bőségesen — mégis kénytelenek vagyunk meg-
állapítani, hogy az ipari alap gyönge lévén, a mos-
tani nagy számból majd igen komoly elbírálás után 
az életbe kikerülő néhány fiatal iparművészünk 
még hősies küzdelmet kell, hogy folytasson egy-egy 
szerény műhely, kisebb berendezkedés megalapítá-
sáért. Ez utóbbiban ugyan segítségünkre lehet még 
az állam, melynek iparpártolói erőkifejtését különben 
is föltétlenül meg kell még sokszoroznia. Valami 
kis befektetést megérdemel majd az a nagy kilátás, 
hogy a behozatal helyett itthonról fedezhetjük 
finomabb ipari szükségleteinket s a sok nemes, 
finom magyar művészi erő nemcsak megélhet itthon, 
hanem gazdasági erőkifejtésünknek is lényeges 
alkotó elemévé válik s itthoni saját eszthétikai ellátá-
sunkon kívül még a külföldi kelendőséget is biz-
tosítja megfinomodott cikkeinknek. Az élethez simuló 
művészet annyi kedves műtárgyát vásárolhassuk 
majd saját magunktól és vegyen valahára tőlünk 
is majd a külföld, mely kénytelen lesz észrevenni 
a magyar művészi tehetség gazdagságát. 

OZÉKESFÖVÁROSI IPARRAJZISKOLA. Az az 
egészséges szellem, mely az utóbbi időben a 

közönségben elterjedt és mely a jobb és műveltebb 
családjaink gyermekeit is az ipari pályára tereli, a 
székesfővárosi Iparrajziskola beírásainál is érez-
tette üdvös hatását. Nagyszámmal jelentkeztek az 
iparra előkészítő-, az ipari- és művészi tanfolya-
mokra, valamint tanműhelyekre. Máskor is mindig 
tömeges volt a tanulók száma, a különbség, melyet 
most örömmel megállapíthatunk a jelentkezők elő-
készültségének lényeges javulásában van. Igen sokan 
jelentkeztek 5—6 középiskolával, sőt nem volt ritka 
az érettségi vizsgával rendelkező tanuló sem. Nagy 
vonzerővel bírt az Iparrajziskola műhelyoktatásénak 
eléggé elterjedt jó hire. A székesfővárosi Iparrajz-
iskola az utolsó 15—20 év alatt különös súlyt fek-
tetett a műhelyoktatás rendszeres bevezetésére. 
Alapos tanulmányok folytán készült egységes terv 
szerint rendezték be a különböző iparágaknak és 
iparművészeti technikáknak megfelelő műhelyeket. 
Tekintettel arra, hogy a műhelyek tökéletes modern 
berendezése már a háború előtti időszakban is 
tetemes költséget okozott, azok berendezése csak 
részletekben, egyenként az évi költségvetésnek meg-
felelőleg készülhetett el- A háború kitörése alkal-
mával a legtöbb tervbe vett műhely berendezése 
körülbelül befejeződött. A műhelyek részére szük-
séges előmunkásokat az Iparrajziskola maga kiké-
pezte ; néhány évre való anyagot beszerezett és a 
műhelyek felszerelését igyekezett legtökéletesebbé 
tenni. A műhelyekbe szerződtetett tanoncok részére 
a Verpeléti-úti műhelytelepükön 40—50 bentlakó 
tanonc részére tanoncotthont rendeztek be és oly 
konyhával látták el, meiy az összes bejáró tanulókat 
is élelmezheti. E műhelytelepnek és tanoncotthon-
nak megnyitását 1914 őszére tervezték. A háború 
kitörése és a tanárok egy részének, de különösen a 
szakoktatóknak és az összes előmunkásoknak be-
vonulása megakadályozta a műhelytelepnek egy-
séges megnyitását. Egyes műhelyekben a háborús 
viszonyok ellenére — amennyire a körülmények azt 
engedték — folyt a munka. A háború befejezése 
után az országban uralkodó áldatlan állapotok, egy-
két ember árulása és hűtlensége folytán, sajnos, az 
Iparrajziskolában is éreztették romboló hatásukat. 
Az ú. n. tanácsköztársaság bukása után az Ipar-

rajziskola azon volt, hogy újra felvegye a háború 
által megszakadt működését, amit azonban a be-
állott szénszünet ismét megakasztott. A most kez-
dődő tanév kilátást nyújt, hogy az oktatást az egész 
iskolaév alatt háboríttatlanul folytathatjuk s így az 
Iparrajziskola régi terve szerint áldásos működésé-
ben fennakadás ne legyen. Az összes osztályokra, 
tanfolyamokra és műhelyekre, — az igen erősen 
emelt tandíj ellenére — annyi látogató jelentkezett, 
hogy azok nagy részét vissza kellett utasítani. 
A válogatás az idén elrendelt felvételi vizsga alap-
ján töriént. A nappali tanfolyamokra először belépő 
növendékek a két évig előkészítő rajztanfolyamra 
iratkoztak. Akik az előkészítő tanfolyamot már az-
előtt elvégezték, vagy a szükséges előismereteket 
más iskolában mér megszerezték, amiről a felvételi 
vizsga alkalmával tettek tanúságot, a műhelyekbe 
vétettek föl. Oktatás folyik az idén a könyvkötői-, 
ötvös-, grafikai-, üvegfestő-, üvegmozaik-, kerámiai-, 
fotográfiái-, szövőipari- és faipari tanműhelyekben, 
továbbá a szabászali- és női kalapdiszítő-tanfolyamo-
kon. Egyes műhelyekben, melyeknek tervezetét mér 
teljesen megvalósíthatták, a tanulók három évre 
szerződtetnek és a három év után felszabadulok 
munkakönyvet kapnak. A többi műhelyben ezt a 
szervezetet még ez év folyamán kívánják életbe 
léptetni. A műhelyoktatással párhuzamosan működ-
nek a művészi rajzot oktató tanfolyamok, épp úgy 
a különböző ipari ágaknak megfelelő műszaki rajz 
és szerelő-tanfolyamok. Ezeket a tanfolyamokat rész-
ben az Oroszlán-utcai törzsépületben, részben pedig 
a Verpeléti-út 3. szám alatti fiókintézetünkben 
helyeztük el, Az eddig beiratkozott növendékek 
száma 947. Ágotái Lajos. 

ANÉMET WERKBUND jövő munkásságára Kari 
Scheffler kimerítő, érdekes tervezetet dolgozott 

ki, mely élénk visszhangot keltett az iparművészettel 
foglalkozó körökben. Scheffler a Werkbund köz-
ismert törekvéseinek célhozjutását csakis a gyakor-
lati művészi nevelés mélyítésével és a legszélesb 
körökre való kiterjesztésével tartja elérhetőnek. E 
művészi nevelés eszközei és módszerei felett a német 
művészeti szaklapokban megindult vitából kiemel-
jük dr. Hoebernek, a „Das Werk" c. folyóiratban 
leközölt következő igen figyelemreméltó javaslatait: 

1. Az iskolákra kell hatni, hogy a rajzoktatást 
kifejezetten gyakorlati művészi irányba tereljék és 
annak a gyermek szempontjából határozott tartal-
mat is adjanak. A grafikai ábrázolásnak egyen-
jogúsítása a szóbeli és az írásbeli kifejezési mód 
mellett valamennyi természettudományi és műve-
lődési tantárgynál feltétlenül szükséges. A rajzokta-
tással párhuzamban már a kezdő fokon indítsák 
meg a kézimunkatanítást megfelelő és jól felszerelt 
iskolai műhelyekben. Kívánatos, hogy iskolai ker-
tekben is munkálkodjanak a tanulók tanítóik fel-
ügyelete alatt. 

2. Az iskolából kikerült lakosság részére is állja-
nak rajztermek rendelkezésre, esetleg iparművészeti 
irányú esti tanfolyamokkal, amelyeken az egyéni 
élet szükségleteivel számotvető tanítás folyjon, jó 
mesterek vezetésével. 

3. Ha ilyeténkép megadjuk a legszélesb népréte-
geknek a művészi és szerkezeti formanyelvnek meg-
értésére az önálló cselekvésre képesítő alapot, akkor 
megkezdhetjük a szemléltetéssel való oktatást, mely 
megérttesse a kézműiparral rokon feladatokat: tehát 
rendezzenek szakszerűen vezetett látogatásokat külön-
böző műhelyekben és gyárakban azzal a célzattal. 



hogy a látogatók lássák és megismerjék az egyes 
tárgyaknak készítési módját, épülőfélben levő épü-
letek és kész építmények, kertek stb. megszemlé-
lésével az építészet céljai, szerkezetei, tér- és alaki 
megoldások iránt való érzék fejlesztésére törekedjünk. 

4. Oktató célzatú iparművészeti kiállítások ren-
dezése, amelyeken egyes műipari ágakból vett jel-
lemző példákon az illető tárgyak technikai készítési 
módja érzékelhető legyen, a nyersanyagtól kezdve 
a teljesen kész tárgyig, a megmunkálás egész folya-
mata legyen létható úgy, hogy a szemlélő tiszta 
képet kapjon a készítés minden mozzanatáról. Itt 
a műtörténelminél fontosabb a technológiai szem-
pontnak érvényesülése: elég, ha néhány jól meg-
válogatott példák mutatják egyes tárgyaknak alaki 
és használati változatait a különböző népeknél és 
időkben. Az ilyen rendszeres gyűjtemények, mint 
vándorkiállítások az ország több városában kerül-
jenek bemutatásra. Magyarázó előadások itt is elen-
gedhetetlenek és pedig lehetőleg az illető szakma 
mesterei legyenek a vezetők. Á vezetés ne legyen 
élettelen száraz előadás és a hallgatóknak ne kelljen 
szótlanul figyelni, hanem fesztelen, élénk eszme-
cserék és viták fűződjenek a bemutatott dolgokhoz. 
Célszerű a „sokratesi módszer," mely nem szorít-
kozik az eredmények, a megállapítások puszta köz-
lésére, hanem a hallgatókat igyekszik rávezetni, 
hogy ők maguk állapítsák meg a tanulságokat és 
az eredményeket. 

5. Az iparművészeti kiállítások körzetébe a kira-
katok is tartoznak, melyekben a nagyvárosok boltjai 
árúikat kínálgatják. Ezekből is meríthet a népműve-
lés becses tanulságokat. Szükséges azonban, hogy 
az esztétikai szemlélet követelményeinek kielégí-
tése mellett az önálló alkotásvágyra is serkentően 
hassanak. 

6. A vetített- és mozgóképekhez fűződő előadá-
soknak — bár újabban kedvelt tényezőikké váltak 
a nevelési törekvéseknek — a cselekedtető oktatás 
rendszerében csak alárendelt szerepök lehet, mert 
idegen nézetek és értékmegállapítások passzív be-
fogadására vezetnek. Az élvezés egy kényelmes mód-
jának eszközei, mely nem maga akarja megszerezni 
a maga művelődését. Az előadónak főként ügyelnie 
kell arra, hogy necsak formaelemzéseket adjon, 
hanem bőséges és a hallgatóság élettapasztalataival 
telített tartalmat. Csakis ily módon illeszthetők be a 
vetített képekkel tarkított előadások a fentvázolt 
gyakorlati irányú művészi nevelési rendszerbe. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 
0 . M. IPARMŰVÉSZETI MÜZEUM a mai 

mostoha viszonyok közt gyűjteményeit a maga 
erejéből alig gyarapíthatja. A költségvetésben a 
vásárlásra megállapított összeg oly csekély, hogy 
abból még egy érdemesebb tárgy éra sem kerül ki. 
így a múzeum a gyűjtők és múzeumbarátok jóindu-
latára szorul. A kommunizmus bukása óta ilyen-
formán nem kis mértékben gyarapodott a múzeum 
gyűjteménye, amely anyagot a múzeum vezetősége 
az ősz folyamán a nagyközönségnek kis kiállítás 
keretében fogja bemutatni. A kiállítás főanyagát a 
gyűjteményben állandóan ki nem állítható szövetek 
és pedig elsősorban az olasz bársonyok alkotják. 

Az ajándékozók közül többen azok sorából kerül-
tek ki, akiknek kommunizált gyűjteményeit a múzeum 

híven megőrizte. Az utolsó esztendőben 50 tárgyat 
ajándékoztak a múzeumnak és pedig mintegy 320.000 
korona értékben. A múzeum jóltevőinek névsorát az 
ajándékozás sorrendjében alább közöljük : Mautner 
Zoltán, dr. Gál Hugó, dr. Perimutter Alfrédné, dr. 
Goldberger Leó, báró Ullmann Adolf, Pick Adolf, 
Silbermann, Elkán, Ernszt aukció vezetősége, Glück 
Frigyes, Tímár Soma, Ungár Mór, Réti Zsigmond, 
Schuler Gusztáv, Ernszt Endre, özv. Thuróczy 
Györgyné, Stern Henrik, dr. Delmár Emil, báró 
Hammerstein Richárd, Bródi Ernő, Mirt r.-t., báró 
Gerliczy Félix, özv. Hatuany Józsefné báróné és 
Alpár Ignác. 

DR. CSERMELYI SÁNDOR, az Iparművészeti Mú-
zeum őre és az Éremkedvelők Egyesületének 

titkára lemondott állásairól és Berlinbe költözött, 
hol az ismert Lepke-féle műárús-cég és művészeti 
aukciókat rendező vállalat iparművészeti szakértője-
ként fogja folytatni működését. 
U O P P FERENC KELETÁZSIAI M Ű V É S Z E T I 

MÚZEUM. Esztendeje mult mér, hogy öreg 
barátunkat, a tőlünk nyolcvanhét éves korában 
megvált Hopp Ferencet egy szelíd, verőfényes szep-
temberi délután kikísértük legnagyobb útjára. Mikor 
e folyóirat hasábjain megemlékeztünk az akkor 
még „csak" nyolcvanegy éves öreg úr gyűjtőtevé-
kenységéről, egy fehérszakállas, de azért örökifjúnak 
látszó emberrel volt dolgunk, ki épen ötödik világ-
körüli útjára indult. Búcsúzni ugyan a glóbusztól, 
melynek minden egyes pontja annyira érdekelte, 
de még teljesen fiatalos kedéllyel, meglepő testi 
erőben és szellemi rugékonysággal. Kevéssel a háború 
kitörése előtt érkezett haza, hogy élete hátralevő 
részét neki egyáltalában meg nem felelő körülmények 
közt töltse. A háború alatt még tartotta magét. A? 
őszirózsás gyalázat után következő idők azonban 
nagyon megviselték. Békés otthonéban, a barát-
ságos Buytenzorg-lakban többször keresték fel 
éjszakának idején katonaruhás csirkefogók. Múze-
umnak berendezett szobáit csak a legnagyobb 
üggyel-bajjal tudta mentesíteni a belakoltatások alól. 

Különös iróniája a sorsnak, hogy valóságos meg-
könnyebbülést érzett, mikor a vörös uralom beáll-
tával megtudta, hogy kommunizált házéban nyil-
vános gyűjteményt szándékoznak berendezni, ami 
azt jelentette, hogy több, mint harminc év folyamán 
felhalmozott műtárgyai nem cserélnek hajlékot. 
Hálás is volt ezért a sorsnak. Saját személye részére 
különben is alig igényelt már valamit. Megelégedett 
egyetlen szobával és elhatározta, hogy ha túl is 
éli a rossz időket, — amit nem szűnt meg remélni 
egy pillanatig sem — akkor is rendelkezésére bo-
csátja múzeumát a nagy közönségnek. 

Nyolvanhetedik születésnapját azzal a kijelentéssel 
tette emlékezetessé, hogy kilenc évvel azelőtt írt 
végrendeletét, mely szerint gyűjteményét a szép-
művészeti, iparművészeti és néprajzi múzeumnak 
hagyományozta, megváltoztatja és a magyar államot 
már életében megajándékozza egy külön művészeti 



intézménnyel. A régi intézkedés szerint a három 
nagy országos múzeumot a fenti sorrendben illette 
a választás joga. Az új rendelkezés ezzel szemben 
egy külön keletázsiai művészeti múzeum alapítását 
jelentette. Az öreg úr ugyanis erre a célra a magyar 
nemzetnek ajándékozta Andrássy-úti villáját azzal 
a kikötéssel, kogy abban az állam tulajdonéban 
lévő összes keletázsiai műtárgyak a Hopp-féle 
gyűjtemény megfelelő anyagával egyesíttessenek. 

Az ajándékozásra vonatkozó okirat a proletár-
diktatúra fennállása idején állíttatott ki; a benne 
foglalt intézkedés tehát csak a régi jogrend helyre-
állítása után lett érvényesíthető. A nagylelkű ado-
mányozó akkor már súlyos beteg volt. Utolsó ön-
tudatos óráit élte, mikor Pékár Gyula államtitkár 
és Nagy Árpád miniszteri tanácsos megjelentek 
betegágyánál, hogy az állam köszönetét tolmácsolják. 

A Hopp-házban azóta a megboldogult végső 
akarata szerint folyik a munka. Az első feladat 
a gyűjtemény néprajzi és természetrajzi anyagénak 
kiválasztása volt. Az ajándékozó gyűjtőtevékenysége 
ugyanis nem szorítkozott egy térre. Az ő érdeklő-
dése kiterjedt mindenre, amit e földgolyón a ter-
mészet és az ember alkotott. Múzeuma ennélfogva 
megtelt a keleti és nyugati népek legkülönbözőbb 
használati és művészeti tárgyaival, fegyvereivel, 
ékszereivel, a világ különböző tájairól való állati és 
növényi preparátumokkal, ásványokkal, tengeri csigák-
kal, kagylókkal, korálokkal, hajó- és épületmintákkal 
stb. Mindezek nagyrészben már átadattak és rendre 
mind át fognak adatni a befogadásukra illetékes 
gyűjteményeknek, a Magyar Nemzeti Múzeum nép-
rajzi osztályénak, természet- és régiségtárának, 
a Földtani Intézetnek, a Keleti Akadémia érúminta 
gyűjteményének, stb. 

A keletázsiai művészeti tárgyak természetesen 
a Hopp-villában maradnak, mint az új múzeum 
alapvető részei. Ezeknek osztályozása és tudomá-
nyos feldolgozása, valamint más állami gyűjtemé-
nyekből a megfelelő kiegészítő anyag kiválasztása 
most a legfontosabb teendő. Nem vagyunk még 
abban a helyzetben, hogy a Hopp-Múzeum jelen-
tőségéről pontosan beszámolhassunk, mert a meg-
felelő tudományos részletmunkának még csak a 
kezdetén vagyunk s az ilyen munka nálunk, a mai 
viszonyok közt, rengeteg akadályba ütközik. Annyit 
azonban kétségtelenül megállapíthatunk most is, 
hogy az új múzeum meg fog felelni hivatásának. 
Alapítójának sokfelé irányuló érdeklődése folytán 
meg tudja világítani minden oldalról a távol kelet 
két nagy nemzetének, a kínainak és a japáninak, 
művészi egyéniségét és jelentőségét. 

Hopp Ferencnek is voltak természetesen bizonyos 
irányokban igen erősen kifejlett hajlamai. A japáni 
művészetért pl. jobban tudott lelkesedni, mint a 
kínaiért. Az előbbinek egyik-másik ága, fejlettebb 

technikájánál fogva különösen megfelelt ízlésének. 
Nagy szeretettel gyűjtötte ennélfogva a japáni lakk-
művészet emlékeit. Aranylakk-tárgyai bármely nagy 
múzeumban megállnák helyüket. Ugyanezt mond-
hatjuk japáni fa- és csontfaragványairól. Netzuke-
gyűjteménye bizonyéra egyike lesz az új múzeum 
legnagyobb attrakcióinak. Hasonló népszerűségre 
számíthatnak azonban kínai műtárgyai közül is a 
nefrit-, hegyikristály-, rózsakvarc- és ametiszt-farag-
ványok. Sok kitűnő darab található kínai és japáni 
bronztárgyai közt is, jóllehet ezeknek gyűjtését nem 
folytatta különösebb tervszerűséggel. Nagy ízléssel 
vásárolta a japáni fegyverkovácsok művészetének 
remekeit is. Tsuba-gyűjteménye túlnyomó nagy 
részben jó és művészjelzésekkel ellátott darabokat 
tartalmaz. Kínai fafaragványai közt is találhatók 
olyan tárgyak, melyek e művészetnek eddig leg-
jobbnak ismert kvalitását képviselik. Hímzései 
stílusosak; az európai befolyástól mentes, tiszta 
keletázsiai művészet emlékei. Kínai rekeszzománcos 
műtárgyai közt elsőrangú darabok találhatók. 

Kína és Japán szobrászaténak néhány jó példája 
sem hiányzik a gyűjteményből. Egyedül a két ország 
festészete az, melynek gyűjtéséhez nem érzett magá-
ban elég erőt az öreg úr és igaza is volt nagyon, 
amikor ezen a ponton helyénvalónak tartotta az 
óvatosságot. A távol kelet művészetének ezt az 
ágát művészeti múzeumunk Vay Péter-féle gyűjte-
ményéből és az iparművészeti múzeum anyagából 
fogjuk kiegészíteni. A kerámiái csoport kiépítése 
tárgyában remélhetőleg sikerülni fog az intézet 
vezetőségének a József-Műegyetem megfelelő gyűjte-
ményének (Wartha-féle kerámiái gyűjtemény) igaz-
gatóságával megegyezésre jutni. 

A Magyar Állam legújabb múzeuma, alapítójának 
emlékére a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti 
Múzeum címet viseli és az Országos Magyar Szép-
művészeti Múzeum leányintézete. Hálásan kell 
megemlékeznünk e helyen is az utóbbi intézet 
igazgatójáról, dr. Petrovics Elekről, ki a Hopp-
Múzeum ügyét, annak felállításától kezdve mindig 
a legteljesebb megértéssel képviselte. Nem rajta és 
nem az új gyűjtemény vezetőségén múlt, hogy a 
nagyközönség még mindig nem láthatta meg szép 
emlékű világutazónk műkincseit a tudományos igé-
nyeknek megfelelő, szakszerü^trendezésben. A gyűj-
temény befogadására szolgáló épület némi átalakí-
tásra szorul és ez az átalakítás pénzáldozatot jelent 
az állam részéről. Manapság pedig még ennek az 
aránytalanul kis áldozatnak jogosultságát nehéz el-
ismertetni. 

De lehet, hogy a belátás rövid időn belül mégis 
győzni fog és keletázsiai művészeti gyűjteményünk, 
ha a télen nem is, de legalább jövő tavasszal 
meg fogja kezdhetni hivatása teljesítését. 

Felvinczi Takács Zoltán 



AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
„KÖRÉBŐL^ 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
•»»• választmánya május hó 27-én tartotta első ülését 
az ez évi közgyűlés után. Alpár Ignác elnök nagy-
hatású beszédben fejtette ki azokat az irányelveket, 
amelyek az ujjászervezet társulat munkásságát 
vezetni fogják. Hangsúlyozta a szellemi és gyakor-
lati produktív munka egyesítésének szükségességét, 
mert csak az lehet alapja az egészséges fejlődésnek. 
Elismeréssel emlékszik meg arról a munkáról, 
amelyet az újjászervezés érdekében az alelnökök és 
az igazgató végeztek. Kiemeli a szakosztály mun-
kájának nagy fontosságát és úgy ezektől, mint 
általában a választmány minden egyes tagjától 
lelkes, odaadó, fáradhatatlan munkát kér. A napi-
rend tárgyalása során a választmány tudomásul 
vette az elnökségnek a külügyminisztériumi helyi-
ségek berendezése ügyében folytatott tárgyalásai 
eredményét, amelyek alapján az illetékes szakosztály 
bevonásával részletes javaslatokat fognak kidolgozni. 
A folyó ügyekről az igazgató tett jelentést, amely-
nek meghallgatása és tudomásulvétele után a vá-
lasztmány a társulati alapszabályok 31. § -ában 
biztosított joga alapján nyolc meghívott taggal egé-
szítette ki magát. Egyhangú választás útján a 
választmány meghívott tagjai lettek: Benkhard 
Ágoston, Csajka István, Hikisch Rezső, Kerlészffyné 
Winkler Margit, Mátrai Lajos, Nagy Antal, Olgyai 
Viktor és Sebestyénné Stetina Ilona. Az igazgatóság 
tagjainak megválasztották: Faragó Ödönt, Jungfer 
Józsefet, dr. Majovszky Pált, Menyhért Miklóst, 
Seenger Bélát és Végh Gyulát. Ezután megválasz-
tották a bíráló, a kiállítási, a propaganda-, az 
iparművészeti, oktatási és nevelési és a gazdasági 
bizottságok tagjait. 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
SZAKOSZTÁLYAI megalakultak, megválasztot-

ták elnökségeiket és intéző bizottságukat és foglal-
koztak úgy szorosan vett szakmabeli, mint általános 
iparművészeti érdekű kérdésekkel. — A szakosztályok 
működéséről a következőkben számolunk be : 

1. FAIPAR ÉS BÚTORMÜVESSÉG. 
Elnök: Kiss József, társelnök: Faragó Ödön 

(időközben lemondott), jegyző: Bíró István. — Intéző 
bizottság: Bodon Károly, Fischer Zsigmond, Szablya 
F. Ferenc, Nagy Antal. 

A szakosztály június hó 15-én tartott ülésén meg-
beszélték, milyen módon lehetne a külügyminisz-
térium helyiségeinek berendezésénél a művészi izlés 
követelményeinek érvényt szerezni és elhatározták, 
hogy a sz. o. kiküldöttek útján lép közvetlen érint-
kezésbe a külügyminisztérium illetékes szakreferen-
sével. — Tárgyalták a tervbe vett lakásművészeti 
kiállítás ügyét, amelynek megoldása megfelelő helyi-
ség megszerzésén fordul meg. — A sz. o. megkereste 
a Társulat elnökségét, hogy küldöttség útján kérje a 
szakminiszterek közbenjárását a kiszemelt helyiségek 
átengedése érdekében. —• Végül a Társulat tulajdo-
nában levő bútorterveknek célszerű felhasználásáról 
tárgyaltak és a tervek kiselejtezésére bizottságot 
küldtek ki. n DÍSZITÖ FESTÉS. 

Elnök: Dudits Andor, társelnök: Hauswirth 
Ödön, jegyző: Hende Vince. — Intéző bizottság: 
Kölber Dezső, Kölber Jakab, Pauly Erik, dr. Petro-
vits Elek, Reitzer Jenő, Vajda Zsigmond. 

A szakosztály május 31-én tartott ülésén foglal-
kozott az egyházművészetek terén előálló sürgős 
tennivalókkal és az akkor még alakulóban levő 
egyházművészeti részvénytársaság kérdésével, ki-
mondván, hogy a tervbe vett vállalkozás művészi 
sikerének biztosítékát látja abban, ha az ügyek 
vezetésére a Társulatnak, illetőleg a kebelében alakí-
tandó egyházművészeti bizottságnak megfelelő 
befolyása lesz. 

A szakosztály legutóbbi ülésének határozatairól 
lapunk más helyén számolunk be. 

III. SZOBRÁSZAT ÉS KŐFARAGÁS. 
Elnök: Maróti Géza, társelnök: Seenger Béla, 

jegyző: Horváth Béla. — Intéző bizottság: Gerenday 
Béla, Mátrai Lajos, Herz Viktor, Szabó Rezső, Teles 
Ede, Thomas Antal. 

A szakosztály június hó 11-én tartott ülésén 
részletes munkaprogramm tervezetet tárgyalt és 
fogadott el, majd foglalkozott az ipartörvényt módo-
sító törvényjavaslatnak a szakmára vonatkozó 
intézkedéseivel és bizottságot küldött ki, amely a 
szakosztály állásfoglalását a bekövetkező tárgyalá-
soknál képviselni fogja. Végül megállapították a 
Társulat által kiírt síremlék-pályázat feltételeit és 
megválasztották a jurytagokat. 

Szeptember 21-én a Sz. 0 . intézőbizottsága és 
utána maga a szakosztály tartott ülést, amelyen 
állást foglaltak az új ipartörvényjavaslatnak a 
diszítőszobrászatra vonatkozó intézkedései tekin-
tetében. Eszerint a szakosztály kívánsága az, hogy 
a saját terv után készült minta és annak bármily 
anyagban való nem iparszerű reprodukálása továbbra 
is szabadművészet maradjon és mint ilyen képesí-
téshez ne köttessék. A minta után történő iparszerű 
tömegreprodukálás, mint pl. építkezésekhez szállí-
tott munkák kivitele, amely hizonyos építési-műszaki 
felelősséggel jár, ipari képesítéshez köttessék. A 
képesítés alapja : vagy szakiskola elvégzése műhely-
gyakorlattal, vagy a mesterségnek műhelyben való 
gyakorlati megtanulása szakvizsgával kapcsolatosan. 

Kivétetnek ez alól a művészeti főiskolák, vagy 
az iparművészeti iskola végzett növendékei. 

A reprodukálás lehetőségeinek megállapítása az 
érdekelt felek között kötendő megegyezés alapján 
külön végrehajtási utasításban volna szabályozandó. 

IV. FÉMMŰVESSÉG. 
Elnök: Edvi Illés Aladár, társelnök: Jungfer 

József, jegyző: Tóth Gyula. — Intéző bizottság: Arkay 
Aladár, Breitncr Lipót, Csányi Károly, Kulcsár 
Sándor, Meyer Antal, Polgár Károly. 

A szakosztály javaslatára írt ki a Társulat pályá-
zatot fémből előállítható sírkeresztek és síralkatrészek 
(kerítések, lámpások) terveire. Szeptember hó 15-én 
tartott ülésén a szakosztály Csizik Gyula javaslatára 
elhatározta, hogy a szakmába vágó témákról, a 
fémművességben használt anyagokat, eljárásokat, 
technikákat ismertető előadásokat rendez nemcsak 
a szakosztályi tagok, hanem az érdeklődő közönség 
számára is. Ezzel kapcsolatosan Györgyi igazgató 
felvetette azt az eszmét, hogy az ilyen szakbeli 
előadásokat a többi szakosztályok is rendezzenek 
és erre a célra mindegyik szakma köréből állítsanak 
össze egy könnyen hordozható gyűjteményt, amely-
nek segítségével szemléltetőleg be lehet mutatni és 
megismertetni az anyagokat, feldolgozásuk módját, 
a legfontosabb technikákat és munkaeszközöket, 
valamint a legjellegzetesebb félkész vagy kész ter-



mékeket. Az eszme megvalósításának lehetőségeit 
a szakosztályok legközelebbi egyetemes ülésén 
fogják megvitatni. 

V. TEXTIL- ÉS DIVATMÜVÉSZET. 
Elnök: Gróh István, társelnök: Sebestyénné Ste-

tina Ilona, jegyző: Feiszt Antal György. — Intéző 
bizottság: Agotai Lajos, Fürst Sándor, Kertészffyné 
Winkler Margit, Lakatos Artúr, Románné G. Klára, 
Zadubánszky Irén. 

A szakosztály május hó 31-én tartott ülést, meg-
beszélte a munkaprogrammot, továbbá a genfi 
kiállításon való részvétel módozatait és megválasz-
totta képviselőit az egyházművészeti bizottságba. 

VI. AGYAG- ÉS ÜVEGMÜVESSÉG. 
Elnök: Vértes Rezső, jegyző: dr. Layer Károly.— 

Intéző bizottság: Förstner Sándor, Jakó Géza, Ligeti 
Miklós, dr. Majovszky Pál, Petrik Lajos, Vértes 
Ágoston. 

VII. ÜVEGFESTÉS- ÉS MOZAIKMÜVESSÉG. 
Elnök: Róth Miksa, társelnök: Kölber Dezső, 

jegyző: Feigl Richárd. — Intéző bizottság: Nagy 
Sándor, Majoros Károly, dr. Majovszky Pál. 

A szakosztály május hó 29-én tartott ülésén 
megállapította az üvegfestészeti pályázat feltételeit, 
tárgyalták az egyházművészeti akció végrehajtása 
érdekében teendő intézkedéseket, az alakulóban 
levő egyházművészeti részvénytársaság céljait és 
ennek munkásságában való részvétel kérdését. — 
Az iparművészeti oktatás és nevelés kérdésével is 
foglalkozott a szakosztály és megbízta Kölber Dezső 
társelnököt erről szóló emlékirat kidolgozásával. — 
A tárgyalások további folyamén felmerült egy üveg-
festészeti szakkiállítás eszméje, amelynek megvaló-
sítása érdekében a szakosztály a Társutat igazgató-
sága elé részletes javaslatokat fog terjeszteni. 

VIII. GRAFIKA ÉS SOKSZOROSÍTÓ IPAR. 
Elnök: Végh Gyula (időközben lemondott), társ-

elnök: Jauernik Nándor, jegyző: Balázsfy Rezső.— 
Intéző bizottság: Farkas László, Helbing Ferenc, 
Jellenz Béla, Majovszky Pál dr., Olgyay Viktor, 
Szabó Dezső. 

A szakosztály május 25-én tartott ülésén elhatá-
rozták, hogy akciót indítanak az egyházi jellegű 
grafikai munkák és nyomtatványoknak magyar művé-
szek és iparosok útján való beszerzése érdekében. 
— Ugyancsak a magyar grafikai művészet és ipar 
foglalkoztatásét kéri a szakosztály a Tevéi és az 
Inedenta Szövetség vezetőségeitől is. — A szak-
oktatásra vonatkozó javaslatait és kivánságait a 
szakosztály memorandumba foglalja, amelynek 
megszerkesztésérc bizottságot küldött ki. 

IX. BŐRMŰVESSÉG ÉS KÖNYVKÖTÉS. 
Elnök: Nádler Róbert, társelnök: Jellenz Béla, 

jegyző: Dalmát Piroska. — Intéző bizottság: Blas-
kovics Irén Galamb József, Lakatos Artúr, dr. Sza-
lag Emil, Tull Viktor. 

A szakosztály június hó 7-én tartott ülésén elfo-
gadták az intéző bizottság javaslatét egy, a szakma-
beli munkákról készült fényképek gyűjteményének 
összeállítására. — A tanoncnevelés kérdésében a 
szakosztály egyelőre nem tesz részletes javaslatokat, 
csupán jelzi, hogy sürgős feladatnak tekinti a kísér-
leti műhelyekkel kapcsolatos mesteriskoláknak, 
továbbá állami kezelésben levő tanoncotthonoknak 
létesítését. — A szakosztály kívánatosnak tartja, 
hogy a bőrműves és könyvkötő szakmában szüksé-

ges, de itthon nem kapható nyersanyagoknak beho-
zatalát és az ezekből készült iparművészeti tárgyak 
kivitelét a kormány engedje meg. — Felkéri a 
Társulat igazgatóságát, hogy ez irányban tegye meg 
a kellő lépéseket. 

X. GYERMEKMÜVÉSZET. 
Elnök: Nagy Sándor, társelnök: Györgyi Kálmán, 

jegyző: Grabowieczky Leon. — Intéző bizottság: 
Kovács Erzsébet, Krén Margit, Morlin Amadé, 
dr. Szirtes Artúr, Wessely Vilmos, Wolfner József. 

A szakosztály július hó 2-án tartott ülésén elhatá-
rozták, hogy mielőbb megkezdik egy gyermekművé-
szeti és pedagógiai rajzkiállítás, továbbá egy őszi 
vagy karácsonyi vásár rendezésének előkészítését. — 
Egyes játékműhelyek és gyárak tanulmányozására 
szakosztályi tagokat küldtek ki. — Sajnálattal állapí-
totta meg a szakosztály, hogy élelmes vállalkozók 
mennyire elárasztották a piacot szellemtelen és 
értéktelen játékokkal, jutalomtárgyakkal és alkalmi 
ajándéktárgyakkal, amiket a közönség — jobb 
hiányában — kénytelen vásárolni. — A szakosztály 
módot kíván keresni arra, hogy mindazok, akik a 
gyermekművészet körébe vágó termékekhez akarnak 
jutni, tegyék ezt pályázat útján, a Társulat, illetőleg 
ennek megfelelő szerve segítségével. Az eredmé-
nyeket pedig nyilvánosan állítsák ki. így el lehet 
érni, hogy a közönség művészi színvonalon álló 
termékekhez juthat. 

ELDŐLT PÁLYÁZAT. AZ üvegfestő- és mozaik-
műves szakosztály javaslatára hirdetett kabinét-

üvegképpályázatról szeptember hó 3-án tartott 
ülésén döntött a bíráló-bizottság. A pályázatra 15 
pályázó 21 művet küldött be. A bizottság a ren-
delkezésre álló három, egyenként ezer koronás 
pályadíj közül csak kettőt adott ki és pedig az 
egyiket a „Csáktornya" jeligés Zrínyi Miklóst, a költőt 
ábrázoló üvegképnek, a másikat a „Pozsony" jeligés 
pályatervnek. Az előbbi munka szerzője : Unghváry 
Sándor és Majoros Károly, az utóbbié : Dobai Székely 
Andor. Ezenkívül a bizottság 500 korona tisztelet-
díjért megvételre ajánlja a „Veritas" jeligés pálya-
művet, amelynek szerzője Irsay Endre és Fehér Pál. 
A pályadíjon felül a bizottság a „Csáktornya" 
jeligés pályamunkának az Orsz. M. Iparművészeti 
Társulat érmét is odaítélte. Több pályaművet 
az üvegíestészeti szakosztálynak ajánlottak meg-
valósításra. — Pályázaton kívül a Társulat 500 koro-
náért megvásárolta Bokros Ferencnek Árva várát 
ábrázoló üveg képtervezetét. — E helyen megem-
lítjük, hogy az iparművészeti társulat három pályá-
zata (sirok, sírkeresztek és a társulati érem) szep-
tember hó 30-án lejárt. 

SZAKIRODALOM 
V B L ERVIN: AZ ANTIK ÉS A MODERN MÜVÉ-

I SZET. Budapest, 1920. (Olcsó Könyvtár). Ára 16 
korona 80 fillér. E nem nagy terjedelmű, de annál 
tartalmasabb tanulmány, alapos művészettörténeti 
ismeretek alapján a dolgok mélyébe néző módon 
igyekszik a napjaink művészetében, nevezetesen 
festészetében jelentkező új irányokat megmagyarázni. 
Helyesen ismeri fel, hogy az európai festészet tör-
ténetének utolsó nagy jelensége, az impresszionizmus 
beteljesedése után „ismét óriási erjedés állott be, 
mely az eddig ismert legnagyobb művészeti átalaku-



lést, az ó-keresztény időket juttatja eszünkbe." Ez új 
irányok közül a legfontosabb az ú. n. expresszioniz-
mus, amely körül oly heves harcok dúlnak. Kiemelve 
egyrészt az antik, másrészt a modern művészet fejlő-
désének döntő jelentőségű fázisait, kimutatja, hogy 
korunk művészi akarása, sőt lélekállapota erősen 
emlékeztet a késő római kornak törekvéseire. Mint 
egykor az ú. n. illuzionizmus, úgy most az impresz-
szionizmus után másfelé fordul a teremtő elme. 
„Az ábrázoláson felül ismét a mélyebb tartalom, 
lelki élmény kíván nyilvánulni" — jegyzi meg a 
szerző. Valóban, ez az a szempont, amely mind a 
klasszikus korszakot követő művészet, mind korunk 
művészetének megértésére vezethet. Úgy véljük, 
hogy Ybl tanulmánya jelentékenyen hozzá tog járulni 
a nézetek tisztázásához. Nálunk, ahol némelyek még 
az impresszionizmusról is úgy beszélnek, mint valami 
destruktív irányról, míg mások kritika nélkül magasz-
talják a legújabb törekvések majmolóit, valóban szük-
ség van az ilyen komoly munkára. Mitsem von le a 
szerző érdeméből, ha fejtegetéseivel, értékeléseivel, 
megállapítása nem is értünk mindenben egyet 
és épen azért, mert komolyan vesszük, teszünk 
néhány észrevételt. Intellektualizmusnak nevezi 
a szerző azt a szellemi irányt, amely mind a késő 
római kor, mind korunk művészetében érvényesül. 
Maga is érzi, hogy e szó nem fedi teljesen a gondola-
tot. Mi inkább spiritualizmust használnánk helyette 
annak az időnek megjelölésére, amely a keresztény 
művészet kezdetével fellép és a középkori művészet 
egész folyamán át uralkodik, mindaddig, míg a való-
ság hű utánzáséra irányuló művészi akarás ismét 
felül nem kerekedik. Mert a művészi ábrázolásnak az 
a módja, mely belső élmények alapján sub specie 
aeternitatis mutatja be a látható jelenségeket, koránt-
sem ér véget az ú. n. késő római korszakkal, hanem 
épen a nyugati kereszténység középkori művészeté-
ben hozza legérettebb alkotásait létre, míg Keleten 
hovatovább elveszti spirituális életelvét és díszítő 
jellegűvé alakul ét. Nézetünk szerint a szerző talán 
kelleténél erősebben hangsúlyozza a késő római 
kornak művészeténék díszítő oldalát. A katakombák 
festményei épen a klasszikus dekorativ-ornamen-
tális felfogás fokozatos leküzdéséről tanúskodnak 
— az erős kifejezésre irányuló törekvés sokszor 
olyan műveket hoz létre, amelyek a modern expresz-
szionizmus termékei mellé helyezhetők 1 — és az 
ó-keresztény bazilikák mozaikjai páratlanul nagy-
szerű, igazán monumentális, épen nem ornamentális 
eredményei a diadalra jutó spiritualizmusnak. Mai 
festészetünk lényegének és lehetőségeinek megítélé-
sében sem értünk mindenben egyet a szerzővel. így 
Hodler művészetében, amelyet Ybl méltán tekint a 
modern törekvések legtökéletesebb megtestesülésé-
nek, inkább a monumentális, mint a dekoratív jelleget 
domborítanók ki és nem véletlen, ha épen Hodler 
legnagyobb művei az ó-keresztény művészet tartal-
mas alkotásaira emlékeztetnek. És miképen higyjünk 
abban a jóslatban, hogy a XX. század a szobrászat-
ban erősebb lesz mint a festészetben? A spirituális 
irány (lásd az ó-keresztény és középkori művészetet!) 
nem a szobrászatban találja meg legmegfelelőbb 
eszközét és félreértésnek tartjuk azt a nézetet, hogy 
a jelenségek rajzolatának hangsúlyozása azok plaszti-
kájának éreztetésével áll összefüggésben. Jövendölni 
bajos, de vessünk egy pillantást a középkornak oly 
sokáig félreismert alkotásaira és sejteni fogjuk, mily 
irányt fog venni művészetünk fejlődése. Ha oly 
„műfajt" keresünk, amely korunk művészeti törek-
véseit érvényre juttatni speciálisan hivatva van, úgy 

azt leginkább a grafikában találjuk meg, amelynek 
nagyszerű fellendülését várjuk. Nem véletlen, hogy 
a szerző is egy grafikai művet választott fejtegetései 
kiinduló pontjának. Feltétlenül hálával tartozunk 
Yblnek, hogy szakavatott tollával mai művészetünk-
nek valóban legégetőbb kérdéseire hívta íel a figyel-
met. Kívánatos volna, ha más hivatottak is felszólal-
nának az ő kezdeményezésére, hiszen az ilyen 
komoly tanulmányok értéke nagyrészt eszmeköltő 
hatásukban is rejlik. t. p. 

DICTURES OF TRANSYLVANIA ÉS THERE IS NO 
1 CZEH CULTURE IN UPPERHUNGARY címmel 
két tetszetős külsejű könyv került forgalomba, nyilván 
azzal a célzattal, hogy a külföldet, jelesül Angliát 
és Amerikát tájékoztassa Erdély és a magyar fel-
vidékművészi alkotásairól, melyek kevés kivételekkel, 
a magyar kultura évszázados emlékei az ezidőszerint 
idegen uralom alá került ősi magyar földön. Az 
Erdélyről szóló könyv előszavát Apponyi Albert 
gróf írta, Felsőmagyarország műemlékeit Steier Laj03 
ismerteti; mindkét könyv valamennyi képét Makoldy 
József rajzolta. A nemes és hazafias szándék feltét-
lenül teljes elismerést érdemel és minden magyar 
ember mennél nagyobb sikert kíván a könyveknek. 
Ám éppen a komoly cél megkívánta volna, hogy 
több gonddal készüljenek ezek a művészi grafika dol-
gában oly elkényesztett népeknek szánt művek. A 
nagy sietség, amely minden rajzról lerí, nem vált 
előnyére és az elnagyolt, hevenyészett ábrák közül 
sok, nem válthatja ki a kivánt hatást. Különösen 
az iparművészeti tárgyakat és a sok művészi rész-
lettel díszes építészeti alkotások, több elmélyedést 
és nagyobb szabatosságot kívántak volna a rajzoló-
tól. Ha pedig a dolog annyira sürgős volt, hogy 
erre nem volt idő, akkor jobb lett volna a képek 
egyrészéül közvetlenül fényképekről készült jó auto-
typiékat adni. Nem szívesen tesszük meg ezeket a 
megjegyzéseket, de vétkeznénk, ha nem figyelmez-
tetnők az illetékes köröket, hogy a nagy célok 
elérésére a legtökéletesb eszközökkel, erőnk és 
tudósunk teljes latbavetésével kell törekedni. 

K R 0 N I K A 
HOGY NE FELEDJÜNK . . . AZ iparművészeti 

társulat díszítő festészeti szakosztályának utolsó 
ülésén szóba került, hogy hasznára volna a magyar 
területvédelemnek, ha azokban a helyiségekben, 
melyekben sokan fordulnak meg, olyan művészi alko-
tásokat helyeznének el, melyek a magyar területek 
megszállására hívják föl a látogatók figyelmét, illető-
leg, hogy emlékeztessenek Magyarországnak súlyos 
kötelezettségeire az elszakított országrészekkel és 
lakóikkal szemben. Szükséges, hogy minden eszköz-
zel, állandóan ápoljuk a lelkekben az emlékezést 
arra, amitől a sors fordulása miatt meg kellett válnunk 
és amit a hadi erőszak elrabolt tőlünk, ha nem 
akarjuk, hogy hazánk nagyobb része és az a sok 
kulturális érték, mely az elveszett területeken föl van 
halmozva, végleg és örökre oly népeké legyen, amelyek 
nem maguk alkották őket. A pozsonyi várat, a 
kassai dómot, a kolozsvári Mátyás-szobrot, a maros-
vásárhelyi kultúrpalotát mi építettük és ha el is vették, 
hozzánk tartoznak. És miénk Kalotaszeg és a székely-
föld gyönyörű népművészete és a mi vérünkből való 
vér a többmilliónyi magyar, akiknek ősei egy évezreden 
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ét urai voltak a most idegen uralom alá jutott ősi 
földnek. Ezt a meggyőződést minden eszközzel 
állandóan ápolni kell. Minden szállodában, vendéglő-
ben, kávéházban, bankban, kaszinóban kell, hogy 
valami figyelmeztető legyen, mely fönntartja az 
emberekben a vágyat, hogy amit elvesztettünk, 
azt visszakapjuk. De nem elegendő, hacsak köz-
ismert plakátokat akasztunk ki. A plakátot csak 
egyszer nézzük meg. Másodszor mér észre sem 
vesszük. Sokkal helyesebb és hatásosabb is volna, 
ha éz a figyelmeztetés művészi értékével vonná 
magára a közönség figyelmét. Szeretnők, ha minden 
szállodában, vendéglőben, kávéházban, klubban 
stb. legalább egy olyan kép, szobor, üvegfestmény, 
falfestmény, ajtó fölötti dísz, óra vagy faliszőnyeg stb. 
volna, mely művészi értéke mellett tárgyával mintegy 
kihívná az emberekben azt az érzést, hogy nem szabad 
cserben hagyni az elveszett területeket kulturértékeivel. 
Lehetnének azok allegorikus tárgyú képek, szobrok 
stb., valamint olyanok, melyek az elveszett műkincse-
ket, történelmi nevezetességű tájakat ábrázolják. Egy 
kicsinyített formájú Mátyás-szobor ízlésesen helyezhető 
el a kandalló felső lapján s egy figyelmeztető fölírás 
alatta jó szolgálatot tehet a nemzeti ügynek. Egy 
festmény, mely a kassai dómot, egy pozsonyi várrész-
ietet ábrázoló kép kisérő fölírással ellátva (a fölírások 
művészi ízlésű táblákon ízléses betűkkel szintén 
csak díszítenek), díszítik a termet, melyben el vannak 
helyezve és amellett állandó figyelmeztetői, emlékez-
tetői a gyorsan feledőknek és nemtörődőknek. 
Esetleg hasonló célzatú szimbolikus művészi alko-
tásokat is lehetne elhelyezni. A vendéglősöknek, 
kávésoknak, klubboknak, bankoknak szinte erkölcsi 
kötelessége volna ezt az eszmét támogatni. Kettős 
célt szolgálnának vele: először a hazától elszakított 
területek hozzánktartozásának gondolatát ápolnék, 
másodszor pedig sok, anyagi nehézséggel küzdő 
művészembert juttatnának némi keresethez. 

AKULTUSZMINISZTÉRIUM egyházművészeti refe-
rensévé, lapunk volt buzgó munkatársénak a 

boldogult Fieber Henrik helyére a miniszter dr. Gerevich 
Tibor egyetemi magántanárt, a Nemzeti Múzeum 
régiségtárának igazgatóőrét nevezte ki, aki e tisztségét 
augusztus hó 1-én már el is foglalta. Hatáskörébe 
a miniszter az egyházi művészeten kívül az egyházi 
régészetet is utalta. Üdvözöljük az egyházművészeti 
ügyek új miniszteri referensét nagyjelentőségű új 
hatáskörében és kívánjuk, hogy sikerrel folytassa 
érdemes elődjének úttörő munkáját. 

ARTES, EOS, STUDIO. E három idegenhangzású 
név három új részvénytársaságnak a címe, 

melyek művészeti érdekeket akarnak szolgálni. A 
nyilvánosságra jutott programmok szerint fő törek-
vése a három részvénytársaságnak, hogy a magyar 
művészet és iparművészet alkotásait a külfölddel 
megismertessék és ott értékesítsék is. Nyilvánvalóan 
abból az elvitázhatatlanúl helyes megállapításból 
merítik létjogosultságukat, hogy a megcsonkított haza 
nem bírja a talán túlságosan megszaporodott magyar 
művészeket állandóan munkával ellátni és ezért a 
művészetek terén való túltermelésünknek levezető 
csatornákra van szüksége, nehogy művészeink 
kivándorlásra kényszerüljenek. Mind a három rész-
vénytársaságot megfelelő tőke támogatja, vezetésök 
pedig agilis és szakavatott emberek kezében van. 

j Élénk figyelemmel akarjuk kisérni az új társaségok-
I nak működését és őszintén örvendenénk, ha sohasem 
« gáncsra, hanem elismerésre szolgálnának rá. 
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ÜPCCLESIA, egyházművészeti és árúforgalmi rész-
•LJ vénytársaség címmel öt milliót meghaladó 
alaptőkével Hohenlohe K. Egon herceg elnöklésével 
szeptember hó 2-án részvénytársaság alakult, mely-
nek célja a keresztény templomok építésével, fel-
szerelésével és karbantartásával járó munkáknak 
hazai művészek és iparosok részére való biztosítása, 
másrészt pedig az egyházak lelkészeinek profán 
szükségleteiről altruisztikus alapon való gondoskodás. 
Nagyon időszerű ez új intézet, mert — mint ezt 
lapunk eddig is már oly sokszor kimutatta — óriási 
összegekkel adózunk a külföldnek az egyhózművé-
szet körébe tartozó olyan művészeti és iparművé-
szeti cikkekért, amelyeket Magyarországon is lehet 
jól előállítani. Nagy várakozással nézünk az új 
részvénytársaság működése elé, melytől pangó egy-
házművészetünk fellendülését, majdan pedig felvirá-
goztatását várjuk. Az alapításban részt vett az 
Orsz. M. Iparművészeti Társulat is, melyet az igaz-
gatóságban Alpár Ignác, a választmányban dr. 
Majovszky Pál, felügyelő bizottságában pedig Györgyi 
Kálmán igazgató képviselnek. 

A„FALU" ORSZÁGOS SZÖVETSÉG címmel, Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója, öfőméltó-

ségának magas védnöksége mellett és Rubinek 
Gyula kereskedelemügyi miniszter elnöki irányítá-
sával, a magyar közélet számos kiválóságának 
rokonszenvező érdeklődésétől és a magyar gazda-
társadalom széles rétegeinek lelkes bizalmától 
kisérve ez év május havában egyesület alakult, 
mely — távol minden pártpolitikától — komoly 
munkát indított meg a magyar falu anyagi, társa-
dalmi és kulturális fellendítése érdekében. Aki ismeri 
falvainkat, tudja, hogy nagyon sok és nagyon sür-
gős a tennivaló földmivelő népünk jólétének és 
művelődésének fejlesztése körül s ezért örömmel 
kell fogadnunk az új szövetséget annál is inkább, 
mert élén lelkes, szakavatott és munkabíró haza-
fiak állnak, kiktől nem múló, olcsó sikereket, hanem 
jól megalapozott, becsületesen végrehajtott és tartós 
eredményeket biztosító munkát várhatunk, A szövet-
ség lapja A FALU, havonként megjelenő folyóirat, 
tanulságos és érdekes tartalommal. Minket közvet-
lenül a falu esztétikájának kérdései érdekelnek, 
tehát az építkezés és a házak berendezése, a 
templom felszerelése és díszítése, a népviselet, a 
népművészet és a háziipar körébe tartozó felada-
tok sokasága, amelyek természetszerűen az Orszá-
gos Magyar Iparművészeti Társulat alapszabály-
szerű munkakörében is benne vannak. Ezért a Tár-
sulat vezetősége érintkezést keresett a Falu ügyeit 
intéző körökkel, hogy vállvetett, együttes munkákra 
társulva, dolgozzon a két egyesület a közös célok 
megvalósításáért. A Társulat e lépését a Falu elnök-
sége meleg rokonérzéssel fogadta és meghívta a 
Társulat képviselőit az együttműködésre. Nem kétel-
kedünk abban, hogy ez a nemes szándékból fakadt 
társulás áldást hoz falvainkra és hogy a magyar 
falvak népének otthonában és majd kezemunkáján 
érvényesülni fog a Szépség és a Jóság. 

TELCS EDE jeles szobrászművészünk egy előkelő 
hollandi fémárúgyár meghíváséra Utrechtben tele-

pedett le, ahol részére külön műtermet építettek. 
Teleset a hollandusok bőségesen ellátják megrendelé-
sekkel s már eddig több nagyobb szobrot és számos 
plakettet készített, mely munkáival általános elisme-
rést arat. Teles régibb és Hollandiában készült újabb 
műveiből még ez évben Hágában külön kiállítást 



fog rendezni. Bármennyire örvendetes is, ha magyar 
szobrász külföldön oly szép sikereket ér el, mégis 
nagyon sajnálnék, ha Teles Ede végképp itthagyná 
hazáját, fényes művészi diadalainak színhelyét. Ha 
nincs is hiány magyar művészekben, de annyi bizo-
nyos, hogy kevés olyan kiváló művészemberünk van, 
aki tehetség, tudás, választékos izlés és műveltség 
dolgában Teles Edével egysorba állítható volna. Ezért 
reméljük, a szülőföld vonzóereje visszahozza majd 
körünkbe jeles művészünket, hogy munkáival itthon 
ismét a magyarság kulturáját szolgálhassa. 

MAGYAR KÉZIMUNKÁK KIVITELE. EGYNÉHÁNY 

élelmes vállalkozó és egynéhány lelkes hölgy 
hazai kézimunkákat küld ki értékesítés végett 
Hollandiába, hogy onnan cserébe nyersanyagot 
hozzon be. Ezzel a magyar iparművészet ügyét 
szolgálhatják külföldön, de segíthetnek itthon az 
iparművészek anyagi helyzetén is. Ez pedig igen 
dicséretreméltó törekvés. Ám a baj csak az, hogy 
a kivitelre kerülő munkákat ötletszerűen hordják 
össze s színvonaluk a magyar iparművészet átlagán 
alul marad. Ennek a kiviteli törekvésnek csak akkor 
örvendenénk, ha ezzel a külföld tartós rokonszenvét 
vívnék ki nekünk, ha megismeréshez és elismeréshez 
jutna iparművészetünk szine-java. Mert ha ízléstelen 
vagy selejtes kézimunkák kerülnek ki Hollandiába 
(ahol a kézimunka-és csipkeipar igen fejlett és ahol az 
ízlést évszázadok kulturéja csiszolta), akkor aligha 
remélhetjük, hogy a hollandusok jövőben is tőlünk 
vásárolnak kézimunkákat és megbecsülésre sem 
számíthatunk. Addig, amíg anyagilag előnyös nekik 
ez a behozatal (kedvező valutahelyzetük miatt), 
addig talán tarthat még a cserevállalkozés, de 
azután végleg és örökre vége lesz iparművészetünk 
kivitelének, mert a megszerzett rossz hírtől sohasem 
tudunk majd szabadulni. Azért feltétlenül szükséges 
volna, hogy minden külföldre küldendő munkát 
szigorú bírálatnak vessék alá, azaz, hogy a külde-
ményeket komoly szakemberek rostálják meg, akik 
ismerik a külföld iparművészetének színvonalát és 
ismerik a mi iparművészetünk képességeit. Ha 
a szóbanforgó vállalatok vagy az őket támogató 
hatóságok és érdekeltségek az Iparművészeti Tár-
sulathoz fordulnának — hiszen alapszabályszerű 
feladata és célja az ilyen vállalkozások támogatása,— 
természetes, hogy készségesen áll a hozzáfordulók-
nak rendelkezésére. 

lVyfR. STEWART CULIN a brooklyni néprajzi 
1VI múzeum igazgatója európai kőrútjában több 
napot Budapesten töltött és nagy érdeklődéssel 
tanulmányozta a magyar népművészeti gyűjtemé-
ményeket. Az 0 . M. Iparművészeti Múzeumban 
rendezett népművészeti kiállítás annyira megtetszett 
neki, hogy szerette volna azt úgy, ahogy van, meg-
venni Amerika részére. Minthogy a gyűjtemény 
túlnyomó része eladhatatlan, be kellett érnie néhány 
szemelvénnyel olyan népművészeti munkákból, 
amelyekből a Társulatnak több példánya van. A 
kiállított rajzok közül 150 lapról másolatokat készí-
tenek a brooklyni múzeum részére. Culin igazgató 
azon fáradozik, hogy összehozza egy magyar 
művészeti kiállítás anyagát, melyet Amerika több 
városában akar bemutatni. Kizárólagosan magyar 
jellegű képek, szobrok, ipar- és népművészeti tár-
gyakból kívánja kiállítás anyagát egybegyűjteni, 
hogy ezzel felébressze az amerikaiak érdeklődését 
és hazánk iránt Amerikában rokonérzést keltsen. 
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KIVITELI ILLETÉKEK. A z 1920. évi x m . 

szerint árúcikkeknek a magyar állami igazgatás 
alatt álló területen kívül fekvő helyre való szállí 
tása esetében kiviteli illetéket kell fizetni. Ennek 
a törvénynek a végrehajtásáról a pénzügyminiszter 
rendeletet adott ki, amelynek az iparművészeti alko-
tásokra vonatkozó rendelkezéseit itt ismertetjük: 

A kiviteli illeték összege képzőművészeti, ipar-
művészeti alkotások és művelődéstörténeti tárgyak 
után, ha az egy vagy több darabból álló küldemény 
együttes értéke nem nagyobb 

2.000 K-nál, küldeményenkint . . . . 
2.000 K-án felül 5.000 K értékig db-kint 
5.000 „ „ 10.000 „ ,. 

30 K 
200 „ 
500 „ 

10.000 „ „ 20.000 „ „ „ 1.000 „ 
20.000 ,. „ 30.000 „ „ „ 1.500 „ 
30.000 „ „ 40.000 2.000 „ 
40.000 „ „ 50.000 „ „ „ 2.500 „ 
50.000 ., „ 500.000 „ érték után 10% 

500.000 „ „1,000.000 15% 
1,000.000 K értéken felül 20% 

Keleti szőnyegek kiviteli illetéke ezeknek a téte-
leknek kétszerese. Ez illeték kiszabásának alapjául 
szolgáló értéket az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum 
állapítja meg, amelynél a kivinni szándékolt keleti 
szőnyegeket a kiviteli engedély véleményezése végett 
egyébként is be kell jelenteni. 

A képzőművészeti alkotások (festmények, grafikai 
művek, szobrok), továbbá iparművészeti és műve-
lődéstörténeti tárgyak (régi egyházi és világi bútor-
zat, régi viseletek, szövetfélék, művészi becsű hím-
zések, faragványok, ötvösművek, művészi agyag-, 
porcellán-, üveg-, bőr- és fémmunkák) közül a pénz-
ügyminiszteri rendelet kiveszi az élő magyar képző-
és iparművészek tulajdonában levő saját képző- és 
iparművészeti alkotásokat, továbbá az alkotó művész 
elhalálozása után tíz éven belül a művész özvegye, 
illetve ennek gyermeke tulajdonában levő ilyen 
alkotásokat. Ezek nem esnek kiviteli illeték alá. 
Szintúgy mentesek a kiviteli illeték alól az 'olyan 
képző- és iparművészeti alkotások is, amelyek a 
Külföldi Művészeti Kiállítások Végrehajtó Bizottsága, 
az Orsz. Magyar Képzőművészeti Társulat, a Nem-
zeti Szalon, a Kéve, a Céhbeliek, a Magyar akvarell 
és pasztell festők orsz. Egyesülete, a Szinyey-Merse 
Pál Társaság, vagy az Orsz. Magyar Iparművészeti 
Társulat tulajdonában vannak, vagy azok valame-
lyike által bizoményban vitetnek ki, ha ezek a tár-
gyak élő, vagy tíz évnél nem régebben elhalt magyar 
művész művei és ha ez utóbbi esetben nem az 
említett testületek valamelyikének, hanem az elhalt 
művész özvegyének, vagy gyermekének tulajdonát 
képezik. 

Azt. hogy az illetékmentességi esetek valamelyike 
fenforog-e vagy sem, a kiviteli engedély alapjául 
szolgáló bizonylat kiállítására illetékes intézetek, 
úgymint a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nem-
zeti Múzeum régiségtára, vagy az Iparművészeti 
Múzeum állapítják meg. A szépművészeti vagy az 
iparművészeti múzeum egészen kivételes esetekben 
javaslatot is tehet arra, hogy valamely élő művész-
nek a rendelet szerint egyébként kiviteli illeték alá 
eső alkotása különleges körülményekre való tekin-
tettel illetékmentesen bocsáttassék kivitelre. 

Az említett három múzeum állapítja meg a ki-
viteli illeték kiszabásának alapját képező értéket is. 
Ha a fél az értékmegállapítást túlmagasnak találja, 
a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kérheti az 
értékmegállapítás felülbírálását. 

A rendelet július hó 1-én lépett életbe. 



r \ L A S Z MŰVÉSZETI KRÓNIKA. Irigykedő csodá-
V-"' lattal olvassuk egy Rómából érkezett levélben a 
híreket arról a nagyszabású kulturmunkáról, amelyet 
Olaszország folytat művészetének fejlesztése, mű-
kincseinek megóvása és bemutatása érdekében. 
Mutatóul szolgáljanak a következő szemelvények: 
1921-ben lesz Dante halálának 600-ik évfordulója. 
Olaszország nagy előkészületeket tesz e nevezetes 
évforduló méltó megünneplésére. Különösen Firenze 
— melyhez annyi Dante-emlék fűződik — akarja 
kivenni részét az ünneplésből azzal, hogy a Palazzo 
Vecchio-ban egy Trecento-kiállítést rendez és restau-
rálni fogják az Álighieri idejében épült nevezetesebb 
firenzei házakat és templomokat. Az államkormányzat 
immár véglegesen átvette a palazzokat és villákat, 
amelyeket az olasz király 1919. évi október hó 3-án 
kelt elhatározásával nemzetének ajándékozott. A 
piemonti Síupinigi-kastélyt átveszi a szépművészeti 
államtitkárság, hogy ott műtörténelmi és bútor-
múzeumot létesítsen. A moncalieri-i kastélyt ugyan 
a piemonti hadirokkant-intézmények vezetősége 
kapta, de az épület monumentális részei az állam-
titkárság felügyelete alatt maradnak. Genuában a 
királyi palotát iparművészeti múzeummá alakítják át. 
A palota néhány termében a liguri műemlékek 
bizottsága fog székelni. Hasonlóképen iparművészeti 
múzeumot csinálnak a firenzei hires Palazzo Pitti-ből 
is. A Meridiában állítják ki a királyi modern képtárat. 
A Porta Romana-nál levő udvari istállóépületeket 
átalakítják és bennük helyezik el a Santa Croce-i 
iparművészeti iskolát és a Lionardo da Vinci-ről 
elnevezett szakiskolát. A nápolyi királyi palotába 
kerülnek a nemzeti múzeum archeológiai, középkori 
és modern művészeti gyűjteményei. Capodimonte 
palotáját szintén iparművészeti múzeummá alakítják 
át, mely főképen a kerámia körébe tartozó alkotások 
gyűjteménye lesz. A művészeti igazgatóság Egiziaca 
házát foglalja el, a délolaszországi ásatások vezető-
sége pedig a Casino del Fusaro-t. A casertai palotát 
megnyitják a közönségnek, nyugati szárnyába pedig 
iskolák rendezkednek be. A palermói királyi palotá-
ban archeológiai, művészeti és történelmi gyűjte-
ményt helyeznek el. Megnyitják a közönségnek a 
gyönyörű Villa della Favorita-t is. A milanói királyi 
palotát a községi hivatalok foglalják el és a királyi 
Villa di Giardini-t átalakítják modern képtárrá. A 
Casino reale della Scala a Scala-szinház művészeti 
céljait fogja szolgálni. Monza-ban csak Umberto 
király lakószobáit hagyják meg mostani állapotuk-
ban, a többi helyiségeket és á parkot iparművészeti 
intézetek kapják kiállítási célokra. A velencei királyi 
palota, melyet III. Viktor Emánuel az államnak 
felajánlott, a velencei művészet temploma lesz. A 
piazzetára vezető szárnyába kerül a Bibliotheca 
marciana, a Sansovino-teremben bibliográfiái kiállí-
tást rendeznek be. A palotának kertek felé fekvő 
részében a hazai történelmi társulat kap megfelelő 
helyiségeket és a Museo civico műkincseit is itt 
helyezik el. Ilyképen közszemlére kerülhet a múzeum-
nak egész értékes gyűjteménye, melynek egy része 
ma még raktárakban hever. Főképen zászlók, fegy-
verek és használati tárgyak és temérdek értékes 
autogramma. Velence ma már visszakapta a háború 
kitörésekor onnan elszállított és elrejtett műkincseit. 
Teljesen rekonstruálták a syrakusai „Athenaion"-t, 
mely eredetileg Minerva temploma volt és később 
keresztény templommá vált. A siciliai ásatások veze-
tője, Paolo Orsi tanár megállapította, hogy a tem-
plom alapját a korinthusiaiak rakták le a Kr. e. 
VIII. században. A dór-stílusú templomot azonban 
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csak a Kr. e. V. század elején építették. Látnivaló, 
hogy az olasz kormány mily szeretettel és mekkora 
áldozatkészséggel karolja fel a művészeti ügyeket. 
Az Olaszországba meginduló idegenforgalom és a 
művészeti oktatás fejlesztésével várható művészi 
fellendülés búsásan fogja gyümölcsöztetni mostani 
befektetéseinek költségeit. Jó lenne, ha egyes magyar 
ú. n. irányadó körök is annak tudatára ébrednének, 
hogy a legdúsabban a művészeti munka fizet, a leg-
nagyobb értékeket csak művészi tudás alkothat s 
ezért a művészi, illetve iparművészeti tehetségeknek 
fejlesztése és foglalkoztatása, általában pedig a 
művészi kulturának terjesztése elsőrendű állami 
érdek. 

AMERIKA ÉS AZ IPARMŰVÉSZET. Az amerikai 
szimpátiákért való versengés, melyben az entente 

államok a háború alatt annyira buzgólkodtak, még 
most is erős hullámokat vet. Ujabban különösen az 
iparművészet terén nyilvánul ez a küzdelem, melynek 
célja nem is annyira a yankeek rokonszenvének 
elnyerése, mintsem inkább a pénzes erszényeiknek 
bőséges tartalma. Nemrégiben Nevvyorkban az ipar-
művészet nemzetközi újjászületésének előmozdítására 
társulat alakult, mely fiókokat szervez Londonban, 
Párisban és Rómában és nyilván el akar tekinteni 
Németország és a többi volt ellenséges ország közre-
működésétől. Nem akarja az eladást és vételt köz-
vetíteni, de kiállítási csarnokokat és tudakozódó 
irodákat fog felállítani az erre alkalmas nagy városok-
ban. Ez új alapításon kívül Newyorkban Múzeumot 
építenek a francia iparművészet bemutatására, melyet 
Párisból fognak igazgatni. Nyilvánvaló, hogy a fran-
ciáknak ez a lépése Németország ellen irányul, 
melynek iparművészete már-már háttérbe szorította 
a franciákét, Ennek az elvesztett pozíciónak vissza-
szerzésére törekszenek most, felhasználva a kedvező 
politikai helyzetüket, a győztes gallusok. Annyi bizo-
nyos, hogy bár a háború sokféle súlyos utóbajai 
a németeket is sújtják, könnyűszerrel nem engedik 
ét a teret ellenfeleiknek s az iparművészetek küzdel-
mében talán még szívósabban tartják pozícióikat 
mint a háborúban. 

AZ IPARMŰVÉSZET GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL 
tartott érdekes előadást a bécsi iparművészeti 

múzeum jeles igazgatója Leisching. Fejtegetései során 
kijelentette, hogy az iparművészetnek gazdaság-tör-
téneti megfigyelése nagyon fontos és ma különösen 
gyakorlati jelentőségű, mert léte és jövője az össze-
zsugorodott Ausztriának, — mely hidfőszerű helyzeté-
ben a nyugatot összeköti a kelettel és a délkelettel — 
a nemes munka gyümölcsöztetésétől és fejlődésétől 
függ s ezzel él és hal. Nagy vonásokban vázolta az 
előadó az iparművészet történelmi hivatását, melyet 
betöltenie kellett a nemzetgazdaság s a kultúrpolitika 
érdekében a korai középkortól kezdve egészen a 
jelenig. A dunai monarchia régi kereskedelmi hely-
zete, az észak, nyugat és a kelet népeivel való 
állandó érintkezése, népességének újabb beván-
dorlókkal való folytonos felfrissítése és a megértése 
annak az igazságnak, hogy az iparművészetnek 
gazdaságpolitikai fontos szerepe van, nagyszabású 
tradíciót és nagy alkalmazkodó képességet és művészi 
értékeket biztosítottak, melyek a helyi népművészetet 
nagy világi érzékkel tudta áthatni és helyesen 
alkalmazni. Már a középkorban, de még inkább a 
napoleoni háborúk idejében a hazai iparművészeti 
erőforrások ésszerű és intenzív kihasználásával az 
ország és népe elháríthatta magától a politikai és 
gazdasági pusztulást. Ezután az előadó behatóan 
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rámutatott a jelenkor feladatára és felelősségére s 
élénk színekkel ecsetelte a szörnyű katasztrófát, mely 
bekövetkezik, ha nem tudják előteremteni a szükséges 
anyagokat és nem gondoskodnak iparművészeti fiatal 
erők képzéséről. A nemzetgazdasági feladatok mellett 
fontos szociálpolitikai és erkölcsi rendeltetést tölt be 
az iparművészet, mert az átszellemült kedvvel és 
lelkesedéssel végzett cselekvés áthidalja és betölti 
az űrt, mely a kézi és szellemi munka között van. 

ATIPUS-BÚTOROKRÓL közöl érdekes megfigye-
léseket a Dr. Hoeber F. a Das Werk című új 

folyóirat első számában. Szerinte az egyszerű, alig 
díszített ú. n. típus bútornak leginkább a műveltebb 
középosztály körében akadtak kedvelői, főképen 
olyanok vásárolják, kik folyóiratok, kiállítások, elő-
adások révén „be voltak idegezve" az ilyen munkák 
elfogadására, A gyári munkások pedig, — akiknek 
elsősorban szánták ezeket az egyszerű bútorokat — 
elhárították maguktól a szerintük „túlságosan 
szociális" bútorokat s inkább a külvárosok raktárai-
ból vagy a szomszédos falvak kis asztalos műhelyei-
ből szerezték be szükségleteiket. Nem kellett nekik a 
dísztelen, de célszerű és becsületesen elkészített 
tipus-bútor, hanem inkább vették még magasabb 
áron is a rosszul furnérozott és kontár kezektől 
faragott ormótlan díszű, kevésbé tartós és kevésbé 
célszerű, de mutatósabb és a jómódú polgárság 
berendezéseihez nagyjában hasonlító vásári árút. 
Látnivaló, hogy a népszerű esztétikai ismeretek ter-
jesztésére a felvilágosító és oktató munkára még 
nagy szükség van, különösen most, amikor mindent 
el kell követnünk, hogy a drága berendezés ne 
legyen ideig-óráig tartó célszerűtlen kontár munka. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TERMELÉS JÓMINÖSÉ-
GÉNEK EVANGÉLIUMA. A legutóbbi lipcsei 

vásár alkalmából egybesereglett művészek, iparosok 
és kereskedők jelenlétében dr. Nedslob, a német 
birodalmi művészeti ügyek intézője érdekes előadást 
tartott, amelynek bevezetőjéül beszámolt a vásár 
megszemlélése közben szerzett benyomásairól. Ezek 
benne azt a meggyőződést érlelik, hogy az árúk 
jósága és művészi színvonala határozott javulást 
mutatnak és a nyugodt munkára való visszatérésről 
és a nemzet ősi erejéről tanúskodnak úgy, hogy 
teljes bizakodással nézhet a jövő elé, mert látja, 
hogy a német ipar győzedelmesen állja meg majd 
helyét versenytársaival szemben. Az általános vásá-
ron meglepő a sok művészi ötlet és meghatja a 
nézőt a bemutatott munkákból kisugárzó erős akarás 
és komoly törekvés. Igaz, hogy helyenkint a levert-
ség és a tétovázás tünetei is mutatkoznak. Kétség-
telen azonban, hogy a régi mederben való meg-
maradásra többé gondolni nem lehet. Mert ma még 
a multak maradékait dolgozzuk föl, melyek nem-
sokára egészen elfogynak, a hiányt tehát erélyes 
és tervszerű utánpótlással lehet csak kiegyenlíteni. 
Ezt mutatja a lipcsei vásár és ebben is hű képe a 
gazdasági és kulturális életnek. Már 1904-ben vetette 
föl először dr. Graul, a lipcsei iparművészeti mú-
zeum igazgatója a vásárral kapcsolatosan a kvalitás 
kérdését és elhintett magvaiból fakadt termés most 
kezd gyümölcsözni. Ám még most is a régi kor 
hibái és félszegségei nehezednek a vásárra, neve-
zetesen az elhamarkodottság, a becsületes munka 
megkerülése, az újdonság hajhászata, a reklám 
szertelenségei stb. De mindezeknek el kell tűnniök, 
mert a vásárnak komoly oktató feladatai vannak, 
melyeket teljesítenie kell. . . Feltűnő még a művész 
és a gyáros, a művész és kereskedő közt nyilvánuló 

ellentét és a kereskedői köröknek a művészekkel 
szemben táplált bizalmatlansága. 

Ezeket az ellentéteket csak az iparművészeti 
termelés jó minőségének evangéliuma hidalhatná 
át. Sajnos, ez a iogalom sokfelé harsogó kürtté vált, 
mely gyakran hamis hangokat ad. Jó minőség 1 
ez az árúk megíinomodásánál és tökéletesbítésénél, 
jóval többet jelent. Jó minőség, — azoknak az egybe-
olvadásét jelenti, akik részesei a munka készítésének 
és forgalmának, tehát a művész, az iparos, a keres-
kedő és a vásárló együtthatásának olyan eredménye, 
mely újabb és újabb értéktermelő munkának csiráját 
hordja magában és ledönt hagyományokat, hogy 
újabb hagyományokat alkosson . . . A közösség gon-
dolata épúgy beletartozik a jómunka fogaiméba, 
mint a munkálkodáshoz szükséges kedv és öröm. 
És egyaránt vonatkozik ez a kézműiparra, mint a 
gyári termelésre. A díszítés nem lényeges kelléke a 
jómunkának, de elengedhetetlen a felelősségnek 
teljes átérzése. Minden becsületes munka magában 
hordja az ébredő hajnal csiráját, a jövő akarását 
és az ilyen munka jó. 

A szakmák széttagolására irányuló szertelen 
törekvések a bábeli toronyépítésre emlékeztetnek; 
az összeomlás itt is elkerülhetetlen volt. Az egyéni 
érdek és a haszonlesés helyébe a kötelezettség 
érzetének kell lépnie. Csak az a munka lehet érté-
kes, mely jóságra törekszik; szeretettel pedig csak 
akkor végezhetjük, ha igazán jót alkotunk vele. 
Csúnya és semmirevaló munkát szeretni nem lehet. 
Csak a bérért vállalkozhatik valaki az ilyen munkára, 
de nyomban otthagyja, ha nem fizetnek eleget. 
Az önző érdekektől vezetett munkás is részese a 
bábeli toronyépítésnek. A művész munkája azért 
egyedülálló, mert dolgozik, tekintet nélkül a rend-
szerint elég silány díjazására, ő nem sztreikolhat, 
mert szereti munkáját, mely egyéniségét, gondolatát 
közvetíti a nagy közösséggel. Ám a művész rászorul 
a kereskedőre, ha nem akar a maga elszigeteltsé-
gében elcsenevészedni. A kereskedőnek pedig fel 
kellene karolni az ifjú, alkotó tehetségeket. Mert 
célszerűbb, ha ahelyett, hogy öreg tönkökből próbálunk 
új életet fakasztani, inkább friss, új csemetéket 
ültetünk. 

K I Á L L Í T Á S O K 
KARÁCSONYI IPARMŰVÉSZETI VÁSÁRT RENDEZ 

az idén is az Orsz. Magyar Iparművészeti Tár-
sulat. A helyiség kérdése még eldöntetlen, a Tár-
sulat vezetősége azonban mindenesetre gondoskodik 
arról, hogy megfelelő helyiség álljon majd rendel-
kezésére. A kiállításra szóló felhívásokat nemsokára 
szétküldik, de hogy tervezőink és iparosaink a 
december hó elejére tervezett vásárig még rendel-
kezésére álló időt jól felhasználhassák, a Társulat 
már ez úton is felhívja őket, hogy a karácsonyi vásárra 
készüljenek és jelentsék be, mit és mennyit akarnak 
kiállítani. Bejelentő íveket és részletesebb felvilá-
gosításokat a társulat irodájában adnak hétköz-
napokon 9—1 óráig. (Telefon József 6—78.) 

A NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS, melyet az 0 . M. 
Iparművészeti Társulat az Iparművészeti iskolá-

val együtt rendezett az iparművészeti múzeumban, 
már csak néhány hétig tekinthető meg, hétfő és 
péntek kivételével naponta reggel 9 órától l-ig. 


