
és az igazgató bírálták el. b) A keleti vásáron, 
melyet a Társulat az iparcsarnokban rendezett, 
15.350 K folyt be, mely összeget azonban körül-
belül 4.500 K kiadás terhel, c) A kereskedelem-
ügyi miniszter meghívására a szerzői jogról szóló 
törvényjavaslat ügyében tartott értekezleten a Tár-
sulat képviseletében Menyhért Miklós és dr. Szalai 
Emil jelent meg. Menyhért Miklós jelentést tesz 
küldetésének eredményéről. Sikerült elérnie azt. hogy 
az iparművészeti szerzői jog védelme, amely az 
eredeti javaslat szerint a képzőművészeti alkotások 
védelmétől külön volt választva, az általa ajánlott 
módosítás elfogadásával a képzőművészeti szerzői 
jog védelmével egy pontba foglaltatott össze és így 
az iparművészeti szerzői jog ugyanabban a véde-
lemben részesül, mint a képzőművészeti. Dr. Szalai 
Emil kijelenti, hogy bár az ő eddigi álláspontja 
szerint az eredeti tervezet az iparművészeti szerzői 
jog védelmét teljesen biztosította, látva a választ-
mány állásfoglalásét, ehhez a maga részéről is 
hozzájárul és a jövőben ő is ezt az álláspontot 
fogja képviselni, d) Az igazgatóság javasolja egy 
Apponyi plakett készítését és annak forgalomba 
hozatalát. Felkérte Végh Gyula vál. tagot, eszkö-
zölje ki Apponyi Albert gróf engedélyét a plakett 
elkészítésére. Végh Gyula ennek eleget is tett s 
ígéretet kapott Apponyi gróftól, hogy ez év őszén 
a plakett mintázásához rendelkezésre áll. e) A Hősök 
Emlékét Megörökítő Országos Bizottság működését 
hosszabb időre beszüntette, most azonban ismét 
akcióba akar lépni. A bizottságban a Társulatnak 
megfelelő képviselete lesz. A szakosztályok műkö-
désére áttérve jelenti az igazgató, hogy: a) a fém-
műves szakosztály kívánságára az igazgatóság 
elhatározta, hogy a mult évi sírkereszt pályázat 
visszamaradt díjaiból újabb pályázatot ír ki, ugyan-
csak fémből készülő sírkeresztek és egyéb sír-
alkatrészek terveire. -A pályázatot az elnökség az 
igazgatóság javaslatára az iparművészeti iskola 
növendékei között írta ki. b) A grafikai szakosztály 
ez év őszén üzleti grafikai és képeskönyv illusztráció 
kiállítást akar rendezni az Iparművészeti Múzeum-
ban. E kiállítás sikerének biztosítására a Könyv-
kiadók Egyesülete és a Grafikai intézetek főnökeinek 
egyesülete nagyobb összegű pólyadíjakat ajánlanak 
fel. c) A textil szakosztály Ágotái Lajos elnöklete 
alatt megalakult s elhatározta, hogy a kézimunka-
oktatás tárgyában memorandumot szerkeszt, melynek 
a kultuszminiszterhez való felterjesztésére az elnök-
séget fogja felkérni. Tudomásul szolgál. A lakás-
berendezések és a művészeti tárgyak vagyon-
váltságára vonatkozó új törvényjavaslatra Végh 
Gyula jelenti, hogy memorandumot nyújtott be a 
pénzügyminiszterhez. Pontos adatokat a váltság-
Ierovás módjóra nézve még nem sikerült szereznie, 
azonban azt mór most jelentheti, hogy a bútorokat 
és műtárgyakat — a háború előtti értékelést véve 
alapul — 35.000 koronán felüli érték után fogják 
megadóztatni. Kulturális szempontból azonban a 
miniszter hajlandó egyes muzeális tárgyakat mente-
síteni. Kívánatosnak tartja, hogy minden illetékes 
faktor közbenjárjon a törvényjavaslat megfelelő 
módosításénak elérése végett. A választmány 
köszönetet mondott Végh Gyulának közbenjárásáért 
s megbízza az elnökséget, hogy a törvényjavaslat 
szövegének megszerzése és áttanulmányozása után 
a szükséges lépéseket tegye meg. Az ez ügyben 
megtartandó egyesületközi értekezleten a társulat 
képviseltetésére Alpár Ignác elnököt és Menyhért 
Miklós választmányi tagot kéri fel. Igazgató jelentést 

tesz a társadalmi akció eredményéről, melyről e 
füzet élén számolunk be. A választmány az igaz-
gató jelentését örömmel veszi tudomásul és Alpár 
Ignác elnöknek és Schóber Józefnek a Társulat 
anyagi megerősítése érdekében kifejtett eredményes 
és buzgó munkásságukért jegyzőkönyvi köszönetét 
nyilvánítja. Az egybehívott jelölőbizottság javaslatára 
a választmány magát a következő tagokkal egészíti 
ki: Benkhárdt Ágoston, dr, Csupor István, Hikisch 
Rezső, Kovács Erzsébet, Mátrai Lajos, Nagy Antal, 
Schóber József és Zadubánszky Irén. Igazgató 
jelenti, hogy Keleti Ilonka irodasegédtiszt 15 évi 
szolgálat után férjhezmenetele miatt bejelentette 
állásától való megválását. Választmány a bejelentést 
tudomásul veszi s Keleti Ilonkának elismerését és 
köszönetét fejezi ki sok évi buzgó és önfeláldozó 
munkásságáért és felhatalmazza az igazgatóságot, 
hogy a kilépéssel járó pénzügyi kérdéseket a fenn-
álló szabályok értelmében elintézze. Fürst Ilonka 
műtárosnak havi illetményeit a választmány 1.200 
koronáról 1.800 koronóra emelte fel. Bodonyi Jenő 
felhívja a vólaszmóny figyelmét az Iparművészeti 
Iskolára, hol szerinte vallási villongások miatt a 
zsidó vallású növendékeket nem engedik érvénye-
sülni, azok üldözésnek vannak kitéve s hogy az 
intézet vezetősége nem törekszik oda, hogy ezen 
féktelenkedéseket megakadályozza. Kéri tehát, hogy 
az 0 . M. Iparművészeti Társulat választmánya kérje 
fel az elnökséget, forduljon beadvánnyal a M. Kir. 
Közoktatásügyi miniszter úrhoz és kérje intézkedését, 
hogy az iparművészeti iskolában a törvény és az 
iskola szabályainak érvény szereztessék. Ligeti 
Miklós, Szablya Frischauf Ferenc, Végh Gyula és 
Breitner Lipót felszólalása utón elnök kijelenti, 
hogy a Társulatnak csupán az iskolai oktatás 
művészeti vonatkozású kérdéseihez való hozzá-
szólás, esetleg javaslattétel lehet a hivatása, a jelen 
felszólalás azonban politikai és belső adminisztratív 
kérdést érint, amelybe a Társulat választmánya 
— nézete szerint — nem avatkozhatik bele. Java-
solja ennélfogva, hogy a választmány a Bodonyi 
által előterjesztett indítvány felett térjen napirendre. 
A választmány ebben az értelemben határoz. Ezzel 
az ülés végett ért. 

K R Ó N I K A 
ASZ. KRISTÓF-PATIKA a régi Pest egyik legjeleg-

zetesb helyisége volt. A Váci-utca és a Kristóf-
tér sarkán, a nagy Kristófnak szobra alatt volt 
majdnem egy évszázadon á t ; sok emlék és történet 
fűződik hozzá. A ház lerombolása után a Kristóf-tér 
egy szintén régi házában kapott hajlékot néhány 
évig, míg 1914-ben mostani helyére, a Hazai Taka-
rékpénztár váci-utcai palotájába került. Tulajdonosa, 
Örkény Hugó kegyelettel ragaszkodik a nagyidőket 
látott régi berendezéshez, mely ma is némi toldá-
sokkal és csekély módosításokkal teljesen megfelel 
a jelen igényeinek és a nemesebb ízlésnek. A 
meleg tónusú topolyagyökérfóból készült állványok, 
polcok, asztalok s mérlegek a leggondosabb mun-
kára vallanak, melyen egy évszázad alatt nem 
mozdult meg semmi. A berendezésnek az új helyi-
ségbe való beillesztét, valamint a festett és aranyo-
zott hársfából készült felső erkélyszerű új kiképzést 
Menyhért Miklós tervei szerint végezték, aki e mű-
vében szerencsésen tudta a régi idők örökségét a 
modernebb formavilággal összeegyeztetni. 
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alakult Lingel Károly és Fiai bútorgyár. A cég 
térsfőnöke, leányfalvi Lingel Károly április hó végén 
ünnepelte közreműködésének 25-ik évfordulóját. 
L. Lingel Károly, aki a karlsruhei művészeti főiskolát 
végezte, egyik úttörő interieurművésze a hazai 
bútor-műiparnak, ő tervezte és építette a Pillangó-
utcai új Lingel-gyárat, mely az ország egyik leg-
nagyobb és legmodernebb műbútortelepe. Lingel 
Károly az ipari közéletnek is szerény, de igen 
érdemes és értékes munkása. 

ÉRÜNK MÉG EGY ADÓT 1 Lángeszű pénzügy-
miniszterünk garmadával boldogítja nemzetét 

az igazi góbé furfanggal kieszelt új adóival és a 
milliárdokat előteremtő hatalmas Symphoniája már a 
finale felé közeledik. Még mielőtt a diadalmas adó-
prés nyikorgását és a nemzet végkimerülését érzékel-
tető utolsó taktus elhangzanék, sietve figyelmeztetjük 
Hegedűs minisztert egy ötletre, mely az 0 . M. 
Iparművészeti Társulat szobrászati szakosztályának 
egyik ülésén vetődött fel. Arról tanácskoztak ugyanis 
a szobrászművészek és a kőfaragómesterek, hogy 
erélyesen tiltakozni kellene a fényűzési adótörvény-
nek kiegészítéséül kiadott egyik rendelkezés ellen, 
amely a 25.000 koronónál drágább síremlékeket is 
megterheli a fényűzés adójóval. A szakosztály érthető 
elkeseredéssel tárgyalta a szobrászművészetet és a 
kőfaragóipart egyaránt érzékenyen sújtó új adót és 
a heves vita során felszólalók egyike azt ajánlotta, 
hogy kérjék a pénzügyminisztert, hogy ne a művészi 
alkotásokra nehezedjék a megadóztatás súlya, hanem 
sújtsák roskadásig a legkegyetlenebb adókkal a 
temetőket ellepő ízléstelen, sablonos gyóri sírköve-
ket és a kontárok hivalkodó és nevetséges torz-
tákolmányait. Ezzel — szerinte — az ál lamkassza 
is jól járna és a művészi kultúrának is jó szolgála-
tot tenne a miniszter. Amidőn szívvel, lélekkel 
helyeseljük az okos javaslatot, általánosítani óhajta-
nok azt mindenre, ami a jóízlésbe ütközik, ami 
szemet, fület, lelket sért. Adó aló kellene vonni az 
ízléstelen épületeket, cégtáblákat és kirakatokat, a 
bazárok ocsmány lim-Iomját, a nevetséges női 
öltözékeket és kalapokat, az ízléstelen bútorokat, 
hímzéseket, szőnyegeket, stb., a kabarék jóízlésbe 
ütköző szójátékait, vicceit és rigmusait, a bántó 
reklám minden fajtáját stb., stb. Oly bőséges aratása 
kínálkozik itt Magyarországon az ízléstelenség adó-
jának, hogy hamarosan megszabadulhatnánk összes 
államadósógainktól, sőt az ízléskultúra fejlesztésére 
is maradna még szép felesleg. Melegen ajánljuk 
javaslatunkat a pénzügyminiszter úr jóakaró figyel-
mébe és előre biztosíthatjuk őt, hogy elfogadásával 
némi balzsamot hintene a sajgó sebekre, melyeket 
a fényűzési adó művészetünkön ejtett. Az is bizonyos, 
hogy eredeti gondolatot valósítana meg és a kül-
föld is követné példáját. Tehát : probandum esti 

A S Z E R Z Ő I TULAJDONJOG védelméről szóló 
törvényjavaslat végre a nemzetgyűlés napirend-

jére kerül, miután az igazságügyminiszterium az 
érdekelt szakkörökkel többször alaposan megvitatta 
az ide vonatkozó tervezetet. Örömmel állapítjuk 
meg, hogy az iparművészet a törvényjavaslatban 
teljesen egyenrangúan és egyenlő mértékben részesül 
olyan védelemben, mint a képzőművészet alkotásai. 
Ugyanaz a paragrafus szól a művészet mind a két 
ágáról és elég hathatósan védi a képző- és az ipar-
művészek szerzői tulajdonjogát. Az 0 . M. Ipar-
művészeti Társulat részéről a szaktanácskormányba 
kiküldött Menyhért Miklós és dr. Szalai Emil eré-
lyesen és eredményesen képviselték a iparművé-
szet érdekeit és ezzel igaz hálára kötelezték a 
szellemi tulajdonuk védelmét oly sokáig nélkülöző 
iparművészeinket. 

T A K Á S B E R E N D E Z É S E K É S M Ű T Á R G Y A K t 
U VAGYONVÁLTSÁGA. Az ingó vagyon tartozékát | 
képező lakásberendezések és műtárgyak vagyon-
véltség alá vonására vonatkozó törvényjavaslat 
érthető nagy izgalmat keltett az érdekelt körökben 
és általánosan az a nézet alakult ki, hogy a 
törvényjavaslat eredeti formájában érzékenyen sújtja 
a művészi érdekeket és hogy rendelkezéseinek jó 
része nem is hajtható végre. Ezért előbb a Múzeum-
barótok Egyesülete, majd Pekór Gyula államtitkár 
értekezletre hívta össze a múzeumok és a művészeti 
egyesületek képviselőit és kiválóbb műbarótainkat, 
kik a pénzügyminisztérium képviselőjének jelen-
létében behatóan megvitatták a javaslat sérelmes 
pontjait. Az értekezleteken elhangzott felszólalások 
után megegyeztek abban, hogy a váltság lefizetésének 
kötelezettsége csupán azokra a műtárgyakra, mű-
kincsekre, iparművészeti és szépművészeti tárgyakra 
szoríttassék, amelyeket tulajdonosaik 1914. augusztus 
1-je után szereztek meg. Nem esnének vagyonváltság 
alá az 1914. augusztus 1-je után megszerzett ingó-
ságok sem, ha a) tulajdonosaik magukat az ingó-
ságok tekintetében a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által megállapítandó állami felügyeletnek 
alávetik, b) azok az ingók, amelyeket tulajdonosaik 
jogérvényesen a jándékozás vagy hagyományozás 
útján a magyar ál lamnak felajánlanak, feltéve, 
hogy a magyar állam ezt a felajánlást — illetékes 
közegeinek meghallgatása után — elfogadja, c) azok 
az ingóságok, amelyeket mint magán-gyűjteménye-
ket nyilvános gyűjtemény módjára a közönség 
részére hozzáférhetőkké teszik, feltéve, hogy ez 
ingóságok tulajdonosai kötelezik magukat arra, 
hogy a műtárgyaikat kormányhatósági engedély 
nélkül el nem adják, d) azok a műtárgyak és 
egyéb ingók, melyek a művészek műterem-berende-
zéséhez tartoznak, végül e) azok a műtárgyak, 
amelyeket magyar művészek 1870. év óta alkottak. 
Az értekezleten elhangzott vita során a felszólalók 
egyértelműen megállapították, hogy a pénzügy-
miniszter javaslata már most is, mielőtt törvénnyé 
vált volna, megdöbbentően érezteti hatását J 



művészi tárgyak forgalmára. Egy előkelő művészi 
intézményünknek legutóbbi aukcióján elért eladá-
sok után befolyt összeg alig huszonötödrésze 
annak, amit a félév előtt megtartott aukciója ered-
ményezett. A Műcsarnok nagyszabású tavaszi tár-
latán pedig mindössze négy képet vettek meg, 
holott tavaly az eladott képek száma elérte a het-
venet. De megállapították azt is, hogy a bevallási 
ívek lelkiismeretes kitöltése úgyszólván lehetet-
lenség. Mert miféle alapon csináljuk meg a bevallá-
sokat ? Ha a beszerzési ér az alap, akkor a régi 
tárgyaknál — mint Andréssy Gyula gróf az értekez-
leten mondta — Jókai fantáziára volna szükség, 
hogy elképzelhessük a száz év előtti, vagy még 
régebbi időben számított árakat. Ha a jelen forgalmi 
értéket kell alapul venni, akkor is holt ponton 
vagyunk, mert amint jól tudjuk a művészi tárgyak 
forgalmi értéke még hónapokkal ezelőtt szédítő 
magasságot ért el, hogy aztán a depresszió hullá-
méval leszálljon a mélységbe. A különbözet néhány 
héten belül 50—60, de százat is meghaladó szézalék 
lehet. Kitől kap majd miniszterünk becsületes 
bevallást ? És ha akarna is becsületesen vallani 
valaki, az nem tud, az pedig, aki tudna, a Schieber 
és hasonló szőrzetü gentlemanok bizonyára azon 
lesznek, hogy kibújjanak a vagyonváltság fizetésének 
kötelezettsége alól. És ez alighanem sikerül is majd 
nekik, mert hiszen a miniszter a nála járt küldöttség-
nek újból, nyomatékosan kijelentette, hogy tiszteli a 
magánlakás szentélyét és nem engedi, hogy finánc 
átlépje az adófizetők küszöbét. Hogy ezek utón 
miképen akarja majd a pénzügyi hatóság a lakás-
berendezések és műtárgyak vagyonváltságáról szóló 
bevallásokat elbírálni, vagy ellenőrizni, a bevallás 
alá kerülő műtárgyak értékét megállapítani, az olyan 
fogas kérdés, amelyre a pénzügyminiszternek az 
említett értekezleten résztvevő képviselője sem 
tudott felelni. Tehát lesz majd törvényünk, melyet 
igazságosan végrehajtani nem lehet. Ezért ne 
siettessük el a dolgot, hanem fontoljuk meg még-
egyszer, mielőtt cselekednénk. 

A MEXIKÓI NEMZETI SZÍNHÁZ belső művészi 
kiképzését és díszítését tudvalevően a mexikói 

kormány Maróti Gézára bízta, ki elvállalt munkájá-
nak egy részét még a háború előtt el is végezte. 
Közbe jöttek a mexikói politikai bonyodalmak, 
majd a világháború, úgy, hogy az építést nem 
fejezhették be. Most újból folytatjók a munkát és 
Maróti félévi finnországi tartózkodását arra hasz-
nálta fel, hogy elkészítse a még szükséges terveket. 
Maróti azon van, hogy a szállítható munkákat 
Magyarországon készíttessék s már eddig is elérte, 
hogy a nézőtér mennyezetének óriási üvegfestményét 
és a kupola oromzatának nagyszabású fémből 
domborított szoborművét magyar iparművészek 
készítsék. Az előbbi kiválóan sikerült alkotás 
Roth Miksa műintézetéből került ki, utóbbit pedig 
Steiner Ármin és Ferenc rézárúgyára készítette 
Maróti mintája nyomán. 

A STOKHOLMI SVÉD-MAGYAR EGYESÜLET, 
mely eddig is már oly eredményes és nemes 

működést fejtett ki, tizenkét magyar művésznöven-
déknek a svédországi művészeti intézetekben való 
fölvételét és önként jelentkezett családoknál egy 
teljes éven át való teljes ellátását biztosította, sőt 
arról is gondoskodott, hogy az oda- és visszautazás 
ingyenes legyen. Lyka Károlyt, a Képzőművészeti 
Főiskola m. igazgatóját kérték föl, hogy a jelentkezők 
legtehetségesebbjei közül a tizenkét ifjú művészt 
válassza ki. 

A PÉNZÜGYMINISZTER BUDGETBESZÉDÉNEK 
két pontja az 0 . M. Iparművészeti Társulat 

és lapunk részéről évek óta sokszor hangoztatott 
kívánságnak teljesülésére ad reményt. Hegedűs 
miniszter ugyanis az államnyomdának fejlesztését 
igérte meg, aminek égető szükséges voltát éppen a 
legutóbb kiadósra került új bankók nyomósa körül 
felmerült nehézségek bizonyították. Itt csak utalni 
akarunk arra, hogy nem elég, ha az államnyomda 
műszaki fogyatékosságait szüntetik meg és a modern 
igényeknek megfelelő jó gépekkel és felszereléssel 
látják el, hanem a legfontosabb, hogy a vezetésben 
és irányításban a művészi ízlés és tudás teljes mér-
tékben érvényesülhessen. Ezért kellene államnyom-
dánkat — mely ma a pénzügyminisztérium ügy-
körébe tartozik — a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium főhatósága alá helyezni s természe-
tesen a fejlesztéshez szükséges anyagi eszközöket 
is rendelkezésére bocsátani. — A miniszter beszéd-
jének egy másik részében az állami pénzverő-
intézetnek felállítását és üzembe helyezését ígéri. 
Ezzel a magyar plakettisták és iparművészek régi 
óhajának tesz eleget, mert már évtizedek óta sür-
gették a volt körmöcbányai intézetnek a fővárosba 
való áthelyezését. Reméljük, hogy nemsokára végre 
is hajtják a pénzügyminiszter tervezett intézkedéseit 
és pedig úgy, hogy iparművészetünk javára váljanak. 

ATURÁNI SZÖVETSÉG megalakította művészeti 
tanácsát, mely céljai közé első sorban a 

magyarral fajrokon népek művészetének, háziipará-
nak és népművészetének a magyar közönséggel 
való megismertetését és viszont a magyarországi 
művészi alkotásoknak a turáni népcsaládhoz tartozó 
nemzeteknél való bemutatósót tűzte ki. E mellett 
oda fog törekedni a művészeti tanács, hogy a hazai 
művészi nevelést mélyítse és nemzeti tartalommal 
telítse. Az alakuló ülésen Zala Györgyöt válasz-
tották meg elnöknek. 

A WASHINGTONI FEHÉR HÁZ magyar gobelinje. 
A magyarországi amerikai missziók most elindult 

Kurírja a magyar gobelinművészet egy kiváló alko-
tását viszi magával, amelyet az amerikai missziók 
vezetősége a magyarság hálájának látható jelét 
akarja kifejezni Harding elnöknek. A három méter 
magas faliszőnyeg a gödöllői szövőműhelyben készült 
Nagy Sándor tervei nyomén. A szőnyeg középső 
mezején a kiterjesztett szárnyú amerikai sas, alatta 
pedig a magyar címer látható. Szegélyét az Egyesült 
Államok zószlajónak48 csillagja alkotja, az oldalokon 
római liktorpálcakötegek (fasces) ábráit szőtték bele. 
A szőnyeg egész anyagát Mrs Thompson ajánlotta 
fel, az elkészítés költségeit Perényi Béla fedezte. A 
szőnyeget az elnöki emelvény mögötti fal egyik 
díszéül szánták. 



TURÁNI SZŐNYEGEK elnevezés alatt nemsokára 
igen artisztikus és jól megcsinált csomózott gyapjú-

szőnyegek kerülnek forgalomba, amelyek Horváth 
István és neje által alapított műhelyben (II. kerület 
Zsigmond-u. 1.) elsajátított ügyességgel a közép-
osztály dolgos hölgyei otthon készítenek. A teljesen 
eredeti, de a keleti szőnyegek ismeretén támasz-
kodó tervekei Kacziány Aladár festőművész készíti 
és aligha csalódunk, ha megjósoljuk, hogy soknak 
fognak tetszeni. Az új műhely az 0 . M. Iparművé-
szeti Társulat karácsonyi kiállításán mutatkozik be 
először a hazai közönségnek. 

AHEMOB, azaz a Hősök Emlékét Megörökítő 
Oisz. Bizottság, mely 1915. évben alakult meg 

és a forradalom kitöréséig dr. Lukács György 
v. b. t. t. elnöklésével működött, ismét folytatja félbe-
maradt munkáját. Az elnökség már felkérte az 
érdekelt művészegyesületeket és testületeket, valamint 
egyes állami intézményeket megbízottaik kiküldésére 
és felterjesztéssel fordult a belügyminiszterhez 
avégből, hogy a háborúban elesett hősök emlékének 
megörökítésére a törvényhatóságokat és községeket 
hívja fel és utasítsa őket a HEMOB-hoz, mely 
készséggel és teljesen önzetlenül segédkezik nekik 
az emlékművek beszerzésében. Nagyon időszerű 
az országos bizottság akcióbalépése, mert mind-
gyakrabban hallunk és olvasunk kontároktól vagy 
idegen kezekből eredő hadiemlékek felállításáról. 
Minden eszközzel és ha kell hatalmi beavatkozással 
biztosítanunk kell a magyar művészet és a magyar 
ipar érvényesülését akkor, amikor elesett hős honfi-
társaink emlékének méltó megörökítéséről van szó. 
Elvárjuk, hogy mindazok a hatóságok, intézmények, 
egyesületek, stb., melyek a létesítendő háborús 
emlékek ügye felett határoznak, méltányolva a 
HEMOB tiszteletreméltó törekvéseit, a bizottsághoz 
fordulnak, ha terveket beszerezni vagy elbíráltatni 
akarnak, költségvetésre van szükségük, vagy pályázat 
révén kívánnak emlékműhöz jutni. 

FELHŐKARCOLÓK A LÁTHATÁRON. A Mocsár-
ja nok mostani, tavaszi kiállításának építészeti ter-
mében egyebek közt látható Árkay Aladárnak egy 
hatalmas „hivatalépülete a lakáshiány enyhítésére." 
Az érdekes, nagyméretű tervről nem tudni, vájjon 
csak a játékos kedv szülötte-c, afféle elkalandozás 
a jövő nagy feladataihoz, avagy reális megbízatások 
végrehajtását szolgálja. Mindenesetre nagyjelentő-
ségű kísérlet s azért is érdekes, mert nem egyedül-
való a maga nemében. Még egynéhány építészünk 
foglalkozik nyilían vagy titokban a budapesti felhő-
karcolók problémájával, jeléül az építészek sejtelem-
szerű előérzeteinek, amelyekben szociális gondok 
vetik előre árnyékukat. Mély és mindenesetre igen 
komoly elgondolásokra késztet ez a probléma. Nem 
a felhőkarcoló maga s nemis a hivatalépület, hanem 
a lakáshiány, az építkezés jövő alakulása, az át-
menet és az új gigantikus feladatok hozzáilleszke-
dése a mér meglevő keretekhez. Mert erről van 
szó. Ma mindenütt csak tervezés, sóhajtozás és 
lakáspanasz van, de ha egyszer kezdenek Európá-
ban csattogni a csákányok, faragni kezdik a téglát 
és hordani a vakolatot, egész nagyságukban itt 
lesznek az amerikai méretek, a megduzzadt igények 
sürgető levezetésére. Isten ments, hogy mi szépnek, 
vagy kívánatosnak tartsuk a felhőkarcolót s kivált 
az ő nyers amerikai mivoltában. De Isten mentsen 
attól is, hogy a rideg üzleti vállalkozás készület-
lenül találja építészeinket és akármelyik telek- vagy 
bérházspekuléns ott, akkor és úgy húzhasson fel 

egy felhőkarcolót, ahogyan épen ezt egy amerikai 
technikus segélyével jónak látja. Mert szörnyűség 
elgondolni, mivé silányodna ott az utca, az egész 
városnegyed, sőt egy egész város, ahol csak úgy a 
maga meredek vasvázával felnyúlhat a huszonöt-
emeletes árúház vagy bérház. A mai megkötő építési 
szabályzatokon igen nagy változtatásokra lesz szük-
ség. De hogy a városkép mégse legyen áldozata 
egy-egy merész vállalkozásnak és hogy a bérházak 
utcasora összhangba jusson az órióshózakkal. ez 
éppen a nagy és nehéz probléma, melynek eljöve-
telével mostani üres óráikban kellene számolniok 
építészeinknek. 

AZ OLASZ SZÉPMŰVÉSZETI ÁLLAMTITKÁR A 
MAGYAR MŰVÉSZETI KULTURÁRÓL. Arduinó 

Colasantit, az olasz régészeti és művészeti ügyek 
főigazgatóját a Korvin Társaság meghívta, hogy 
előadást tartson Dantéról. Ez alkalomból felkereste 
őt egy magyar hírlapíró, akinek elmondta véle-
ményét az újra meginduló olasz-magyar kulturális 
érintkezésről. Colasantit a magyar közönség jól 
ismeri. Sok barátja van Budapesten, ahol a háború 
előtt többször megfordult s mintegy tíz évvel ezelőtt 
a Nemzeti Múzeum dísztermében Leonardo da Vinci 
művészetéről előadást is tartott. Kiváló mestere a 
tollnak és szónak egyaránt. Egyike a legelső olasz 
műtörténészeknek, aki fiatalon, 42 éves korában 
került most három éve az olasz művészeti ügyek 
élére. Ma államtitkári rangban ő az olasz művészeti, 
múzeumi, színházi és zenei ügyek legfőbb intézője. 
Szerepe, tekintélye és befolyása annál nagyobb az 
olasz közéletben, mert a művészet, már múltjánál 
fogva is, egyik fontos tényezője az olasz életnek. 
Adminisztrációjót külön nagy hivatal végzi, a 
Direzione Generale delle Antichitá e Belle Arii. 
Tisztviselői e célra képzett szakemberek, akiket a 
legkiválóbb tudományos és művészeti tekintélyek-
ből alakított tanácsok és vidéki felügyelőségek 
támogatnak. Alája tartoznak az összes múzeumok 
és képtárak, ásatások, a műemlékek, a régészeti és 
műtörténeti intézetek, művészeti akadémiák, kiállítá-
sok, színház, az élő művészet, irodalom és zene. 
Nagy örömmel teszek eleget a Korvin Mátyás 
Egyesület meghívásénak — mondotta Colasanti az 
„Új Nemzedék" munkatársának — már azért is, 
hogy olasz részről viszonozzam az egyesület nagyra-
becsült elnökének, Berzeviczynek (Berzeviczky-nek 
ejti, mint minden olasz, akárcsak Lisztet Lifcz-nek) 
római látogatását és nagy sikert aratott előadását. 
Különben Ön is tanuja volt annak a meleg fogad-
tatásnak, melyben Berzeviczyt s benne, mint vezér-
képviselőjében a magyar tudományt és kulturát 
részesítették. Olaszországban is tiszteletnek örvendő 
tudományos tekintélye és nemes egyénisége már az 
első lépésnél biztosította az olasz-magyar kultur-
kapcsolatok újra felvételének kölcsönösen gyümöl-
csöző sikerét. Nemcsak az olasz vezető szellemi 
körök, de a közönség széles rétegei is rokonérzés-
sel fogadták e megújult barátságot, mely nagy 
történeti tradíciókon és a két nép sok rokonvoná-
són, merném mondani: a rokon néplelkeken épült. 
A magyar kulturának Olaszországban közvéle-
ménye, őszinte, baráti közvéleménye van. Nemcsak 
a réginek, de az újnak is. Az erőteljes, színes, 
határozott nemzeti bélyeggel tündöklő új magyar 
művészet megjelenése az utolsó évtizedek olasz 
kiállításain egy-egy új diadalt jelentett. Szinyei-
Mersét, Csókot, Kacziányt és a nagyszerű Marótit 
nálunk egy sorban említik a modern művészet 



legnagyobb mestereivel. Még emlékszünk arra az 
igazi magyaros rohamra, mellyel a magyar művé-
szek, kormánybiztosuk, Czakó Elemér irányításával 
Milanóban meghódították az olasz sziveket. S ez 
a siker megújult Velencében, Rómában, Turinban. 
Talán sehol Európában nem értik és nem érzik 
annyira a magyar művészetet, mint Olaszországban. 
Nagyon szeretjük népies ihletű iparművészetüket. 
Magam is azon igyekszem, hogy az olasz ipar-
művészetet a magyar és a svéd mintájára a nép-
művészettel való keresztezés útjón fölfrissíttessem. 
Láthatta a nemrég megnyílt római „biennólis" 
kiállításon, mekkora sikere volt a nálunk eddig 
elhanyagolt népművészetnek. Ma már úgy van, 
hogy gyakran a művészet lesz iparrá — a sokszor 
gyárias modern művészeti termelés folytán — s a 
népipar és iparművészet árul el hamisítatlan művészi 
inspirációt. A magyar népművészetet a leg-
csodálatraméltóbb megnyilatkozásnak tartom. A 
magyar népben igazi művészi őserő lakik, melyet 
az önök művészei értenek a monumentális művé-
szetbe is átültetni. (Hallom, ú jabban a muzsikában 
is.) A Malonyay pompás népművészeti köteteit 
gyakran és nagy élvezettel lapozom. Nem győzöm 
eléggé — kölcsön adni, egy kötet el is kallódott. 
Nagyra tartom a magyar iparművészeti oktatást, 
mely mintaszerű egész Európában s melynek oly 
irigyelt irányítói voltak és vannak, mint a boldogult 
Fittler (k t szintén Milánóból ismertünk), Czakó, 
Györgyi és Gróh. Remélem, viszontlátjuk a magyar 
művészeket a jövő nyári velencei kiállításon és 
talán előbb Rómában. A magam részéről mindent 
megteszek ennek előmozdítására, mint ahogy magyar 
barátaim kérésére közbenjártam, hogy a tavalyi, 
háború utáni első velencei nemzetközi kiállításon 
Magyarország is résztvehessen. Érthető technikai 
okokból azonban ez a részvétel elmaradt, a 
magyar művészek az utolsó évek megpróbáltatásai 
után, úgy látszik, nem voltak készen s értem hogy 
a velencei magyar pavillont sem lehetett egy-
kettőre rendbehozni. A magyar művészet első háború 
utáni bemutatkozása mindenesetre nagy és örömmel 
várt eseménye lesz az olasz művészeti életnek. — 
Amint értesülünk, Colasanti előadását Budapesten 
ez évi október havában tartja meg. 

K Ü L F 0 L D 
OS T H A U S . A hageni hires Folkwang-Múzeum 

igazgatója, Osthaus Ernő Károly március végén 
meghalt és vele a legelevenebb, legagilisebb német 
kezdeményezők egyike tűnt el. Mint gyűjtő kezdte, 
majd a grafikai s kivált modern grafikai gyűjtemé-
nyéről híres hageni múzeum igazgatója lett. Ebhen 
a minőségében valóságos utazó múzeumot csinált 
grafikai gyűjteménye anyagából és előadásaival, 
bemutatásokkal igen sokat lett az üzleti grafika 
ízlésének kifejlesztésére. Még külföldre is elvitték 
a gyűjtemény anyagát és Osthaus boldog volt, hogy 
láthatta tanításai hatását. Mikor a német Werkbund 
létrejött, annak alapítása körül tevékeny szerepet 
játszott és a kvalitásos árúk propogálása körül, 
kivált a háborút megelőzött években igen jelentős 
nevet vívott ki magának. Tipusa volt a modern, 
üzleti és nagyvárosi élettel haladni tudó, demo-
kratikus gondolkozású múzeumi vezetőnek, akinek 
elhunyta főleg grafikusi körökben váltott ki őszinte 
részvétet. 

A KÖZTÁRSASÁG SZOBRÁNAK léiesitésére bizott-
^ ^ ság alakult Bécsben, mely a nagyszabásúnak 
tervezett szobormű költségeihez szükséges összeget 
gyűjtés útján akarja összehozni. A szobormű mintá-
jára szóló pályázatot már legközelebb kihirdetik. A 
szobormű részére a bécsi városház előtt levő teret 
szemelték ki, ahová tudvalevően eredetileg Ferenc 
József, majd pedig dr. Lueger volt polgérmester 
emlékművét akarták elhelyezni. 

EXPRESSZIONISTA ÉKSZEREK, ILYENEK IS VANNAK 

már. Még pedig nem is messze tőlünk, Bécsben. 
Dogobert Peche tervezte őket s a Wiener Werkstátte 
foglalta őket ezüstbe. Furcsa, kissé groteszk dobo-
zok, gyümölcstálak, virágtartók kőkori állatfigurák-
kal, villámcikkázásszerű ornamensekkel, egészen az 
expresszionizmus grafikájának vonal-vezetésével. 
Peche, aki a rokokónak elfinomodott, kissé deka-
dens imádója volt az ő luxustárgyain, hovatovább 
egészen a groteszk vonalpajkosságokhoz távolodott 
el tervezésein. Csodálatosan megnyúlt, de mindig 
ízléses, nagyvilági bútorai, tapétái, selymei után 
most ékszerekben és díszedényekben éli ki forma-
szeszélyeit, amelyek közt igen érdekesek például 
két méter magas dísztárgyai — bádogból. Kubista 
és expresszionista formák, tömbök, nature morte-
virágok, elfinomult gótikus ornamensek vannak e 
tárgyakon. Kétségtelen, hogyha sok értelem nincs 
is bennük és iparművészeti rendeltetésük kissé ho-
mályos is, de legalább nem ízléstelenek, bántóak és 
mint egy új irány kísérletei mindenesetre érdekesek. 
ALAKÍTJA — LUCIÁN BERNHARD. A Deutsche 

Kunst und Dekoration április—májusi kettős 
füzete vagy negyven képen mutatja be a berlini 
M.-héz berendezésének iparművészetét. Egy nagy 
villa új és antik bútorai pompás egyetértésben, 
nagyszerű összehangolásban vonulnak itt fel sze-
meink előtt s mint a kísérő szövegből megtudjuk, 
az alakítást Lucián Bernhard a fiatal német ipar-
művészgárda e jelese végezte. Az érdekeltség itt 
abban van, hogy immár, úgylátszik, a németek is 
elérkeztek ahhoz a ponthoz, melyen gazdag embe-
reik nem építkeznek, nem vadonatujonnan rendez-
kednek be, hanem — átalakítanak. Mint a takarékos 
polgárnő a tavalyi ruháját, harmadévi kalapját, úgy 
alakíttatja át a takarékos M. úr — vagy ötmillió 
mórkáért — az ötvenes évekből való házat mai-
veretűvé. S meg kell vallani, hogy jól választotta 
meg a divatszabót. Bernhard elragadó kedvességgel, 
könnyed, és finom eleganciával oldotta meg a fel-
adatot. Új bútor és antik commode, régi karosszék 
as mai állólámpa kecsesen egészítik ki egymást, 
aminek pedig valóságos akkordokat ütnek meg az 
egyes szobákban. Szinte minden erre a hatásra 
van felépítve: a színek muzsikájára és a bútorok 
stílusbeli finomságaira. Amellett egyszer sem vélik 
a régiségek másolójóvá, csak szellemüket érezteti 
meg a maga bútorain. Nagy előnye, hogy e gazdag 
és talán hadigazdag környezetben minden előkelő 
ízlésű, nem felfuvalkodott, aranyos, cikornyás. Bern-
hardnak a jellegzetessége épen ebben a felette 
ízléses disztingváltságban van. Nem stilusimádó, 
nem rajongó, hanem ügyes dekoratőr, aki a gazdag 
ember életkedvéhez, vidám társaságbeli szereplésé-
hez igazítja az ő lakésművészetét. Pikáns egysze-
rűséggel, de nagy, nagy gonddal oldja meg felada-
tait s egyesíti magában a régiek összes stilusiskoléit 
a modern ember életformáinak ismeretével. 

« 



A NÉMET WERKBUND május havában München-
ben megtartott ezidei közgyűlése az előző évek 

vitáitól eltérően nem foglalkozott a Werkbund 
munkájának elveit és módszereit érintő kérdésekkel. 
Az eszményi és a gazdasági szempontokat kép-
viselő csoportok nem feszegették eltérő álláspontjai-
kat. mely viták tudvalevően 1914-ben majdnem 
szakadást idéztek elő, mert áthatotta őket a nagy 
felelősség érzete, ami megköveteli, hogy elsősorban 
a jelen nyomasztó helyzet orvoslására törekedjenek. 
A közgyűlés legfontosabb tárgya az 1922. évre 
tervezett müncheni német Gewerbeschau sikeres 
előkészítésének kérdése volt. Biztosítani akarják 
Németország megnemesült ipari és kézművességi 
termelésének méltó bemutatkozását, mert ettől 
várják a kézművesség hagyományainak hathatós 
megtermékenyítését. Hogy a Werkbund törekvései-
nek érvényt szerezzenek, Pölzig Hans helyébe a 
müncheni iparművészeti iskola erélyes igazgató-
ját, Riemerschmied Richárdot választották meg 
elnöknek, aki a szövetség legerősebb oszlopai-
nak egyike. A napi kérdések megvitatása során a 
közgyűlés egyhangúlag erélyesen tiltakozott a fény-
űzési-adó ellen, mely eddig is mór oly nagy károkat 
okozott az élő iparművészetnek. Nagy érdeklődéssel 
hallgatták Reisler, stettini múzeumigazgatónak 
szellemes előadását, a Werkbundnak a modern 
művészethez való viszonyóról. Talpraesett fejtege-
téseiben óva intett attól, hogy diktatórikusán csatla-
kozzanak valamely modern irányzathoz. Nem a min-
den áron újítani akarást, az eredetiséget hajhászókat, 
hanem a komolyan munkálkodó igazi tehetségeket 
kell felkarolni. A Werkbund a szellem országa, de 
bele kell kacsolódnia a mindennapi élet gazdasági 
feladataiba. És ezzel híven ki is fejezte a Werk-
bund túlnyomó többségének nézetét. 

CZOBROK, VÁZÁK, KAKTUSZOK. Avval a cso-
dólatos vonzóerővel kapcsolatban, melyet a régi 

ázsiai kultúra minden vonatkozásban gyakorol az 
európai emberre, az utolsó tíz-tizenöt évben amúgy 
is egyre erősbödő kínaszeretet immár hatalmas 
divattá vált Németországban is. Az angoloktól, a 
franciáktól csaptak ót e hullámok a németekhez, 

•akik most hallatlan összegeket fizetnek egy-egy 
ipari kínai régiségért, porcellánért, lakkmunkáért 
stb. Ennek az áramlatnak hódolt nemrég rendezett 
kiállításával a Weber és Friedmann árúház is 
Berlinben. Csupa kínai — nagyobbrészt régi és jó 
modern — műtárgyat állított ki helyiségeiben, orchi-
deákkal, japán virágokkal és kaktuszokkal kapcso-
latban. A kiállítás felette ízléses és eredeti volt. 
Egy-egy bizarr porcellánváza törpe fácskáival, a 
guggoló Buddha-szobrok közé állítva, az akvárium 
furcsa sásaival és halaival, a komor zsírkőóriások 
és törpék és a nehéz cloisonnék, a vályúkban 
kaktusz-sündisznókkal, az egészen egy különös kelet-
ázsiai fantasztikum lebegett. Költőknek és finom 
ínyű amatőröknek való látványosság volt ez a 
kiállítás. És megérttette, hogy az ázsiai ember sze-
mében miért oly csodálatos élmény egy virágos 
gally is, az ő különös, izgalmas lényével, mint a nagy 
egyetemességnek egy piciny szimbóluma, amelyben 
annyi titokzatosság és ősi forma van. 

lVjESTEREK KÖRE (Meisterring) van alakulóban 
1VI Németországban. A német Werkbund zászlaja 
alá sorakozó mesterek egy érdekes határozatban 
egyeztek meg, mely korszakalkotó hatással lehet 
a német iparművészet fejlődésére. A legkiválóbb 
és legintelligensebb német mesterek, akik igaz 
kézművesek nemes becsvágyától sarkalva maguk 
vezetik műhelyüket, mesterkörbe akarnak szövet-
kezni, hogy biztosítsák az ifjú iparos-nemzedék 
alapos, szakszerű kiművelését. A mesterkör törzsét 
a Werkbund műiparos-mesterei alkotják, a többit 
ők választják és megtiszteltetés lesz, ha valakit 
a körbe bevesznek. Csupán olyan mesterek lehet-
nek a kör tagjai, kik műhelyeikben maguk is 
dolgoznak. Az inasok műhelynevelését akarják 
mélyíteni és a jeles mesterlegények rendszeres föl-
cserélését szervezni, amivel a hajdani vándorlással 
járó előnyöket pótolni kívánják. Ha a szép és okos 
tervet megvalósítják, akkor — a mesterek nézete 
szerint —• a sokféle ipariskolák jó része fölöslegessé 
válik. A jelszó : a műhelyoktatás fejlesztése és az 
iskolai tanítás csökkentése. 

ZSIDÓ I P A R M Ű V É S Z E T . Már több mint egy 

évtizede, hogy Jeruzsálemben egy iparművészeti 
iskola alakult, amely feladatának a zsidó egyház-
művészet modern szellemű ápolásét tekintette. Ez a 
„Bezalel" nevű iskola, amely azóta egész nemzedé-
ket nevelt fel, most újra jelentős sikereket aratott 
Jeruzsálemben. Ez év tavaszén rendezte ugyanis 
a Sión hegyén, Dávid tornyainak várromjai között 
az új zsidó királyság első nagy kiállítását, melyen 
kétezer év utón elsőízben ismét palesztinai művé-
szetet lehetett látnt. Sir Herbert Sámuel, az alkirály 
nyitotta meg a kiállítást, melyen nemcsak zsidó, 
hanem arab és keresztény művészek is nagy szóm-
mal vettek részt munkaiakkal. A festők közül külö-
nösen egy Snoman nevű angolnak voltak nagy 
sikerei, míg az iparművészet javarészt az említett 
iskola munkáiból került ki. Réztórgyak, ékszerek, 
könyvkötési munkák ősi zsidó motívumokkal díszítve, 
kézimunkák, csipkék (az utóbbiak a Rothschild 
Evelyn-iskola növendékei kezéből) és olasz majoli-
kára emlékeztető kerámiái tárgyak kötötték le az 
érdeklődést. Legnagyobb tetszésben a Palestine 
Carpet Company pompás tapétái részesültek. 

GYERMEKARCKÉPEK, A Deutsche Kunst und 

Dekoration júniusi füzete különösen bájos soro-
zattal kedveskedik a gyermekek barátainak. Egy 
sereg gyermekképet mutat be német, osztrák és 
magyar fényképezők munkáit és a szobormüvészek-
nek talán legnehezebb területét kitűnő szemléltető 
oktatással világítja meg. Igazi tündértánc ez: hintáló, 
játszó, durcás és incselkedő, dolgozó és szaladó 
gyermekek élőkép felvonulása. A fényképezők leg-
többje nem a művészi kiállításokra gondol, hanem 
a pillanatnak egy jellegzetes kifejező mozdulásá-
ban kapja le a gyermeket, természetes környezeté-
vel és lelkének egész derűjével. Természetes, hogy 
a gyermekfényképésznek módja van arra, amit a 
nagyok fényképésze alig űzhet az akt szép és lágy 
körvonalainak érvényesítésére s ezért fordul a leg-
többjük szívesen a ruhátlan baba alakjához. Itt 
azután a legraffinéltabb ötletességgel tudják a test 
tagjait mozgás vagy nyugalom állapotában úgy meg-
szólaltatni, hogy a gyermeki naiv psziché ömöljön 
rajta végig. Magyar fényképezőnek egynek a nevével 
találkozunk Weisz Hugó-éval, noha bizonyos, hogy 
néhány más jó fotográfusunkat is érdemes lett 
volna bemutatni a német közönségnek. A németek 



között a legelsők sorába tartozik egy Lendvai-Dirck-
sen Emma nevű nő, akinek berlini atelierje máris 
nagyon népszerű és aki egy ismert magyar szárma-
zású zeneszerzőnek Lendvai Ervinnek a felesége. 

ALUXUSADÓ. A modern háborús és háború utáni 
gazdaságpolitikának alig van szerencsétlenebb, 

ösztövérebb szülötte a fényűzési adónál. Mindenütt, 
ahol a nagy finéncpolitikai zsenik világra szülték, 
kezdettől fogva panaszok tárgya és mindenütt, ahol 
megteremtették, már az első naptól fogva megásta 
a sírját addig virágzó műipari és művészeti ágak-
nak. Minálunk úgyszólván naponta lehet hallani 
műkereskedők, bútorosok, ékszerészek sirámait: a 
vevő sarkon fordul, mikor a kialkudott összeg után 
a luxusadóval hozakodunk elő. Természetes, hogy 
mint minden fogyasztási adó, úgy ez is : az arány-
lag leggyengébb osztátyokat sújtja legerősebben s 
hiába tették eléje a jólhangzó „fényűzési" jelzőt, e 
súlyos adónak antiszociális jellegét ezzel egyáltalá-
ban nem enyhítették. A tervezők úgy számítottak, 
hogy a fényűzési adót a „jómódú" vevő fogja 
fizetni, holott valójóban a szellemi és testi munkás 
fizeti azt, akinek hasznából a közvetítő, a keres-
kedő, a tőkés előre levonja, hogy ennyivel olcsób-
ban juthasson hozzá a vásárló. Mintahogy például 
a könyvek pangása idején sohasem a gazdag kiadók 
éheznek, hanem az írók, vagy a betűszedők, úgy a 
műtárgyak gazdasági válságát sem a kereskedők 
sínylik a legjobban, hanem a művészek és az ipar-
művészek. Ez a körülmény heves, elkeseredett ki-
fakadásokat váltott ki legutóbb is a német ipar-
művészek hivatalos orgánumában : a „Das Werk" 
című folyóiratban Blau Frigyes tollából. Egy nyílt 
levélben, melyet a német népművelési és művészeti 
miniszterhez intéz, számszerűleg is bebizonyítja, 
mennyire ráfizet a német állam erre a pénzügyi 
reformra. A kosárfonóiparban egymagában— mondja 
— körülbelül kilencven százaléka az összes mun-
kásoknak munka nélkül van s ha tovább javul a 
valuta, ez a szám még növekszik. Nos, tessék azt 
kiszámítani, mibe kerül e szakmában a munka-
nélküliek segítése, mikor egy kis német városkában 
csak a munkanélkülieknek nyújtott karácsonyi aján-
déksegély egymaga négyszázezer márkára rúgott. 
Ezeknek az állapotoknak terhét mindenütt — pana-
szolja a levélíró — elsősorban a proletórsorba jutott 
szellemi munkások viselik a nagyüzemekben. S ha 
már békeidőben is csak annyit keresett egy német 
művész, mint egy levélhordó, akkor ma még 60°/o-al 
rosszabb a megélhetése, mint ezé és az állam még 
ezenfelül 15°/o fényűzési adót is elcsíp tőle. A leg-
érdekesebb pedig ebben a levélben az, hogy a német 
népművelés és művészet minisztere, Haenisch Kon-
rád rögtön válaszolt is rá a levélírónak és minden-
ben helybenhagyta az ő okfejtését. 

AZ ÚJ CS1PKED1VAT. A francia divatteremtő 
szabóművészet megint nagy szerepet juttat a 

női toaletten a csipkéknek. Az elegancia, a kokett 
könnyedség hatásos eszköze a csipke : természetes, 
hogy a női ruhán, ahol csak lehet, érvényre juttatják 
a csipke volant-okat, a fátylakat, a rövid átvetőket 
arany- vagy fekete csipkéből, legtöbbnyire finom 

Í hímzéssel díszesebbé téve. Természetes, hogy a 
leggazdagabb ruhákon a régi kipróbált fajtákat: 

t a Chantilly, Malines, Brügge, Valenciennes, Velence 
I műfajait juttatják szóhoz, de amellett tagadhatat-
I lanul érvényesülni kezdenek a színes csipkék is, 
í példóul a szürke ezüstszínnel stb. Hogy mennyire 
| bíznak e divat tartósságában, az is bizonyítja, hogy 

egy nagy párisi árúház Bayen-ben csipkeiskolát 
létesített, amelyben a bayen-i csipke technikájára 
oktatják a lányokat. A legelegánsabb, legdrágább 
toaletteket most is reneszánsz-csipkével díszítik. Hogy 
pedig a fehérnemű-divatban mily pazar bőséggel 
alkalmazzák a csipkét, azt részletezni alig lehet. 

AUKCIÓK ALKONYA. A modern művészet barátai-
nak, az élő festőknek és a még élőbb műkeres-

kedőknek már nem kell sokáig panaszkodniok : az 
aukciók, a hadikonjukturák e nagyrahízott gyermekei 
szép csöndesen elszenderedni készülnek. Vége a 
törött korsók, a fafülű meisseni kávéscsészék, a 
madársöréttől szúette kommodok, a hajból font 
portrék, a pincéből előkerült pompeji mozsarak 
diadalmas korszakónak. Az erő, mely legyűrte a 
bakkancsszóllítókat, amely megpuhította a lekvár-
spekulánsokat, lecsúsztatta a váltóüzleteket és át-
alakította a löveggyárakat kávémasinatelepekké, 
betette az ajtót az aukciók mögött is. A valuta 
első rebbenésére megborzadtak, a vilógpangós első 
hírére beadták a kulcsot. Két-három aukció is volt 
mostanában a fővárosban s e két-három aukción 
alig cserélt több műtárgy gazdát három hónap alatt, 
mint a boldog években egy műkereskedésben három 
nap alatt. Hirtelen fagyasztotta le a Krach szele a 
legszebb reménységeket, bár nem jött oly hirtelen 
az enyészet szellője, mint ahogy a be nem avatottak 
hiszik, A régiségek és műtárgyak szerelmi hevületé-
nek hanyatlása világjelenség és a legnagyobb 
valutájú országokat érte el leghamarább, hogy a 
legkisebbeken vágjon végig legutoljára és legerő-
sebben. Newyorkból és Amsterdamból — e kétség-
kívül legfontosabb műkereskedői centrumokból — 
már egy évvel ezelőtt lesújtó pangáshírek érkeztek 
s mialatt Amerikában és Londonban mér újra 
kezdi magát összeszedni ez a kereskedelmi ág, 
addig Bécset csak most érte el a hullám. Minálunk 
tehát nem a tőzsde nagy válsága s nem is a mi 
nagy szimfonikusunk bölcsődala altatta el a kisded 
aukcióipart, hanem a vilógkonjunktura ragélya 
temette el. S ha jól meggondoljuk, nem is érdemes 
nagyon bánkódni miatta. Ha gazdasági jelentőségét 
— főleg az elszegényedett középosztály szempont-
jából — nem lehet is egészen lebecsülni, művészeti 
jelentősége vajmi csekély, Bebizonyítható tény, 
hogy az igazi gyűjtők nálunk is, másutt is nagy-
részt távoltartották magukat az aukcióktól — kivált 
az utolsó években — és a vásárlók is, eladók is 
olyanokból kerültek ki, akiknek az hivatás, sport, 
idegizgalom, vagy feltűnési alkalom volt, de nem 
szívügy, Nem siratni kell tehát az aukciókat, hanem 
lezárni ezt a műkereskedelmi ágat és az általános 
leszerelés lapján elkönyvelve hozzálátni a jóvá-
tételhez : az életerős, fejlődésképes művészi vásárok, 
kiállítások és elárusító alkalmak megteremtéséhez. 

LÁMPAERNYŐK. Készülnek lyoni, darmstadti vagy 
bécsi selyemből. Készülnek batikolt vagy egy-

színű anyagból. Készülnek hozott anyagból és mérték 
szerint. Készülnek akkorára mint egy gesztenyesütő 
ernyője és olyanra, mint az első luftballonok a bécsi 
Práterben (Biedermayer-ernyők). Csak új ötletek 
szerint, a fantázia, vagy a formálókedv játéka szerint 
nem készülnek. Körülbelül tíz évvel ezelőtt elültettek 
Pesten a műszaki boltok néhány ernyőformét és 
azóta vannak cégek, amelyek ezeknek a drótváz-
formáknak örökös variálásával művészi hírnévre 
tettek szert, mégis gazdagodtak, anélkül, hogy csak 
eszükbe is jutna egy kis iparművészet. Igaz, hogy 
meg kell vallanunk : maguk az iparművészeink sem 



túlságosan erőlködnek a művészi lámpaernyők ki-
találása körül. Pedig nemcsak asztali és állólámpák 
vannak, hanem csüngő-, szalon- és falilámpák is, 
melyeken a könnyű, lebegő, kifeszített selyemnek 
sokféle színszépsége érvényesülhetne, ha a tervezők 
itt-ott leülnének a rajzasztalhoz. A sivár, unalmas 
nagyipari árúcikk ez elsekélyesedése alighanem 
halála lesz nálunk a művészi lámpaernyőnek is, 
mert a batikolt lámpaernyő addig rakja magára az 
arany paszományt, volantokat, csipkéket, rüsche-öket 
és egyéb tréfás holmikat, míg felszáll a levegőbe 
és szétpukkan, nagy örömére azoknak, akik már 
rég megúnták ezeket a modernizált krinolinokat. 

KANAPÉPÁRNÁK VILLÁMOKKAL. BIZONY EZT IS 

meg kellett érnünk. A régi jó kanapépárnák 
az órapapucsok édes testvérei, a kefetartók nagy-
nénjei, és a zongoratakarók kisöccsei, amelyek 
azelőtt csak virághimzésektől, pávatollaktól, ökör-
farkkóróktól és jóalvósra buzdító feliratoktól ékes-
kedtek, behódoltak az expresszionizmusnak. És mint 
ideérkező külföldi szakfolyóiratokból látjuk, úgy 
hemzsegnek rajtuk a cikkézó, dörgő és kénköves 
villámok, mint népművészeti időkben a tulipánok, 
vagy szecessziós világnézet alkalmával a galand-
férgek. Bizonyos, hogy a kanapépárnának is meg-
van a maga divatja, hogy ne használjuk azt a 
konzervatív szót: stílusa és egy jobb társadalmi 
osztályú tőzsdebizományos nem lehet meg a fogadó-
szobájában ilyen expresszionista kanapépárnák 
nélkül. Mint minden izléstombolásban, ebben is a 
bécsi nők vezetnek, akiknek a Wiener Werkstatte 
ad ja a kezdő menydörgéseket az új divathoz . . . 
S míg minálunk még a régi jó miseköpenyek, 
csipkés pongyolák és aranypaszományos gobelin-
maradékok szeleteiből alakul ki a kanapépárna, 
addig a radikálisabb Nyugaton már forradalmi 
szellők suhognak felette. Természetes azonban, 
hogy a kanapépárnán is szükség van lágyabb 
moll-akkordokra is és így a cikkázó villámok közé 
szokás még alélt legyeket, Y betűket és leveles 
retkeket hímezni, amit nature morte-nak neveznek az 
esztétikusok és hozsannával fogadnak a himzőnők. 
JVyfŰTÁRGYAK ELKÓTYAVETYÉLÉSE AUSZTRIÁ-
1VI BAN. AZ osztrák nemzetgyűlés elé egy olyan 
indítványt terjesztett be néhány képviselő, amely-
nek az a célja, hogy végetvessen az Ausztriában 
rendszerré vált műtárgy potyázásoknak. Az utolsó 
pór évben tartott aukciók legbecsesebb anyagát kül-
földiek bécsi műkereskedőkkel szövetkezve potom 
áron vásárolták meg és gyakran tízszereséért adták 
el odakinn. Ausztriát evvel nemcsak egy csomó 
elsőrendő műkincstől fosztották meg, de még azon-
felül ki is játszották és igazi sokmilliós árakkal 
rövidítették meg. Az indítványozók most azt köve-
telik, hogy az állam még a magángyűjtemények mű-
kincseit is lajstromoztassa és tiltsa meg azoknak a 
műtárgyaknak külföldre való kivitelét, még ha 
magántulajdonban vannak is, melyek keletkezési 
ideje 1900. előtti időre esik. Esetről-esetre ez 
alól csak a nemzetgyűlés adhasson felmentést. 
Ugyanez az indítvány azt is ki akarja mondatni, 
hogy a belföldön eladott műtárgyak után ezután 
további 10% adót fizessenek a vevők. S érdekes 
az a pont is, melyben az indítványtevők a nyilvá-
nos gyűjteményekből külföldre hurcolt képek vagy 
múzeumi tárgyak helyére fekete táblák elhelyezését 
javasolják s rajtuk rövid és pontos leírását ama körül-
ményeknek, melyek közt az illető tárgy Ausztriára 
nézve elveszett. 

BARCELÓNÁBAN 
ipari kiállítást rendezett 

K I Á L L Í T Á S O K ! 
MUNKÁCSY-SZALON a címe egy kiváló műbará- Í 

tok és művészek által alapított előkelő buda- | 
pesti műkereskedésnek, mely a főváros egyik leg- J 
forgalmasabb helyén (Ferenciek-tere 4. sz.) ez év 2 
szeptember havában fog megnyílni. A vállalat I 
vezetői a műtárgyak fölvételénél a legszigorúbb t 
mértéket a lkalmazzák; helyiségük ugyanis nem na- | 
gyon tágas, de elég nagy ahhoz, hogy egy gondosan J 
összeválogatott elitgyűjteményt magába foglalhasson É 
és az ott bemutatott műtárgyak szépségével és az * 
elrendezés ízléses voltával gyönyörködtethesse a a 
látogatót. A vállalat részéről eddig egybegyűjtött J 
anyag a különböző iránynak hódoló legjobb művé-
szeink színejava munkáiból való. A képek, szobrok 
és grafikai reprodukciók mellett iparművészeti mun-
kákat, gobelineket, batik, könyvkötéseket, szőnye-
geket stb.-t is láttunk és pedig olyanokat, amelyek 
a legkényesebb ínyencek igényeit is kielégíthetik. 
Érdeklődéssel nézünk az új vállalatnak tevékeny-* 
sége elé, melyhez a legjobb reményeket fűzzük, 
mert élén oly bevált, fáradhatatlan és erélyes vezető 
áll, mint Szablya János. 

magyar népművészeti és házi-
néhány lelkes magyar 

hölgy, akik báró Dániel Gáborné vezetésével jól 
megválogatott munkákból álló kollekciót gyűjtöttek 
össze és már el is küldték Spanyolországba. Elin-
dítás előtt a kiállítás egész anyagát illetékes szak-
értőkkel elbíráltatták s kiselejteztették a kifogásolt 
munkákat. Kívánatos volna, hogy a többi hasonló 
akciók intézői is így jár janak el, mert csak komoly 
hozzáértéssel elbírált, megfelelő színvonalú mun-
kákkal biztosíthatjuk kultúránknak a külfölddel való 
megbecsülését. 

FÉNYKÉPÉSZETI ÉS ROKONIPARI KIÁLLÍTÁST 
r rendeztek a városligeti iparcsarnokban, melyet 
József kir. herceg jelenlétében nyitottak meg ünne-
pélyesen június hó 25-én. Csak hivatásos fény-
képészek és a fényképészettel valamelyes vonat-
kozásban álló iparok képviselői vehettek részt e 
kiállításon s így tehát az amatőrök ki voltak onnan 
zárva. Ha visszagondolunk az iparművészeti 
múzeumban az ősszel rendezett amatőrfénykép-
kiállításra, megállapíthatjuk, hogy a most megnyílt 
kiállítás színvonalát határozottan emelte volna a 
nem hivatásos fényképészekkel való együttműködés, 
mert oly számottevő művészi hatású és művészi 
érzékkel készült fényképek, mint aminőket az 
amatőrök mutattak be, itt csak elvétve akadtak. 
De az igazság megkívánja annak a megállapítását 
is, hogy hivatásos fényképészeink nagyot haladtak 
és mindinkább szaporodik azoknak a száma, kik 
szakítanak a száraz sablonnal és komolyan törek-
szenek a fokozottabb igények kielégítésére. Ezért 
bíztató reményre jogosít ez a kiállítás és nem 
kételkedünk abban, hogy a magyar hivatásos fény-
képészet méltó helyet fog elfoglalni a már magasra 
jutott hazai amatőr fényképészet mellett. A Bodor 
Aladár által ügyesen és jó Ízléssel elrendezett 
kiállításon a fényképészettel rokon iparágak között 
természetesen szerepelt a reprodukáló művészi 
ipar is. Sajnos, csak néhány régibb cinko-
grafus cég küldte be kliséinek válogatott, jobbára 
régibb levonatait ; mély nyomású (ofset) reproduk-
ciókkal csak egy műintézetünk mutatkozott be. 
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E szerint tehát sokszorosító művészetünk igen 
szegényesen volt képviselve és őszintén örülnénk, 
ha megállapíthatnánk, hogy a fogyatékos képviselet 
nem felel meg ez iparágunk fejlettségének, de sajnos, 
éppen rá kell mutatnunk arra, hogy ha valamennyi 
sokszorosító műintézetünk részt is vett volna a 
kiállításon, akkor sem mutathattak volna kedvezőbb 
képet. Es itt ismét csak az államkormányzathoz 
kell intézni figyelmeztető szavunkat. Minden kultur-
államban az államnyomda áz, mely megfelelő 
személyzetével, felszerelésével és kísérletező mű-
helyeivel a sokszorosító művészet fejlődését irá-
nyítja és biztosítja. Nálunk e tekintetben súlyos 
bajok, hiányok vannak és évtizedes mulasztásokat 
kellene sürgősen helyrehozni. Iparművészeti iskolánk 
grafikai osztályában a sokszorosítási technikák csak 
elenyésző részét tanítják s ezért ez is fejlesztésre 
szorul. Mindez állami feladat. A kultuszminiszter 
budget-beszédében oly meleg szeretettel emlékezett 
meg a művészet állami fejlesztésének szükséges 
voltáról. Reméljük, figyelmét nem fogjók kikerülni 
ezek a feladatok, amelyeknek teljesítését még tovább 
halogatni nem volna szabad. Végül ínég egyet. 
Azt mondtuk, hogy csak hivatásos fényképészek 
szerepelnek a kiállításon. Tévedtünk. Akadt két 
amatőr is és pedig a javéból: Horthy Miklós és 
József főherceg. Vaskos albumok foglalják maguk-
ban az érdekes és sikerült fényképeik hosszú sorét. 
A sokszor igen válságos pillanatokban készült fel-
vételeknek jórésze háborús epizódokat ábrázolnak. 
A kormányzó képeinek művészi hatása oly meg-
kapó, hogy egyesek a legjobb angol tengerfestő-
mesterek alkotásaira emlékeztetnek. 

IJELSINGFORSBAN június hó 20-én tanügyi kon-
gresszus nyílt meg, amelyre a finnek meghívták 

a rokonnépeket, így — a többek között — a testvér 
magyar nemzet képviselőit is. A kongresszus egyik 
főcélja, a turáni népek egymás közötti szellemi és 
erkölcsi kapcsának kiépítése. A kultuszminisztérium 
és a főváros kiküldöttjei mégis érkeztek Finnországba, 
hogy a kongresszuson képviseljék a magyarságot 
Ez alkalommal magyar iparművészeti, háziipari és 
népművészeti kiállítás is nyílt meg a helsingforsj 
nemzeti múzeum előcsarnokában. A kiállítás anya-
gét a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége gyűj-
tötte össze s e munkájában támogatta az 0 . M. 
Iparművészeti Társulat, mely gondosan megválogatott 
iparművészeti és népművészeti tárgyakat bocsátott 
a kiállítás céljára a MANSZ rendelkezésére. A finnek 
a kiállítás sikerének biztosítására Satále Emil sze-
nátor elnöklésével bizottságot alakítottak, amelynek 
tagjai között a Budapesten is jól ismert Gálién 
Kalela Axel festőművész, Saarinen Eliel építész és 
a mér hónapok óta Finnországban időző honfi-
társunk, Maróti Géza szobrászművész szerepelnek. 
A kiállítás lelke két magyar honleány, Vichmann 
helsingforsi egyetemi tanár neje, Herrmann Antal 
jeles tudósunk leánya, Júlia és nővére, Krempelsné 
Herrmann Irén. Ez utóbbi Koperiy Döménével 
együtt fáradhatatlanul buzgólkodott az anyag egybe-
gyűjtése körül és ő intézi a kiállítási tárgyak érté-
kesítését a helyszínén. 

EGY „NÉVTELEN" KIÁLLÍTÁS nyílt meg mosta-
nában a londoni Grosvenor Galleries-ben. A 

kiállító művészek nevét szigorúan titokban tartjók 
és a tárgymutató csak a műtárgyak számát és címét 
közli. A művészek nevét csak egy hónappal a 
kiállítás megnyitása után hozzák nyilvánosságra, 
amikorra a kitűzött díjak felett is döntött az illetékes 
bíráló bizottság. Ilyképen elejét akarják venni a 
személyi tekintetek érvényesülésének. Vájjon ez 
sikerül-e ? Azt majd csak a kísérlet után állapít-
hatják meg elsősorban maguk a kiállító művészek. 
Annyi kétségtelen, hogy a kiállítás érdekes találga-
tások elé állítja a közönséget és a kritikusokat 
egyaránt. 

AHÁGAI ÉS AMSTERDAMI magyar képzőművé-
szeti kiállításról szómolt be a napokban Déry 

Béla, a kiállítás egyik rendezője és örömmel állapította 
meg, hogy a kiállításnak számottevő erkölcsi sikere 
volt. A holland művészeti szakkörök, a sajtó és a 
nagyközönség egyaránt meleg rokonszenvvel és 
általános tetszéssel fogadlék a magyar művészek 
bemutatkozását. E kiállítás sikerét bizonyítja az is, 
hogy a norvég múzeumok igazgatója felkérte Déryt, 
hogy a magyar művészek munkáiból Krisztióniában 
is rendezzen kiállítást. 

IV/IAGYAR NÉPMŰVÉSZET BROOKLYNBAN. 
Folyóiratunk hasábjain többször megemlékez-

tünk már Mr. Stewart Culinról, a brooklyni múzeum 
tudós igazgatójáról, aki nemrégiben körünkben járt 
s népművészetünket, meg az elszakított országrészek 
etnográfiai viszonyait alapos tanulmány tárgyává 
tette. Megemlékeztünk arról is, mily igaz barátjává 
vált a magyar iparművészetnek ez a lelkes amerikai, 
aki — ahol csak szerét ejtheti — gyűjt, agitál, ír 
és kiállítást rendez a magyar iparművészet támoga-
tására. Most újabb figyelmességéről számolhatunk 
be. Egy nagyobb akciója eredményeként tizenhatezer-
koronás adományt küldött a tehetséges magyar 
iparművészek támogatására s ugyanakkor tizezer-
koronás pályadíj kitűzését is kérte oly plakát céljára, 
amely egy amerikai magyar népművészeti kiállítás 
hirdetésére szolgáljon. Örömmel és büszkeséggel 
tölt el bennünket az amerikai barátunk ragaszko-
dása, aki most, nehéz viszonyaink közt vélt 
kulturális szószólónkká és nemzeti géniuszunk 
harcosává. S igaz öröm volt látnunk ama kiállítás 
katalógusát is, amelyet a brooklyni múzeum nép-
rajzi osztálya rendezett 1921. május 3-tól június 
3-ikóig „Kosztümök és textiliák Közép- és Kelet-
Európából" címen. A kiállított mintegy hétszáz 
műtárgy túlnyomórészben magyarországi népművé-
szeti felvétel volt, akverellek, rajzok, fényképek az 
ország különböző helyeiről s azonkívül népviseleti 
babák, amelyek egyrészét magyar, másrészéí amerikai 
nők készítették. Á szerb, rutén, oláh és tót nép-
művészet csak kisrészben s nagyrészt a mi meg-
szállott területeink népművészetével kapcsolatban 
került bemutatásra. A kiállításról, amely erős vissz-
hangot keltett amerikai művészeti körökben, igen 
nagy elismeréssel számolt be a Womans Wear 
című amerikai lap. Mint a katalógus, úgy e lap is 
kiemeli azt a nagybecsű közreműködést, amelyet e 
kiállítási anyag összegyűjtése körül Végh Gyula, 
iparművészeti múzeumunk igazgatója kifejtett, aki-
nek valóban sokat köszönhetünk ez értékes fel-
fedező- és propagóló-út sikerei körül. Egyébiránt 
Mr. Culin egy ideérkezett levelében arról is értesítette 
barátait, hogy augusztusban újra ideérkezik. 
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1UEMZETKÖZI ÁRÚMINTAVÁSÁR lesz Bécsben 
I ' ez évi szeptember hó 11-től 17-ig. A vásár 
helyéül a volt császári istállóépületeket és a Práter 
rotundáját szemelték ki. A jelentkezés határideje 
július hó 15-dike. 

!

K ÍNAI , JAPÁNI, KELETINDIAI és egyéb exotikus, 
mintegy 600 műtárgyból álló gyűjtemény lát-

ható most az iparművészeti múzeum földszinti bal-

Í oldali csarnokában. Az érdekes és értékes műtárgya-
kat egy nyugalomba vonult diplomatánk gyűjtötte, 
ki sok évet töltött Ázsióban. Az egész gyűjteményt 

| tulajdonosa most el akarja adni s ezért kért és 
f kapott engedelmet kollekciójának kiállítására. 
S p M L É K - ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAKNAK alkalmas 
* E i és az iparművészet sokféle ágából válogatott 
| munkákból rendezett néhány vitrinából álló kiállítást 
S mutat be az Iparművészeti Társulat az iparművé-

Íszeti múzeumban, mely hétfő és péntek kivételével 
naponként 9—1 óráig díjtalanul tekinthető meg. 

ÍA kiállított tárgyak mind eladók és a vevő azonnal 
el is viheti őket. Vasárnapon szünetel az eladás. 

ÍA VENEZIAI MAGYAR HÁZ, mely 1909-ben a 
Giardino Publico legszebb helyén épült, a 

háborús évek alatt sokat szenvedett az idő viszontag-
ságaitól és alapos tatarozásra szorul. A magyar 
ház tudvalevően egyike azoknak a kiállítási épü-
leteknek, amelyeket az olaszok felkérésére egyes ide-
gen nemzetek építettek, hogy bennök a két évenkint 
rendezett velencei nemzetközi műkiállítások alkal-
mával bemutathassák saját művészi alkotásaikat. A 

Í magyar kormány annak idején Maróti Gézát bízta 
meg a magyar ház megtervezésével, aki e feladatot 

I nagy szeretettel és elismerésreméltó odaadással el 
í is végezte. Segítőtársai voltak kőrösfői Kriesch 
I Aladár, aki az épület külsején levő Aquileja 

Í
ostromát, az Isten kardját, Kupa vezért, Sz. Imre 
magyar herceget, Balassa Bálint költőt és Kolozsváry 

Í György szobrászt ábrázoló mozaikképeket tervezte ; 

továbbá Nagy Sándor, akinek kartonja nyomán 
| készült a főhomlokzat ötös ablakának Attilát és 
* udvarnépét ábrázoló nagyméretű színes üvegképe 
I és Teles Ede, aki a magyar ház előcsarnokának 
| reliefjeit mintázta. Úgy a kiválóan sikerült mozaik-
I képek, mint a nagy üvegablak Roth Miksa műinté-

Ízetében készültek s ékes hirdetői iparművészetünk 
fejlettségének. Most pusztulás fenyegeti a magyar 

Í művészetnek e díszes hajlékát, ha hamarosan nem 
intézkednek a károk és rongálások kijavítása iránt. 
Különösen a hiányos üvegtetőzetet kellene helyre-
igazítani és az épület belsejét rendbehozni. Ez a 
dolog azért sürgős, mert már a jövő tavasszal 

Í- nyílik meg a nagy nemzetközi kiállítás és ha most 
nyáron nem végzik el a javítási munkálatokat, 

Sakkor a jövő évben Magyarország művészete nem 
foglalhatná el helyét a maga hajlékában és a pompás 

Í magyar ház zárt kapuval fogadná a kiállítás látogatóit. 
Amidőn felhívjuk az illetékes körök figyelmét a 

S magyar ház elhanyagolt állapotára, reméljük, hogy 
gyors és hathatós intézkedésük késni nem fog. 

• I IMII 

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁST rendezett a sokszorosító 
" művészetek fejlesztésére alakult osztrák társulat, 
(Gesellschaft für vervielfaltigende Kunst) a bécsi 
iparművészeti múzeum szárnyépületében, alapításá-
nak ötvenedik évfordulója alkalmából. Kezdetben 
nagy mesterek alkotásainak sokszorosítására és 
forgalomba hozatalára szorítkozott csupán a Társulat 
működése, de már 1896-ban megkezdte az eredeti 
rézkarcok, acélmetszetek és kőrajzok kiadását és 
pedig a legjavát adta mindig a .jelenkori grafikusok 
munkáinak.Számos kiváló és maradandó becsű kiad-
ványával sikerült a grafikus művészetek iránt való 
érdeklődést fölkelteni és terjeszteni s nem csupán 
a jómódú gyűjtők és könyvbarátok igényeinek ki-
elégítéséről gondoskodott a derék Társulat, hanem 
a harminchárom művész közreműködésével készült, 
négy vaskos kötetre terjedő Bilderbogen-jainak és 
egyéb népszerű művek kiadásával a vékonypénzű 
társadalomnak is adott művészi reprodukciókat, 
amelyekhez bárki is olcsón hozzájuthatott. A mű-
vészi grafikának és a sokszorosító teknikák fejlesz-
tése körül az ötvenéves Társulat elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Ha a mai nyomasztó helyzet, 
mely megbénítja a háborúban vesztes országok 
kulturális munkáját, a Társulatot is arra kényszerí-
tette, hogy szűkebbre szorítsa működési körét, 
annyi bizonyos, hogy oly biztos alapot teremtett 
magának, mely a jövőben is nagyjelentőségű fel-
adatok elvégzésére képessé teszi. 

S Z A K O K T A T Á S 
AZ ESTI TANFOLYAMOK ÚJJÁSZERVEZÉSE AZ 

^ ORSZ. M. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁBAN. 
Ezek a tanfolyamok immáron két évtized óta álla-
nak fenn és megalapításukban, szervezetük össze-
állításában legfőbb része volt az iskola egykori 
nagynevű tanárának, id. Mátrai Lajosnak. A háború 
kitöréséig az intézmény meglehetősen funkcionált, 
bár az ipari depresszió nem kedvezett neki, e 
mellett a tanterv is olyan volt, hogy túlságos sok 
tárgyat ölelt fel és a legfontosabb studiumokra, a 
művészet megtanulására így kevés idő maradt. 
Mert a nappali tanfolyamok növendékei ép abban 
különböznek az estiektől, hogy az utóbbiak műhe-
lyekből jőve, technikai tudóst hoznak magukkal, 
s csak a művészi plasszot várják az iskolától, holott 
a nappali tanfolyamokban, kivált régebben — amikor 
a kötelező műhelygyakorlat éve nem volt bevezetve 
— technika és művészi ismeret megadása egyaránt 
az iskolát terhelte. A háború alatt az esti tan-
folyamok hallgatóság hiányában és az ifjabb tanerők 
bevonulása folytán, rendre elsorvadtak, úgy hogy 
újjászervezésüket úgyszólván az intézmény alapjából 
kellett megindítani. Az első dolog volt a tanfolyamot 
elsőrendű tanerőkkel ellátni, mivelhogy e tanfolyam 
közgazdasági fontossága legalább olyan, mint 
a nappali tanfolyamé. A második volt az oktatás 
tervét oly módon megállapítani, hogy abban a 
művészi szaktárgyaknak jusson a rendelkezésre álló 
idő legnagyobb része. Szaporítottuk tehát a munka-
időt olykép, hogy a hét minden estéjén, három 
órón által dolgoznak a növendékek és ezeknek az 
óráknak túlnyomó része a művészi szaktárgyak 
megtanításéra fordíttatik. Kikapcsolván a technikák 
szerint osztályozódó speciális oktatást, egy csoportba 

1 kerültek a síkon dolgozó művészetek: a festők, 
grafikusok és egyéb rajzolók, egy másik főcsoportba 
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a mintázok, szobrászok, ötvösök stb., egy harmadik 
csoportba a bútorművesek és belső építészek. Külön 
járul ezekhez a textil tanfolyam, mely már a dél-
utáni órákban kezdi meg működését és ezidő-
szerint legfőbb célja a női kézimunka megismerte-
tése. Tanította az elmúlt évben a csipkekészítés 
különböző technikáit és így szolgálta a magyar 
csipke megteremtésének ügyét, amely egyik leg-
fontosabb feladatunk. Jövőre tanítani fogja ezenkívül 
a szőnyegszövés módjait is. Műipari és így nemzet-
gazdasági szempontból esti tanfolyamaink növen-
dékei közül számunkra legbecsesebbek azok, akik 
a nappali órákat műhelyekben töltvén, az estéket 
a művészi ismeretek megszerzésére fordítják. Mégis 
ezek csak a felét teszik ki esti tanítványainknak. 
Lehetetlen kizárni a műkedvelőket, közönségünknek 
azt a tiszteletreméltó részét, amelyik törhetetlen 
akarattal ad ja magót a művészkedésre, s tagadha-
tatlanul olyan művészi intelligenciát hoz be tan-
folyamainkba, amelyik legtöbbször felette áll iparból 
jövő tanítványaink ismereteinek. Újjászervezett esti 
tanfolyamunkon az alakrajzot a festőknek, grafi-
kusoknak és egyéb rokonszakmabelieknek Márton 
Ferenc festőművész tanár tanítja. Mellette ugyan-
ezen szakma segédtárgyai, az ornamentális rajz és 
akvarellfestés Ramold Lajos kezében vannak. A 
szobrászatot Lux Elek kisplasztikus művészünk 
tanítja, a hozzátartozó bonctant vasárnap délelőttön-
ként Stein János festőművész. A bútorrajzot és 
tervezést Kaesz Gyula tanítja, ugyanaz, aki e szakot 
nappal oktatja. Az e szakmához tartozó építési 
alaktant dr. Lux Kálmán műépítész fogja előadni, 
a szerkesztő perspektívát pedig ugyancsak Kaesz 
Gyula. A textilművességet tanítják Sutter Katalin, 
a mi legkiválóbb csipkeszakértőnőnk és Stern 
Anna, utóbbi még a műkedvelőknek a könyvkötést 
is tanítja. Tekintve azt, hogy az új beosztás szerint 
az esti tanfolyam növendéke (a szobrász, a mintázó) 
heti 18 órón át fogja tanulni művészi szaktárgyát, 
méltán mondhatjuk, hogy az esti tanfolyam egy új, 
második iparművészeti iskolát fog képezni, mely 
teljesen alkalmas arra, hogy a gyakorlat embereit 
teljes művészi tudással lássa el. Grófi István. 

I P A R M Ű V É S Z E T I O K T A T Ó - M Ű H E L Y E K A 
A V I D É K E N . Hazánk megcsonkítása óta ifjúságunk 
figyelme mindinkább a gyakorlati életpályák felé 
fordul, mert azokon inkább remél boldogulást, mint 
a hivatalnokoskodással. Iparművészeti iskolánkat a 
beiratáskor valóságosan ostromolják és sok jelent-
kezőt helyszűke miatt el kell utasítani. Ez a körül-
mény lehet egyik oka annak, hogy hallunk komoly 
tervezgetésekről, melyek iparművészeti oktató mű-
helyeknek egyes vidéki empóriumokban való meg-
szervezésével foglalkoznak. Egyelőre Miskolcon és 
Egerben akarnak ilyen telepeket létesíteni, de szó 
van Esztergomról is, ahol egyházművészeti műhelyek 
felállítását tervezik. — Mindenesetre örvendetesek 
ezek a jelenségek és őszintén kívánjuk, hogy a 
lelkes kezdeményezők meg is valósíthassák szán-
dékukat. De nem elég, ha a műhelyek csakugyan 
létesülnek, hanem jóknak kell lenniök, mert csak 
így fakadhat működésükből áldás. Tehát jeles szak-
képzettségű, mesterségüket és az ifjúságot szerető 
mesterek kellenek, a kellő felszerelés és olyan fel-
ügyelet, mely ismeri a modern iparművészeti oktatás 
vívmányait és a kellő tapasztalatokkal is rendelkezik. 
Ha biztosítani ludjuk ezeket a föltételeket, akkor 
bizalommal várjuk a vidéki iparművészeti oktatás 
eredményeit. 

KÉZIMUNKATANÍTÁSUNK bajaival foglalkozott 

legutóbbi ülésén az 0 . M. Iparművészeti Tár-
sulat textilszakosztálya. A felszólalók egyértelműen 
megállapították, hogy a leányok kézimunkatanítá-
sának egész rendszere nálunk lényeges reformokra 
szorul s hogy e reformokat sürgősen kellene foga-
natosítani. Bajok vannak a kézimunkatanítónők 
képzése körül, mert míg a régebben képesített 
tanítónők esztetikai készültsége volt hiányos, a jelen 
rendszer szerint képezett kézimunkatanítónőknek 
szakmabeli, tehát technikai készsége fogyatékos. 
Nem intézkedett még a tanügyi kormányzat, hogy 
a már állásban levő kézimunkatanítónők időnkint 
rendezett továbbképző tanfolyamokon vagy mód-
szeres értekezleteken a megváltozott viszonyok miatt 
szükségessé vált útbaigazításokat kapjanak és a 
haladó kornak szakmájukra vonatkozó újabb jelen-
ségeit megismerhessék. Legégetőbb baj pedig az, 
hogy a kézimunkatanítás az egész országban szak-
szerű felügyelet és irányítás nélkül egészen magára 
van hagyatva. A legutóbbi hónapokban az ország 
minden részéből külföldi kiállításokra egybegyűjtött 
női kézimunkák nagy tömege meggyőzően mutatta, 
hogy még most is, az anyagdrégaság és magas 
munkabérek mellett, teljesen értéktelen, művészi és 
technikai szempontból egyaránt kezdetleges mun-
kákra fecsérlik idejüket és türelmüket hölgyeink, 
holott, ha megfelelő ízléskulturától áthatott alapos 
kézimunkaoktésban részesültek volna, valódi érté-
keket alkothattak volna. —• A szakosztály felkérte 
a Társulat elnökségét, hogy részletesen megokolt 
felterjesztésben mutasson rá kézimunkatanításunk 
hiányaira és tegyen javaslatot a bajok orvoslására. 

MI LESZ AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁK SORSA. 

A német művészi közvéleményt még mindig 
erősen foglalkoztatja ez a kérdés. Már a háború 
előtt felmerült a szükségérzet, hogy a sok elméleti 
ismeret helyett gyakorlatiassá kell tenni az ipar-
művészeti iskolákat és műhelyszerűvé fejleszteni az 
oktatást. Az átalakítást azonban nagyon hátráltatta 
a háború, mely az anyagiakat is, a tanító- és tanuló-
anyagot is erősen megritkította. A háború elmultá-
val újra felhangzottak a régi panaszok, melyeket 
most meg fokozott az is, hogy a hazatérő növen-
dékek javarésze összesűrített tananyagot, rövid tan-
folyamokat követelt és olyan átalakítását a tanmű-
helyeknek, hogy azok egyenesen a nagyközönség 
számára eladható tárgyakat készítsenek, evvel is 
előmozdítani a gyakorlati érzéket és a tanulók 
megélhetésének könnyítését. Ebben a kérdésben 
most megszólal a német építés egyik legkiválóbb 
képviselője, Muthesius Hermann is a Berliner Tag-
blatt-ban írt cikkével. Szerinte ez a szélsőséges 
álláspont csakhamar helytelennek bizonyulna s igen 
gyorsan belátnák a szakkörök, milyen szükség van 
az iskolákra. Ép olyan hiba volna azonban Muthe-
sius szerint az is, hogyha bizonyos köröknek az a 
terve érvényesülne, mely a művészképző akadémiá-
kat akarná a jövő iparművészeti nevelésnek helyeivé 
tenni. Miért divatos most ez a kívánság ? Egyfelől, 
mert az akadémiák tartanak a lassú elhalástól, 
nem lévén szükség annyi művészproletárra, ameny-
nyit a festészetre, szobrászatra rászabadítanak. Más-
felől, mert az iparművészet oktatóinak jórésze még 
most is szívesen venné az akadémiai tanári címet, 
amely — szerintük — mégis egy magasabbrendű 
művészet fényébe helyezi őket. Muthesius szerint 
azonban ez visszatérés volna egy régen túlhaladott 
állásponthoz, mert az akadémiák megszentelt ha-



gyoményai nem túlsók gyakorlati érdeklődéssel 
párosulnak. Az amúgyis túlnagy művészproletáriátust 
pedig végzetes hiba volna még egy sereg lecsúszott, 
pályatévesztett emberrel növelni. ! 
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P A L Y A Z A T O K 
ÉS GYERMEKKÉPESKÖNYV-ILLUSZTRÁ-

CIÓKBÓL kiállítást rendez ez év őszén, alig-
hanem október havában az 0 . M. Iparművészeti 
Társulat az iparművészeti múzeumban. Ezzel elő-
segíteni akarja a magyar mese- és képeskönyv 
kiadósát és térfoglalását és e törekvésében támo-
gatja a társulatot a Magyar könyvkiadók és könyv-
kereskedők orsz. Egyesülete és a Magyar Grafikai 
és rokoniparosok Főnökegyesülete, mely egyesületek 
3000—3000 koronát ajánlottak fel a kiállításon be-
mutatásra kerülő eredeti grafikai művek díjazáséra. 
Amidőn az oly sok jeles tehetséggel ékeskedő hazai 
grafikusok gárdáját felhívjuk, hogy a kiállításon 
vegyenek részt, bizton számítunk arra, hogy ki-ki 
lelkesedéssel és tehetségének teljes latbavetésével 
eleget is tesz felhívásunknak. Részt lehet venni 
régibb idevonatkozó munkákkal, sőt olyanokkal is, 
melyek más kiállításon mér szerepeltek. A társulat 
tájékoztatása végett arra kéri a művészeket, hogy 
már most jelentsék be, hogy mit és körülbelül mennyi 

Sz. Kovács K lá r a : Ex Libris. 

területet elfoglaló grafikusmunkókkal akarnak részt 
venni a kiállításon. A rajzok elfogadása felett egy 
később alakítandó bíráló bizottság fog határozni, 
úgyszintén a Társulat és a pályadíjakat adomá-
nyozó két egyesület képviselőiből egybeállított jury 
határoz majd a rendelkezésre álló hatezer koro-
nónak miként való kiadása felett. A bejelentéseket 
július hó végéig kell beküldeni a Társulat igaz-
gatóságának. 

KÉT IPARMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT eredményéről 
számolhatunk be olvasóinknak. Az egyiket az 

0 . M. Iparművészeti Társulat hirdettette az Orsz. 
Vaskereskedelmi és Vasipari Szövetség megbízásá-
ból az augusztus havában megnyíló vasipari kiállítás 
plakátjára. A 35 pályaterv közül az 5000 koronás 
1. díjat és a kivitelre való megbízást Tary Lajos 
kapta, a 3000 koronás díjat Jantschi Bélának, a 
2000 koronás III. díjat pedig Wenczel Márton gra-
fikusoknak ítélték oda. Ezenkívül megvásároltak 
500—500 koronáért tíz tervet. A másik pályázat 
zártkörű volt, amennyiben a Társulat a M. kir. 
Automobil Club megbízásából négy művészt szólí-
tott fel, hogy a Club motorcsónakosztálya részére 
plakettet tervezzen, melyet díjként adhat versenyek 
alkalmával. A pályázatból győztesként Reményi 
József került ki, aki megkapta az 5000 koronás 
díjat és plakettje a június havában megtartott motor-
csónakversenyen mór kiosztásra is került. 

MAGYSZABÁSU PÁLYÁZATOT hirdet a würtem-
•*• bergi orsz. múzeum a geislingeni-fémárúgyér 
megbízásából egy ezüstözött keményfémből készí-
tendő teljes kávé- és teakészlet terveire. A pálya-
díjak összege 64.000 márka, az I. díj 20.000 márka. 
A pályázaton csakis a német nyelvterületen állan-
dóan lakó művészek vehetnek részt. A pályázat 
határideje 1921. október hó 15-dike. 

HAMVVEDREK. Berlin városa pályázatot írt ki 
egy hamvak temetőjének síremlékeire és díszeire. 

Ez a pályázat néhány olyan szép, kőben elgondolt 
emléket eredményezett, aminőket a szokványos 
sirkőpályézatok alig tudnak termelni. Kerek és 
szögletes urnák, kőkoporsók magas kereszttel, kutak 
és egyéb emlékjelek vonultak itt fel, javarészt 
kőből, egy-egy bronzfigurával is, olyan komor 
egyszerűséggel, mely egészen újfajta sacralis művé-
szetet mutat be. Ami különös művészi értéket ad e 
kőemlékeknek, az az, hogy kis méreteik mellett is 
fenséges nyugalom és kifejező erő van bennük. 
Alig nagyobbak ezek a kövek, mint egy jókora 
vaslámpa egy talapzatra állítva s mégis, a kőnek 
sima és nyugodt tömegéből szinte az örökkévalóság 
gondolata szólal meg. A reliefszerűen alkalmazott 
díszek, amely szinte túlnyomólag az ó-kor keleti 
plasztikájának formaerejét veszik alapul, szeren-
csésen hangolódnak össze a gótikus betűk régies 
szépségével. A szabadonálló kövek is az anyag-
drógasóg és térhiány korszakára vallanak, semmi 
sincs bennük a régibb temetők nagy allegorikus 
fájdalom-kifejezéséből és széles arányaiból. Keveset, 
szinte tömör geometriai formák közé szorítva, mond 
a szobrász. Azaz nem a szobrász, a kőfaragó, 
mert hiszen a régi, egyszerű kézművesség faragó 
technikája fejeződik itt ki s nem a művészi gondolat 
tolakszik előre. 


