
rnyomai észlelhetők. Egyik válfajuk a régebben mada-
ras szőnyeg elnevezés 'alatt ismert fehéralapú, foly-

Ítatólagos mintájú szőnyeg, melynek keletkezési helye 
a kisázsiai Usák város környékére tehető. Az ú. n. 

Ínagy- és kis-usák szőnyegek rajza a perzsa szőnye-
gekére emlékeztet: közepükön csipkézettszélű me-
daillon, a sarkokban ugyanennek szegmentumai lát-

Í hatók. A kis-usák szőnyegekhez legközelebb áll az 
irodalomban is „erdélyi szőnyeg" elnevezés alatt 

Í ismert csoport. Ennél is a tükör sarkait másszínű 
szegmentumok foglalják el, míg a középső medaillon 

t többnyire kicsi vagy egészen hiányzik. Az élénk 
I színű szőnyegek tükrét stilizált virágmotívumok töltik 

Í* be, melyek néha díszedényből nőnek ki (Vasen-
teppich). Jellegzetes az erdélyi szőnyegek széles 
szegélyének díszítése, hosszúkás medaillonok és 

Í csillagok váltakozó sorával. Végül az imafülkés 
(mihrab-os) török imaszőnyegek különböző fajai és 

Íegy ú. n. örmény szőnyeg sikerült képe egészítik ki 
a színgazdag képsorozatot, mely méltán számíthat 

Ía szőnyegkedvelők és műértőink érdeklődésére. Érde-
kes magának a könyvnek története is. Tudvalevőleg 
1914-ben, közvetlenül a világháború kitörése előtt, 
az Iparművészeti Múzeum kiállítást rendezett az 
erdélyi török szőnyegekből. A kiállításra éppen 
Erdélyből sok értékes szőnyeg érkezett s a kiállítás 
méltán keltett nagy feltűnést nemcsak nálunk, de 

Í külföldön is. Ez indította Radisics Jenőt, a múzeum 
akkori igazgatóját, egy illusztrált munka kiadásának 

(tervbevételére. A kiállítás anyagából 30 darabot ki-
választott és elküldte a szőnyegeket Párisba, a Lévy 

- céghez, reprodukciók elkészítése végett. A háború 
kitörése után természetesen szó sem lehetett többé 
a kiadványról és az ellenséges földre kerüli szőnyegek 
sorsa eléggé bizonytalanná vált. Eleinte Lévy Emil, 
múzeumunk régi barátja, ki már az Ötvösség Reme-

Í keinek kiadásával nagy érdemeket szerzett a magyar 
műkincsek ismertetése körül, gondosan őrizte a reá-
bízott szőnyegeket, a jövendő béke reményében. 
Az ő halála után azonban a sajtó lármát ütött és 
a francia kormány lefoglaltatta s a Gobelin-múzeumba 
helyeztette el szőnyegeinket. Visszaszerzésük érdeké-

Íben mér a béketárgyalások alkalmával megindított 
akció, mint annyi más, nem vezetett eredményre, 
sőt, mikor már a békeszerződés aláírása után a 

!
franciák készek voltak lemondani elkobzási jogaikról 
és ki is adták volna a szőnyegeket, az oláhok léptek 
közbe és a maguk számára igényelték a szőnyegeket 
azon a címen, hogy több erdélyi tulajdonos szőnyegje 
is volt közöttük. A franciák azonban ezúttal a mi 
pártunkra állottak és elismerték, hogy tekintettel 

Í
arra, hogy a szőnyegek még háború előtt jutottak 
külföldre, a trianoni diktátum visszaszolgáltatási 
rendelkezése reájuk nem vonatkozhatik, múzeumunk-

f nak adatták ki a szőnyegeket. így hát — a románok 
akadékoskodása ellenére — szerencsésen vissza is 

Í kerültek Budapestre, illetőleg erdélyi tulajdonosaik-
hoz. Nekünk magyaroknak nem szokásunk meg-

Í tartani azt, ami nem a miénk. A szőnyegek vissza-
adása iránt folytatott tárgyalások közben a Lévy-

Í céggel is újból megindultak a tervezett kiadvány 
érdekében az éveken át szünetelt tárgyalások. Hiszen 
a könyv megjelenése az Iparművézeti Múzeum ér-

Ídekében állott már csak azért is, mert súlyos tartozá-
sok terhelték a végzett előmunkálatok miatt a francia 

Í kiadóval szemben; a könyv meg nem jelenése esetén 
e kiadások kárba vesztek volna. Lévy Albert, a cég 

Í jelenlegi tulajdonosa, nagy előzékenységgel karolta 
fel az ügyet s így végre — tizenegy év után — meg-
lett a könyv. Radisics annak idején csak néhány 

színes képre számított és beérte volna a többi szőnyeg-
nek egyszínű reprodukálásával. Ámde a sokszorosító 
technikának az utolsó tíz év leforgása alatt elért 
tökéletesedése lehetővé tette valamennyi szőnyegnek 
kifogástalan színes reprodukálását. A képek a párisi 
kiadó megrendelésére Münchenben, az Uvachrom-
intézetnél készültek. — A mű bolti óra 150 fr. frank. 

KABÁUSCHENS TRAUMREISE. Ein Marchen zu 
22 farbigen Bildern von Ludwig Kozma. Erzahlt 

von M. Jungnickel. Verlag v. Georg W. Dietrich, 
München. — Két évvel ezelőtt általános nagy tet-
széssel fogadta a magyar közönség Kozma Lajosnak 
a Rózsavölgyiék kiadásában megjelent „Zsuzsika 
Bergengóciában" című kedves mesekönyvét és szó-
mos kényes ízlésű könyvbarát szívesen besorozta 
a maga könyvtáróba ezt a díszes képeskönyvet azzal 
a tudattal, hogy a világ egyik legművészibb mesés-
könyvét bírja, melyet nagykorú gyermekek is igaz 
gyönyörűséggel lapozgathatnak. Most a fentidézett 
címmel német kiadása is készült Kozma könyvének 
és kétségtelen, hogy a német kis és nagy gyermekek 
is szívesen veszik a Kabáuschen-né vedlett Zsuzsika 
ólomhistóriáját. Mi pedig örömmel jegyezzük fel a 
magyar grafikusművészetnek és egy derék magyar 
művészembernek jól megérdemelt sikerét. Csak saj-
náljuk, hogy a német kiadók elfelejtették feltüntetni 
a könyv magyar eredetét s hogy a Ludwig Kozma 
voltaképpen Kozma Lajosunk. 

K I Á L L Í T Á S O K 
•"TAVASZI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST rendez 
1 az O. M. Iparművészeti Társulat május hó elején 

az Andrássy-úti helyiségeiben. Több teljesen beren-
dezett, a kiállításra készült interiőr kerül ez alkalom-
mal bemutatásra s ezért a társulat termeinek egy 
részében megfelelő átjáró-nyílásos választófalakat 
emelnek, hogy a készülő szobaberendezések lakás-
szerűen elhelyezhetők legyenek. A fennmaradó he-
lyiségekben rendezik el az apróbb iparművészeti 
tárgyakat. 

jV/fŰVÉSZET A NEMZETKÖZI VÁSÁRON. Mind-
•1VI inkább szaporodnak a jelek, amelyekből kitűnik, 
hogy első nemzetközi vásárunk nagyarányú lesz és 
méretei majd vetekszenek a Nyugat kereskedelmi 
empóriumaiban rendezett híres vásárokkal. De tar-
tunk attól, hogy az elrendezésben, a bemutatás mód-
jában nyilvánuló jóízlés dolgában aligha álljuk meg 
helyünket, ha a kiállítók egy része az eddigi árúininta-
vásárok alkalmával megszokott eljárásuk szerint nem 
szakavatott, komoly művészemberekre, hanem kontá-
rokra bízzák csoportjaik, fülkéik kiképzését. Nem költ-
séges installációra gondolunk, hanem választékos 
ízléssel és egyszerű eszközökkel elért artisztikus 
hatásokra, melyek növelik a bemutatottérú tetszetős-
ségét és értékét s ezért szorosan vett kereskedelmi 
szempontból is "jól kifizetik" magukat. Ezért ideje-
korán figyelmeztetjük kiállítóinkat, hogy komolyan 
mérlegeljék a vásáron való szereplésük külső formá-
jának fontosságát és amennyiben tanácsra, vagy útba-
igazításra van szükségük, forduljanak bevált és meg-
bízható fórumokhoz. Ilyen az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat (IV., Andrássy-út 69. szám, régi 
Műcsarnok), melynek igazgatósága készséggel és tel-
jesen önzetlenül szolgál művészi kérdésekben fel-
világosítással. 

Magyar iparművészel. 1925 



IV 40NZA. Már többízben megemlékeztünk arról, 
1*1 hogy a Milanóval szomszédos Monza város 
hatalmas parkkal körülvett régi királyi kastélyét az 
olasz király a nemzetnek ajánlotta fel. A kormány 
intézkedése folytán iparművészeti iskolát alapítottak 
Monzában és ennek céljaira elfoglalták a volt királyi 
palota jó részét. A termek hosszú sora azonban 
üresen maradt s ezeket időleges kiállítások céljaira 
használják. Monza, karöltve Milánó városával, itt 
kétévenkint nemzetközi iparművészeti kiállításokat 
rendez és ezekre meghívták Magyarországot is. 
1923-ban volt az első ilyen kiállítás, amelyen a 
magyar iparművészetnek éltalános elismerés, ipar-
művészeinknek pedig számos kitüntetés jutott. Ez-
idén másodszor vesz részt Magyarország a Monzá-
ban rendezett nemzetközi iparművészeti kiállításon. 
Az olaszok az első kiállítás magyar csoportjának 
tizenegy helyiségét ajánlották ismét fel és a M. Orsz. 
Képzőművészeti Tanács kiállítási bizottsága a vallás-
és közoktatásügyi miniszter felhívésára megállapította 
Magyarország a kiállításon való részvételének rész-
letes programmját. A termek beosztását, díszítését 
és a kiállítási tárgyaknak elrendezését megint Maróti 
Géza vállalta magéra; az anyag jó részének egybe-
gyűjtésére pedig az Orsz. M. Iparművészeti Társu-
latot kérték föl. A Társulat a kiállításén szereplő 
iparművészeknek már szétküldte a felhívásokat és 
a beérkezett bejelentésekből máris megállapítható, 
hogy Magyarország iparművészete a II. monzai 
nemzetközi kiállításon is eddigi sikereihez és hír-
nevéhez méltón lesz képviselve. A vitrinákban el-
helyezett és az iparművészet sokféle ágából válasz-
tott kisebbméretű tárgyakon és a falakat díszítő 
gobelineken és szőnyegeken kívül külön terme lesz 
a könyvművészetnek, a népművészetnek; Pogány 
Móric festett magyaros bútorral rendez be egy szo-
bát (készíti a székesfővárosi iparrajziskola), a Thék-
Endre-gyár is állít ki egy díszes szobaberendezést 
és külön terem foglalja magában a Maróti sokoldalú 
munkásságét (falikartonok, festmények, rajzok, szob-
rok, plakettek, építészeti tervek) feltüntető műveket. 
Külön súlyt vetnek a rendezők arra hogy ezúttal a 
hazai iparművészet mellett népművészetünk és házi-
iparunk is méltón legyen képviselve. A kiállítás május 
hó elején nyílik meg és október végéig tart. Gondos-
kodás történt a magyar csoportban szereplő kiállítók 
érdekeinek megfelelő biztosításáról, amennyiben a 
kiállítás egész tartama alatt az olasz nyelvet tökéle-
tesen bíró, bevált magyar nő intézi majd az eladást 
és a megrendelések közvetítését. 

AZ IDEI PÁRISI NEMZETKÖZI IPARMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS előkészítésén lázasan dolgoznak 

nemcsak Franciaországban, hanem a kiállításon 
szereplő többi államok iparművészeti műhelyeiben 
is. Szomszédaink közül az osztrákok és csehek 
készülnek nagy akarással és megfelelő anyagi esz-
közökkel a siker biztosítósán. Az osztrákok reprezen-
tatív épületét Hoffmann József professzor tervezi, 
segítőtársak: Behrens, Frank, Hanak, Strnad és 
Herdtle tanártársai. A legkiválóbb bécsi műhelyek 
és gyárak egymással versenyezve készítik kizáróan 
eredeti, modern jellegű tervek után a kiállításra 
szánt munkáikat. Az iparművészeti oktatást és az 
építőművészetet külön csoportokba foglalják,sőt való-
színű, hogy a kiállítási épület mellé egy osztrák-
nemzeti (?) vendéglőt is emelnek. — Évekig tartó 
huzavona után végre a németeket is meghívták a 
franciák. A hivatalos meghívót december hó 6-én 
kapta meg a német kormány, mely a nyilvánvaló 

szándékkal későn útnak indított meghívást azzal a 
megokolással hárította el magától, hogy az immár 
rendelkezésre álló idő túlságosan rövid arra, hogy 
a német iparművészet kellően felkészülhessen a nagy 
nemzetközi versenyre. Ennek ellenére akadtak mű-
vészcsoportok, melyek a kiállításon való részvételre 
akarták rábírni a német kormányt, annyira biztosnak 
veszik a franciák felett való győzelmüket az ipar-
művészet terén. Romániában csak most, a napokban 
indítottak országos gyűjtést a párisi kiállításon való 
részvétellel járó költségek fedezésére. Oroszország-
ban kevésbé kényesen ítélik meg a meghívás késését, 
mint Németország. A bolseviki népbiztos-elvtársak, 
úgy látszik, annyira örülnek a Franciaországgal 
helyreállott diplomáciai kapocsnak, hogy nem érzé-
kenykednek az elkésve kapott meghívás miatt s 
teljes erővel nekifogtak a kiállításon való szereplésük 
előkészítéséhez. Éspedig három főcsoportba foglalják 
a kiállításra szánt anyagukat. Az első a nagyon fejlett 
és egészen eredeti orosz színházművészetet fogja 
bemutatni. Egyebek között a nagyhírű Meyerkhold 
és Tairoff moszkvai művészek munkái is lesznek 
láthatok e csoportban. A másik csoport az orosz 
könyvművészet mai fejlettségéről fog beszámolni, 
végül a harmadik csoport a mindig érdekes orosz 
népművészet és háziipar jellemző alkotásait foglalja 
magában. A kiállítás látványosságai közé újabban 
fölvették egy francia falunak bemutatását is, melynek 
egyes épületei egy művészien megoldott templom 
köré csoportosulnak. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 

ÓRAKIÁLLÍTÁS. Az Orsz. Magyar Iparművészeti 

Múzeum igazgatósága április hó folyamán a 
múzeum földszinti csarnokában régi, művészi értékű 
órákból kiállítást rendez. A kiállítás bemutatja az 
órák különböző alakját : a magas, lábas órákat, a 
fali-, álló-, oszlopos órákat, a kerek és szegletes 
asztali órákat és végül a zsebórákat a reneszánsz 
idejétől a biedermeyer korig. A múzeum igazgatósága 
felkéri mindazokat, akiknek a kiállítás keretébe illő 
óra vagy óragyűjtemény van birtokában, hogy március 
hó végéig jelentsék be az Országos M. Iparművészeti 
Múzeumban (IX., Üllői-út 33-37). 
A BERLINI DARMSTAEDTER-GYÜJTEMÉNY. 

Aporcellán nemcsak hazánkban, hanem Német-
országban is kedvelt tárgya a gyűjtésnek. így kelet-
kezhettek olyan nagyszabású és az iparművészet 
történetének szempontjából is jelentékeny csoportok, 
amilyen Daímstaedter tanárnak páratlanul gazdag és 
változatos gyűjteménye, ö mér 45 évvel ezelőtt kezdte 
a gyűjtést, amidőn a XVIII. század kisplasztikájával 
még a művészettörténészek sem foglalkoztak és a 
múzeumok is csak akkortájt szereztek egyet-mást 
gyűjteményeik részére. A finom érzékű gyűjtők vol-
tak tulajdonképpen azok, akik az iparművészete bájos 
alkotásaira ráterelték a figyelmet. így alakult ki a 
szóbanforgó gyűjtemény is olyan jelentőssé, hogy 
abban a múzeumi szakemberek, a porcellánművé-
szettel foglalkozók és a gyűjtők nemcsak élvezetet, 
hanem hasznos tanulságokat is meríthettek. Éppen 
azért nincsen olyan jelentékenyebb, a porcellán törté-
netével foglalkozó könyv, melyben ebből a gyűjtemény-
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bői ne találnánk kiváló darabokat. A Darmstaedter-
gyűjtemény — mely most március hónapban Berlin-
ben a Lepke-cégnél kerül aukcióra — nemcsak a 
német porcellánok legkiválóbbjait foglalja magába, 
hanem megtaláljuk benne a francia, angol, svájci, 
olasz, spanyol, orosz stb. gyárak legjelesebb termé-
keit is. A meisseni Kaendler élénk színezésű szob-
rocskái mellett ott látjuk a bécsi Grassi finom alak-
jait, Konrád Link és az újabban különösen nagyra 
értékelt nymphenburgi Franz Bustelli csodás finom-
ságú alkotásait. A porcellánfestés pompáját tanul-
mányozhatjuk ebben a gyűjteményben, úgy Sévres 
jelentékeny darabjain, mint az angol gyárak szép 
számú lágy (páte tendre) porcellánjain, a német házi-
festők (Hausmalerek): Bottengruber, Drechsler, Mayer-
Presnitz, Aufenwerth művein, valamint a meisseni, 
bécsi és egyéb asztalkészleteken, vázákon és más 
különféle tárgyakon. A berlini Lepke-cég a gyűjte-
ményhez méltó gazdag kiállítású, szakszerű kataló-
gusban ismerteti az anyagot, melynek előszavát a 
német múzeumok főigazgatója Falke, szövegét pedig 
a berlini múzeum kiváló szakembere Schnorr von 
Carolsfeld írta. Cs. K. 

EGY CSIPKEMÚZEUM. Olyan iparművészeti mú-
zeumok, amelyekben a csipkének fontos helye jut, 

minden nagy városban vannak. Külföldet járt embe-
rek tudják, hogy például a brüsszeli „Cinquenten-
naire"-múzeum az ő flandriai régi csipkegyűjtemé-
nyével szinte páratlanul áll a világon. Most azonban 
a calaisi kereskedelmi csarnok egy olyan múzeum 
létesítését határozta el, amelyben főleg a mai csipke-
készítés jó példái találjanak elhelyezésre. Ritka áldozat-
készség nyilatkozik meg e múzeum alapítása körül, 
mert úgyszólván pór hét alatt összeszedték a calaisi 
kereskedőktől, tüllgyárosoktól és magától Calais 
város elüljáróságától az ehhez szükséges sokszázezer 
frankot. 

P Á L Y Á Z A T O K 
JÓKAI SÍREMLÉKÉRE hirdetett a vallás- és köz-

oktatásügyi minisztérium pályázatot, mely 1924 
december hó 15-én járt le. Ez a pályázat általában 
nem felelt meg a hozzáfűzött várakozásoknak, mert 
nem akadt a beérkezett 43 mű között közvetlen meg-
valósításra alkalmas egy sem. — A Képzőművé-
szeti Tanács által kiküldött bírálóbizottság a ren-
delkezésére álló díjak elsejét Lechner Jenő dr., a 
másodikat Beck Ö. Fülöp, a harmadikat pedig Szántó 
Gergely pályaművének ítélte oda. — Megvásárlásra 
ajánlotta Rerrich Bélának és Katona Mihálynak 
pályatervét. — Nyilvánvaló, hogy e pályázat sem 
oldotta meg koszorús írónk síremlékének sokáig 
vajúdó kérdését. A centennárium ünneplése ismét 
rátereli a közfigyelmet Jókai csodás munkásságára, 
dicsőségére, nagy érdemeire. Most kell tehát meg-
ragadni az alkalmat, hogy elintézzük légi adóssá-
gunkat a költőfejedelemmel szemben. Ezért még 
ebben az évben össze kell gyűjtenünk a síremlék 
költségeihez szükséges pénzösszeget s még ez év 
alatt beszerezhető a síremlék terve is. De még egyszer 

fontolóra kell venni, vájjon a hely, ahol Jókai most 
nyugszik, alkalmas-e nagyobbarányú síremlékre. 
A feladat szép és lelkesítő. Azon kell lennünk, hogy 
megoldása is méltó legyen Jókai nagy nevéhez. 

AZ 1925. ÉVI NEMZETKÖZI VÁSÁR PLAKÁTJÁ-
NAK RAJZÁT ezúttal szűkebb pályázat hirde-

tésével szerezte be a vásár vezetősége. A Képző-
művészeti Főiskola és az Iparművészeti Iskola 15—15 
tehetséges, haladottabb növendékét fejenként 50.000 
korona anyagköltség megtérítésének biztosításával 
szűkebb pályázatra hívta fel. A bírálóbizottság javas-
latára megvásárolták egyenként félmillió koronáért 
Horváth Endre, Helbing László, Claudini László, 
Soós István és Jantschi Béla pályaterveit. Sokszoro-
sításra Horváth Endrének kiválóan sikerült rajzát 
fogadták el és őt bízták meg — külön tiszteletdíj 
mellett — a nyomdai munka ellenőrzésével is. 

IV yf EDDŐ PÁLYÁZAT. Megdöbbentően jellemzi egyes 
iparművész-körök indolenciáját e lapnak 1924. 

évi 3—7 számában hirdetett és folyó évi január 
hó 12-én lejárt Halmos-féle kisplasztikái pályázat. 
Halmos Izidor, az ismert mecénás ugyanis milliós 
alapítványt tett a végből, hogy kamataiból időnként 
pályadíjat tűzzenek ki praktikus célnak szolgáló kis-
plasztikái művekre. A pályadíjat a nyertes minden 
ellenszolgéltatás nélkül kapja meg; tehát övé marad 
a díjazott minta és ő szabadon rendelkezik a sok-
szorosítás és az e réven elért jövedelem felett is. 
E kecsegtető feltételek ellenére csak két pályázó 
akadt összes hat pályaművel, ámde ezek oly kezdet-
legesek voltak és a művészi intenció és tudás teljes 
hiányával készültek, hogy a bírálóbizottság a kitűzött 
félmilliós díjat nem adhatta ki. Ősszel megismétlik 
a pályázatot, amire már most felhívjuk a kisplasztiká-
val foglalkozók figyelmét. 

ÉRDEKES TERVPÁLYÁZATOT döntött el január 
hó 17-én az illetékes bírálóbizottság. Kari József 

és Fia székesfehérvári likőr- és rumgyáros cég az 
0 . M. Iparművészeti Társulat közvetítésével szűkebb 
pályázatot hirdetett a cég gyártmányainak forgalomba 
hozatalára szükséges palackok, majolíkakorsók és 
címkék terveire a Képzőművészeti Főiskola és az 
Iparművészeti Iskola 4—4, valamint a Fővárosi Ipar-
rajziskola 2 növendéke között. A pályázat teljes 
sikerrel járt, amennyiben a beérkezett tervek jórészét 
a bírálóbizottság és az elbírálásnál közreműködő 
cégfőnök megvalósításra alkalmasnak és művészi 
szempontból is megfelelőnek jelentette ki. A három-
milliós első díjat Jantschi Béla (K. F. I.), a második 
másfélmilliós díjat Horváth Endre (I. I.), az egyik 
harmadik milliós díjat Nagy István, a másik ugyan-
csak milliós díjat pedig Kripácz Lipót (F. I.) tervei-
nek ítélte oda a bizottság. Ezeken kívül külön-külön 
félmillió koronáért megvásárolták i f j . Richter Aladár 
(I. I.), Drahos István (I. I.), Ecsődi Ákos (K. F. I.), 
Tóth Sándor (K. F. I.) és Soós István (K. F. I.) pálya-
terveit. Valamennyi pályaművet 3 napig kiállították az 
Iparművészeti Társulat állandó kiállítási helyiségében. 



AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖRÉBŐL 

JUBILEUM. Az 1885. év tavaszén alakult meg a 
" széles látókörű Trefort Ágoston akkori vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elnöklésével az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat. Ugyancsak ő vetette 
meg alapját az Iparművészeti Múzeumnak és az Ipar-
művészeti iskolának is. Neki köszönjük tehát ipar-
művészetünk fejlődésének legfontosabb biztosítékait. 
ö érezte, hogy egy nemzet, mely helyet követel a 
művelt népek sorában, nem lehet meg önálló, erős 
iparművészet nélkül, nem maradhat egyszerű fogyasz-
tója, vagy utánzója idegen országok iparművészeté-
nek. És a lefolyt négy évtized beigazolta, hogy az 
a mag, melyet ő elültetett és melynek első hajtásait 
oly szeretettel ápolta, terebélyes fává nőtt és meg 
tudott állni fergeteges ítéletidőben is. Hogy ipar-
művészetünk fejlődésében mily szerepe jutott az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulatnak, azt e 
folyóirat olvasóinak nem kell külön megmagyarázni. 
Hiszen aki végiglapozza a Magyar Iparművészetnek 
és a Társulat első folyóiratának, a Művészi Iparnak 
lapjait, látja, hogy iparművészetünk minden meg-
mozdulásánál, az ingadozó első lépésektől kezdve a 
világraszóló nagy sikerek kivívásáig mindig és min-
denütt ott volt a Társulat. Mint kezdeményező, buz-
dító, támogató, majd nehéz, felelősséggel terhes mun-
kát vállaló, de ha kellett, mint elszánt harcos is, 
mindig éber figyelemmel őrködött iparművészetünk 
érdekei fölött és dolgozott, küzdött, áldozott ipar-
művészetünk fellendítéseért. A feladat, amelyre vállal-
kozott, nem volt könnyű. Nehéz harcot kellett vívnia 
a külföldről származó iparművészetet dédelgető 
magyar közönségnek a hazai törekvésekkel szemben 
meggyökeresedett bizalmatlanságával és elfogultságá-
val, az erősen pártfogolt és fejlett osztrák és cseh 
iparművészetnek a közös vámterület révén tömegesen 
beözönlött készítményeinek kíméletlen versenyé-
vel. De megnehezítették a Társulat munkálkodását 
egyéb körülmények is. Eszmei célokat követett s ezért 
mindenét odaadta törekvései sikerének eléréseért. 
Magáról megfeledkezett s így szegény maradt és 
szegény ma is. Noha akadtak mindig megértő és a 
Társulatot támogató lelkes honfiak, de ezek rend-
szerint a közönség kevésbé módos rétegéből kerültek 
ki. A főnemességből, a főpapságból és az újabb 
keletű nagy vagyonok uraiból csak nagyritkán akadt 
érdeklődő és még ritkábban iparművészetünkért áldo-
zatot hozó. Ezért a zászlaja köré csoportosuló lelkes 
csapat, kellő támogatás híján, a maga erejével csupán 
nem valósíthatott meg sok szép tervet és le kellett 
mondania nem egy lelkesen megindított vállalkozásá-
nak folytatásáról. Azzal, hogy a Társulat Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszterünk 

jóvoltából céljaira megkapta az Andrássy-úti Mű-
csarnok helyiségeinek egy részét, egy szép remé-
nyekre jogosító új szaka nyílik a Társulat életének. 
Ez a bizakodás indítja a Társulat vezetőségét arra, 
hogy megünnepelje alapításénak negyvenedik év-
fordulóját. Eddig még nem jubilált, átsiklott a 25-ik 
és a 30-ik évfordulón anélkül, hogy ünnepet ült volna. 
De most, gazdasági helyzetünk sivárságának ellenére 
nem akarja elmulasztani az alkalmat, hogy felhívja 
a magyar társadalom szélesb köreinek figyelmét 
feladataira, törekvéseire és visszapillantást vessen 
eddigi küzdelmeire, sikereire, ezekből pedig új erőt 
merítsen jövő munkásságához. A jubileum napját 
ma még megállapítani nem lehet, mert a Társulat 
vezetősége azt egybe akarja kapcsolni a készülő 
tavaszi kiállításának megnyitásával. Az eddigi 
tárgyalások szerint a Társulat e kiállítása május hó 
elején nyílik meg-

S Z A K O K T A T Á S 
A NŐK IPARMŰVÉSZETI OKTATÁSA címen 

tartott december hó 15-én Györgyi Kálmán elő-
adást a Feministák Egyesületében s ezalkalommal 
visszapillantást vetett a nők iparművészeti tevé-
kenységének múltjára, az e téren megindított oktatás 
kezdeteire, fejlődésére, majd pedig ismertette a jelen 
helyzetet és rámutatott a nők iparművészeti mun-
kásságának sikereire. Régente a magyar nők csak 
a textilművészet terén foglalatoskodtak. Az elmúlt 
századokból fenmaradt díszes szőttesek, hímzések 
és csipkék készítőik csodás készségéről és válasz-
tékos ízléséről tanúskodnak s ezért még ma is nagyon 
megbecsülik ezeket az egyre gyérülő munkákat. Nagy 
hiba volt, hogy ölbetett kezekkel néztük és tűrtük 
élelmes ügynökök üzelmeit, kik potom pénzen össze-
vásárolták és külföldön jó haszonnal értékesítették régi 
kultúráltságunknak e pótolhatatlan dokumentumait. 
A nyolcvanas évek közepén Budapesten rendezett első 
iparművészeti kiállításokon csak nagyritkán jelent-
kezett nő. Az elsők között szerepelt a pécsi világhírű 
Zsolnay-gyár megalapítójának, Zsolnay Vilmosnak 
két leánya,Teréz és Júlia, valamint Benczúr Gyulának 
Elza és Olga leányai. Ugyancsak a nyolcvanas évek 
elején szervezi meg Vidéky János, a fővárosi ipar-
rajziskola igazgatója női osztályát, melyben a rajzon 
kívül az akkoriban divatos majolikafestést tanították. 
Az iparművészeti iskola csak 1909-ben nyitja meg 
kapuit a nőknek, kiket addig nem vettek föl. Azóta 
mindsűrűbben látjuk képzett iparművésznőknek mun-
káit kiállításainkon és — a bútorosságon kivül — 
úgyszólván az iparművészetnek minden ágában van-
nak női mestereik. Az iparművészeti iskolán újabban 
megszorították a nők fölvételét, mert csak a textil-, 



a grafikai és az ötvösszakosztályba veszik fel őket. 
Ellenben a fővárosi iparrajziskolának minden osztá-
lyába és műhelyébe juthat be nő, ha a fölvételnél 
megkívánt ismeretekkel rendelkezik és ha nem csu-
pán az idő eltöltése végett, hanem komoly céllal 
végzik tanulmányaikat. Az előadó névszerint fel-
sorolta az iparművészet különböző ágaiban sike-
resen tevékenykedő magyar nőket s végül megálla-
pította, hogy a nő joggal követelhet helyet magának 
az iparművészek sorában és számottevő eredménye-
ket is érhet el, ha megvan az elengedhetetlen tehet-
sége, szorgalma, türelme, kitartása és ha nem vállal-
kozik erejét meghaladó feladatokra. 

IN M E M Ó R I Á M 
DAKST. A színpadi díszletek és jelmezek csodás 

fantáziájú tervezője, a világhírű orosz balettek 
együttesében megcsendülő pompás színakkordok el-
gondolója meghalt Párisban, ahol ő utolsó éveit 
töltötte. Alig tudunk művészt, akinek nagyobb hatása 
lett volna a színpadi jelmezek fejlődésére, mint ennek 
a nagy orosz mesternek. Különösen a keleti hangulatú, 
buja táncokhoz való kápráztató, erősen erotikus ha-
tású, de mindig határozottan artisztikus jelmezek alapí-
tották meg hírét. Akadt is sok utánzója, de ő utol-
érhetetlen maradt. Közben-közben modern női kosz-
tümöket is tervezett, ámde ezekkel csak a francia 
félvilág könnyűvérű hölgyecskéit tudta elragadtatni. 
Kiválóbb terveit még a háború előtt megjelent pom-
pás színes nyomású, nagyarányú díszmű örökíti meg. 

KJ) L F Ö L D 
BÚTOR. Hogy egy jelenkori bútor számot tarthasson 

a „jó" jelzőre, kétféle cenzúrát kell megállnia: 
a művészi és a célszerűségi szempontból való bírá-
latot. Az egyik a formát, a külső megjelenést, az 
iparművészeti kvalitást fogja vizsgálni, a másik pedig 
a használhatóság és a kényelem szempontjából ítéli 
meg . . . Egy ruhaszekrénynek például nemcsak szép-
nek és jól megcsináltnak kell lennie, hanem cél-
szerű is kell, hogy legyen és pedig minden részében. 
A jó külsővel együttjárjon a belső beosztás célszerű 
volta. Ha mindig ezzel a kettős cenzúrával élünk, 
akkor jó bútoraink lesznek. 

A KORSZERŰ ÉPlTÖFORMA. Ha már stílusról a 
szó igazi értelmében nem is lehet szó, de van 

valami kevés törekvés ama építészeti forma felé, 
amely a kor érzületével és legbelső lényével össze-
függ. Ha általában kissé le fognak higgadni azok a 
még kialakulatlan és túlzott ideológiák, melyek sze-
rint egyes építészek korunk képét ki akarják formálni, 
— ez az egységretörekvő irányzat is szemmel látha-
tóbbá fog válni. Ezidőszerint még ugyanis hatása 

alatt vagyunk azoknak az „elméleteknek", melyeket 
az utolsó tíz év nagy politikai és gazdasági kaoszá-
ban egy-egy feltűnni vágyó építész írt a zászlajára. 
Legtöbbjük persze elfelejti, hogy sokszázéves lakás-
tapasztalatokat nem lehet csak úgy egyszerűen sutba-
dobni. Van köztük, aki az egeket ostromló kőtömegek 
néma zenéjével akar egy várost megtölteni. Mások 
a gótika mámorától megrészegedve a középkori építő-
formát csak úgy egyszerűen át akarják ültetni a 
modern idők más társadalomszerkezetű életlehető-
ségei közé. Megint mások egyszerűen összeszedik, 
amit a pyramisok stílusától a mult század elejének 
klasszicizmuséig az egyes korok tarisznyájában talál-
tak és kész az ő „historicizmus"-uk. Vannak, akik 
a tiszta konstrukciót a beton szürke tömegeivel hang-
súlyozzák és megint mások, akik új anyagok szín-
effektusaival kísérleteznek. Ezek a természethez fordul-
nak, az ősi tanítómesterhez, mely kupolákat, sátrakat, 
oszlopokat formál a maga hegyei és sziklái közt. De 
egészben egy új akarat van a fiatalabb nemzedék-
ben és ez abban foglalható össze: megtisztulni a 
zűrzavaroktól, levetni az építészeti „izmus"-okat és 
egy közös nevezőre hozni az életformákat, amelyek-
nek egy építőforma feleljen meg. 

PUVIS DE CHAVANNES. Az elmúlt esztendő, 
mely annyi nagy alkotószellem centennáriumának 

volt kerete, nem áldozhatott le anélkül, hogy meg 
ne fényesítse alkonyát Puvis de Chavannes-nak, a 
nagy francia festőnek születése századik évfordulójá-
val. Az ünnepélyes, kissé tompaszínű nagy kom-
pozíciók igazán nem koruknak, hanem egy elvont, 
elszigetelt, magányos géniusznak megnyilatkozásai 
voltak; az, aki Courbet-nak, Millet-nek, Manet-nak, 
Degas-nak volt kortársa, oly kevés közösséget mutat 
az impresszionizmussal és a valóságábrázoló művé-
szettel, mint akár az őt sok századdal megelőzött 
művészi klasszicizmusok. Egész keresztény, ünne-
pélyes, átszellemült lelke a freskófestőkhöz vonta 
őt vissza, azokhoz, akiknek művészetében szent 
tisztasággal égett az átszellemült vallásosság mellett 
valami magasztos formakultusz. Talán nem is igazi 
festői értékek voltak ezek a Szent Genovéva-képek, 
melyek a Pantheon falára kerültek az 1870-es évek 
végén és ezek a miszticizmussal teli allegóriák a 
Sorbonne meg a Városháza dísztermében Párisban. 
Talán inkább filozófiai elmélyülésnek, kontempláció-
nak színekben kifejezett végső következtetései ezek, 
mindenesetre semmi közük ahhoz a mindennapiság-
hoz, mely a naturalista festésnek sugallója. Puvis 
de Chavannest hideg tiszteletérzéssel nézte a saját 
kora, de ez a mostani nemzedék, mely a festő száz-
éves születése napján mér sok mindent sub specie 
aeternitatis tud nézni, a nagy formaösszefoglalók 
közé számítja őt, a klasszikusoknak késő unokáját. 

A MŰVÉSZETI IRODALOM HANYATLÁSÁRÓL. 

A németek egyik művészeti folyóirata, a Deutsche 
Kunst und Dekoration cikket ír arról, hogy mily 
végzetesen befolyásolja a német művészeti irodalom 
nyelvét, stílusát a hadigazdagoknak ízlése, akik 
kedvéért ebből az egykor magasrendű célokat szol-
gáló irodalomból mulattató olvasmányok tárháza lett. 
Az emberek úgyszólván két villamosállomás közt 
akarnak egy kérdéssel tisztába jönni s ezért a könnyű 
megérthetőségen kívül minden egyéb mellékes nekik. 
A lapos és népszerű előadásmódnál van azonban 
valami még ártalmasabb is: a virágos nyelven való 
szószaporítás egy-egy témáról. Azt a meddő törekvést 
szolgálják egyesek, hogy a művészi alkotást a szavak 



játéka áraszt el színekkel. A hívőt pedig mindenféle 
varázsszavakkal kötik gúzsba, mint például: 

segítségével akarják érzékelhetővé tenni. Azért a kvalitásmunka bevezetését a lelketlen, az ipar 
nyugodt szemlélet helyett mámoros stílust alkal- tiszta szempontjait károsan módosító tömegproduk-
maznak, az objektív megrajzolást pótolja a szellem- ciók egyes módjai helyett. Valóságos gúnnyal emle-
idézés, melyet a felidézett mágikus szellem tűzi- gették a stuttgarti „Form ohne Ornament" című ki-

állítás szélsőségeit, mely a műipart szappanok és 
Bosch-gyújtók „sivár" formáivá sűlyeszti. Nem 

erejű , a „kozmikus", az „intuíció" és mindenféle tekintve, hogy éppen német folyóiratokban találunk 
„ős"-kezdetű szavakkal. Manapság ha valaki a legtöbb elmélkedést a technikai formák esztétikájá-
barokról könyvet ír, azt hiszi, hogy neki magának ról s az „Ingenieuraesthetik"-ről, tényleg nagy-
addig kell a saját tengelye körül forognia, míg az jelentőségűnek kell tartanunk Dr. Kaiser fejtegetéseit, 
olvasó vagy eldobja a könyvet, vagy ha alkalmas aki a kézműipar elhanyatlésát annak antikommer-
médium, ő maga is csavart oszloppá válik. Hogy ez ciélis voltával okolja s addig nem is reméli felvirág-
hová fog a továbbiakban vezetni, arra bajos felelni, zásét, míg a nagykereskedelem valamilyen módot 
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De egy vigasztalás van. Ezt 
Schopenhauer akként fejezi ki, 
hogy minden sajtószabadság-
nak megvan az ő ellenszere 
is: a nemolvasás szabadsága. 

MINTHA NEKÜNK is szólna 
az a nyilatkozat, melyet 

a Német Divatiparosok Köz-
ponti Szövetségének nemrég 
elhalt érdemes i g a z g a t ó j a , 
Hermann Freudenberg egy 
értekezlet alkalmával tett. A 
várható világkeresletnek, mely 
újszerű, eredeti sajátosságú és 
mesterségi szempontból is ki-
fogástalan munkákat kíván, 
csak úgy tehetünk eleget — 
úgymond —, ha legjobb rendel-
kezésünkre álló erőinket a cél 
szemmeltartásával buzdítjuk 
munkára. Most életkérdése a 
német divatiparnak és általá-
ban az egész iparművésze-
tünknek is, hogy önálló ter-
melésre rendezkedjék be. A 
jövő világpiacán csakis az ere-
deti, a jóízlésnek megfelelő és 
kifogástalanul m e g m u n k á l t , 
jellegzetes munkák juthatnak 
majd szerephez. Ha ilyeneket 
nem csinálunk, le is mond-
hatunk a kivitelről... Ha bel-
földi szükségleteinket másola-
tokkal akarjuk kielégíteni, ak-
kor a külföld szemében is csak 
másolgatok maradunk és nem számíthatunk a kül-
föld megbecsülésére, holott ha művészi erőinket jól 
kihasználjuk, még a húzódozó vevőinket is vissza-
hódíthatjuk. Ennélfogva a termelés önállóságára, 
eredetiségére kell törekednünk! Ez dönti el törekvé-
seink sikerét. A mult idők módszereivel többé nem 
boldogulhatunk. Nem szabad másolgatnunk 1 Nem 
meggondolatlan, lehetetlen követelések ezek, ame-
lyeknek teljesülésében magam sem hiszek. Bízom 
jövőnkben és alkotó erőnkben. Meg vagyok győződve 
arról, hogy mi tudunk, ha akarunk! 

GYÁRIPAR —KÉZMŰIPAR. A második szósz-
országi műipari nagygyűlésen szenvedélyes fel-

szólalósok hangzottak el a kézműipar védelmében. 
E felszólalósok nyomón nagyszabású mozgalmak 1 szanálással „talpraállított" országokban, szerte az 
megindítását tették szükségessé a német ipar vezető egész világon harsog a társadalomboldogító gazdá-
férfiai. A felszólalások alapgondolatát a „kvalitás szok szózata: takarékoskodjatok. Olyan időket élünk, 
mozgalom" jelszavai képezték, melyen különösen melyben a legkisebb takarékpénztári könyvvezető 
erős hangsúlyt a müncheni Deutsche Gewerbeschau szelleme is kinyilatkoztatásként hat, ha a „nemzetek 
óta nyertek. A német export életkérdésnek tekinti gazdálkodásáéról mond lesújtó kritikát és nem kell 
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nem talál arra, hogy a kézmű-
ipar szétszórt termelését nagy 
forgalomlehetőségek b i z t o s í -
t ó s ó v a l , alkalmas hitelműve-
letekkel v e r s e n y k é p e s e b b é 
nem teszi. Tagadhatatlan, hogy 
a kézműipar, ha k v a l i t ó s -
m u n k ó t nyújt is, e feltételek 
nélkül gyenge esélyekkel küzd 
a minden eltipró nagyipar ter-
melésével szemben. 

A D Í S Z T E L E N S É G ÉS A 
•rV FORMA. Stuttgartban tud-
valevőleg az elmúlt nyáron 
kiállítás volt, melyet a német 
Werkbund rendezett, hogy régi 
eszményeihez híven ezúttal is 
bemutassa, mennyire nem a 
díszítmény, az ornamentumok 
szerepe a fontos egy iparművé-
szeti tárgyon, hanem maga a 
tárgy kifejező formája. A kiál-
lítás azonban nem igazolta a 
hozzája fűzött várakozásokat: 
sem a művészek, sem a közön-
ség érdeklődése nem akar tíz 
év ellőtti ideáljaihoz vissza-
térni. Még nyakig ülünk a stí-
lusok szeretetéből és a fény-
űző életlehetőségekből folyó 
cikornyás, díszes, pompázó 
tárgyak művészetében. Ezért 
azokat az egyszerű, jól formált, 
k é z h e z á l l ó r é z k a n n á k a t , 
gyertyatartókat, k a r o s s z é k e -

ket, teásasztalokat, majolikakályhákat stb., amelyek 
ott dísztelen, jól formált egyszerűségükkel sorakoztak 
egymás mellett, a stuttgarti látogatók megnézték, meg-
dicsérték és ezzel körülbelül el is intézték. A „mérnöki 
szépség szelleme", a „technika romantikája" és mós 
gyakran idézett jelszavak úgylótszik többször szere-
pelnek a képzőművészet és az expresszionista költészet 
kommentárjaiban, de az iparművészek sokkal inkább 
a realitás mindennapi fantáziáját szolgálják. Kényel-
mes életélvezést, gazdagok káprázatát és örömeit 
akarják szolgálni és a formák puritán tisztaságát, 
meg annak kultuszát egy utánunk jövő nemzedék 
szolgálatára akarják bízni. 

ETÉNYÜZÉS ÉS TAKARÉKOSKODÁS. Nemcsak a 
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egyéb, minthogy valaki a takarékosság tizenkét pontját 
írásba foglalja, máris vallásalapítót megillető hódolat 
veszi körül. Hogy ebben a halálraítélt fényűzésben 
nem is az igazi fényűzés, a dorbézolás, a kicsapongás 
hal meg, hanem a kultúra és az emberek művészet-
szeretete pislog végsőket, azt alig veszik észre a tár-
sadalomjavítók. Termeljünk sokat és költsünk keveset, 
mondják az új abstinens-mozgalom szakállas bölcsei, 
minélfogva el vagyunk árasztva gyári cipőkkel és cipő-
gyárakkal, jutazsákokkal és terpentines kenőcsökkel, 
de Isten ellen való véteknek tekintetik egy kép, vagy 
szobrocska vásárlását. Ez a jelszavakkal és hazug 
puritanizmussal harcoló közgazdasági éretlenség pedig 
nagyobb károkat okoz egy gyengén megalapozott kul-
túra vetésében, mint a legeszeveszettebb költekezés. 
Mert sehol semmi nyoma annak, hogy például a 
toalettszámlák, az operettrevűk.a luxusautók és egyéb 
valóban nélkülözhető dolgok terén használna az 
e bölcseség, ellenben minden jel arra vall, hogy a 
képzőművészek vándorolnak ki jobb hazába, a festők 
vállalnak fényképnagyítást, a szobrászok mennek 
éjjel salakot talicskázni és az írók kerülnek a nép-
konyhába e korszerű átok következtében. A régi kép-
rombolás, aszkétaságok szellemi járványa legalább 
őszinte és becsületes betegség volt. A mostani taka-
rékoskodó álszenteskedés hazug jelszavak politikája, 
mely egy nemzedék művészetének lesz a halottas 
éneke. 

A DÍSZÍTŐ VASMÜVESSÉG. Az Art et Décoration 
novemberi számában hosszú tanulmányt olva-

sunk a díszítővasműves művészetéről. A francia ipar-
művész abban a lázas igyekezetében, hogy a bútorokat 
tetőtől talpukig művészivé és modernné tegye, nem 
feledkezik meg a fogók, veretek, húzók, kilincsek és 
kulcspajzsok szép modellálásáról, bronzban, rézben 
és más fémekben való megjelentetésének szépségéről 
sem. Ügy tekintik ezt a feladatot, mint amelyet az 
iparágak hagyományos szelleme is megkövetel, de 
teljesen modern ízlésben dolgoznak. Csupán a jó, 
szilárd és kézhezálló alkatát, anyagi egyszerűségét 
nézik a bútor fémrészének, amelynek dísze legfeljebb 
egy-egy stilizált csomó, vagy pár bevésés, de egész-
ben a fogantyú és a lapos részek simán vannak 
tartva. Azt lehetne mondani, hogy tüntetnek ezeknek 
a vereteknek és kilincseknek nagy egyszerűségével. 
Érdekes egyébként, hogy a lakatos iparművészete 
mellett a kovácsoltvas művészi formáinak kultusza 
is mennyire virágzik még ma is a franciáknál. Akülön-
féle kandallórészek, lépcsőházi rácsozatok, portálé- és 
kapucímerek, vaskosarak egyre gazdagabb, de egészen 
mai ízlésben tartott vonalvezetéssel simulnak az 
architektúra és belső berendezés stíluséhoz. A francia 
tervezők tehát gondosan ügyelnek a fém művészi 
megmunkáláséra is, míg a mieink lassanként egészen 
megfeledkeznek e nemes anyagról. 

ABEURONI TEMPLOMFESTŐK. Csendesen, hall-
gatagon, ahogy fogadalmuk és lelkivágyuk írja 

elő, így dolgoznak a beuroni német apátság bencés-
papjai távol a világtól, klastromjuk tövében, vagy 
a monte-cassinoi apátságban, vagy Rüdesheimben a 
Rajna partján, vagy Emmaüsben Prága mellett. Dol-
goznak imádkozva, meditálva és a maguk kezével 
keverve ki azt a festéket, melyhez tojást, lenolajat, 
terpentint, ecetet és vizet kell keverni, hogy a nedves 
habarcsba lehessen vele szentképeket festeni. Mosta-
nában megint elkészült egy ilyen kápolnájuk, a 
Szt Móric nevéről nevezett, ott fönn a beuroni 
klastrom kőfalának bejárata alatt, telve szebbnél 

szebb vallásos képekkel a homlokfalén és a frízein. 
Készítette pedig e méltán megindító kegyes fest-
ményeket három jeles mester, névszerjnt Desiderius, 
Lukács és Gábriel, kik közül kettő immár Teremtő-
jéhez költözött, míg a harmadik, Desiderius atya, az 
ő kilencvenkét évével még élénken és nagy figye-
lemmel keveri a refektórium nagy fala előtt a színeket, 
hogy új képpel tegye ünnepélyessé a barátok nagy 
ebédlőjét. Így dolgoznak csendesen a dominikánus 
rend művészei félig még a középkor ájtatos szellemé-
vel és az a világ, mely a művészetben is csak az 
öklöző zajra, a hangos csatázásokra, a lándzsák 
törésére figyel, bizony alig-alig vesz tudomást Desi-
deriusról, a kilencvenkétéves patriarcháról . . . 

y Á R O S I MŰVÉSZET. A franciák legelterjedtebb 
V iparművészeti folyóirata, az Art et Décoration 

decemberi száma beszámol a Sálon d Automne 
nemrég bezárult kiállításáról. Kép-, szobor- és lakás-
berendezés mellett ez a kiállítás a franciák által 
most annyira felkapott l'art urbain-ről, a városszépítő 
törekvésekről is számot adott. Szállodák és mulatók, 
kioszkok és árúházak, de főképp sok bolt gipsz-
modellje volt itt csoportosítva. A nagy építkezések 
hiányában a francia architektúra is, főleg a keres-
kedelmi negyed és az üzletberendezés építőfelada-
taira van utalva. De ezt ma mér lehetőleg egy-
öntetűen, eltérő formák közt is magasabb egységre 
törekvően oldják meg. A tömegeikben kiegyen-
súlyozott, ritmusukban összevágó ily modern üzletek 
portáljai, kirakatai reklámtáblái az anyagválasz-
tékosság és a nagyvárosi sikk meggyőző példái. Az 
őszi kiállításon bemutatott ily architektonikus tervek 
főrendezője Mailét Stevens volt, akinek terveit tíz 
kollégája igyekezett apró modelleken bemutatni. 
Az egymás mellett felvonultatott — és jórészben 
megvalósított — boltok, árusítóhelyek úgy hatnak, 
mint miniatűr színpadok, melyeken figurinek mozog-
nak, toalettek vibrálnak, reflektorok világítanak. Az 
Étville és a Rue de Rivoli finom kis illatszeres, 
piperés boltjai, cukrászdái és bodegái inspirálják 
ezt a művészetet, mely a legmodernebb anyagokkal, 
a geometriai formákkal lezárt térművészet szépségeit 
igyekszik megvalósítani. Amennyire a folyóirat rep-
rodukcióiból meg lehet ítélni, a tavaszi nagy ipar-
művészeti kiállításon e tekintetben igen finom cseme-
gékkel fognak kedvesked n i a boulevardok megszépítői. 

KITÜNTETETT ASZTALOS. Ritka kitüntetésben 

részesült I. O'Grady, aki éveken keresztül mint 
London egyik kedvelt műasztalosa kereste kenyerét. 
Abból az alkalomból ugyanis, hogy Tasmonia kor-
mányzójává neveztetett ki, a király a Buckingham-
palotában lovaggá ütötte s a Szt Mihály- és Szt 
György-rend tiszti keresztjeivel tüntette ki. Nevezett 
az első kézműiparos, ki Angliában ebben a magas 
kitüntetésben részesült. 
p H A M B E R OF HORROR. Még 1899-ben e lapok 
^ szerkesztője azt javasolta az iparművészeti tár-
sulat választmányának egyik ülésén, hogy állítsanak 
össze a londoni South Kensington példája szerint 
egy gyűjteményt jó és rossz iparművészeti tárgyak-
ból, hogy ezek megfelelő szembeállításával a nézők 
okulására bizonyos hasznos tanulságok levonhatók 
legyenek. Akkor mosolyogtak ezen az ötleten, de 
mégis pro forma egy soha egybe nem hívott bizott-
ságnak adták ki az ügyet, ami természetesen egy-
értelmű volt az elejtéssel. Azóta Georg Patzaurek, 
a stuttgarti múzeum érdemes igazgatója megcsinálta J 39 



X a ma [ csopc a maga intézetében a „Gegenbeispiele"-k tanulságos 
csoportjait és sok utánzója akadt. Most a badeni 
iparosság elhatározta egy oly kiállításnak még ez 
évben való létesítését, mely szintén jó és negatív 
példák együttes bemutatasával akar az iparművé-
szetre nemesítően hatni. A tervezett kiállítás anyagét 
később az ország több városában is akarják be-
mutatni. 

RAJNAI KIÁLLÍTÁSOK. EZ évben van ezer esz-
tendeje, hogy a rajnai tartományok a német 

birodalomhoz csatlakoztak. Ezt az ezeréves fordulót 
az egész Rajnamellék nagy hazafias és kulturális 
ünnepségekkel készül megülni. Wormstól és Speyer-
től egészen a holland határokig minden rajnamelléki 
város, fürdő, ipartelep be akarja mutatni gazdasági 
és művészi termelésének legjavát. Úgyszólván min-
den helységben kiállítás lesz tehát az idei nyáron, 
a legnagyobb és legszebb azonban mindenesetre 
Kölnben lesz. Úgy tervezik, hogy ott egy ezredévi 
kiállítás keretében a fejlődés egész menetét bemutat-
ják, melyet ez a város történeti múltjában megfutott 
és a német szellemnek minden téren való hatalmas 
életerejével fognak tüntetni ellenségeik felé. 

AMERIKAIAK ÉS NÉMETEK. Chicagóban nem-
régiben egy szállodát kezdtek el építeni, melynek, 

mikor kész lesz, Palmer House lesz a neve. Nem is 
volna ez igazi amerikai vállalkozás, ha nem törekedne 
rekordra, ami egy szállodánál nyilvánvalóan azt 
jelenti, hogy le akarja főzni a többieket — szoba-
számaival. Kereken 2268 szobára van szüksége a 
chicagói hotelnek, hogy a nagyvilág összes vendég-
fogadói fölé emelkedve, a „legnagyobb" jelzőt kiérde-
melje. Sőt evvel a térfogattal az épülő szálloda a 
világnak nagyságra nézve általában a harmadik 
épülete lesz s hogy ezt megtehesse, 2 millió dollárt 
kell az alapítóknak beleépíteniök. Ami azonban 
mindezeknél is érdekesebb, az az, hogy a szálloda-
berendezések — bútorok, szőnyegek, függönyök, 
porcellán, üveg, ezüstök, lámpák, fehérnemű stb. — 
szállításéra a nagy német cégek is árajánlati fel-
szólítást kaptak. Ézt a németek elsősorban annak 
tulajdonítják, hogy a német hajóstársaságok új nagy 
személyszállító gőzösei odaát mindenfelé nagy el-
ismerést váltottak ki és ebben megint csak az a 
sokszor hangoztatott elv érvényesül, hogy egy ország 
iparénak legerősebb ajánlója iparművészete, akár 
szárazon, akár vizén terjeszti az ízlést. 
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