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leteken és iparművészeti tárgyakon levő 
dísz nagyobbrészt teljesen független az 
épület és iparművészeti tárgy architek-
túrájától. Mintha szeszélyesen rá volna 
ragasztva. Hogy vájjon ez a megoldás az 
utolsó szó-e az új stílus fejlődésében, azt 

nem lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy össze- } 
hasonlíthatatlanul esztétikusabb hatású, ! 
mint az új stílus keletkezésének első fázisá- j 
ban megkísérelt ornamens-építészet és ipar- • 
művészet, mert legalább a hosszú küzdelmek I 
árán kivívott tiszta formát érintetlenül hagyja. • 

sp K R Ó N I K A JP 

l^ÖSZÖNET. Abból az alkalomból, hogy ő Fő-
méltósága, a kormányzó úr kormónyfőtanócsosi 

címmel tüntetett ki, sokan kerestek fel üdvözletükkel 
és jókívánságaikkal Budapestről, a vidékről, sőt a 
külföldről is. Fogadják a t. barátaim és jóakaróim 
ez úton is szívből fakadó hálós köszönetemet jóleső 
szíves megemlékezésükért. 

Györgyi Kálmán. 

REGIONÁLIS IPARMŰVÉSZET. Annak a művé-
szeti politikának, mely a nagyvárosokból decen-

tralizálni akarja az iparművészetet, csak egyetlen 
egészséges formája lehet, az, amely egy-egy vidék 
sajátos kézműipari hagyományaival vet számot. Ha 
ilyen helyen egynéhány iparművész telepszik le és 
számolva a tradíciókkal, megnemesíti és új szellemben 
folytatja a régi iparágakat, ez mindig kedvező mű-
vészi eredményt jelent. így cselekedett néhány év 
előtt például Offenbachban Eberhardt Hugó. Annak 
a kis német városkának ősidők óta erősen bőripari 
jellege volt. Eberhardt tehát egy modern szellemű 
iparművészeti iskolát létesített ott, amelyben a 
növendékek az erőteljes grafikai képzésen kívül a 
bőrnek mindenféle ízléses megmunkálását is meg-
tanulhatták. Bőrládákat, dobozokat, kézitáskákat 
csinálnak s igen szép könyvkötőmunkákat. Ennek 
az utóbbi szakmának a tanítója, Wiemeler Ignác 
különös gyengédséget tud belenevelni növendékeibe 
a bőr nemes anyaga iránt, melynek minden szép-
ségét meg tudják szólaltatni. Kivált a német Messé-
ken voltak eddig is nagy sikereik. Minálunk is meg-
indult egy ilyen igen helyes kezdeményezés Muhits 
Sándornak, a kiváló grafikusnak és iparművésznek 
jóvoltából. Muhits a miskolci művésziskolai növen-
dékekkel a közeli vidékek népművészeti hagyo-
mányait igyekszik felújítani hímzésben és kerámiá-
ban. Ezektől a kísérletektől sokat lehet remélni, 
mert ha tekintetbe vesszük, hogy milyen nagyszerű 
tőke egy vidék régi jó márkája s hogy ez mennyire 
jövedelmező még azoknak a kontároknak is, akik 
csak ártanak a régi hírnévnek, akkor azt kell hinni, 
hogy a kitartó művészi munka végül erkölcsileg és 
anyagilag is meghozza a maga gyümölcseit. 

A JÖVŐ GRAFIKUS-NEMZEDÉK FELADATAI. 
Itt az ősz, a gyümölcsérlelő, reményduzzasztó 

és iskolakapukat nyitogató ősz. Ilyenkor szoktak 
a pályaválasztási vezércikk-tanácsok megjelenni a 
különböző napi- és szaklapokban s ilyenkor vetik 
a buzgó publicisták minden erejüket latba, hogy 
minél több ifjú erőt kecsegtessenek a produktív, úgy-
nevezett „ipari" pályák előnyeivel. Ez készteti e sorok 
írójót is arra, hogy a fiatal magyar iparművész-
nemzedéknek a grafikai pólyákra való tódulósát 

ajánlja. A grafikának ugyanis két oldala van. Van 
egy úgynevezett képzőművészeti grafika, amely abból 
áll, hogy valaki csinál egy szép rézkarcot, azt elviszi 
egy műkereskedőhöz, aki azt elvállalja bizományba. 
Azután kiteszi a kirakatba és még egy félóra sem 
telik bele, már jön egy detektív és viszi a rézkarcot 
a rendőrségre. Á grafikusból röviddel ezután híres 
ember lesz és ha a műveit el nem adja is, de jónéhány 
újságba s még több aktára rákerül a neve. De van 
a grafikának egy másik ága is, az úgynevezett 
„üzleti grafika". Ez — mint a neve is mutatja — 
bizonyos mézesmadzag az ifjú nemzedék számára. 
De sajnos, a méze azé az üzletemberé, aki vele 
boltot csinál, míg a madzag rendesen az ifjú művész-
nek jut. Ennek az ágnak több hajtása van. így 
például a fiatal grafikus, akinek elődei még pár 
év előtt könyvfedeleket rajzoltak s a halhatatlan költők 
lapjaihoz készítették a Buchschmuckokat, most azt 
a megtisztelő felszólítást kapja egy mozivállalattól, 
hogy írjon neki piros keretbe fekete betűkkel reklám-
szöveget naponta a színházajtó fölé. Ugyanez ebéd-
kosztot is jelent, ha az ajánlattevő nem mozista, 
hanem vendéglős. Már sokkal jobb sora van annak 
a grafikusnak, aki ambícióit abban éli ki, hogy a 
sajtó számára dolgozik. így például írhatja az utolsó 
lóversenyfutamok eredményeit reklámírással a kirakat 
számára. És ha „bekerül" a lapba, csinálhatja a 
rejtvényrovat értékes és művészi grafikai műremekeit. 
E minőségben rajzol sündisznót, zsemlyét, csizmát 
e 3 rajzban, aszerint, hogy az idők szelleme mit kíván 
a nevezett rovatban. Ha azonban a grafikust a 
nagyobbméretű síkok érdeklik és a falfelé gravitál, 
mint Lionardo vagy Michelangelo, akkor errefelé 
is megnyílnak az útjai. Ilyenkor kapóra jön egy 
tűzhelyfal-díszítő vállalat ajánlata, amely éppen keres 
valakit, aki a falusi konyhasparherd-tájak zsírtalaní-
tását célzó tevékenységet hajlandó költői képekkel 
fűszerezni. Például rajzoltatnak egy szép fresko-
kartont erre a mélyértelmű szövegre: Lányok, lányok, 
lányok a faluba, Ihaj-tyuhaj, szépen szól a muzsika. 
Fiúk, tóduljatokaszabad és művészi grafikus pályára! 

IRAKAT-EMBERKÉK. Az egyik némán, de jelentős 
szemhunyorgatással veszi le a cilinderét, mikor 

a bolt előtt elmégy. A másik úgy forgatja a szeme 
fehérjét, mint egy vidéki Othelló. A harmadik az 
ezüstfejű botjóval addig kopog a kirakatüvegen, míg 
vagy megállsz, hogy megnézzed, mi újság a réz-
gálicpermetező-iparban, vagy mérgesen visszavágsz 
a saját bunkósbotoddal. Sokféle kirakatemberkék 
vannak, szakállasak, majomképűek, monoklisak, 
tyúkszembajnokok, és többé-kevésbé mind mulat-
ságosak. Nem mondom, hogy mind teteje az ember-
ábrázolásnak, de valamennyiben van egy kis nagy-
városi csibészség, jó sok szemtelenség és egy meg-
kapó naivitás, mely főleg a gyermekekhez és a 
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háztartási alkalmazottakhoz szól. Pedig ö köztük 
is vannak nemzeti és faji különbségek. Aki csak 
egy kicsit foglalkozott kirakat-embertannal, tudja, 
hogy a fából, széles, lapos zsindelydeszkából for-
mált expresszionista figurák őshazája Páris. Ezek 
finom és kimért mozdulatú dandyk, a szellem és 
elegancia akrobatái, akik egykézzel emelik és moz-
gatják a kétkilós turistacipőt. A kis gnómok, apró 
rikkancsok és pepitanadrágos clownok viszont 
németek. Egy müncheni papírmaségyár árasztja el 
velük a világot, ügynökök és képviseletek szerzik 
meg nekik a honosítási engedélyeket erre mifelénk. 
De —• ha már a nagyvárosi kirakat nem lehet el 
nélkülük — nem volna-e jobb, ha a mi játékérú-
gyáraink s a mi iparművészeink lehelnének lelket 
a fába és a papírmaséba, a viaszba és a gipszbe, 
hogy lélekzethez jutva, ne csak annak hoznának 
hasznot, aki a kirakatba teszi a kis fogdmegeket, 
hanem annak is, aki művészi érzékével idehaza 
megcsinálja őket. . . . 

S Z A K I R O D A L O M 
lVyíAGYAR MŰVÉSZET. Négy hónapja, hogy a 
•1*1 Szinnyei-Társaság baráti köre útjára indította 
ezt a folyóiratot s három testes, gazdag szám a 
bizonysága, hogy szegényes művészeti irodalmunk 
hatalmas gazdagodását jelenti ez a Majovszky 
Pál dr. kitűnő szerkesztésében megjelenő folyóirat. 
Míg az első szám vegyes tartalmú essay-ivel és kép-
anyagával azt igyekezett megmutatni, hogy milyen 
témaköröket ölel fel az új folyóirat, addig a második 
szám ünnepi egységbe foglalt hódolat volt Munkácsy 
emlékének. Nemcsak a festő, hanem az ember is 
egyéniségének legmarkánsabb vonalaival bonta-
kozott ki e tanulmányokból, melyeket Csók István, 
Lázár Béla és Rippl-Rónai József szenteltek Mun-
kécsynak. Most megjelent harmadik számában a 
Magyar Művészet még gazdagabb képanyaggal 
és a tartalomnak még az eddiginél is gondosabb 
összevélogatásáva! lepi meg olvasóit. Főhelyen 
Iványi-Grünwald Bélával, a pályája delelőjén álló 
nagy művésznek újabb alkotásait mutatja be a 
folyóirat. Ybl Ervin egy hosszú és alapos tanul-
mányban ismerteti az Operaház keletkezését, azt a 
lassú érlelődést, amellyel a nagyszerű reneszansz-
palota első vázlatrajzaitól valóságos formájáig el-
jutott. Érdekes felfedezésről is beszámol egy cikk 
keretében Csatkai Endre, aki a gyömrői református 
templomban egy Canova-reliefet talált. Párisi napok-
ról Vaszary János ír színes, kedves impressziókat, 
az olasz múzeumokról pedig Elek Artúr figyelemre-
méltó tanulmányt. Lyka Károly az Iparművészeti 
Társulat negyvenéves jubileuma alkalmából méltatja 
tömör összefoglalásban azt a kultúrális munkát, 
melyet Társulatunk egy emberöltő óta kifejt. A 
fiatalabb képzőművész-nemzedék, úgymint eddig, 
ebben a számban is szóhoz jut, a mai magyar 
impresszionista festés és grafika egész álláséról 
tájékoztatást nyújtva. 

ASSZONYI P O M P A címmel jelenik meg ez év 
őszén folyóiratunk kiváló munkatársának, Nádai 

Pálnak legújabb műve, mely összefoglalja a szerző-
nek a női szépségre, a divatra, az ékszerre és 

a fényűzésre vonatkozó történelmi tanulmányait. 
Az egész mű a következő hét fejezetre oszlik: 
Asszonyi pompa. Toalett stílusok. Ékszerek. Parfümök 
esztétikája. Budoárok és Szalonok. Terített asztalok. 
Garderobe-ok mélyéről. Akik olvasták Nédainak 
lapunkban megjelent avatott tollal megírt tartalmas 
cikkeit, nem szorulnak arra, hogy külön bemutassuk 
ezt a jeles esztétikust és hogy nekik művét ajánljuk. 
Egyike ő azoknak a kevés szakíróknak, akiknél alapos 
szakbeli felkészültség párosul az írásművészettel. 
Ezért forgatják oly szívesen és élvezettel Nádainak 
eddig megjelent érdekes műveit s kétségtelen, hogy 
a már sajtó alatt levő legújabb könyve is sok barátot 
szerez neki. Dankó Ödön vállalta a mű illusztrálását 
és rajzait többszínű offset-nyomással sokszorosítja 
a Globus-nyomda. A műből amatőrök részére 40 
darab készül finom papírra nyomva, a szerző és a 
grafikus sajátkezű aláírásával. Ezek a példányok 
félbőrkötésben kerülnek forgalomba. Egyszerűbb 
példányok ára: 150.000 korona. Az amatőr-példányok 
óra 300.000 korona. — Könyvkereskedelemben az 
árak drágábbak lesznek. A szerző maga adja ki 
művét. Ezért az előfizetéseket ő maga intézi el. 
Címe IX., Üllői-út 121. 

AGYAR NÉPMŰVÉSZET cím alatt a Magyar 
1V1 Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályának kiadásá-
ban megjelent első négy mappát lapunk 1924. 8— 10. 
száméba (101. old.) ismertettük és méltattuk. Azóta 
újabb öt mappa jelent meg és pedig Vésett pásztor-
tülkök (Madarassy László dr.), Mézeskalácsok 
(Kemény György dr.), Bodrogközi szőttesek (Ébner 
Sándor dr.). Hímes tojások (Győrffy István dr.) és 
Kalotaszegi varrottasok (Bátky Zsigmond dr.). Az 
újabban megjelent mappák megerősítik az első soro-
zat ismertetése alkalmával kifejezett véleményünket, 
mely szerint igen értékes és nemcsak néprajzi, 
hanem iparművészeti szempontból is nagyjelentő-
ségű kiadvánnyal gazdagítja a Néprajzi Múzeumok 
érdemes tiszti kara a hazai ornamentikára vonat-
kozó irodalmunkat. Várjuk a folytatásét és bízunk 
abban, hogy a tudós szerzők a rendelkezésükre álló 
még fel nem dolgozott gazdag anyagnak minden 
részét épp oly elmélyedő szaktudással és szeretettel 
rendezik majd sajtó alá, mint amilyen lelkesedéssel 
dolgoztak az eddig megjelent sorozatokon. Ipar-
művészeinknek pedig újból felhívjuk figyelmét a 
32—32 lapot magukban foglaló mappákra, melyek 
egyenként is 10 aranykoronáért kaphatók. 

AZ INNENDEKORATION. Koch Sándor darm-
stadti folyóirata, amely nemrég zárta le negyed-

százados tevékenységét, új évfolyaméban is szebbnél-
szebb számokkal kedveskedik olvasóinak. Míg azelőtt 
tisztán csak a lakás belső berendezésének s a 
német bútorművesek alkotásainak bemutatására 
szorítkozott, újabban szélesebb területekre terjesz-
kedik ki. így foglalkozik az új családi házak külső 
és belső architektúrájával, angol s amerikai épí-
tészek s berendezők alkotásaival, azonkívül minden 
olyan iparművészeti ággal, mely a lakáskultúrát 
szolgálja. Most is kitűnően eltalálja azt, hogy mi 
érdekelheti a szakembert és a laikus olvasót, akik 
a rengeteg képanyagból igen bő okulást meríthetnek. 
Okos esztétikai csevegéseken kívül gazdag rovatai 
vannak főleg a bútoripart érdeklő kiállítások s export-
újdonságok ismertetésére. A magas színvonalú 
darmstadti folyóirat negyedévenként 6 aranymárkáért 
rendelhető meg. 



l / " Ü H N E L ERNST. 1SLAMISCHE KLEIN KUNST. 
í Mit 173 Abbildungen und einer Zeittafel. Berlin, 
Richárd Carl Schmidt & Co., 1925. Ez a mű a 
Biblothek für Kunst- und Antiquitaten Sammler cím 
alatt megjelenő gyűjteményes munkának XXV. köte-
tét képezi s kiállítása s a felölelt anyag szakszerű 
feldolgozása tekintetében méltón sorakozik az eddig 
megjelent kötetek mellé. Általános, jórészt tisztán 
történeti alapon mozgó bevezetés után öt fejezetben 
tárgyalja az izlam iparművészetet. Az első fejezetben 
a könyvművészettel, a másodikban a keramikával, 
a harmadikban a fémmunkákkal, a negyedikben 
a kristály és üveggel, az ötödikben az elefánt-
csonttal, a fával és a stukkóval foglalkozik. A 
kéziratok kiállításéra a kaligrafusok, illuminátorok 
és a festők nagy gondot fordítottak. Elsősorban a 
korán másolatain fejtették ki tehetségüket s az itt 
alkalmazott ornamenteket azután más kéziratokon 
is felhasználták. Különös figyelmet érdemel a perzsa 
költemények miniatürfestészete. Nyugat-Turkesztán, 
Perzsia és India udvaraiban az önálló miniatűrök 
— arckép, téjkép, genre, csendélet — a XVI. század 
óta részesülnek különös becsben. Ezeket vegyesen 
kartonra ragasztva gyűjtötték s a lapszéleket nem 
mindig arra hivatott kéz ornamentális, ritkán figurá-
lis motívumokkal díszítette. Ez a szokás Indiában 
a XIX. századig dívott. Sokszor rendszer és ízlés 
nélkül ragasztották egymás mellé a mindenféle 
kezükbe kerülő anyagot. A kéziratoknak külső köntös-
sel való ellátása a könyvkötő feladatát képezte. 
Geometriai motívumokkal és paszomántszerű fonadé-
kokkal ellátott préselt bőrkötések az egész közép-
koron át voltak divatosak. A könyvtáblák díszítése 
idővel mind nagyobb kiterjedést nyer s a fonadék, 
levél vagy lombdísz, állati alakok, arabeszkek el-
foglalják a könyvtábla egész síkját. Figyelmet érde-
melnek a perzsa kötések, melyeknek díszítő motí-
vumai a XVI. században a szőnyegekre is átmentek. 
A XVI. század óta előforduló lakkötéseken nagyobb 
kompozíciókat, vadászjelenetet vagy más udvari 
eseményeket örökítettek meg sötét alapon arany-
és ezüst tónusokban. A keramika az izlam ipar-
művészet leggazdagabb ága. Ásatások folytán a 
keramikai tárgyak száma egyre nő s ezeket a 
technikai és a stílbeli változatos gazdagság jellemzi. 
Csodálatos, mily gyors volt az izlam keramika 
fejlődése s mily nagynak kellet lennie a kereslet-
nek az izlam keramikai luxustárgyak iránt, ha 
ezen a téren még bevitelre is szorultak. Nem csoda 
tehát, ha a formák és az ornamentek szüntelenül 
vándoroltak egyik helyről a másikra. Különösen 
tanulságos, hogy a Kairó melletti romhalomból elő-
került keramikai töredékek között izlam fajánsz, 
mór majolika, kínai porcellán mellett keresztény 
országok produktumaira is akadunk. A befolyás 
keletről nyugatra terjedt s különösen Perzsia játsza 
e téren a középkoron át a vezető szerepet, mely 
ismét Kelet-Ázsia befolyás alatt állott. Az izlam 
keramikai luxustárgyakra nézve jellemző a fénykép-
festészet, mely a középkor végéig Perzsiától Spanyol-
országig volt divatban. Miután az izlam keramikai 
tárgyak ma a gyűjtés kedves objektumait képezik, 
szerző nyomatékosan hívja fel figyelmünket a 
hamisításokra, amelyeket sokszor a leggyakorlottabb 
szem sem vesz észre. Az arany- és ezüsteszközök 
használatát a vallás tiltotta s ez arra indította a 
fémmunkákkal foglalkozókat, hogy a nem nemes 
anyagból készült tárgyakat művésziesen feldolgoz-
zák. Nagy mesterei voltak a tausirozásnak. Fő-
képpen a bronzplasztikában és bronzreliefben jeles-

kedtek. Arany- és ezüsttárgyak a ritkaságok közé 
tartoznak, zománc csak a kardok és tőrök markola-
tain és tokjain fordul elő gyakrabban. A fegyver-
gyűjtőkre való tekintettel külön fejezetben tárgyalja 
a fegyverek különféle fajait. A régi fegyvereket korán 
utánozták s ezen a téren sok a hamisítás. A magyar 
és orosz fegyverek sokáig állottak perzsa befolyás 
alattéskellő szakértelem nélkül keleti eredetidarabok-
kal cserélhetők fel könnyen. A kristályból készült 
tárgyak, melyek templomi kincstárakban és mű-
gyűjteményekben őriztetnek, a 970—1170. évekből 
valók. Különböző minőségűek és nagyságúak, de 
mindig egy darabból valók s keleti montirozással 
vannak ellátva. Az anyag drágasága folytán a gyűjtő 
biztosítva van a hamisítással szemben. Az üveg-
gyártás terén Egyptom és Szíria már az ókorban 
vezető szerepet töltött be s azt a keresztény periódus 
alatt is megtartotta. A gyűjtőnek óvatosnak kell 
lennie, mert Keleten nagy routine-nel hamisítják az 
üvegtárgyakat. Elefántcsontból kard- és tőrmarkolato-
kat, ékszertartó szekrényeket, tokokat, kürtöket, sakk-
figurókat készítettek az izlam országaiban s ezeken 
kívül még ajtókon, szószékeken és más famunkókon 
is gyakran veszik igénybe. A fa művészi feldolgozá-
sára leginkább ajtókon, szekrényeken, ablakokon, 
erkélyrácsokon, szószékeken és a korén polcain 
kínálkozott alkalom. A stukkórelief különösen Perzsia 
és Kis-Ázsióban volt honos. Az idő átszámításéval, 
az izlam művészet nyilvános gyűjteményeinek és 
az irodalmi termékek felsorolásával s egy bő regis-
terrel fejezi be szerző művét. Kühnel alapos szak-
értelemmel megírt műve, tekintettel arra, hogy az 
izlam művészet iránt érdeklődők és gyűjtők széma 
mindjobban szaporodik, nagy érdeklődésre tarthat 
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számot. Sz. L. 

BOSSERT, H. TH. DAS ORNAMENTWERK. Eine 
Sammlung angewandter farbiger Ornamente und 

Dekorationen. 120 Tafeln in vielfarbigem Offset- und 
Buchdruck. Mit einem Geleitwort von Ottó von Falke. 
Berlin, Ernst Wasmuth, 1924. — Az eddig megjelent 
ornamentikáról szóló nagy művekkel szemben, 
melyek az ornamentikét a történeti stílusok szerint 
tárgyalják, Bossert a mai kor művészi szükségleteire 
való tekintettel, egy eddig kiaknázatlan s nem eléggé 
méltatott anyagot bocsát az ornamentikával foglal-
kozók vagy aziránt érdeklődők rendelkezésére. Az 
impozáns mű gazdag és változatos anyagát nagy-
részben a berlini állami múzeumok szolgáltatták. 
A bemutatott tárgyakon és töredékeken a praehis-
torikus, a kő- és bronzkor, a minosi és mykenei 
kultúra, Európa északi, keleti és déli népeinek 
jelentősebb népművészeti, Egyptom, Afrika, Ázsia, 
az észak- és délamerikai népek ornamentikája vonul 
végig a szemlélő előtt. Bossert tudta, hogy mennyit 
veszít az ornamentika értékéből, ha azt elkülöníti 
a tárgytól, melyen az megjelenik, azért igen helyesen 
nem másolja le csupán az ornamentikét, mint az 
eddig szokásban volt, hanem azzal együtt mutatja 
be. Ennek az új műnek jelentősége elsősorban az 
anyag gazdagságában és újdonságéban rejlik, másod-
sorban pedig a közlés módjéban. Minden bemutatott 
tárgyról előbb fénykép készült, hogy azt természet-
imen tüntesse fel, a fényképet azutén aquarellel ki-
színezték s így lehetővé vált, hogy a nyomtatásban 
az ábrázolt tárgy az eredetit hűen adja vissza. A 
nyomás az összes megkívántató technikai eszközök 
igénybevételével történt. Miután szerző csak színes 
ornamentikét akart közölni, természetes, hogy sok i 
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jellegzetes ornamentikái motívum, mely nem volt 
színes, elmaradt. A motívumok kivélasztásánál 
nagy gonddal, körültekintéssel járt el, a praktikus 
használhatóság, a célszerűség lebegett szeme előtt. 
Hogy az ornamentikái motívumok ismétlését el-
kerülje, sokszor tipikus és fejlődéstörténeti szem-
pontból jelentős motívumok közlésétől el kellett 
tekintenie. A mű becses adatokat tár a történészek 
és ethnológusok elé is. A különféle motívumok 
vándorlásának és elterjedésének a megállapítása 
nem tartozik a könnyű feladatok közé. Sok meg-
fejtetlen probléma jelen mű alapján megoldást nyer. 
így megállapíthatjuk, hogy a hethiték ornamentjei 
Cypruson keresztül kerültek az észak-afrikai berberek-
hez, továbbá, mint terjedtek el a Földközi - tenger 
népeinek ornamentjei az ókorban Afrikában és 
Kelet-Ázsiában. A 120 táblához csatolt magyarázat 
rövid, csak általános tájékozást nyújt, amennyiben 
nem állt módjában szerzőnek minden tárgy jelleg-
zetességét és korét megállapítani, de főbb vonósai-
ban kielégítő. Hogy behatóbb kutatók szómára a 
kutatás munkáját megkönnyítse, zárjelben utal a 
múzeumok leltári számára. Bossert a fősúlyt az 
ornamentikái motívumok közlésére fektette s azért 
az egyes táblákon különféle méretben egyesített 
tárgyak és minták méreteinek megjelölését mellőz-
hetőnek vélte, a technikára azonban Iegtöbbnyire 
felhívja figyelmünket. Az áttekintés megkönnyítésére 
szolgál a tárgy- és névmutató. Az ornamentika 
irodalma Bossert művével egy elsőrendű munkával 
gazdagodott. Haszonnal fogja azt tanulmányozni 
nemcsak az iparművész, kinek fantáziájára a 
praehistorikus, a primitív népek és a népművészet 
ősrégi ornamentikái motívumai termékenyítő hatás-
sal lesznek, hanem a művészettörténelemmel foglal-
kozó is, kinek ismereteit jelentékenyen fogja gyarapí-
tani ez a mű. Sz. L. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖRÉBŐL 

AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1925. 
május 26-án tartotta a M.Tud. Akadémia termében 

a XL. rendes közgyűlését Alpár Ignác elnöklésével. 
Jelen vannak: Szablya Frischauf Ferenc és Seenger 
Béla alelnökök, Jungfer József, Szablya János, Nagy 
Sándor. Schóber József, Hosszú István, Bartóky 
József, Fischer Zsigmond, Lakatos Artúr, Menyhért 
Miklós, Ágotái Lajos, Nádler Róbert, Vig Albert, 
Hauswirth Ödön, Kovács Erzsébet, Faragó Ödön, 
Kulcsár Sándor, Grabovieczky Leon, Ybl Ervin, 
Kiss Ferenc, Kölber Dezső és Horváth Béla vál. 
tagok és a társulat 82 tagja. 

Az elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítja, 
hogy a közgyűlést az alapszabályok rendelkezésének 
megfelelő módon hívták össze, továbbá, hogy a 
megjelent tagok kellő számban vannak jelen s 
ennélfogva a közgyűlés határozatképes. A jegyző-
könyv hitelesítésére felkéri Ágotái Lajos és Vig 
Albert társulati tagokat. 

1. Györgyi K. igazgató bemutatja a választmány 
jelentését a társulat 1924. évi működéséről. 

Hauswirth Ödön javaslatára közgyűlés a jelen-
tést felolvasottnak veszi, mert szószerint meg-
jelent a Társulat hivatalos lapjában. 

A jelentéshez 
Karácsonyi Géza szólal föl, aki hosszabb meg-

okolással javasolja, hogy a Társulat vegye ismét 
munkaprogrammjába a vidéki kiállítások rende-
zését. 

Elnök utal arra, hogy a háború előtt a Társulat 
több vidéki kiállítást rendezett s hogy a vezetőség 
teljesen tisztában van a vidéknek a Társulat 
akcióiba való belekapcsolásónak jelentőségével. 
Ezért — amint a körülmények engedik s ha a 
vidéki városok társadalma is támogatja a Társulat 
törekvéseit — a Társulat is folytatni fogja vidéki 
akcióját. Ezek után felteszi a kérdést, hogy tudo-
másul veszi-e a közgyűlés a választmány jelentését. 

A közgyűlés közfelkiáltással tudomásul veszi 
a választmány jelentését. 

2. Az igazgató felolvassa a számvizsgálók jelen-
tését a Társulat számadásainak megvizsgáláséról. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 
választmánynak az 1924. évre megadja a fel-
mentést. 

3. Az 1925. évi költségelőirányzatot a közgyűlés a 
Magyar Iparművészet 1925. évi 3—5. száméban 
megjelent igazgatóségi javaslat értelmében egy-
hangúlag állapítja meg. 

4. Az igazgató felolvassa 30 tagnak írásban beadott 
következő indítványét: 

Társulatunk életében mindig akadtak érdemes 
férfiak, kik bölcs tanácsaikkal, áldozatkész-
ségükkel, befolyásukkal és önzetlenül teljesített 
munkájukkal hathatósan támogatták törekvé-
seinket. Ezeknek köszönjük az eredményeket, 
melyekre ma, 40 esztendős munkásságunkról 
szóló beszámolónkon joggal hivatkozhatunk. 
Illő tehát, hogy mai nagy ünnepünkön meg-
emlékezzünk róluk és hálánkat méltó formában 
fejezzük ki. Ezért az alólírt 30 tagtársam kérel-
mére és megbízásából javasolom, hogy a Tár-
sulat felvirágozésáért 20 évi alelnöki, illetve 
elnöki tevékenységével szerzett elévülhetetlen 
érdemeinek hálás elismerése jeléül szeretett 
elnökünket, Alpár Ignác professzor úr őméltó-
ságát válasszuk meg a Társulat tiszteletbeli 
elnökévé azzal a kéréssel, hogy vegyen részt 
ezentúl is a Társulat munkájában s biztosít-
sunk neki mai határozatunkkal jogot, hogy mint 
a Társulat igazgatóságának és minden bizott-
ságának örökös tagja, felszólalási és szavazati 
joggal valamennyi ülésen részt vehessen. Java-
solom továbbá, hogy válasszuk meg a Társulat 
tiszteletbeli tagjaivá: Lukács György v. b. 1.1. úr 
őnagyméltóságét, az Orsz. Magyar Képzőművé-
szeti Társulat elnökét a hazai képző- és ipar-
művészet körül szerzett érdemeiért; Matlekovics 
Sándor v. b. t. t. úr őnagyméltóságét a hazai 
ipari érdekek, általában pedig közgazdaságunk 
fejlesztése körül szerzett érdemeiért, végül 
Szterényi József báró v. b. t. t. úr őnagy-
méltóságét az iparművészet, ipari oktatás, házi-
ipar, általában pedig szinte a közgazdaságunk 
fejlesztése körül szerzett érdemeiért. 

Ajánlom tagtársaim indítványát elfogadásra 
a t. Közgyűlésnek. 

A közgyűlés a felolvasott indítványt lelkes 
éljenzéssel fogadja s minthogy az elnök kérdé-
sére, vájjon van-e valakinek észrevétele az 
indítvány ellen, senki nem jelentkezik, az elnök 
a javaslatot elfogadottnak jelenti ki. 

H 
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5. A mandátumuk lejárta miatt megüresedett 

elnöki, választmányi és számvizsgálói tisztségeket a 
közgyűlés a Hauswirth Ödön által előterjesztett jelölő-
bizottsági javaslat szerint közfelkiáltásra a következő-
képpen tölti be: 

elnök: Bánffy Miklós gróf. Választmányi tagok: 
a) tervezők: Grabowieczky Leon, Gróh István, 
Kölber Dezső, Ligeti Miklós. Nádler Róbert; 
b) műiparosok: Jungfer József, Kulcsár Sándor, 
Lingel Károly, Róth Miksa, Mattyasovszky Zsolnay 
Tibor; c) műbarátok: Ágotái Lajos, Krausz Simon, 
Majovszky Pál dr., Petrovics Elek dr., Vig Albert; 
számvizsgálók: Bőhm Béla, Ország Róbert, Pap 
József, Pongrácz János, Szőnyi László dr. 

A közgyűlés az elnök éltetésével véget ér. 

P A L Y A Z A T O K 
REKLÁMLAPRA hirdetett pályázatot a miskolci 

Deichsel A. sodronykötélgyár megbízáséból az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat. Apályázat 
bírálóbizottsága a július hó 28-án tartott ülésén hatá-
rozott a beküldött pályaművek felett és az első három-
milliós díjat Hollós Endrének, a második másfél-
milliós díjat Nagy Kálmánnak ítélte oda. Félmillió 
koronáért megvásárolták Amberg József és Jantschi 
Béla pályaművét. Valamennyi pályaterv nyolc napig 
ki volt állítva az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat tárlatán. 

ELDŐLT HADI E M L É K M Ű - P Á L Y Á Z A T . SOPRON 

városa a világháborúban elesett hős soproniak 
emlékének megörökítésére szánt emlékműre nyilvá-
nos pályázatot hirdetett, mely fölött folyó évi június 
hó 25-én döntött a Thurner Mihály dr. polgármester 
elnöklésével megalakult bírálóbizottság. Ebben a 
Magyar Országos Képzőművészeti Tanácsot Kertész 
K. Róbert h. államtitkár, az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulatot Györgyi Kálmán igazgató, a 
Képzőműv. Társulatot pedig Gách István szobrász-
művész képviselte. Negyven művésztől 53 pályaterv 
érkezett be s ezek közül az első díjat a bizottság 
Markup Béla plasztikus mintájának, a második 
díjat Vass Viktornak, a harmadik díjat pedig 
Ohmann Bélának ítélte oda. A megbízás megadását 
Sopron városénak tanácsa, függetlenül a bírálóbizott-
ság döntésétől, magának tartotta fenn. 

IN M E M Ó R I Á M 
KÉMÉNDY JENŐ. Az Iparművészeti Társulat szín-

padművészeti kiállításán az apró makettek felett, 
melyek elé finom fátyolfüggönyt feszítettek a szerelők, 
halkan és szomorúan pislognak az apró mignon-
égők. A Mályvécska királykisasszony kacsalábon-
forgó várkastélya csendes ólomba borult. A Balatoni 
rege tava, a rajnai sellők, a kalotaszegi paraszt-
házak, az egész színpadi mesevilág gyászba borult. 
Kéméndy Jenő, aki annyi zseniális ötletet, gyermeki 
hitet, szépművészeti finomságot álmodott bele az ő 
színpadi világába, a legrejtelmesebb fátyolfüggöny 
mögött örökre eltűnt. A világ, kivélt a mai nemzedék 

jóformán csak e varázslatos és gazdag pompájú 
operaházi és nemzetiszínházi díszletei révén ismerte 
őt. Ezek mindegyike a szenzáció erejével hatott a 
színpadon s kivált a Wagner-díszletek révén messze 
földön híressé tették Kéméndy nevét. De azok, akik 
régebbtől fogva ismerték művészetét, ugyanakkora 
— ha nem nagyobb — tisztelettel nézték festészetét 
is, mely a kilencvenes évek tárlatain s azontúl 
is sok gyönyörűséget szerzett a műbarátoknak. 
A müncheni iskola, melyben fiatalkora akadémiai 
tanulmányait végezte, mély nyomokat hagyott ecset-
jén. Alakjainak, genre-figuráinak és régies interieurjei-
nek, melyekbe a gáláns és kedves gavallérokat, 
tudósokat, papokat és szalonhősőket helyezte, sok 
barátjuk volt, akik főleg a miniatűr-finomságok és 
a részlettanulmányok festőjét szerették benne. Mikor 
az Operaház színpadtechnikai felügyelője lett, min-
den figyelmét a színpadművészeti reformoknak 
szentelte, de finom ízlése egy percre sem tagadta 
meg magát. Nemcsak jeles művész és vaskezű 
rendező, hanem egy melegszívű egész ember tűnt 
el vele a magyar közélet teréről, mikor hatvanötéves 
korában június hó 25-ikén hosszú betegsége után 
meghalt. 

K I Á L L Í T Á S O K 
AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 

^ JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSÁNAK előkészületei már 
annyira haladtak, hogy a kiállítási bizottság szep-
tember hó 26-dikára kitűzhette a kiállítás ünnepélyes 
megnyitását. A kilenc teljesen berendezett művészi 
intérieurben szereplő tervező művészeken és iparo-
sokon kívül a tárlaton résztvesznek a különböző 
iparművészeti ágak reprezentánsai is. Ezért a kiállí-
tás a Társulatnak az Andrássy-úti régi Műcsarnok-
ban levő földszinti helyiségein kívül az emeletnek 
három termét is fogja elfoglalni. Amidőn felhívjuk 
t olvasóink figyelmét a készülő igen érdekesnek 
ígérkező kiállításra, kérjük őket, hogy ismerőseiket 
a kiállítás megtekintésére buzdítani szívesek legyenek. 
ATársulat tagjai tagsági jegyük felmutatásával ingyen 
tekinthetik meg a kiállítást. Nemtagok személyenkint 
10.000 korona belépődíjat fizetnek. 

A HAZAI IPARMŰVÉSZETI OKTATÁST bemutató 
kiállítást, melyen az Iparművészeti Iskolán kívül 

a Képzőművészeti Főiskola, a Székesfővárosi Ipar-
rajziskola, a Budapesti Állami Nőipariskola, az ipari 
szakiskolák és az iparostanonciskolék egy része 
fognak szerepelni, október hó 11-én nyitják meg az 
Iparművészeti Múzeumban. 

PLAKÁTKIÁLLÍTÁS. Az Iparművészeti Múzeum 
nagycsarnokában, az időszakos kiállítások helyi-

ségében egy nagyarányú plakétkiállítás nyújt át-
tekintést az érdeklődőknek az utolsó pár esztendő 
nemzetközi terméséről. Tömérdek magyar plakát 
mellett osztrák, német, svájci, olasz, francia, angol 
s amerikai nyomtatott reklám sorakozik fel, melyek-
nek azonban — csakúgy mint a mieinknek — ne 
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egyforma a művészi értékük. Érdekes, hogy a 
németek, akik még tíz évvel ezelőtt szinte fölényesen 
vezettek a plakétok versenyében, lassanként le-
maradoznak, éppen úgy, mint ahogy a franciák és 
angolok is. akik mintegy negyedszázad előtt életre 
hívták a művészi plakátot. Minél inkább elmélyül 
a reklámtan a tudományos és tömegpszichologiai 
vizsgálatok részletkérdéseibe, annál mellékesebbé 
válik a plakát művészete. Ebben talán a gyors, 
kritikátlan termelésnek is része van s annak a 
körülménynek is, hogy a hirdetésszolgálatnak ez a 
része éppúgy nagyvállalatok, trösztalakulatok kezébe 
kerül manapság, mint akármely más indusztria. 
Hat-hét tehetséges fiatal művész összeáll és nem a 
művészetük látja ennek a hasznát, hanem a zsebük. 
Ily körülmények közt még mindig a régi jelesek 
plakátjai azok, melyek legalább bizonyos átlag-
színvonalon mozognak. így például Hohlwein Lajos 
plakátjai legalább az erőnek s a gondos meg-
rajzolásnak bizonyságai. Viszont technikailag egyre 
nagyobb és szebb lehetőségeket kapott a plakát a 
litho- és offset-eljárások tökéletesedésével, melyekre 
a kiállításon a müncheni „Kunst im Druck" vállalat 
s az előnyösen ismert zürichi Orell Füssli-cég 
nyújtják a legjobb példákat. 

AZ ÚJ HÁZTARTÁS. Arról, hogy milyen lesz s 
•*»• milyen legyen a szerényebb középosztály s a 
munkás háztartása — cseléd nélkül, technikai segítő-
eszközökkel —, sokat írtak már és sok rajz is készült. 
De bemutatásra a valóságban ezideig csak az idei 
nyáron került a bécsi volt udvari istállókban ren-
dezett „higiénikus kiállítás" keretében. Egész sereg 
„modellakás"-t mutattak itt be, melyek gazdaságos 
térkihasználás, egyszerűség és tisztaság szempont-
jából példaadók lehetnek. Hogyan lehet a lakószoba 
egyúttal hálószoba is; milyen a jó modern konyha 
a legkisebb konyhafülkétől a villamosáramú nagy-
üzemi konyháig; amerikai rendszerű gőzmosás ott-
hon ; ezek s ilyenek voltak a jelzett modellek. Külön 
csoportban mutatták be a „mezőgazdasági lakás és 
háztartás" higiéniáját s egypár igen érdekes példa 
keretében bemutatták azt is, hogy milyennek kell 
lennie a terített asztalnak a huszadik században. 
A kiállításnak nagy sikere volt. 

KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS MÜNCHENBEN. 1888-

ban történt, hogy a Münchenben rendezett gép-
kiállítás alkalmával a csendes Isar-parti Athén 
utcáin egyszerre csak megjelent hatalmas pöfögéssel 
és ropogással egy gépkocsi. Ahogy zihált, füstöt 
fújt és emberek tömege szaladt utána, a láttára 
megvadultak a lovak és egyéb állatok. Nosza a 
rendőrség sietve betiltotta a járatását. Ez volt az 
első Benz-kocsi München utcáin. Azóta harminchét 
év telt el s most, hogy Németország legnagyobb 
közlekedési kiállítását mutatják be a háromszázezer 
négyzetméter nagyságú területen, bizony erősen meg-
változott a nagyvárosok képe. Óriási csoportokba 
foglalták a kiállítás anyagét. Egyik főcsoport a kis-
és nagyvasútak összes látnivalóit mutatja be. A 
másik az utca képébe illeszkedő motoros és nem 
motoros közlekedő eszközök technikáját egyesíti. 
Harmadik főcsoportja a vízi közlekedés mai nagy-
szerű állapotáról számol be. A negyedik a levegő 
összes járműveit felöleli a ballonoktól a légi és 
vízi repülőkig. Az ötödik főcsoport a posta, távíró 
és távbeszélő minden erényét és hibáját bemutatja. 
A hatodik főcsoport az úgynevezett „egyetemes 
kérdések"-et öleli fel s ennek keretébe tartoznak a 

tudományos képzés, a pszichotechnika, a reklám, a 
film, a ruházat stb. problémái és megoldásai. Általá-
ban kevés kiállítás volt még a német földön, mely 
akkora szervezőkészséggel és olyan gondos — 
mindenre kiterjedő — figyelemmel készült, mint 
a mostani müncheni kiállítás. 

KIÁLLÍTÁSOK NYARA NÉMETORSZÁGBAN, 
í v Mialatt a franciák egész erejüket egyetlen kiállí-
tásnak, a párisi iparművészetinek érvényesülése érde-
kében vetették latba, a németek úgyszólván min-
den nagyobb városukban csináltak ezidén egy-egy 
helyi jellegű s főleg az idegenforgalom, vagy egy 
gazdasági szakma fellendülését célzó kiállítást. Jelen-
tőség és ünnepélyesség dolgában a kiállítások közt 
a rajnai tartomány ezeréves fenállását ünneplők 
vezetnek. így például a Mainz városában rendezett 
kiállításnak fődíszei azok a pavillonok, melyekben 
a híres Guttenberg utáni könyvművészetet és a régi 
patricius-csalódok birtokában levő antik műkincseket 
mutatják be. Grafika és régiségkultusz mellett azon-
ban Mainz rózsáiról is híres, amiért is kertészeti 
kiállítással, sőt egy egész ünnepi hétre való szóra-
kozásokkal (kocsikorzó, hangversenyek, rajnai hajó-
ünnepek) is kedveskednek azoknak az amerikai s 
egyéb vendégeknek, akik a különféle kongresszusok 
idejére odautaznak. Ugyanakkor a közeli Aachen-
ben modern egyházművészeti kiállítás nyílt meg, a 
sokféle képzőművészeti, grafikai kiállításokon kívül. 
A kiállítások legnagyobbrésze azonban ez évben is 
inkább építészeti és lakásberendezési jellegű s főleg 
a német kislakásépítés propagandáját szolgálja. Ilyen 
a drezdai kiállítás, mely hét csoportban a lakóház 
egész történetét felvonultatta. Ilyen a berlini építő-
ipari kiállítás, mely a sport- és filharmonikus-palo-
tában volt elhelyezve. Az esseni kiállítás azért igen 
nevezetes, mert a Ruhrvidéknek. tehát a kislakás-
építésben legfejlettebb zónának haladásót mutatja 
be a munkáslakóházak külső és belső architektúrájá-
ban. De mindezeknél nagyobbarányúnak ígérkezik 
az a kiállítás, melyet a jövő év nyarára terveznek 
Lipcsébe, amikor is egy „Otthon és technika" című 
kiállításon mindazt be fogják mutatni, amivel a 
mai technika az emberi lakás kultúráját nagyváros-
ban, bérházban, kislakásban stb. jobbá és könnyebbé 
tudta tenni. Ez a kiállítás nagy eseménye lesz a 
német művészetnek is. 

K Ü L F Ö L D 

SZÍNES LEPEDŐK. AZ a nagy színszeretet, mely 
a mai egész lakásberendezést jellemzi, az ágyat 

is teljesen átformálja. Külföldi iparművészek ma 
már az ágynemű színével is számolnak, mikor egy 
hálószobát megterveznek. Most azt olvassuk, hogy 
nagyobb külföldi cégeknél megjelentek a színes ágy-
lepedők. Crepe de chine anyagból készülnek, varrás 
nélkül és mintegy harmincféle színárnyalatban. Aki 
akarja, a hálószobája színét is kiválaszthatja, vagy 
pedig annak a kiegészítő színét. 

REKLÁMOK HAZÁJA. A reklám igazi hazája 
tudvalevőleg volt és marad Amerika, amelyen való-

ságos főiskolai tárgyként kezelik a reklámtant. De ma 
már az amerikai reklám sem az a nyers és szokványos 
hirdetési formula, mely beéri egy árúnak s a cégei-


