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folyó év február hó 8-án 
volt 40 éve annak, hogy 
az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat Trefort 
Ágoston elnöklete alatt 
megalakult. A Társulat 
mostani vezetősége a jubi-

leumot — mint ismeretes —• május hó 
26-án díszgyűléssel ünnepelte, de ezen-
felül még jubiláris iparművészeti kiállí-
tással is hangsúlyozni kívánta a 40 éves 
működés jelentőségét. Kedvezőbb körül-
mények között bizonyára nagyszabású ki-
állítás rendezése jött volna szóba, melyen 
bemutatták volna az elmúlt 40 év magyar 
iparművészetének néhány mestermunkáját, 
azonban a mostani viszonyok között ilyen 
arányú kiállításra gondolni sem lehetett. 
Majd talán a Társulat fennállásának 50 éves 
fordulója alkalmából láthatunk ilyen tárlatot, 
most azonban meg kell elégednünk a jelen-
legi iparművészeti termelésünket reprezen-
táló kiállítással. Szerencsére már az utóbbi 
is visszatérést jelent a régebbi, boldogabb 
évek iparművészeti tárlataihoz, melyeken 
teljesen megoldott szobaberendezéseket lát-
hattunk. Egyes önálló bútordarabok mellett 
a mostani kiállításon is egységes intérieurök 
sorakoznak egymás mellé, példát nyújtva a 
művészi lakás számára. A régi Műcsarnok 
rendelkezésre álló helyiségeit vendégfalak 
közbeiktatásával művészi módon átalakítot-
ták és kellemesen ható, barátságos szobákká 
varázsolták át. Minden egyes helyiséget 
iparművész-tervezőink önállóan, a bútor-
zattal egységes stílusban képezték ki. Falak, 
ablaknyílások, mennyezetek, fűtőtestkikép-
zések mind egy-egy harmonikus egészbe 
csendülnek össze. 

Ez a kiállítás főképpen azért nevezetes, 
mert beszámolót jelent iparművészetünk 
mostani állapotáról. A háborús és az utána 
következő devalvációs évek rendkívüli kárt 
okoztak iparművészetünknek. Különösen a 
legfontosabb iparművészeti ág, a bútoripar 
szenvedett sokat a gazdasági és vagyoni 
eltolódások következtében. Az új gazdagok, 
hogy társadalmi állásukat külsőleg be-

patinázzák, történelmi stílusú bútorokkal, 
jobbára ezeknek ízléstelen és agyondíszített 
utánzataival vették körül magukat és inkább 
a háborús konjunktúra idejében felbur-
jánzott aukciókon vásároltak, mint ipar-
művészeink műhelyeiben. Ez az állapot 
arra késztette bútoriparosainkat, hogy túl-
nyomóan a régi stílusú bútorok szolgai 
utánzására adják magukat. Technikailag 
bámulatos kivitelű, berakott és faragott 
szekrények, asztalok és egyéb bútorok 
készültek Budapesten, melyek megmunká-
lás dolgában sokszor a régi francia, angol 
vagy holland termékekkel is fölvehették a 
versenyt, a lakásokat gyönyörűen díszítették, 
de egyben a modern magyar iparművészet 
hamisfényű ragyogásának voltak csalóka 
ékkövei. 

Ez az állapot külföldön is fennállott, 
azonban az iparművészet itt mégsem volt 
olyan tespedésre kárhoztatva, mint nálunk. 
Kedvezőbb gazdasági és politikai viszonyok 
teret engedtek az önállóbb és merészebb 
próbálkozásoknak. Szerencsésebb orszá-
gokban nem keverték össze a művészi 
újításokat a politikai forradalmosítással. A 
túlmerész, vad igyekvések különben is t 
kérészéletűek, de szükégesek arra, hogy j 
leszűrődve, az értékes eredményeket meg-
érleljék. Láthatjuk ezt a germán és a 
skandináv népeknél, melyek már kétség-
telenül dicsekedhetnek új építőművészi és 
iparművészeti korstílussal. Mialat t mi csak 
az expresszionizmusnak szertelenségeit os-
toroztuk a festészetben és a szobrászatban, 
azalatt az expresszionizmus a díszítő- t 
művészetekben, különösen Németország- J 
ban és Ausztriában, meglepő stílusered- j 
ményeket ért el. A természettől való ! 
elvonatkozásoknak, a játszi fantasztikumok-
nak, a kifejező és exotikus raffináltsággal át-
itatott primitívségeknek hangsúlyozásában 
ráeszméltek a barokkal és rokokóval való 
rokonságra és ezekhez a történelmi stílusok-
hoz kapcsolódva, ízlésben megnemesedve, 
kifejlesztették a modern expresszionista 
díszítő és iparművészeti stílust. A modern 
expresszionista díszítővonal, a tárgyak 
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kontúrja már közvetetlen rokonságban van attól, ha ehhez az egyedül kialakult kor-
a barokk- és rokokó-görbékkel, hajlatokkal, stílushoz csatlakozunk. A múlthoz kap-
csak összetétele merészebb, izgatóbb a csolódó expresszionizmuson belül a hazai 
réginél. Az új díszítő-stílus vonalának lágy népies motívumokat is eredményesebben 
görbéit éles szögben megtört rövid egye- lehet majd érvényesíteni, 
nesek tagolják, melyek a régi rokokó- A magyar iparművészetben és a mos-
kontúrok görbületei, csigavonalai helyére tani kiállításon ezt a fölfogást legerősebben 
léptek. A formák szerves kapcsolata most Kozma Lajos művészete képviseli. Alko-
nem érdekli a tervezőket, a szerkezeti tásaiban (készítette Kozma Károly) az ex-
vonalak prnamentális díszgörbékké alakul- presszionista artisztikum igen hatásosan 
tak át. Úgy ülnek sokszor egymáson az érvényesül. Szemmel láthatóan azon igyek-
egyes tagok, mint a kaktusz levelei, máskor szik a művész, hogy műveinek magyaros 
meg a síkdíszítésben a képletek össze- jelleget kölcsönözzön. Ez az akarása ugyan 
függéstelenül rajzanak egymás mellett, még nem egészen eredményes, inkább csak 
Mindez azonban — különösen együttesé- apróbb részletekben nyilvánul, de jelenléte 
ben — művészi hatást vált ki. feltétlenül megállapítható és elismerést ér-

Tagadhatatlan, hogy a germán országok- demel. Iparművészeti alkotásain emellett 
ban kifejlődött iparművészeti és dekoratív meglátszik a művész fejlett grafikájának 
expresszionizmus jelenleg az egyedüli kor- hatása, bútorainak körvonalai épp azért 
stílus. Egyedül ennek van ereje egységes, néha szinte kaligrafikusak. Szekrényei, vit-
összefoglaló megoldásokra, melyekben rinjei egyébként kiválóbbak, mint ülő bú-
minden részlet harmonikusan kapcsolódik torai, melyeknek formái kissé keresettek, 
egymáshoz. Sem a francia, sem az olasz, Ugyancsakazexpresszionista felfogástvallja 
sőt az újabb angol iparművészeti próbál- magáénak Gróf József és Kaesz Gyula, 
kozások sem vehetik föl ezzel a versenyt. Az előbbinek szalonja (készítette Faragó 
Mi lehet most a feladata a magyar ipar- és Gróf) a hozzávaló falakkal és műtár-
művészetnek ezzel az eredményes és gyakkal igen vonzó intérieur. Kaesz Gyula 
lehiggadt dekoratív expresszionizmussal hálószobabútorai ugyan művésziek, de a 
szemben? kényelmes ágyat és szekrényt kivéve, túl-

A magyar iparművészet kétségtelenül ságosan mesterkéltek. A fal és bútorok 
nem folytathatja ott, ahol a háború előtt tónusa sem egyezik egymással. Viszont 
abbahagyta. Azóta külföldön nagyot halad- igen sikerült alkotása Kaesznek az I. eme-
tak és a mi iparművészetünk a mostoha leten lévő festett szekrény. Ezek a salzburgi, 
körülmények miatt — technikai kiválósága délbajor vagy tiroli népies barokkbútorokra 
ellenére is — bizony elmaradt. A nép- emlékeztető almáriumok magyaros motí-
művészettel való fölfrissítés sem hozta meg vumokkal még bizonyára művészi meg-
a várt eredményeket. Háború előtt ezen az oldásokra vezetnek. 
alapon ugvan néhány eredeti alkotás jött Külön csoportba tartoznak a többi in-
létre, de ezeknek sem volt továbbfejlődési terieurök. Ezeknek tervezői az expresszio-
képességük. A háború utáni hasonló pró- nizmustól már függetlenebbül gondolták 
bálgatások pedig még kevésbé elégíthet- el bútoraikat. Menyhért Miklós az angol 
tek ki bennünket. Bizonyára csak elő- Adams-stílus egyéni és modern értelme-
nyös lehet a stílusválságban lévő magyar zése révén ért el igen figyelemreméltó ered-
iparművészetnek, ha az előbb jellemzett, ményt. Ebédlője (készítette Jakab Gyula) a 
lehiggadt és a múlthoz kapcsolódó kor- kiállításnak talán leghiggadtabb és leg-
stílushoz csatlakozik. Ennek jellegzetes előkelőbb bútorgarnitúrája. Előkelő hatású 
artisztikumán keresztül könnyebben remél- Tóth Gyulának intárziákkal pazarul díszí-
heti, hogy művészi és többé-kevésbé tett úriszobája (készítette Houba Antal és 
önálló stílushoz juthat. Annak idején a fia). Lakatos Artúr nőiszalónjának (készí-
XVIII. században is szinte az egész világ tette Mayhen Ferenc asztalos és Pauncz és 
átvette a francia ízlést, melyet azután min- Kovács kárpitos) modernsége a sikerült 
denütt egyénien nemzetivé alakítottak át. intarzián kívül inkább csak a bútorokon 
Most sem szabad ezt a lehetőséget eluta- alkalmazott aranyos faragványokban rejlik, 
sítanunk. Ezúttal nem a franciák, hanem Bodon Károly halljának artisztikuma pedig 

| a germánok diktálják az ízlést az ipar- bútorain (készítette Grossmann Ármin) kívül 
! művészet terén és mi csak jót várhatunk a lépcsős helyiség festői formáján alapszik. 
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Magy. Kir. Képzőművészeti Főiskola. Iparművészeti rajz. Tanár : Megyer Antal. 
Königl. Ung. Hochschule für Bildende Künste. Kunstgewerbliches Zeichnen. 

Académie Royale Hongr. des Beaux Arts. Dessin décoratif. 161 
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i n r v Budapesti Állami Nőipariskola. Ú. n. elefántcsonthímzés. A felsőt Rucsinszky Anna, az alsót Kovács Erzsébet tervezte. 
1 Budapester Staatl. Frauenindustrieschule. Sog. Elfenbeinstickerei. • École de Jeunes Fiiles á Budapest. Broderies dites „á l'ivoir". 



Budapesti Állami Nőipariskola. Hímzett legyező és kendőszéle. A felsőt Rucsinszky Anna, az alsót Kovács Erzsébet tervezte. 
Budapester Staatliche Frauenindustrieschule. Fácher und Shawlende mit Zwirnstickerei. 

École de Jeunes. Filles á Budapest. Éventail et shale brodés. 
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164 
Budapesti Állami Nőipariskola. Tüllapplikációs párnák. 

Budapester Staatliche Frauenindustrieschule. Polster mit Tüllapplikation. 
École de Jeunes Filles á Budapest. Coussins Application. Battiste sur tulle. 



Budapesti Állami Nőipariskola. Hímzett párnák. Tervezte Kovács Erzsébet. 
Budapester Staatliche Frauenindustrieschule. Gestickte Polster. Ecole de Jeunes Filles á Budapest. Coussins brodés. 



Székesfővárosi Iparrajziskola, faipari szakosztály. Szalonszekrény. Tanár Megyer Antal. Szakoktató Holecz Ferenc. 
Hauptstádtische Gewerbezeichnenschule. Klasse für Holzindustrie. Kabinetschrank. • École Communale du dessin industriel. Cabinet en noyer. 



Székesfővárosi Iparrajziskola. Szemelvények a grafikai osztály (tanár: Megyer Antal) és a textilosztály (tanár: Lakatos Artúr) munkáiból. 
Kommunáié Gewerbezeichnenschule Budapest. Schülerarbeiten der Grafischen- und der Textilklasse. 

École Communale du dessin industriel. Compositions des éléves de la section graphique et de la section textile. 



Székesfővárosi Iparrajziskola. Tanítványmunkák a kerámiai osztályból (tanár: Vértes Rezső) és az ötvösosztályból (tanár: Bentheim Artúr, 
szakoktató: Gábrys György). • Hauptstádtische Gewerbezeichnenschule. Schülerarbeiten der keramischen Klasse und der Klasse für Edel-
metallarbeiten. • École Communale du dessin industriel. Travaux des éléves de la Section céramique, et de la Section d'orfévrerie. 



A Székesfőv. Iparrajziskola ötvösszakosztólyának (tanár: Tóth Gyula, szakoktató; Gábrys György) és kerámiai osztályának (tanár: Vértes Rezső) 
tanítványmunkáiból. • Schülerarbeiten der Klasse für Edelmetallarbeiten und der keramischen Klasse der Hauptstádtischen Gewerbezeichnen-
schule Budapest. Travaux des éléves de la Section d'orfévrerie et de la Section céramique de l'École Gomm. d'Art industriel. 
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Székesfővárosi Iparrajziskola. Tanitvénymunkák a könyvkötőszakosztályból (tanár: Legát Albert, szakoktató: Galamb József) és a textilosztályból 
(tanár: Lakatos Artúr, szakoktató: Hengl Emma). • Hauptstadtische Gewerbezeichnenschule. Schülerarbeiten der Klasse für Buchbinderei 
und der Textilklassen. * École Communale d'Art industriel Travaux des éléves de la Section de reliure et de la Section textile. 



Az 0 . M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. 
Bodon Károly: Hall sarka. A bútorokat ifj. Groszmann Ármin készítette. 

Dielenecke. Coin d'une Hall. 171 
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172 Az 0 . M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. Gróf József: Sarokvitrina. Készítette Faragó és Gróf. 
Eckvitrine. Vitriné en noyer. 



Teljes dicséret illeti Bodon tanárt az egész 
kiállítás elrendezésének tervezéséért és az 
installációs munkák vezetéséért.. 

Külön termekben vannak az Ékes Lajos 
által egybegyűjtött művészies plakátok, a 
kerámika, a fém- és textilmunkák. Itt azok 
a jeles iparművészek szerepelnek, kiknek 
neveit a Társulat régibb kiállításairól már 
ismerjük. A Zsolnay-gyár, Gádor István és 
Lakatos-Wadlsteiner (porcellán), valamint 
Zilzer Hajnalka, Ligeti Miklós, a hódmező-
vásárhelyi telep, a verőcei Keramos-műhely 
és Endrő Margit (Karcag) kerámikái, Kiss 
Ferenc, Greff Lajos, a Sfudio-műhely, Keresz-
tényi Dániel és Pál és a Magyar Művészeti 
Műhely művészi ö t v ö s m u n k á i , Kovács 
Erzsébet kitűnő tervei nyomán a Stadler 
Mihály gyárában készült vasvirágtartók, a 
Muhits Sándor vezetése alatt álló Miskolci 
Művésztelep, azIzabellaHáziipariEgyesűlet, 
az Országos Háziipari Szövetség és a Textil 
Műhely kitűnő hímzései, Ferency Noémi, 
D. Frankovszky Adrienne és a Greco-telep 
gobelinjei, Fertsek Elza csipkéi, Seenger 
Béla finom hatású márványmunkái, Tötössy 
Ellának, Kiss Erzsinek és az ügyesSchöntheil 

nővéreknek külföldi finom bőrdíszművek-
kel vetekedő, batikolt bőrmunkái, Grabo-
vieczky Léon artisztikus gyermekjátékai, 
Harrer Flóra és Kovács Jenő amatőrkötései, 
Kele Vilma apróbb selyem- és bőrdíszművei, 
Bazala Béláné batikmunkái, Czitronyiné 
Bikfalvy Hella horgolásai, Kulcsár Sándor, 
valamint Kissling Rudolf és fia csillárai, 
az angol gyermek-segélyakciónak csipkéi, 
hasonlóképpen a mezőtúri és csetneki csipkék 
mostis mindenkinek örömet fognak szerezni. 
Ezenkívül az interieuröket kellemesen egé-
szítik ki kiváló szobrászművészeink, ú. m. 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Szentgyörgyi 
István, Teles Ede, Berán Lajos, Bory Lajos, 
Kalmár Elza, Bor Pál, Nesnera Ida stb. 
kisplasztikái művei. A kiállítás megnyitása 
után kerültek az emelet egyik vitrinájába 
Hellebrand József váci tanárnak jó ízléssel 
megkomponált, artisztikusdomborított ezüst-
plakettjei. Ezekre a méltó feltűnést keltő 
érdekes újdonságokra különösen felhívjuk 
az intim művészetet szerető közönség figyel-
mét. Újdonság még Lux Elek gyönyörű már-
vány női aktja és Horváth Béla néhány 
bátor előadású olajfestménye. 

B É C S I I Z L E S 
ÍRTA NÁDAI PÁL 

L 

emrég írta,egy német esz-
tétikus : „Úgylátszik, a mi 
korunk nemcsak a stílus-
nak van híjával, hanem 
az — ízlésnek is." Ezt az 
aforizmát talán mindenütt 
b á t r a b b a n lehet alkal-

mazni, mint az osztrákok fővárosában, 
melyben annyi égszakadás és földindulás 
után kettőt mégis sikerült épen és sér-
tetlenül átmentenie a mostani szanált és 
nyomorúságos világba : a bécsi kedélyes-
séget és a bécsi ízlést. Mert elpusztulhatott 
a parádémars és belépődíjas látványosság 
lett a cs. és kir. udvari terített asztalokból, 
megsemmisült a gazdagság és elhervadt a 
bécsi valcer, bealkonyult a híres bécsi 
éjszakáknak is, de Bécs azért ma is oázis 
az ízléstelenségek nagy sivatagában és 
jótékony frisseséget lehel életének minden 
művészies megnyilvánulása. Egy város, még 
ha egyénei vesztenek is hajdani képes-
ségeikből, olyan történelmi akkumulátor, 
melynek lassú ízléskisugárzása évszázadok 

alatt sem fogy el s a pháakok egykori víg 
városa — még csak egyéneiben sem igen 
vesztette el ízléstőkéjét. Az energiák, ha 
lehet mondani, a régi érveréssel működ-
nek: higiéna, rend, munkakedv, forgalom 
és idegenek megbecsülése, minden a régi, 
csak talán a komolyságnak az a halk és 
kicsit öregítő vonása érezhető meg Bécsen, 
amely a sokféle depresszió után az arcula-
tára van írva. 

A bécsi ízlés sugárzó centrumának az 
utolsó évszázadban mindenesetre a bécsi 
iparművészetet lehetett tekinteni s ez töret-
len büszkeséggel él és ragyog ma is. Politikai 
pártok, alkotmányváltozások, kormányfor-
mák új és alig kihűlt rétegein át világít ez 
a titokzatos sugárzóerő, melynek a gyökere 
végeredményben mégis a néplélek. Ha az 
ember sétál a híres Kárnthnerstrasse tükör-
üveges portáljai közt, olyan kirakatművé-
szetet lát színek és anyagok finomságaiból 
összekomponálva és az esti lámpafények 
ravasz i l l u m i n á c i ó j á b a b e l e h e l y e z v e , 
amilyent sem kirakatrendezőkkel, sem ver-J 173 

Magyar Iparművészet. 1925. 4 


