
K R Ó N I K A 

AZ ÚJ MAGYAR PÉNZ. Vannak, kik azt tartják, 
hogy a népek művészeti kultúrfokót pénzüknek 

és levélbélyegeiknek művészi kvalitásaiból lehetmeg-
ítélni, feltéve természetesen, hogy az illető népek 
maguk csinálják bankóikat, pénzérmeiket és posta-
értékjegyeiket, nem pedig úgy, mint a Balkán és 
egyes exotikus országok, melyek tudvalevően jobbára 
Párisban rendelik meg e nemű szükségleteiket. Ha 
az a felfogás helyes volna, akkor Magyarország 
alighanem az utolsó helyre kerülne, mert bizony 
sem pénzünkből, sem bélyegeinkből nem következ-
tethetünk fejlett magyar művészeire. Pedig ennek az 
ellenkezője áll. Csakhogy az úgynevezett „illetékes 
körök" nembánomságán vagy tájékozatlanságán mult, 
hogy pénzünk eddig oly siralmas volt. Amikor az 
új pénz kibocsátása szóbakerült, a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium — még a nyár folyamán — 
ajánlotta a pénzügyminisztériumnak, hogy vegye 
igénybe az új bankók és érmék kibocsátásakor a M. 
Orsz. Képzőművészeti Tanács közreműködését, mely 
készségesen vállalja a tervek beszerzése és elbírálása 
körüli intézkedéseket. A pénzügyminisztérium nem 
zárkózott ugyan el a kultuszminisztérium kívánsága 
elől, de oly formákkal kötötte meg a Tanács közre-
működését, hogy a cél: pénzünk művészi jellegének 
biztosítása alig, vagy csak részben érhető el. A bankó 
tervrajzát ugyanis a Nemzeti Bank nem általános 
és nyilvános, hanem csak szűkebb körű pályázat 
útján akarta beszerezni, amelyen való részvételre hét 
művészt szólított föl. E hét művész közül négy vissza-
lépett, mert soha még az ornamentális grafika körébe 
tartozó feladattal nem foglalkozott. A megmaradt 
három művész tervei közül kellett választani, mert 
az idő annyira előrehaladt volt, hogy újabb pályá-
zatot kiírni nem lehetett. Az elbírálásban résztvettek 
a pénzügyminisztérium, a Nemzeti Bank és az állami 
nyomda képviselőin kívül a Képzőművészeti Tanács 
kiküldöttei is, kik Helbing Ferenc iparművészeti 
iskolai tanár rajzait ajánlották elfogadásra és sok-
szorosításra. Helbing tanár alapos rajztudását, vá-
lasztékos ízlését, megbízhatóságát nagyrabecsüli min-
denki, aki ismeri immár évtizedes érdemes mun-
kásságét. Kétségtelen, hogy bankórajzai művészi és 
technikai szempontból egyaránt jó munkák lesznek. 
Mégis kár, hogy a Nemzeti Bank szűkebb pályázat hir-
detésével elejét vette annak, hogy a felszólított hét 
művészen kívül mások is pályázhassanak. Pedig jogos 
kívánság, hogy mindenki, aki hivatást érez magában, 
bemutathassa rajzban, milyenne k képzeli el ő a magyar 
bankót. Hiszen évtizedekre szóló ügyről van szó és 
ezért érthető sok derék, tehetséges és képzett magyar 
grafikusnak panasza, a pályázatból való kizárásuk 

miatt. — Az ércpénz mintáinak beszerzése körül 
nagy kavarodás támadt a művészek körében. A 
pénzügyminisztérium ugyanis a Képzőművészeti 
Tanácsot kérte fel a pályázatok hirdetésére, de elő-
zetesen a hivatalos körök olyan törvényjavaslatot 
fogadtattak el a nemzetgyűléssel, melyben a nemes-
fémből verendő pénzérméknek, azaz a 20 és 10 
pengős aranyaknak, valamint a két- és egypengős 
ezüst érmeknek rajzát is részletesen állapítja meg a 
törvény és csupán a nikkelből és a rézből vert 
váltópénz tervezésére ad szabad kezet a művészek-
nek. A törvényjavaslat ugyanis azt mondja, hogy a 
nemesfémből készült érmék egyik oldalára az an-
gyalos magyar címer mintázandó, a „Magyar Király-
ság" felírással, a másik oldalra pedig a virág-
koszorúba foglalt értéket jelző felírás kerül. Ilyen 
megkötöttség mellett a művész képzelőerejének sze-
repe nincs és a munkát elvégezheti bármely ügyes 
vésnök is. A Tanács illetékes szakosztálya heves 
felszólalások után egyhangú határozattal óvást emelt 
e pályázat kihirdetése ellen és a törvénytervezet 
kifogásolt pontjának megfelelő módosítását követelte. 
Hogy ennek érvényt szerezhessen, Glatz Oszkár al-
elnökből, Fritz Oszkár, Györgyi Kálmán, Simay 
Imre és Szentgyörgyi István tagokból álló küldött-
séget menesztett Klebelsberg Kuno gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez azzal a megbízással, 
hogy kérje fel őt, vesse latba egész befolyását a 
törvénytervezet sérelmes rendelkezésének megvál-
toztatása érdekében. Egyben kimondták, hogy a 
másik pályázatnak — mely a művészek fantáziájá-
nak érvényesülését nem köti meg — kihirdetését 
készséggel vállalja és elbírálásában is részt vesz. 
Klebelsberg gróf szívesen fogadta a küldöttséget és 
nyomban meg is ígérte közbenjárását. Eszerint 
remélhető, hogy a nemesfémpénzek terveire szóló 
pályázatot is a művészeti szempotok figyelembe-
vételével fogják kihirdetni. 

D E L S Ő ÉPÍTÉSZ VAGY ÉPÍTŐ IPARMŰVÉSZ? 
Erről a címkérdésről folyt hosszú vita a Magyar 

Országos Képzőművészeti Tanácsnak egyik október 
havában megtartott ülésén. A nemrégen megalakult 
mérnöki kamarának szabályzata szerint csakis a 
műegyetem építészeti szakosztályát végzett, okleveles 
építészek élhetnek az építész címmel és vállalhatnak 
e munkakörbe tartozó megbízásokat. Kívülük — 
átmeneti intézkedésből eredően — még azok is 
nevezhetik magukat építészeknek, kik eddig e téren 
már működtek, építettek és kiket e működésük 
alapjón a Kamara tagjainak sorába fölvesz. 

Üldözendő cselekményt követ el a szabályzat 
szerint az, aki — anélkül, hogy az előbb említett 
föltételeknek megfelelne — az építészi tervezői 
tevékenység körébe tartozó munkát vállal. Meg is 
történt, hogy a Kamara följelentésére a bíróság cím 
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Az 0 . M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. Kilátás az úriszobából a vitrines terem felé. 
Az átjárót Menyhért Miklós tervezte, a bútorokat Tóth Gyula, készültek Houba Antal és fia műhelyében. A csillár Kissling Rudolf és fiától való. 

Blick aus dem Herrenzimmer in den Vitrinensaal. Vue d'intérieur. Salle avec vitrines. 
2 



Az 0 . M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. Kozma Lajos: Üvegezett mázolt fenyőfaszekrény. Készítette Kozma Károly. 
Grau- und weisslackierter Vitrinenschrank. Vitriné peinte. 



Az 0 . M. Iparművészeti Társ. jubiláris kiállításából. Kozma Lajos : Commode és fűtótestburkolat, aranyozott fafaragvány. Készítette : Kozma Károly. 
Kommode und vergoldete und geschnitzte Heizkörperverkleidung. Commode. Revétement de calorifére en bois sculpté et doré. 
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Az 0 . M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. Menyhért Miklós: Ebédlő. Készítette Jakab Gyula. 

Speisezimmer. Salle á manger. 



Az 0 . M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. Menyhért Miklós : Ebédlő sarka a tálalóval. Készítette Jakab Gyula. 
Speisezimmerecke mit der Anrichte. Coin de salle á manger avec dressoir. 181 



1 Q<) Az <-)- M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. Tóth Gyula: Úriszobaszekrény. Készítette Houba Antal és fia. 
l O ^ Herrenzimmerschrank. Armoire dans une chambre de monsieur. 



Az 0 . M. Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításából. Lakatos Artúr: Szalonszekrény. Készítette Mayhen Ferenc. 
Kabinetschrank. Cabinet en acajou. 183 



184 
Az 0 . M. Iparművészeli Társulat jubiláris kiállításából. 

Lakatos Artúr: Szalon részlete. Készítették Mayhen Ferenc asztalos és Pauncz és Kovács kárpitos. A csillár Kulcsár Sándortól való. 
Sálon. 



bitorlás miatt többmilliós bírságra ítélt egy, az ipar-
művészéti iskola belső építészeti osztályét végzett s 
ott oklevelet nyert belső építészt. Könnyen érthető, 
hogy a Kamarának állásfoglalása és az imént említett 
bírói ítélet nagy felháborodást keltett a belső épí-
tészek, de különösen azok sorában, kiknek a M. Kir. 
Iparművészeti Iskolában szerzett oklevelük szerint 
törvényes joguk van a belső építész cím használatára. 
A tanácskozás, mely e kérdés körül forgott végül 
Hikisch Rudolf előadónak alaposan megokolt javas-
latát fogadta el, mely a Kamara részéről kifogásolt 
és szerinte megtévesztésre alkalmat adó építész szó 
t agyásával építő iparművész elnevezésével akarja 
kárpótolni a német minta szerint (Innenarchitekt) 
készült és a köztudatba átment belső építész el-
nevezés mellőzéséért az épületek belsejének művészi 
kiképzésével és kisebb arányú építmények tervezé-
sével foglalkozó iparművészeket. A Magyar Országos 
Képzőművészeti Tanács körében kialakult vélemény 
még nem dönti el.véglegesen ezt a kérdést, mert 
ez csak a Kamara eddigi szabályzaténak meg-
változtatásával érhető el. Kívánatos, hogy a Kamara 
ezt az ügyet a méltányosság és megértés szellemében 
intézze el, addig pedig ne zaklassa följelentésekkel 
az állami érvényességű oklevéllel alátámasztott címet 
használó belső építészeket. 

jV/fAGYAR MŰVÉSZEK KÜLFÖLDI SIKEREI. A 
Studio novemberi számában Végh Gusztávnak, 

a jeles magyar grafikusnak néhány kitűnő üzleti gra-
fikai munkáját mutatja be és színes reprodukció-
ban közli a Szent Ferenc Virágos Kertjéhez készült 
egyik akvarelljét. Nádai Pál írt a Párisban élő ma-
gyar grafikusművészről beható méltatást, melyben 
a művész sokoldalúságét és finom történeti iskolá-
zottságát emeli ki. Jelzi a tanulmány, hogy Véghnek 
mostanában Páris egyik szalonjában kollektív grafikai 
kiállítása is készül. Egy másik angol folyóiratban, 
aDrawing and Design-ben Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
művészetének méltatásával találkozunk néhány jeles 
k i s p l a s z t i k á i alkotásával kapcsolatban. Kinstow 
Parkés a művész jellemzésében oda konkludál, hogy 
Stróbl műveinek főszépsége abban van, hogy a 
klasszikus kellemet a természet igazságával egyesíti. 

S Z A K I R O D A L O M 
MÁDAI PÁL: ASSZONYI POMPA címmel a na-

pókban megjelent művére mór lapunk legutóbbi 
számában felhívtuk olvasóink figyelmét. Most, hogy 
látjuk az előttünk fekvő választékos ízléssel egybe-
állított díszes könyvet és lelkünk még élénken rezon-
nál a szellemesen megírt gazdag tartalmának olva-
sása közben élvezett mély hatástól, bátran állít-
hatjuk, hogy messze felülmúlja a hozzáfűzött várako-
zásokat. Pedig jól tudtuk, hogy a nagyműveltségű, 

széleskörű ismeretekkel rendelkező, elegáns stílusú 
szerzőnek eddig megjelent művei irodalmi Ínyencek 
felfokozott igényeit is kielégíthették. S íme, kapunk 
újabb oeuvre-t, mely érdeklődésünket lebilincselő 
tartalmánál és stílusának pazarul buggyanó szép-
ségeinél fogva túl tesz Nádai közkézen forgó egyéb 
könyvein. Történelmi művekből, régi krónikákból, 
megsárgult intim levelezésekből éveken át csodá-
latos szorgalommal gyűjtögette a szerző könyvének 
óriási adathalmazát, melyet a sziporkázó causeur 
könnyedségével formált mulattató essayjé, úgy hogy 
alig hagyhatjuk abba az olvasást mindaddig, míg 
a könyv utolsó soráig el nem értünk. Pedig komoly 
kultúrtörténet az, ami a tréfás, derűs sorok mögött 
észrevétlenül meghúzódik. A történelemnek és a 
művelődés fejlődésének sok jelensége bontakozik 
ki előttünk tisztább színben, érthetőbben, ha ismerjük 
e könyv, tartalmát. De a történelmi vonatkozás csak 
a háttere az asszonyi pompa jelenének, mely min-
den fejezetben megkapja a maga éles megfigyelésre 
valló magyarázatát és méltatását. Dankó Ödön, 
a könyvet díszítő sok illusztrációnak rajzolója, mél-
tón illeszkedik bele a könyv előkelő hangulatába, a 
Glóbus pedig jófogású finom papírt áldozott a nyomda 
legszebb betűivel nyomott és az e nyomdától meg-
szokott választékos ízléssel egybeállított könyvre. A 
könyvet lapunk olvasói a Magyar Iparművészet útján 
díszes vászonkötésben 180.000 koronáért (a bolti ár-
nál olcsóbban) rendelhetik meg. 

F\IVALD KORNÉL: FELVIDÉKI SÉTÁK. E szürke 
cím mögött egy költői lelkületű, széles tudású 

derék íróember úti tapasztalatainak, élményeinek és 
megfigyeléseinek érdekes, vonzó és tanulságos le-
írását találja az olvasó. 20 évvel ezelőtt Berze-
viczy Albert, vallás- és közoktatásügyi miniszter 
megbízta Divaldot, az akkor már elismert tudós 
műtörténelmi írót, hogy felvidéki műtörténelmi emlé-
keinket kutassa fel, lajstromozza és szerezze, illetőleg 
mentse meg felvidéki múzeumaink száméra mind-
azokat az elmozdítható műkincseket, amelyeket a 
pusztulás, elharácsolás veszélye fenyeget. És Divald 
páratlan lelkesedéssel, hol gyalogszerrel, hol kocsin 
faluról-falura kóborolva, minden várakozást felülmúló 
eredménnyel, éveken át folytatta kutatásait és tizen-
négy vármegyének városaiból, de főként falvaiból, 
több ezer darabra rugó, mérhetetlen értékű műemlé-
keket gyűjtött, melyekkel lerakhatta több felvidéki 
múzeumnak alapjait és gyarapíthatta a mór meglévő 
múzeumok gyűjteményeit. Ha pedig elmozdíthatatlan 
műtárgyakra, vagy olyanokra akadt, amelyeknek 
helyükön való maradásának szüksége forgott fenn, 
akkor ezeket — mint vérbeli fotográfus — minden 
oldalukról lefotografálta úgy, hogy teljes kataszterét 
tudta összeállítani Nagymagyarorszég felvidéke min-
den ingó és ingatlan műemlékének. Hogy ez a 

Magyar Iparművészet. 1925. 
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