
kényszeríteni, hanem határozottan egy új forma-
akarásnak kifejező módjait is keresi. Ha tehát egy 
új stílus kitenyésztésétől még messze vagyunk is, 
bizonyos közösségérzés és formaakarás máris észre-
vehető a nagyipar legkultúráltabb üzemeiben. 

A REKLÁMTORONY. Ott áll büszkén, ég felé 
meredve a Berlini-téren, a villamossínek fölött 

hirdetve a reklám egyedül üdvözítő voltét. Úgy volt az, 
hogy valamikor szükséges intézmény állt ott ama 
helyen, szépen, csöndben, sőt diszkréten, éppen csak 
egy pattanó csöngetéssel jelezve azt, hogy egy úr vagy 
hölgy lépett a szürke omnibusz falai közé, hogy onnan 
nemsokára megkönnyebbülve vígan távozzék. De jött 
ez a reklámtorony és kitúrta szegényt. Kézzel, lábbal, 
könyökkel, ahogy a mai közgazdasági világban egy 
csöndes kis vidéki székhelyet kitúr egy fővárosi 
torony. Egyszóval lebontották, helyesebben elküldték 
levegőváltozásra a Berlini-tér egy másik zugába az 
illatozó omnibuszt. És erre elkezdett felfelé törni 
a reklámtorony, Előbb csak néhány vászontábla 
hirdette, hogy idejön a „torony". Azután elkezdett 
jönni ő maga. Jöttek a nagy vasbeton lábai, jöttek 
a pohosabb részei, mintegy másfél évig csak nőtt, 
nőtt szegény. Végre körülbelül elérte azt a tizenkét-
méter ötvenet, amit egy pesti reklámtorony számára 
engedélyez a közrend. És ekkor elkezdték díszíteni. 
Raktak rá mindenféle műkőrózsákat, habarcs-régi-
ségeket, rokokó-pajzsokat cementből és lekváros-
rétest gipszből. Mikor ez már mind meg volt, akkor 
— képzeljük csak — raktak bele banánt és fa-
pipákat. Azt gondolták, itt mindenki meg fog 
állni, csodákat fog álméjkodni s úgy vásárolja majd 
a banánt és a fapipát. És természetesen esti szóra-
kozása is van a toronynak: a felső ablaknyílásain 
mindenféle laterna-magica képek kezdenek el pis-
logni olykor. Igazi amerikai pofája van a dolognak. 
Lent a banán, a fapipa, fönt a pislogás s az egész 
együtt reklámtorony. Az ember csak azt nem érti, 
hogy városesztétikai szempontból miért nem hagyták 
meg inkább az egyre csobogó intézményt s miért 
nem rakták inkább a tornyot egy félreeső helyre ? 

-TAKARÉKOSSÁG ÉS FÉNYŰZÉS. Nem a mi 
* dolgunk, hogy nemzetgazdasági fejtegetésekbe 

bocsátkozzunk. De újabban ismét túlsókat emlegetik 
a takarékosság szükségét azokban a bizonyos szigorú 
pénzügyi körökben.Valóságos kirohanásokat intéznek 
a túlbuzgó politikusok a fényűzés ellen, ama fényűzés 
ellen is, amely tulajdonkép kultúrális és esztétikai 
kielégülésre szolgál és a művelt embernek éppoly 
követelménye, mint a tiszta víz és a rendes ruha. 
Hogy a fényűzés hol kezdődik s hol végződik az, ami 
takarékosság, amúgy is nehéz volna megmondani. 
Fényűzés mindig volt, már amióta az embernek 
a munkáján felül pihenésre, szórakozásra s az élet 
örömeire is szüksége van. És a fényűzés nem is 
olyan erkölcstelen, mint sokan hiszik. Hiszen ez 
teremti meg az anyagi léten felül a szellem javait: a szép 
könyvet, a jó színházat, az ízléses lakást is. Ideig-
óráig hitbuzgó prédikátorok és inkvizíciós adóvégre-
hajtók el is nyomhatják, de utána annál nagyobb 
erővel fog újból kitörni a fényűzési vágya. De nem is 
okvetlenül igaz az sem, hogy a fényűzés gazdaságilag 
ártalmas. Azok a bizonyos fényűző hajlamok foglal-
koztatnak egy csomó iparágat, kenyeret adnak a mun-

kásoknak, még adót is produkálnak a fináncminiszter-
nek, azonfelül hogy igazi értékeket, anyagi javakat, 
sőt elrakható kincseket is eredményeznek. Tehát 
belenyugodhatnak a nemzetgazdaságtan klasszikusai 
épúgy, mint reálpolitikusai, hogy fényűzés volt, van 
és lesz a mérsékelt égövek kultúrái alatt s legfeljebb 
az eszkimók és pápuák világában nincs. 

s z a k i r o d a l o m 
DIVALD KORNÉL: A magyar művészet törté-

nete. A Szent István könyvek most megjelent 
47-ik számú műve örvendetes meglepetést jelent a 
művészeti irodalom kedvelőinek. Divald Kornél, a 
nagytudású, hangyaszorgalmú, jeles író és műtörté-
nelmi kutató művében rövidre fogott, de alapos 
és magvasan megírt összefoglaló történetét adja 
hazánk művészetének. Magyarország művészetének 
első egyetemes története az ősidőktől kezdve, nap-
jainkig. Alig tudunk írót, aki nála hivatottabb volna 
erre a feladatra, mert hiszen immár három évtizede 
annak, hogy Divald megkezdte az e téren való 
kutatásait, melyeket azóta megszakítás nélkül 
folytatott és folytat ma is. Az idevonatkozó önálló és 
külön művekben (Szepes vármegye művészeti emlékei 
I—111., Magyarország csúcsíveskori szárnyas oltárai 
I—II. és felvidéki séták) közzéadott kutatásai mellett 
elmélyedően tanulmányozta a hazai művészi alko-
tásokra vonatkozó egész irodalmat, amelynek alig 
van nála alapos ismerője. De ő nem fogadja el 
mindig megingathatlan igazságnak egyik-másik írónak 
megállapításait, hanem kritikus szemmel vizsgálja 
felül a nem mindig helytálló adatokat és vélemé-
nyeket s ezért válik megbízhatóvá az, amit ír. 
A Szent István Könyvtár kiadványainak kicsinyre 
szabott alakja és olcsósága miatt nem kísérhette a 
szöveget oly arányú és oly tökéletes illusztrációkkal, 
mint aminőt ae megérdemelne. De így is örülnünk 
kell, hogy a jórészben ismert művekből összegyűjtött 
képekkel szemlélhetővé tehette a főbb korszakok 
építészeti, szobrászati és festészeti alkotásait. Melegen 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe az érdemes írónak 
úttörő, legújabb művét. 

LIGETI PÁL : Üj Pantheon felé. Az Athenaeum ki-
J adása. Még emlékezünk boldogult Bodnár Zsig-

mond professzor tanítására, ki a művelődés fejlődésé-
ben hullámvonalat állapított meg: a reálizmus és az 
ideálizmus váltakozását. A hullámvonal mélyebb-
fekvő pontjai a reálizmust jelentették s ezekből 
lendült a vonal a legmagasabban fekvő pontok, az 
ideálizmus felé, ahonnan ismét hanyatlott, míg 
visszasüllyedt a reálizmus völgyébe. Bodnár szerint 
e vonal mozgásában nincs megállás, a reálizmus és az 
ideálizmus korszakai folyton váltakoznak. A leg-
magasabban és a legmélyebben fekvő pontok közé 
esnek az átmeneti idők, amelyekben a szélsőséges 
irányzatok diminuendója és crescendója is válta-
kozik. Hullámvonal-elméletét vonatkoztatta a műve-
lődési és a társadalmi jelenségek összes megnyilvá-
nulásaira s így a művészetre is. Bodnár tudós 
professzor megállapítását évtizedeken át hirdette 
az egyetem előadásain s számos cikkben megírta 
és sok hívet szerzett tanának. Egy másik tudós 
műtörténész, a hírneves Kari Scheffler „Der Geist 



der Gotik" című nagy feltűnést keltő művében a 
gótika szellemének és a hellen művészet szellemének 
örökös harcát bizonyítja. Mér az ismert legrégibb 
művészi alkotásokon látja ő a gótikában legszemmel-
láthatóbban nyilvánuló forradalmi szellemet, mellyel 
szemben már évezredekkel ezelőtt a sokkal később 
leszűrődő hellen művészetben legtisztábban érvé-
nyesülő arisztokratikus, konzervatív, kiegyensúlyozott 
hellen szellem áll örökös harcban. És a harc válta-
kozó sikerrel folyik. Vannak korszakok, amikor el-
dönthetetlen, vitás, hogy melyik van fölényben, 
melyik érvényesül erősebben a másiknak rovására. 
És a kitűnő tudós nagy készültséggel és meggyőző 
okfejtéssel hirdeti — szerinte új — rendszerének 
igazát. Most egy lelkes magyar építész, Ligeti Pál 
ugyancsak hatalmas művészettörténeti fegyverzettel 
sikra száll a komoly tanulmányokból és éles szemmel 
végzett közvetlen megfigyeléseiből leszűrt meggyőző-
déseért. melyet avatott tollal megírt és sok jó 
illusztrációval ékes könyvében hirdet. Szerinte a 
művészeti korszakok az építészeti, a szobrászati 
vagy a festészeti hatások érvényesülésének ereje 
szerint e három művészet valamelyikének uralma 
alatt állottak és kétségtelen, hogy a jövőben is így 
lesz. Ligeti Pálnak mindig szellemes érveléseiben 
politikai, vallási és irodalmi háttér elé állítja a 
képzőművészeti alkotásokat és így teljes miliőjükben 
magyarázza az ő rendszerének helyességét meg-
okoló építészeti, szobrászati vagy festészeti műveket. 
Kétségtelen, hogy sok megkapó megállapításra jut 
és ezért vannak és lesznek hívői az ő műtörténelmi 
rendszerének. De számolhat ellenvéleményekkel is. 
Olyanoknak nézeteivel, kik más szemmel vizsgálják 
a művészetben megnyilvánuló lappangó erőket és 
nem fogadják el megingathatatlannak azt az alap-
zatot, amelyre ő rendszerét felépítette. De a kétel-
kedőknek is el kell ismerniök, hogy Ligeti könyve 
érdekes, tanulságos és élvezetes olvasmány, mely 
méltán számíthat a művészettörténet kedvelőinek 
elismerésére és mely ékes bizonysága a szerző nem-
csak apostoli lelkesedésének, hanem a művészetek 
a történet és az irodalom terén való széleskörű és 
alapos tájékozottságának is. 

J^OZMA LAJOS BÚTORKÖNYVE. Egy gazdag 
^ fiatalság és termékeny férfiévek alkotóered-
ményeit foglalja magában az a német kiadvány, 
mely Kozma Lajos bútorait bocsátja közre. Ha az 
ember végiglapozza a Hübsch-Verlag kiadásában 
megjelent fólióalakú könyvet és a finom, előkelő, 
szinte világfias berendezőművészetneke piéceunique-
jeit így egymásután felsorakoztatja, akkor jut igazán 
tudatéra annak, mit jelent a magyar iparművészetre 
nézve ez a nagytalentumú tervezőművész. Egyrészt 
benne él a nyugati kultúra gazdag formabőségében, 
történelmi párlatában, másrészt a szíve mélyéig 
magyar és magyaros. Az ellentétek csodálatos ki-
egyenlítődése az ő művészete. Hiperraffinált és 
nemesen egyszerű tud lenni egyidejűleg. Egyik bútora 
dinamikailag súlyos és a másik játékosan könnyed. 
Építi a bútort s ugyanakkor átszellemíti a felület 
finomságaival. Éppígy a belső architektúrában is 
meg tudja éreztetni a teret s ugyanakkor intim hatá-
sokat vált ki bútorai elrendezésével. Egy varázslatos 
rendező finom, olykor színpadias, néha szinte kép-
szerű mise en scénejévé változnak át szobái. Kozma 
Lajos egész művészete annak a példázata, hogy 

aki ma iparművészetileg tökéleteset akar adni, annak 
a veleszületett alkotóerőn felül benne kell élnie 
abban a szellemi és esztétikai légkörben, mely egész 
Európa intellektusát áthatja. De nem lehet célunk, 
hogy Kozma ismert és egyébként a Magyar Ipar-
művészetben is sokszor méltatott bútorépítő tehet-
ségét itt újra jellemezzük. Inkább a könyv szép-
ségeire akarjuk felhívni a lakásművészet és a bibliofilia 
barátainak figyelmét. A hetven mélynyomású táblával 
ékes könyv a bútorrészletek, a festmények, a meny-
nyezetplasztika s az apró tárgyak minden finom-
ságát szinte heliogravürszerű árnyalatokban juttatja 
érvényre. Hiszen Kozma interiőrhatásai gyakran 
festői, majd plasztikai eszközökön épülnek fel s e 
hatásokból mi sem vész el a reprodukciókban. 
A Neue Werkkunst című sorozat, melyben a bécsi-
lipcsei kiadó cég a legtehetségesebb modern épí-
tészek reprezentáló munkáit vonultatja fel, ezzel a 
nagyszabású, előkelő köntösű monográfiával a 
magyarság külföldi elismertetéséhez járult értékes 
adalékkal. A könyv elé Kállai Ernő írt beható jel-
lemzést Kozma lakásművészetéről. 

AZ ÉLET SZÉPTÉNYEZŐI. Koch Sándor, a jeles 
darmstadti művész-folyóiratok szerkesztője álla-

pítja meg, hogy a tizenkilencedik század nagy szel-
lemi sivárságának s az életszínek megfakulásának 
a különválások és elszigetelődések az okai. Tudás 
különült el a hittől; hit az élettől; elmélet a gyakor-
lattól ; a nép a művészettől. „A régi nagy egységet 
kell ezek közt újra megteremtenünk". Evvel a jel-
mondattal indítja meg immár harmincadik évfolya-
mába lépett jeles lapját, a „Deutsche Kunst und 
Dekoration"-1 Koch, akinek ma mór nemcsak mű-
vészetközlő, hanem művészeti fejlődést irányító be-
folyása is van a német közvéleményre. S lapozva e har-
mincadik évfolyam megnyitó, októberi számát, csak-
ugyan egy nagy szintézis vonalait kapjuk benne. Kép 
és szöveg, képzőművészet és alkalmazott művészetek, 
filozófia és eseménykritika egy szabatos és az életet 
megszépítő eszményiség nagy szellemi gyűjtőmedencé-
jébe futnak. Látjuk a müncheni secessió fiataljait és 
öregjeit és látjuk a svájci művészet ma élő legerősebb-
jeit, akik tavaly Karlsruheban, az idén Münchenben 
tettekvallomást arról, hogy „művészetükben az ember 
a természet nagyszerű erejének tolmácsa." A füzet 
iparművészeti része pedig mint valami hatalmas 
nemzetközi revű, úgy vonultatja fel előttünk a 
németek, osztrákok, olaszok legjobb, modern alko-
tásait : bútorokat, kerámiát, ékszert, üvegeket, a 
svájciak kertjeit és a bécsiek gyönyörű ezüst asz-
tali ékességeit. Az asztali szivargyújtótól a nagy 
festői kompozícióig mindenben megérezteti Koch 
ízlése azt, ami korszerű és maradandó egyben, 
azt, ami a szintézisre törekvő emberi életnek szép 
tényezője. 

HÍMZÉSEK — VALLOMÁSOK. A jelesen szer-
kesztett darmstadti folyóiratban, Koch Sándor: 

Stickereien und Spitzen c. lapjában érdekes törté-
netet olvasunk arról, hogy mit jelent a délszláv nők 
lelkiéletében a hímzett kendő. Bölcsőjében már ott 
van mellette az anyai hímzett kendő, mely rontástól 
óvja a gyermeket. És koporsója zártáig elkíséri élet-
útján. Hímzett selyemkendővel vall szerelmet a 
hercegovinai legény és ügyes kendőforgatással viszo-
nozza ezt a leány. Virágok, vonalak, madarak, színek 
akkor kezdenekel igazán éledni az ügyes himzőleányok 



keze alatt, mikor szűzies érzéseik öntudatlan vallomá-
sokká válnak. És mikor elindul a lakodalmas menet, 
tele borítva ló, kocsi, leányruha, legényváll tarka 
kendők lobogásával, akkora hímzés és selyem tavaszi 
virágzáséba borul az egész ünnepi nász. Ennek a dél-
szláv — és tegyük hozzá régi magyar — hímzés-
szeretetnek öntudatlan reflexe az, amiért a mai művelt 
nő is annyira vonzódik a szép hímzett holmikhoz. 
Talán egy lap sem tartja ezt a szerelmet oly tiszte-
letbens egy sem szolgáljaannyi ötletesútbaigazítással, 
mint a Stickereien und Spitzen. Huszonhetedik 
évfolyamába lépve is megmaradt frissnek, színesnek 
és naivul egyszerűnek. Tarka és fehér-fekete képein 
a hímzések, csipkék, takarók és párnák egész rege-
világa vonul végig s jólesik'' hogy csaknem minden 
szóméban magyaroktól is (ezúttal Kozma Lajostól) 
találunk régi népművészetünkre utaló modern pél-
dákat. Nemcsak a serénykezű iparművésznők és 
hímzéskészítők lapja ez, hanem minden asszonyé, 
aki a maga lakáskultúráját és színszeretetét ízléses 
eszközökkel akarja ápolni. 

DAS HAUS EINES KUNSTFREUNDES. Alexander 
Koch kiadása. Darmstadt. Ara kötve 42 márka. 

A hírneves darmstadti kiadóvállalat érdemes meg-
alapítója és főnöke ebben a legutóbb megjelent 
nagyszabású művében a nemrég elkészült otthonát 
mutatja be. Előszavában kijelenti, hogy életműve 
nem lenne teljes, ha nem alkotta volna meg a maga 
otthonát. Kiváló segítőtársaival F. A. Breuhaus és 
Roskotten düsseldorfi építészekkel egy minden rész-
letében művészi egységet alkotott, mely méltó keretét 
adja egy nemes ízlésű műértő rokonszenves egyéni-
ségének és sok évtizeden át szeretettel gyűjtött értékes 
műtárgyainak. Koch háza az újabbkori német építő-
művészet jellegzetes dokumentuma. Amennyire 
visszapillantunk a művészet történelmébe, nem 
tudunk példát arra, hogy minden tartozékával 
együtt műtárggyá avatott egész házat írásban és 
képben oly részletesen ismertették volna, mint jelen 
esetben Kochnak remek, új otthonát. Minden a 
nemesebb lakáskultúra iránt érzékkel bíró ember 
nagy lelki gyönyörűséggel nézegetheti a 150, 
részben színes nagy képet, melyek a ház külsejét, 
az egyes belső helyiségeket és a kiválóbb mű-
tárgyakat híven mutatja be. Sok ötlet és útmutatás 
meríthető ezekből a jelenkori legtökéletesb sokszoro-
sító módszerek alkalmazásával kifogástalanul készült 
képekből és kívánatos, hogy ez a mű másokat is 
ösztönözzön saját otthonuknak művészies kiképzé-
sére. Koch házában példaszerűen oldotta meg a 
célszerűség és a szépség követelményeinek har-
monikus egybefoglalásét. De megmutatta azt is, 
hogy lehet eltérő stílusú bútorokat és az egymástól 
távoleső századokból és népektől eredő műtárgyakat 
ugyanabban az otthonban választékos ízléssel úgy 
elrendezni, hogy szemnek-léleknek egyaránt jóleső 
egységet alkossanak. Ezért jelent számottevő ese-
ményt a lakésművészet fejlődésében a most meg-
jelent pompás díszmű, amelyet szívesen és melegen 
ajánlunk a műbarátoknak és a lakásművészettel fog-
lalkozóknak figyelmébe. 

POSTERS & PUBLICITY. A Studio őszi külön 
száma ismét az üzleti grafika köréből meríti 

érdekes anyagát. Plakátok, reklámlapok, címkék, 
újsághirdetések, levélfejek gondosan megválogatott 
tarka és változatos sora tölti meg a vaskos kötetet. 
Ebben a kultúrvilág minden nemzetének kiváló 
művészei szerepelnek műveikkel. A magyar üzleti 

grafikát képviselik : Kozma Lajos (Gottschlig-plakát), 
Pólya Tibor (Estlapok plakátja), Galambos Margit 
(Teacsomagolés), Kun Mjhály és a Fehér-féle 
könyvnyomda (levélfejek). Örömmel állapítjuk meg, 
hogy most mér mindsűrübben bukkanunk magyar 
művészek munkáira a legelőkelőbb művészi folyó-
irat lapjain és kedves kötelességnek teszünk eleget, 
amidőn rámutatunk arra, hogy a magyar művészetnek 
a Studio sok ezernyi olvasóközönségével való meg-
ismertetésében nagy része van hazánk sok év-
tizeden ét bevált jóbarátjának, Miss A. S. Levetus-
nak, a Studio bécsi levelezőjének, aki minden 
alkalmat megragad, hogy művészeti törekvéseinkről 
és jeles művészeink alkotásairól tájékoztassa lapját 
és annak közönségét. Ezért méltán illeti meg őt 
hálánk, amelynek e sorokkal is kifejezést adni 
akarunk. 

HOWARD CARTER ÉS A. C. MACE: Tut-
ankh-amen sírja. Angolból fordította dr. Balassa 

József. Franklin-Társulat kiadása. Még élénken emlé-
kezünk a nagy feltűnésre és izgalomra, mit a mintegy 
5000 évvel ezelőtt elhalt egyiptomi király, Tut-ankh-
amen sírjónak aThéba közelében levő Bibon-el Meluke 
nevű völgyben való feltárása keltett. Fantasztikus hírek 
jelentek meg a lapokban a sírban talált csodás és 
mérhetetlen értékű kincsek nagy tömegéről és a 
bennük nyilvánuló művészi készség magas szín-
vonaláról. Sokan nem sajnálták a fáradságot és 
költséget és Egyiptomba utaztak, remélve, hogy az 
elsők közt lesznek, kik léthatjók a napvilágra került 
kincseket és milliók várták türelmetlenül a sír fel-
tárásénak hiteles leírását, a műkincsek ismertetését, 
főképpen pedig a róluk felvett fényképek jó reproduk-
cióit. Ezeknek vágya most teljesült. Lord Carnarvon, 
a sír felfedezésére irányuló ásatások megindítója és 
bőkezű, lelkes támogatója, mint ismeretes, közvet-
lenül a sír két helyiségének feltárása utón rovar-
csípés által okozott vérmérgezés következtében meg-
halt, mielőtt még a belső helyiségben levő szarkofágot, 
illetve múmiát magában foglaló 5 méter hosszú, 
2'/a méter széles és 3Va méter magas aranyszekrény 
felnyitására sor került volna, ő tehát nem ismertet-
hette a lelkes ügybuzgalma és fejedelmi áldozat-
készsége révén feltárt nagyjelentőségű leletet. Ezért 
két leghívebb és legképzettebb munkatársára hárult 
a feladat, hogy ismertessék a sírt és kincseit. Ők 
készségesen és avatott tollal megírták a művészet-
történeti kutatások egyik legérdekesebb epizódjót, 
amikor részletesen beszámoltak a sír felfedezésének 
előzményeiről, a kutatások közben elszenvedett sok 
csalódásról, majd pedig a sírt jelző első nyomokról 
és a nagy lelki felindulásról, mely a sírhoz vezető 
ajtó feltárásakor erőt vett rajtuk. Szemléltetően írják 
le és jó reprodukciókban mutatják be az egyes mű-
tárgyakat és beavatják az olvasót a textiliék és 
fából készült régiségek bonyodalmas konzerválá-
sának titkaiba. A most Balassa professzor kitűnő 
fordításában magyar nyelven megjelent kötet még 
nem meríti ki a királyi sír valamennyi helyiségének 
és kincsének leírésót. A sírkamrát, a kincstárt és a 
toldalékkamrát a közelebb kiadandó második kötet 
fogja ismertetni. De az eddigi leírások oly sok 
érdekes, tanulságos, sőt helyenkint izgalmas részle-
tekkel bővelkednek és a mór feltárt ötezeréves 
kincsek közt sok páratlanul álló remekmű van, 
hogy addig, míg a befejező rész meg nem jelenik, 
elég tájékozást ad Tut-ankh-amen korának magas-
rendű művészetéről és a feltárt leletek nagy jelentő-
ségéről. 



s z a k o k t a t á s 

GRÓH ISTVÁNT, azOrsz. M. Kir. Iparművészeti 
Iskola volt igazgatóját, a vallás- és közoktatás-

ügyi minisztérium 54.558|l1926—IX. sz. rendeletével 
f. évi október hó 1-től véglegesen nyugalomba 
helyezte. Az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskolához 
1896 szeptember 22-én nevezték ki rendes tanári 
minőségben és 1917-ben bízták meg, mint igazgatót 
az intézet vezetésével. Az új szervezeti szabályzat 
életbeléptével 1924 áprilisától 1925 júniusáig mint 
választott igazgató működött; azóta a textilszakosztály 
vezetőtanára volt nyugdíjaztatásáig. Nyugalomba 
vonulása alkalmából a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az iparoktatás terén három évtizeden át 
teljesített kiváló és érdemes szolgálataiért köszönetét 
és elismerését nyilvánította Gróh Istvánnak. 

AZ ORSZ. MAGY. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
1926—27. tanévmegnyitó ünnepét október hó 

11-én tartotta meg az Iparművészeti Múzeum dísz-
termében. A megnyitó beszédetSimay Imree. i. igazgató 
mondotta s a munka apoteózisát, a művészi teremtő 
egyéniség kialakulásét rajzolta meg, rámutatván 
arra a kétségbeejtően szerencsétlen közfelfogásra, 
amely a munkában büntetést és bűnhődést lát s 
ezzel szemben az „aranykorszakot", az úriasság 
netovábbját a munkától való mentességben véli 
megtalálni. Az intézet elmúlt tanévi történetéhez 
dr. Kovács János titkár fűzött tanulságos reflexiókat. 
A több szempontból érdekes előadást főbb pontjaiban 
a következőkben van módunkban ismertetni: Az Ipar-
művészeti Iskolát az 1925—26. tanévben —az esti tan-
folyam látogatóit nem számítva — összesen 253-an 
látogatták ; ezek közül 87, tehát valamivel több mint 
Vs-ada, leánytanítvány volt. Összehasonlítva az utolsó 
békebeli (1913—14) állapotokkal, a létszámgyara-
podás 71-et tesz ki. E gyarapodás többféle szem-
pontból érdekes. Jelenti a leánytanítványoknak 
az iparművészi pályára való előretörését, mert 
hiszen a tavalyi 87 leánytanítvánnyal szemben 
1914-ben csak 28 leánytanítványa volt az iskolának. 
Jelenti az iskolának, a szűkreszabott országrészek 
között is, folytonos fejlődését; a gyakorlati élet-
pályák mind szélesebb téren való megbecsülését; 
a művészi érzés és ízlés lassú, de örvendetes izmo-
sodását ; a munkaakarást s a komolyabb életküzde-
lemmel való készséges harcot. Jelenti végül a 
lecsatolt országrészek iparművészi oktatásának sivár-
ságét, mert tekintélyes azoknak az ifjaknak száma, 
akik a trianoni határokat áttörve, magyar ízlést és 
gondolkodást jönnek hozzánk tanulni ma is — meg-
nyomoríttatásunk nyolcadik esztendejében 1 Tanul-
ságos következtetés vonható le a szülők foglalkozá-
sónak és társadalmi helyzetének vizsgálatából is. 
84 köz- és magántisztviselő és 50 kisiparos mellett 
1 nagybirtokos, 1 kisbirtokos, 2 nagyiparos, 2 nagy-
kereskedő taníttatta nálunk gyermekét az elmúlt év 
folyamán. A köz- és magántisztviselők gyermekeinek 
feltűnő nagy száma a tisztviselői pólya szomorú 
sorsóval magyarózható meg, mert ez nem tudja el-
viselni a főiskolák hosszú éveinek tanítási terheit; 
nem tud reménnyel tekinteni a létszámapasztés rém-
ségei felé s szívesebben adja gyermekét oly pályára, 
ahol — ha tehetség és szerencse fogja körül — 
aránylag gyorsan és tisztességes kenyérhez jut a 
dolgozni akaró ifjúság. A kisiparosság gyermekeinek 

ugyancsak tekintélyes száma annak a bizonysága, 
hogy az iparosság körében él a magasabb, fino-
multabb, választékosabb iparnak, a művészi iparnak 
szeretete, amely mindenképpen kikívánkozik a le-
becsült és lenézett műhely levegőjéből s nagyobb 
látókört, alaposabb tudást, finomabb ízlést, jobb 
társadalmi elhelyezkedést akar biztosítani gyer-
mekének. Hogy a nagyiparosság szinte szóra sem 
érdemes számmal van képviselve az Iparművészeti 
Iskolában, ez részben érthetetlen, részben elszomorító 
éppen a művészi ipar jövőjének szempontjából. 
Az iskola szakosztályai közül a legtöbben, 61-en, a 
textilszakosztályt látogatták. Ezek közül 5 fiú-
tanítvány, jónevű budapesti ruhakészítő iparosok 
gyermekei; a többi 56 leány. A leánytanítványoknak 
a textilszakosztályra való özönlését a női psziché 
s a szakosztály jellege magyarázza meg. Sorrendben 
a bútortervező és a belső építőiparművészeti szak-
osztály következik 56 tanítvánnyal, ami annak 
bizonysága, hogy e szakosztályban nyert sokoldalú 
kiképzés aránylag a legkönnyebb és legjövedel-
mezőbb elhelyezkedési lehetőségeket nyújtja még 
ma is, jóllehet a pénzügyi és közgazdasági álla-
potok, építési és lakásviszonyok még mindig 
nem a legrózsásabbak hazánkban. A grafikai szak-
osztály 37, a díszítőfestészet 32, a díszítőszobrászat 
24, az ötvösség 23, a kerámika 14 tanítvánnyal nor-
mális létszámú szakosztályoknak mondhatók. Az álta-
lános statisztikai adatok ismertetése után az intézet-
ben működő két ifjúsági egyesület tevékenységéről 
mutatott be hű képet; majd az ifjúság életéből vett 
példákkal bizonyította be, hogy mily óriási fontos-
sága van annak, hogy amikor az iskola egész 
programmjéval arra törekszik, hogy az emberi életet 
művészi miliőbe állítsa bele s mások életében és 
otthonában az igazi esztétikai értelemben vett szépet 
akarja megteremteni, akkor az iskola belső képe is 
ezt a nagy programmot tükröztesse vissza. A fej-
tegetés további folyamán a folytonos tanulás és 
önképzés szükségességét hangsúlyozva, a komoly 
és alapos iskolázottság fölényét bizonyította, mint 
amely azelmepallérozottságát s a fantázia találékony-
ságát jelenti a művész alkotó munkájában. Akinek 
középiskolai ismeretei széles alapokra vannak építve, 
annak lelkében oly erők halmozódtak fel, amelyek 
nagyobb, ötletesebb, eredetibb, klasszikusabb meg-
oldásokra teszik majd képessé; annak teherbíró 
képessége nagyobb ; annak távlatai messze elnyúlnak 
a világtörténelembe, a hazai történelembe, az iro-
dalomba, a művészettörténelembe, a lélektanba, a 
kozmosnak életébe, a nemzetek és népek szociális 
vonatkozásaiba, a vallás misztériumaiba, letűnt nagy 
kultúrák világába s világosabb szemmel látja meg 
a mai kor nagy problémáit is. Aki kisiparosnak 
készül, azt ezek a kérdések ne háborgassák. Az ős-
népek kezdetleges házi eszközeitől a mai kor 
raffinált kívánalmáig kész sablonok állnak rendel-
kezésre s ha meg tudja csinálni a sablon után a 
munkát jól, ezzel feladatának egészében meg is 
felelt. Az igazi iparművész azonban, mint általában 
a művész, nem indulhat sablonok után I Itt nem a 
jóság a munka egyetlen kritériuma, mert a művész 
teremteni van hivatva. A művész egy magasabb 
világába visz föl magával a lelkiségnek; jelenné 
varázsol multat s megnyitja a jövő és fantasztikumok 
nehéz kárpitját. A művész előtt csodálattal állnak 
meg a koronás fők is s mióta ember él a földön, 
az Isten számára is művészi kezek alkotnak házat, 
varázsolják oda festményben, plasztikában az eget, 
a szellem óriásait s művészi lelkek szólalnak meg 
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melódiában, dalban, misztériumokban az istenség 
dicsőítésére. A művészi hivatottség eme magaslataira 
pallérozatlan elme nem juthat el soha 1 Senki se 
tekintse magát kivételnek. A lángész útját is sokak 
előtt megérthetetlen fizikai és lelki munka, küzdelem, 
tanulás, önkritika, tépelődés és sokszor csalódottság 
jellemzi. A lelkileg ki nem művelt „művész" alkotá-
sában — a modern kritikusok nyelvén szólva — 
látunk majd „stílust, formanyelvet, technikai bravúrt, 
nyers erőt, sugalló erőt, hatalmas lendületű kom-
pozíciót, artisztikus finomságot, pompás színhatá-
sokat, tónusok hangulatait, stíleklekticizmust" stb,, 
stb., csak éppen a teremtő művész eredetisége fog 
abból hiányozni. A művészi oklevél ugyanis nem 
tesz senkit művésszé s a technikai tudás nem egyenlő 
a művészi tudással. Az előbbi reprodukáló ; az utóbbi 
alkotó készség és tudós. Az első legyen száműzött 
az igazi művész műterméből; a másik eszményképe 
legyen minden ifjú művészi törekvésnek. 

BÁBSZÍNHÁZ EGY IPARMŰ VESZETI ISKOLÁBAN. 

Talán kevesen tudják, de példaadásul érdemes 
feljegyezni, hogy van egy iparművészeti iskola, melynek 
egész kis bábszínháza van s ez a zürichi. 1918-ban 
a német Werkbund kiállítást rendezett a német 
Svájc fővárosában s ennek egyik kedves meglepetése 
volt a bábjátékok groteszk színpada. A kiállítás 
lezárása után az ottani iskola szerezte meg az egész 
kelléktárat. Nemcsak megszerezte s működésben 
tartotta, hanem gyönyörűen tovább is fejlesztette. 
Ma már jeles zürichi festők tervezik a kis színpad 
díszleteit és kitűnő fafaragók készítik a szereplőket. 
A bábszínház pedig a növendékek és a közönség 
elragadtatásával működik. Mozgás, önkéntelen gro-
teszkség.a realitáson túlmenő mozdulat, fantasztikum, 
egészen elsőrangú inspirálónak bizonyul és a 
színjátszás ősi, meseszerű formavilágába minden 
magyarázatnál jobban belevilágít. A színház a 
zürichi finomízlésű közönségnek is egyik kedves 
mulatsága. Az elmúlt esztendőben több darabnak 
volt nagy sikere. Egyik egy Pocci-darab volt, a 
„bábjáték klasszikusának" m e s t e r m ű v e i közül. 
A másik egy modern német vígjáték, melyet Ernst 
Toller írt egyenesen bábúk számára. Nagyon tetszett 
egy Pergolesi hagyatékából származó kis opera is, 
de valamennyinél nagyobb sikere volt annak a kis 
színdarabnak, amely a halhatatlan Don Quijotteot 
viszi a deszkákra. Cervantes regényének azt a részletét 
dramatizálta ez a színműíró, mikor Don Quijotte 
a bábúk közé rohan s hősies kard-hadonászással 
valamennyi fafigurát lekaszabolja. Ehhez kísérő-
zenét is szerzett egy komponista és a Cervantes-
jubileumon nagy sikere volt a zürichi bábszínházban 
előadott marionett-komédiának. 

ZWEYBRÜCK ISKOLÁJA. ASfudioszeptemberi szá-
mában a kiváló bécsi iparművésznőnek, Zwevbrück 

Emmynek iskoláját mutatja be képben és szóval. 
Ma, amikor az iparművészeti magániskolák a dilet-
tánsság és a proletártenyésztés melegágyai, öröm 
látni, hogy miként tudja avatott vezetés a gyerme-
kek született hajlamait helyes tevékenységben magas-
rendű értékké változtatni. Zweybrück tanítványai 
játékokat csinálnak főleg. De ezek a játékok mér 
kicsiben a serdültebb korban választandó iparimunka 
előfutárai. Dobozok, festett szekrények, bábszínház, 
szövött holmik mind a gyermekek méreteihez igazod-
nak, de már olyan artisztikus vallomások s olyan 
technikai készségűek, hogy éppen csak méreteihez 
kell nagyobbítani s akármelyik műbarát lakásában 

is helyet foglalhatnak. A kiváló pedagógus elsősorban 
a színérzéküket igyekszik fejleszteni a gyermekek-
nek. Naiv, népies hangulatú tárgyakkal, paraszt-
művészettel kötnek barátságot. Az a humor, jókedv, 
életöröm, melyet a gyermekek otthonukból magukkal 
hoznak, szabadon csaponghat az iskola padjai közt 
is és még táplálékot is kap a népkincsből. Három 
évet töltenek így a gyermekek a munka műhelyei-
ben, amelyek teljesen a tanoncnevelés helyes elvei 
szerint telnek el. És csak a technikai ismeretek el-
sajátítása után kezdenek a rajzolással, festéssel rész-
letesen is foglalkozni. Zweybrück iskoláját az állam 
is hivatalosan elismeri, de amellett teljesen független 
a tanításmenete. 

k i á l l í t á s o k 
V T TI KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁSÁT rendezi ez-

idén az Orsz. M. Iparművészeti Társulat. 
Az Andrássy-út 69. sz. a. állandó kiállítási helyiségén 
kívül régi otthonában, az Üllői-úti Iparművészeti 
Múzeum nagycsarnokában is akar bemutatni és áru-
sítani egy nagyobb kollekciót iparművészetünk újabb 
munkáiból, ha a kiállító iparművészek két kiállításra 
elég és megfelelő színvonalú munkákat bocsátanak 
rendelkezésére. Kérjük t. olvasóinkat, hogy karácsonyi 
iparművészeti szükségleteiket a Társulat kiállításán 
szerezzék be és buzdítsák erre ismerőseiket is. Egyedül 
a Társulat az, mely kiállításaira kizáróan hazai 
iparművészeti munkákat fogad be. Bírálóbizottsága 
ezeket megvizsgálja és csak akkor állítja ki, ha 
művészi és technikai szempontból egyaránt kifogás-
talanok. Magyarország politikai és gazdasági hely-
zete megköveteli minden hű fiától, hogy ne köitse 
pénzét idegen holmira, ha megbízható helyen, jó hazai 
munkát olcsó áron kaphat. Derék iparművészeink mai 
küzdelmes helyzetükben méltón elvárhatják a magyar 
közönség támogatását. 

JASCHIK ÁLMOS, a jeles grafikus február havában 
tanítványaival együtt nagyon érdekesnek ígérkező 

kiállítást rendez az Orsz. M. Iparművészeti Társu-
latnak az Andrássy-úti régi műcsarnokban levő 
helyiségeiben. Több boltkirakatot mutat majd be és 
pedig fűszer-, drogériaárúk, papír- és könyvkeres-
kedés kirakatát. Ezekben kizáróan olyan árúk lesznek 
láthatók, amelyeknek csomagolását, a rajtuk levő 
vignettákat, valamint a könyvek címlapjait a kiállító 
művész növendékei készítették. Egy nagy hirdető-
oszlopon pedig plakótterveket mutatnak be. Ezen-
kívül egy maquette-sorozat lesz látható, melyekben 
kisméretű színházi díszleteket állítanak ki. Előre 
felhívjuk t. olvasóink figyelmét erre az életrevaló 
ötletet megvalósító kiállításra. 

IPAR MŰVÉSZ ETÜNK VIDÉKI SZEREPLÉSEI. 
1 A Nemzeti Szalon a helyi egyesületekkel szövet-
kezve október havában Győrött, majd pedig Pécsett 
képzőművészeti kiállítást rendezett, amelynek kereté-
ben az Orsz. M. Iparművészeti Társulat iparművé-
szetünk újabb alkotásainak válogatott csoportját 
mutatta be. A vidéki városok közönsége nagy érdek-
lődéssel fogadta iparművészetünket és sűrűn vásá-
rolta a bemutatott tárgyakat. E sikerek arra buzdítják 
a Társulat vezetőségét, hogy módját ejtse ipar-
művészetünknek a többi nagy vidéki városok közön-
ségével való megismertetésének. 


