
K R Ó N I K A 
ZABÖ A. GYÖRGY vasműves, a Párizsban mcg-

telepedett magyar iparművészek első sorában 
áll. 30 évvel ezelőtt ment ki Pestről, ahol apja 
mellett tanulta meg a mesterséget. Párizsban rövi-
desen a Sálon d'Automne-nak állandó kiállítója 
és Soeiétaire-je lett s az akkori modern művészeti 
mozgalom számottevő tényezője. Érdemei és tehet-
sége a háború után nagy megrendelésekhez juttatják. 
Párizs, Calais, Lyon középületeit, városházait díszítik 
munkái : kapui, lépcsőkorlátai, monumentális órái. 
A méltán elért siker mindig Szabó mellett volt, 
de ez őt nem kápráztatta el. Ma is éppúgy, mint 
30 évvel ezelőtt maga áll az üllő mellé, ha érde-
kesebb feladat megoldásáról van szó ; bár 20—30 
munkás valósítja meg terveit, a technikailag leg-
nehezebb munkákat 5 maga végzi. Hogy mennyire 
puritán tisztelője Szabó a nemes mesterségnek, arra 
jellemző, hogy munkáinál sohasem használ autogén-
hegesztést, mert — szerinte — ez meghamisítja 
a kovácsvas-művészet tiszta értékeit, lianem tűzben, 
kalapáccsal végzi még a legtekervényesebb mester-
ségbeli műveleteket is. A művészet cliparosodásá-
nak, elgyáriasodásának korában Szabó a becsületes 
kézimunkának maradt harcosa s a mesterségbeli 
tökéletességet vallja a legnagyobb erénynek. Magyar-
nak is megmaradt Szabó a 30 évi külföldi tartóz-
kodás után. A bűzakaiászai, a szőlőt csipkedő mada-
rai s munkáinak stílusa a hazai népművészet nyugati 
kultúrán továbbfejlesztett leszármazottjai. (B. P.) 

T í ÁSZTORMŰVÉSZET. Ez év nyarán Prágában, 
* jövő évben Párizsban lesz a népművészetnek 

kongresszusa és kiállítása. Egy kihaló vagy tán már 
rég kihamvadt művészet varázsa mosolyog rá a 
világra. És még a halott mosolyában is termékenyítő 
erő van. Ez az a művészet, melynek elég olykor el-
suhanni az élők kertjében, hogy utána ú j színek köl-
tözzenek annak minden fájára. Ilyen kiapadhatat-
lan színforrás és formateremtő inspiráció lakozik 
a mi népművészetünkben is. Ezért nyitjuk ki annyi-
szor a tulipántos ládát, melyben féltett kincseit őriz-
zük. Minél többet kerülnek elénk a városi utcákon 
elfajzott gyermekei, annál megnyugtatóbb az igazi 
népművészetben gyönyörködni. Mint a rossz útra 
tért gyermekekért, ezek az egyszerű, jószívű hamu-
pipőkék kárpótolnak bennünket. Ezeknek a falusi 
ártatlanságoknak naiv beszéde nem tettetés, ha-
nem őszinte érzés. Ezeknek színes orcája nem rúzs, 
hanem az egészség pirossága. Minden, ami formába 
szökken, a léleknek élménye volt. Ilyenek a pász-
torok faragásai is. Somogyban, Zalában, ha ki-
veszőfélben is, de még élnek itt-amott öreg pász-
torok, akiknek készségesen engedelmeskedik a 
bicska, mikor faragnak. A kanászbojtár és az ő 
engedelmes kutyája, ez a kedves, lomposszőrű 
magyar puli, elvégzi a falka körül az inspckciós 
szolgálatot. Áz öreg kanász pedig ráér egyet-egyet 

faragni a boton, a karikás nyelén, szép engedelmes 
görbéket teremtettézni rájuk. Még arra is ráér, al-
konyatkor vagy télen, hogy vékony ólomszalagot 
vágjon a nyélre, vagy spanyolviasz pirosát csöpög-
tesse a faragott árkokra. Ma is még »mcgadja a 
módját«, pedig nincs már betyárromantika; a 
piros bort is fogyasztási adó terheli és a pusztai 
lovas immár motorbiciklit készül beszerezni a túri 
vásáron. Utolsó lobokat vet a népművészet lángja. 
De íme, nem is olyan rég adódtak még ritka alkal-
mak, amikor mecénása kerülközött a pásztorember 
művészetének. Plébános úr rendelt faragóművé-
szünknél egy gyertyatartót a templom számára. 
Remekbe készítette a másfél méteres templomi dísz-
művet a bicska mestere. Oly ékes, kedves, együgyű 
és színes nyelven beszélt a pásztorember az ő istené-
hez, ahogyan csak a bicskája hegyével, az érzései 
kiskésével tud szólani. íme : olt van Ádám és ott 
van Éva a tudás fája alatt. Véteknek, bűnnek, bánat-
nak nyoma sincs c kis zömök parasztkákon, inkább 
olyan helyes kis cselédek ők, mint Marika meg 
Jóska a somogyi bálon. Az Isten akárhova tegye 
őket, e csökölyi illetőségű kaposvármegyei biblikus 
hősöket, mindig az a mennyei humor fog szólni 
belőlük, mely közelebb áll a teremtés legendájához, 
mint az egész cinquecento. Köszönet illeti C s c t e 
Balázs polgári iskolai rajztanár urat, aki fölfedezte 
s lemásolta őket. Mint annyi elődje ebben a hit-
vallásban, ő is nyári napok fáradalmait, falujáró 
hónapok türelmes munkáját fordította c precíz rajz-
másolatokra. Gyönyörű, az eredetieknek minden 
báját visszaadó színes lapok kerültek ki e gyűjtés-
ből. Jó szívvel adjuk közre egy kis részüket e lapo-
kon, milliomodrészét annak, amivel az ősi magyar 
lélek televénye igyekezett szebbé tenni a magyar 
glóbuszt. 

A PUSZTASZERI GYŰLÉS, RUDNAY GYULA 
GOBELINJE. A képviselőház elnökének fo-

gadószobáját nagyméretű ( 9 x 4 méternyi) gobe-
linnel fogják díszíteni, amelynek megtervezésével 
Rudnay Gyulát, a jeles festőművészt bízták meg. 
A gobelint a Műcsarnok tavaszi tárlatán mutatták 
be a magyar közönségnek, majd pedig elküldik 
Rómába, a június havában megnyíló magyar mű-
vészeti kiállításra. Bármennyire örülünk, ha az 
állami művészeti megrendelésekből végre ipar-
művészetünk is részesedik, ez esetben örömünk nem 
lehet teljes, mert a most elkészült és a mi viszo-
nyainkhoz képest ritka nagy összegbe kerülő mun-
kát sikerültnek nem tartjuk. Szívesen elismerjük, 
hogy a gobelin tervezője egyik büszkesége a magyar 
képzőművészetnek és méltán megérdemelt nagy 
sikereket ért el nemcsak itthon, hanem külföldön 
is. De az őt jellemző claire-obseurc-fcstészet nem 
egyezik a gobelin sajátos, dekoratív stílusával, 
mely nem festőiességet, hanem nemes vonalritmust, 
folt- és színharmóniát és bizonyos síkszerű slili-
záltságot kíván. A gobelinművészet múltja hosszú 
sorozatát adja a jó és a rossz példáknak. A gobelinnek-
van fénykora, amikor e téren a legtökéletesbet alkot-
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ták és vannak hanyatlásának korszakai. Ha most az 
elé a feladat elé állítanak egy mai művészt, hogy 
századokra szóló, nagyértékű gobelint tervezzen, 
akkor merítsen ő a mulí Icgdiesőbb példáiból tanul-
ságot és ezzel felfegyverezve oldja meg feladatát. 
Nem szürke eklekticizmust várunk a ma művészé-
től, hanem az anyaghoz, a technikához és a feladat-
hoz való alkalmazkodását. Igaz, voltak idők, ami-
kor olajfestmények hatását utánzó gobelineket is 
csináltak (pl. a Louvrc híres arcképsorozata), 
de ezek a gobelinművészet hanyatlását jelentették, 
viszont voltak idők, amikor a gobelin rajza nem vétett 
a síkszerűség követelménye ellen, nem törekedett 
képszerű, valószerű hatásra, hanem megmaradt az, 
a mi: díszes f aliszőnyegnek. A párizsi Cluny-múzeum-
ban láthatunk erre kitűnő, jó példákat. A nemesebb 
értelemben vett modern művészet hívei is ezt követe-
lik a gobelintől és ebben megegyeznek a XV—XVI. 
század francia és belga gobelinszövő-atyamesterek 
felfogásával. Nem a mi feladatunk, hogy a törté-
nelmi hűség, a rajz és a távlat szabatossága szem-
pontjából vizsgáljuk Rudnay gobelinjét, de talán 
nem is ezek a legfontosabbak. Stílusbeli eltévelye-
désére kellett rámutatnunk, mert ezt a napisajtó 
kritikái alig érintették, mint ahogy nem igeu 
vetettek ügyet a gobelin bordűrjének aprólékos 
voltára s a belső kép természetfölötti nagyságú 
alakjaival léptékben és stílusában teljesen ellen-
tétes ornamentikájára. Mindezekből nyilvánvaló, 
hogy jó gobelint csak stilizálásra hajlamos, deko-
ratív érzékű és a textilművészet sajátos követel-
ményeit átérző művész tud tervezni. E tulajdon-
ságok híján ilyen feladatra vállalkozni nem volna 
szabad. Rembrandt, Goya, Miilet sohasem voltak 
gobelintervezők, de Rafael, Rubens, Boberg és a 
mi boldogult Körösfői Kricsch Aladárunk értet-
tek hozzá és ma is él több művészünk, kik már 
bebizonyították az ilyen feladatra való rátermett-
ségüket. — Technikai szempontból gobelinünk kifo-
gástalan. A székesfővárosi iparrajziskola gobelin-
szövő-műhelye derekas munkát végzett ennek a 
nehéz és nagy szakavatottságot kívánó munkának 
elkészítésével. 

"VI AGY AH MŰVÉSZEK KÜLFÖLDI SIKEREI. 
1*J- j \ i jnd e n | g n z magyarnak örül a lelke, ha hall 
vagy olvas honfitársának idegen földön elért sike-
reiről. Különösen értékes a magyar érdemnek és 
kiválóságnak más nemzet részéről elért megbecsü-
lése most, hazánk clnyoinottságáhan, amidőn go-
nosz rágalmakkal elidegeníteni akarják a kultúr-
világot Magyarországtól. Ezért mindig jóleső érzés-
sel adunk hírt magyar művészeknek idegenben elért 
elismeréséről. Külföldre került hazánkfiai közül alig 
akadt még olyan, aki oly gyorsan »érkezctt be«, 
mint jeles grafikusunk, Komjáti V. Gyula. A mult 
ősszel kapta meg a nagy állami külföldi ösztöndíjat 
azzal, hogy a Iondoni akadémián egészítse ki az 
Olgyay mester alatt itthon, a képzőművészeti főis-
kolán végzett tanulmányait. Alighogy körülnéz 
Anglia fővárosában, már a sikerek özöne árasztja 

el. Az akadémia nagyhírű mesterei csodálattal la-
pozzák a maflával vitt rézkarcait és kérdik tőle, mit 
keres ő Londonban az akadémián, amikor ő kész 
mester, akitől ők tanulhatnának. Szép műtermet 
bocsátanak rendelkezésére és tüneményes jelenség-
ként ünneplik. A British Muscum és a Victoria and 
Albert múzeumok igazgatói egymással versenyezve 
vásárolják mappájának kiválóbb lapjait. Akad is 
nyomban editora, aki fényes szerződést kínál mű-
veinek kiadására. A Studio hosszabb cikkel kísért 
5 rézkarcának reprodukcióját közli, az Apollo nevű 
előkelő művészeti folyóiratban pedig Malcolm C. 
Salamon, a legtekintélyesebb angol kritikusoknak 
egyike, Rembrandt műveivel állítja párhuzamba 
Komjáti rézkarcait s szintén felveti a kérdést: mit 
akar ez a kiváló magyar művész Londonban ? és az 
elismerő jelzők szupcrlativusaival méltatja Kom-
játi művészetét. És mindez csak kezdet. Mi, kik is-
merjük és évek óta figyeljük Komjáti eddigi pálya-
futását, tudjuk, hogy a művészetéért rajongó, 01 
éves, vasszorgalmú, ritka tehetséggel megáldott 
ifjú művész lelkesedését és komoly törekvését az 
elért csodás sikerek csak további erőmegfeszítésre 
buzdítják és ezért bizton számíthatunk arra, hogy 
jövő munkásságával még sok dicsőséget fog szerezni 
magyar hazájának. — Egy másik magyar művész, 
E r d é l y i Ferenc még csak 23 éves és már Spa-
nyolországban és Belgiumban rendezett külön ki-
állítást műveiből. És ami a fő, a kiállítások sikere-
sek voltak, mert grafikus műveinek és képeinek cgy-
része elkelt, a vásárlók között pedig múzeumok és 
ismert gyűjtők vannak, és komoly kritikusok meleg 
elismeréssel méltatták műveit. A december havában 
Brüsszelben rendezett kiállítása alkalmából a Savoir 
Beauté c. belga művészeti folyóiratban M. Renard 
szerkesztő terjedelmes cikkben ismerteti Erdélyi 
életrajzát és műveit, melyek közül tizet jól sikerült 
reprodukciókban be is mutat. Budapesten Helbiug, 
Benkhardt és Rudnay voltak mesterei, 16 éves korá-
ban már szerepelt a kiállításokon, 1926-ban meg-
kapta a Szinnyei Merse-Társaság nagydíját és most 
a külföld nyújtja feléje a babért. 

ÍZOVACS ERZSÉBETNEK, a budapesti állami 
iiőipariskola kiváló képzettségű, nemes ízlésű 

tanárának, lapunk nagyrabecsült művészi munka-
társának újabb grafikai munkái közül három díszes 
oklevelet mutatunk be e füzetünkben. Az egymás-
tól teljesen eltérő ornamentikával díszített igen sike-
rült diplomák a sokoldalú jeles művésznőnek e 
téren is ritka szakavatottságát bizonyítják. 

| > Á T I I GYÖRGY-CENTENNÁRIUM. Ez év 
május hó 6-án lesz 100 éve, hogy a jeles mű-

barát, Ráth György, az iparművészeti múzeum volt 
t. főigazgatója és az Országos Magyar Iparművé-
szeti Társulat volt elnöke, született. Ebből az alka-
lomból a Társulat Itáthról az április hó 29-érc ki-
tűzött ezidei közgyűlésén cmlékbeszédet mondat és 
ennek megtartására Végh Gyulát, az Iparművészeti 
Múzeum főigazgatóját kérte fel. 
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T F J . PETRY BÉLA ismét fölkeresett és újabb 
exlibriszeiből mutatott be néhányat. Szívesen 

közöljük ezeket a komoly igyekezettel és készséggel 
megkomponált könyvjelzőket buzdításul azok ré-
szére, kik könyvtárukban még nein alkalmazták a 
könyvek hovávalótartozását jelentő művészi jelzést. 

/"VTVEN ÉV. Ötvenéves jubileum nemcsak a köz-
életben, de az ipari tevékenységben is nagy idő. 

F i s c h e r Zsigmond, akit ötvenévi kárpitos- és 
díszítő tevékenységéért jubiláltak tisztelői, a szó 
legnemesebb értelmében vett kézműves. A munka, 
az ízlés, az ipari etika úttörője, aki ily irányú hatá-
sát a mai magyar kárpitosnemzedék legjobbjaiba 
is beleoltotta. Szakmabeli társai ünnepléséhez szí-
vesen csatlakozik az Iparművészeti Társulat elis-
merése is, mely régi, kedves munkatársai közé szá-
mítja őt. 

S Z A K I R O D A L O M 
JESZENSZKY SÁNDOR : S z é p B u d a p e s t . 

** Budapest, Athcnacum. A világban megfor-
dult, művészlelkű, élesszemű és hazája fővárosát 
rajongóan szerető ember írja meg ebben a 223 ol-
dalas könyvben budapesti sétáin szerzett benyomá-
sait. Szellemesen csevegve mondja el mindazt, ami 
neki tetszik, amit lelki gyönyörűséggel néz, de el-
mondja azt is, ami bántja szépérzékét és sokszor 
rámutat arra is, hogy miként kellett volna ezt vagy 
amazt jobban megcsinálni. Nem tartozik a zsémbes, 
rosszmájú kritikusok közé, mert sokszor felhozza 
az elkövetett baklövések enyhítő körülményeit is. 
Kritikái rendesen fején találják a szeget és ezért 
sajnálja az olvasó, hogy a közmunkatanácsban és 
a város sorsát intéző más nagyfejű bizottságokban 
nem akadtak mindig olyan okos emberek, 
amilyen a könyv írója. De nemcsak a város külső 
képéről tudunk meg érdekes dolgokat, hanem Buda-
pest szellemi életéről, a drágaságról, idegenforga-
lomról, lakásügyről és több egyéb időszerű problé-
máról is. Ezért ne sajnálja senki ennek a könyvnek 
elolvasását, inert jól megírt, szellemes eszmefut-
tatást élvezhet és sokat tanulhat is belőle. Kár, 
hogy nem jutott bele kép : ha majd újabb kiadásra 
kerül sor, akkor ajánljuk ennek megfontolását, 
mert a jó szöveg megérdemelné. Gy. D. 

\ PRESSA-KIÁLLITÁS FOLYÓIRATAI. Tizen-
kétezer élő folyóirata van Németországnak. 

S ez mind a tizenkétezer ott lesz az idei nyáron 
Kölnben rendezendő nagy Pressa-kiállításon. Ha 
hiányoznának, nem volna a világnak képe a német 
kultúra e hatalmas erőforrásáról. De mivel mind ott 
lesznek, vigyázni kell, hogy ne legyen belőle lidérc-
nyomás. Mert 12.000 cím, fej vagy újságlap, esetleg 
füzet egymás mellé, fölé vagy alá hengergetve, 
ijesztő tömeg. De a németek tudnak kiállítást ren-
dezni s nem kell félni a folyóiratok hegyláncolatai-

tól. A Pressa-kiállítás nem az újságot, hanem az 
újságok által teremtett életet fogja bemutatni. így 
lesz ez a folyóiratok esetében is. Ott egy nagy kultu-
rális revü fog lezajlani ilyesféleképpen. A folyó-
iratok egy feltűnő rokon-csoportja a neki megfelelő 
környezetben kap elhelyezést. Az ókori tudomá-
nyosság folyóiratai egy klasszikus oszlopcsarnokba 
jutnak, bölcsek és tudósok szobrai közé. A vegyé-
szeti folyóiratok terme azt fogja megmutatni, mint 
jár kezére a folyóirat a kémiai gyakorlatnak. Az 
élclapok közt mulatni lehet m a j d : a szórakozott 
tanár úrtól az american girl-ig mindenki vele fog 
játszani a képekkel. A divatlapok termében divat-
rajzolók fognak tervezni, szabók kidolgozni és 
csinos manncquinek próbálni. És így tovább : az 
aranyműves műhelyén, az idegenforgalmi irodán s 
minden egyéb szakmán keresztül. Most az építészek, 
rendezők és díszítők egész légiója dolgozik máris 
azon, hogy aki a Prcssa vastag újságjai közt fog 
járni, egy percre se unatkozzék. 

T3ICIIARD BAUNGART. Das moderne deutsche 
Gebrauchs-Exlibris. 400 képpel. Ára 3 márka, 

kötve 5 M. Franz Hanfstangel kiadása München. 
A szerzőnek eddig megjelent könyvei, valamint 
más hasonló művek kizáróan a Iuxus-cxlibriszek-
kcl foglalkoztak, tehát olyanokkal, melyek nem-
annyira könyvek, illetve könyvtárak jelzésére szol-
gáltak, hanem inkább a gyűjtők egymásközt való 
cscreberélgctésérc. Pedig az exlibrisz igazán az, és 
akkor tölti be hivatását, ha bélyegként a könyv- • 
fedelek belső lapjára ragasztják. Hálás feladat volt 
tehát ezeket az utolsó 25 évben készült német igazi 
exlibriszeket összegyűjteni. Sok érdekes, szellemes 
ötlet kerül elénk és megfigyelhetjük a különböző 
irányok, illetve izmusok érvényesülését a grafikának 
e virágos mezején. A szövegrész vázlatos áttekintést 
ad az újabb exlibrisz történetéről és a képek jel-
lemző példákkal érzékeltetik a fejlődés egyes foko-
zatait. Baungartnak a maga nemében egyedülálló 
könyvét bizonyára örömmel fogadják az alkalma-
zott művészi grafika barátai. 

\ v. OERTZEN: DIE SCHÖNHEITEN-GALERIE 
LUDWIG I. in der Münchener Residcnz. 

Franz Hanfstiingcl kiadása München. Ára 5 
márka. — A Wittelsbachok egyik legérdekesebb 
egyénisége I. Lajos király, ki huszonhárom évig 
(1825—1848) uralkodott Bajorországon és emlékét 
nagyszabású építkezéseivel és művészi gyűjtemé-
nyeivel dicsőségesen örökítette meg. Szenvedélyesen 
szerette és megbecsülte a szépet, a természet és 
az emberi alkotásokban egyaránt. Rajongott a szép 
nőkért, magáért a szépségért. Ennek az állhatatos 
rajongásnak köszönhetjük, hogy az utókor is 
gyönyörködhetik 38 remek nő szépségében, akiknek 
arcképét a gáláns király udvari festőivel, Stielcr 
József Károlylyal és Dürek Frigyessel megfestette 
a maga szépséggalériája számára. Királyi vérbeli 
szépségek mellett, grófnők, egyszerű polgári csalá-
dok sarjai, színésznők, táncosnők váltakoznak a 
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gyönyörű arcképsorozatban, amelynek alig akad 
párja. A képeken ábrázolt nők egy részéhez a 
király költeményeket írt, amelyek lendületesen 
áradozó szavakkal magasztalták azok szépségét. 
Ámde a király fejedelmi hatalma ellenére sem 
érhette el mindig, hogy a kiszemelt szép nők üljenek 
udvari festőinek, mert bizony megesett néhányszor, 
hogy az illető apák, férjek vagy vőlegények'tilta-
koztak e különös megtiszteltetések ellen és ezt tud-
tára is adták a királynak. A most megjelent mű 
az arcképek jó reprodukciójával együtt az ábrázolt 
szépségek rövid életrajzát is közli s ezzel sok eddig 
ismeretlen érdekes adatot hoz napvilágra. 

K I Á L L Í T Á S O K 
TANKOVICH BESÁN ENDRE GRÓFNÉ gic-

hathalmi hadiárva-Ieányintézetének szövő-
műhelyében készült kéziszőttesei voltak március 
havában láthatók az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat Andrássy-úti kiállításában. Változatos sorát 
a kifogástalanul elkészített ü. n. home-spun gyapjú-
ruhaszöveteknek, áttetsző női nyári ruhaszöveteknek, 
ágytakaróknak, függönyöknek, terítőknek, szőnye-
geknek, tarsolyoknak stb.-nek állította ki a nemes 
grófné. A munkák jóságát a leghivatottabb szak-
emberek is elismerték és dicsérettel nyilatkoztak a 
műhely szakavatott, buzgó vezetőjéről, G e r e l y 
Jolán ny. székesfővárosi polgári iskolai tanítónőről, 
aki előzően a grófné támogatásával Svédországban 
három évig tanulta az ott honos sokféle szövés! 
technikát, hogy hazaérve itthon érvényesítse az ott 
szerzett ismereteit és ügyességét. Értesülésünk sze-
rint komoly tárgyalások vannak folyamatban, a 
műhelynek gyakorlati alapra való helyezésére s így 
remélhető, hogy a nemes grófné részéről megindí-
tott és szép sikert elért munka fennakadni nem fog. 

1VTŰVÉSZET ÉS TECHNIKA KIÁLLÍTÁSA. Ez 
év júniusában Essenben egy a maga nemében 

egészen rendkívüli kiállítást rendeznek. A német 
mérnökök kongresszusa alkalmából a híres Folk-
wang-múzeum olyan képzőművészeti alkotásokat 
fog bemutatni, melyek a technika tárgykörét 
ölelik fel. Három csoportja lesz a kiállításnak. Ezek 
elseje : a technika világát mutatja be, ahogyan azt 
a művész látja. Tehát kép, szobor, grafika — mind 
az ipari munkaprobléma világából. Másik csoport-
ban : technikai híres emberek a képzőművészek 
jellemzésében. Végül pedig: okmányok, érmek, 
kitüntetések, melyek művészek kezéből kerültek ki 
technikusok jutalmazására. A kiállítás régi emlé-
keket is fel fog ölelni, de a jelenkori művészetet 
óhajtja szolgálni. 

1 / IÁLLITÁS POSENBEN. 1929-re, tehát a jövő 
esztendőben nagy kiállításra készülnek a len-

gyelek. Ekkor lesz tudniillik az újjászületett Len-
gyelország fennállásának tizedik évfordulója. Nyu-

gat-Lengyelország fővárosát, Posent szemelték ki 
erre a célra. Egész Lengyelország nagy előkészüle-
teket tesz, hogy ezen a kiállításon életrevalóságát a 
világ számára kézzelfoghatóvá tegye. A nemzeti 
kultúra összes ágazatait, az anyagit és a szellemit 
egyaránt bemutatják itt. Külön osztályok lesznek a 
művészet, a népjólét, a sport, a testnevelés, a nép-
rajz, a földrajz és a geológia szemléltetésére. Még a 
külföldön élő lengyelek képességeinek bemutatá-
sára is lesz egy külön pavlllon. A lengyel köztársa-
ság elnöke, Pilsudszky tábornagy vállalta el a ki-
állítás fővédnökségét. 

" tXIREK MINDENFELŐL. P r á g á b a n ez év 
július hő 30-tól augusztus hó 5-lg nemzetközi 

rajzoktatási és ezzel összefüggő művészetnevelési 
kongresszus lesz (francia, német és angol tárgyalási 
nyelvvel). A főiskoláktól a kisdedóvókig (beleértve 
a szakiskolákat is) mindenfokú oktatás résztvehet 
ebben s különös súllyal fognak a népoktatásban 
használt ú j rajztanítási módszerek megvizsgáltatni. 
A kongresszussal kapcsolatban rajzkiállítás is lesz 
Prágában. — K ö 1 n b e n az iparművészeti múzeum-
ban kiállítást rendeztek Oud J. P. hollandi építész-
nek, a modern építészeti reformok vezérének mun-
káiból. Különösen alaprajzi és célszerűségi érzékéi 
dicsérték a német szakértők. B e r l i n b e n a német 
keramikusok egyesülete nagy kiállítást rendezett, 
azzal a bevallott céllal, hogy a kerámiát újra bele-
vigye a mindennapos életbe. A kritikusok ez alkalom-
ból ajánlják, hogy minél kevesebb díszes edényt, tár-
gyat csináljanak és minél több jó formát, technikai-
lag tökéletes darabot. 

ANTWERPENBEN 1927. év végén nemzetközi 
plakátkiállítást rendeztek, amelyen Magyar-

ország részéről csak a Jaschlk Álmos iparművé-
szeti iskolájához tartozó ALA grafikuscsoport vett 
részt kilenc plakáttal. 
rX ,ERITETT ASZTALOK. Drezdában nemrég terí-

tett asztalok kiállítása volt, mely méreteiben 
és pompájában minden eddigi ilyen versenyt felül-
múlt. Elszegényedett középosztályú úrinők kézi-
munkálnak bemutatása volt a cél, de a legszebb régi 
tárgyak és asztali felszerelések segítettek a cél 
elérésében. Az iparművészeti főiskola régi damaszt-
térítői, az egykori udvari kamarai hivatalok, Meissen 
porcelláncsodái és a régiség- meg üvegüzletek leg-
szebb termékei, minden és mindenki sietett az ötven 
darab díszes asztal pompáját fokozni. Voltak is 
olyan terítésművészeti látványosságok, amelyekből 
minden idők és népek erkölcsei megszólaltak. Erős 
Ágost koronázási bankettje, II. Ágost ezüst asztala, 
a középkor asztala, amint Luther szerette, bibliával 
és virágokkal, az egészen festményszerűen ható 
renaissance asztalok — mind kápráztatóak voltak. 
Egy rokokó kisasszonyka csokoládéreggelijének sze-
szélyeit igyekeztek bemutatni a terített XVI. Lajos-
asztalon s Napoleon aranyos pompája fáradtan 
ragyogott egy patinás szépségű empire asztalon. 
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A jó "őrefl biedermeier kávésasztal vezetett át az 
újkori terítésművészet változataihoz. Volt itt estélyi 
asztal németeknek, reggelizőasztal amerikaiaknak, 
coektail-asztal italosoknak, kétszemélyes teásasztal 
szerelmeseknek és egy háziszőttessel letakart Week-
cnd-asztal nyaralóknak. De volt velencei asztal is 
remegő üvegedényekkel, karácsonyi asztal fababák-
kal és farsangi vigasságra való — pattanó cukrokkal. 
Mindenki megtalálta a neki Tmeg felelőt, még az 
angol, orosz és japán látogatók is. 

P Á L Y Á Z A T O K 
\ SZÉKESFŐVÁROS IPARMŰVÉSZETI PA-
" r V LYÁZATAI. Lapunk legutóbbi számában 
részletcsen ismertettük a székesfőváros képzőművé-
szeti bizottságának határozatait, melyek szerint 
egyebek közt két pályázat hirdetését is határozták 
el. Az egyik Budapest idegenforgalmának fokozá-
sára alkalmas plakátra szólt, ennek a határideje 
március hó 15-én lejárt. A másik pályázatot a szé-
kesfőváros által versenyekre, kiállításokra, ünnepé-
lyekre adományozott díjak művészeti szempontból 
kifogástalan iparművészeti tárgyak terveire hir-
dette a bizottság. Erre az utóbbi pályázatra a bíráló-
bizottság rendelkezésére 3000 pengő áll, mely ösz-
szeget a pályázat föltételeinek megfelelő legkivá-
lóbb tervek megvásárlására szánták. A pályázat 
határideje május hó 31-ikc, mely napig a pálya-
műveket be kell küldeni a tanácsi IX. ügyosztályba 
(közp. városháza, I. pavillon, földsz. 111). A pályá-
zat részletes föltételei az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulat irodájában (Andrássy-űt 69) 
tudhatók meg. 

AZ I P A R M Ű V É S Z E T I 
TÁRSULAT K Ö R É B Ő L 
Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat ezidei rendes 

közgyűlését József Ferenc kir. herceg, társulati elnök 
elnöklésével április hó 29-én, vasárnapon, d. e. 11 
órakor tartja meg az Iparművészeti Múzeum I. eme-
leti nagytermében. Erre a társulati tagokat külön 
meghívóval hívják meg. 

\Z ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
i V TÁRSULAT választmánya 192«. évi február 
hó 27-én D r é h r Imre dr. ügyvezető elnök elnök-
lésével ülést, tartott, amelyen jelen voltak : S z a b-
1 y a F r i s e h a n í Ferenc alelnök, B e r á n Lajos, 
C z a k ó Elemér dr., F l s c h e r Zsigmond, G r e f f 
Lajos, H a u s w i r t l i Ödön, II c 1 li i n g Ferenc, 
H e r b e r t Viktor, H o r v á t h Béla, J a u e r n 1 k 
Nándor, K o r ó d y György, K o v á c s Erzsébet, 
M a j o r o s Károly, M á t r a i Lajos, N a g y Antal, 
S z a b ó Rezső, S z a 1 a i Emil dr., T u 11 Vietor, 

Ybl Ervin dr., Z a d u b á n s z k y Irén vál. tagok 
és G y ö r g y i Kálmán igazgató. 

Elnök megnyitja az ülést és jelenti, hogy Seenger 
Béla alelnök, Bodon Károly, Bodonyi Jenő, Faragó 
Ödön, Gaul Károly, Hosszú István és Végh Gyula 
vál. tagok kimentették távolmaradásukat. 

1. Igazgató bemutatja a) a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter leiratát, mely szerint a Társulat javas-
latának megfelelően Györgyi Kálmán igazgatót, 
Megyer Meyer Antal képzőműv. főisk. tanárt és 
Seenger Béla gyárigazgatót nevezte ki a Társulat kép-
viselőiül Képzőművészeti Tanács tagjaivá ; jelenti 
továbbá 

b) hogy a kereskedelemügyi miniszter 20.000 
pengő visszatérítendő kamatmentes forgótőkét en-
gedélyezett egyelőre 5 évre a Társulatnak : 

c) több hazafias nőegyesület részéről a kultusz-
miniszter elé egy Iparművészeti Központ megszer-
vezésére vonatkozó javaslatnak megvitatására az 
illető nőegyesületek képviselőivel értekezletet tar-
tott, mely végeredményben abban állapodott meg, 
hogy egy külön Iparművészeti Központ szervezésére 
szükség nines, mert az annak szánt munkakör a 
Társulat alapszabályszerű feladataival megegyezik, 
ellenben szükséges és időszerű, hogy a Társulat 
ismét megindítsa a hazai iparművészet propagálá-
sára oly fontos vidéki akcióját és akkor az illető 
nőegyesületek hathatósan támogathatnák a Társulat 
czirányú törekvéseit. Ezért az elnökség felterjesz-
téssel fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez s kérte a vidéki kiállítások költségeire az 
1914 előtt kiutalt évi 4000 korona államsegélynek 
újból való folyósítását. 

d) A miskolci Kereskedelmi és iparkamara állal 
idegenforgalmi emléktárgyak készítésére és for-
galombahozatala érdekében javasolt akció kérdésé-
ben a Társulat elnöksége részletesen tájékoztatta a 
Kamarát a tennivalókról, ámde a Társulat erre vo-
natkozó átiratára eddig válasz nem érkezett. 
Amennyiben a Kamara ezentúl sem értesítené a 
Társulatot állásfoglalásáról, akkor a Társulat elnök-
sége a többi Kamarához fordul azzal, hogy karolják 
fel és foganatosítsák a tervezett akciót. 

e) A Magyar Nemzeti Szövetség átirata szerint, 
felterjesztést intézett a vallás- és közoktatásügyi és 
a kereskedelemügyi miniszterhez a nemzeti orna-
mentikának a kézimunka-tanításban való érvénye-
sítése érdekében és a Társulatot jelölte meg mint 
olyant, amely hivatva volna a cél elérése érdekében 
megfelelő javaslatokat tenni. 

f) Dr. Serédi Jusztin hercegprímást székhelyére 
való bevonulása, Tóry Gergely li. államtitkárt elő-
léptetése és Liber Endre dr. tanácsnokot pedig m. 
kir. kormányfőtanácsossá való kinevezése alkalmá-
ból a Társulat elnöksége üdvözölte s az illetők meg-
köszönték a Társulat figyelmét. 

g) Az 1926. évi filadelfiai nemzetközi kiállítás 
igazgatósága megküldte a kiállítók és így a Társulat 
részére is a kiállítás emlékérmét, melyet az igaz-
gatóság az érdekelteknek kézbesíltetett. A keres-
kedelemügyi miniszter a kiállítás ügyeinek befeje-
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