
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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Szabó A. Gy. (Párizs) : A párizsi posta homlokzatán levő 5 m átmérőjű óra számlapja kovácsolt vasból. Kerítés aj taja kovácsolt 
vasból. — Zeicjer und Ziiíerblatt der Uhr am Pariser Postgebaude. Schmiedeisen. Dnrclimesser 5 m. Geschmiedete 

Eisentür. — Cadran de Ilorloge en íer íorgé á l'hötel des Postes á Paris . Diamétre 5 m. Por té en ier íorgé. 
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Zadubánszky Irénnek a Nemzeti női viselet eímfi előadásán szerepelt inagyarrnhás csoportok. Itali ruliák. Kalotaszegi 
leány és menyecske, lelvidéki leány, mezőkövesdi leány. — Ungarische Nationalkostiime. Volkstracliten. — Costumes 

nationanx hongrois. 
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Zadubánszky I rénnek a Nemzeti női viselet című előadásán szerepelt magyarruhás leánytanuló-csoportok. — Schulmiidchen 
in nationalen Kleidern. — Etndiantes en costnme hongrois. 
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Szabó A. Gy. (Párizs): Kovácsolt falikar, aj tókopogtató és csillár. — Gesclimiedeter Wandarm, Türklopler und Luster. — Uras, 
liourtoir et lustre en métal forgé. 
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zése alkalmából meleghangú levéllel köszönetét és 
elismerését fejezte ki Faragó Ödön igazgatónak, aki 
a Társulat megbízásából igen nehéz viszonyok kö-
zött vállalta és teljesítette is a neki jutott nagy fele-
lősséggel járó, kényes feladatot. 

h) A karácsonyi kiállítás látogatottsága és for-
galma lényegesen meghaladta az előző évekét. 
Most a Jankovich Bésán Endréné grófné giszhat-
halmi hadiárva szövőiskolájában készült kéziszőt-
tesek kiállításának rendezését fejezték be úgy, hogy 
a kiállítás a napokban már megnyitható lesz. Az 
I. O. K. SZ. közreműködésével tervezett lakásberen-
dezési kiállítást — közbejött akadályok miatt — el 
kell halasztani: a Kozma Lajos és társai részéről 
vállalt kiállítás Kozma szerint szeptember hó végére 
készül el. 

1) A M. Orsz. Képzőművészeti Tanács felkérte a 
Társulatot, hogy az idei római és velencei magyar 
művészeti kiállításokra kisebb terjedelmű, de kiváló 
iparművészeti és népművészeti munkákból álló kol-
lekciót állítson össze. 

j) A választmány régebbi határozatának meg-
felelően a Társulat igazgatósága iparművészeti isme-
reteket terjesztő előadásokat rendezett. Előadók 
voltak: Lyka Károly, Nádai Pál dr., Viski Károly 
dr., Ybl Ervin dr., — Március 10-én Zadubánszky 
Irén igazgatónő tart előadást a nemzeti női viseletről. 
Előadások tartására vállalkoztak még Györgyi Dénes, 
aki a családi házakról, és Kozma Lajos, aki a lakás-
berendezési problémákról fog értekezni. 

k) Május hó 6-án lesz a Társulat boldogult elnö-
kének, Ráth György születésének 100-ik évfordu-
lója, mely alkalmat a Társulatnak fel kellene hasz-
nálni az elhányt elnök emlékének felfrissítésére és 
érdemelnek méltatására. 

A választmány az igazgató jelentéseit 
tudomásul veszi és elhatározza, hogy 
Végh Gyula iparművészeti múzeumi fő-
igazgatót kéri föl Ráth Györgyről tartandó 
emlékbeszédnek az idei rendes közgyű-
lésen való elmondására. 

2. A székesfőváros felkérte a Társulatot, hogy az 
idegenforgalmi plakátra hirdetett pályázat bíráló-
bizottságába 3, sportversenyek és kiállítások alkal-
mából díjakul kiadandó emléktárgyak terveire szóló 
pályázata bírálóbizottságába 2 tagot küldjön ki. 

A választmány az előbbi pályázat bí-
rálóbizottságába Helbing Ferenc, Mcyer 
Antal vál. tagokat és Györgyi Kálmán 
igazgatót, a másik pályázat zsűrijébe pedig 
Szablya Frischauf Ferenc alelnököt és 
Györgyi Kálmán igazgatót küldi ki. 

3. A tervezett iparművészeti részvénytársaság 
megalakulását meghiúsító akadályok miatt 

a választmány elhatározza, hogy végkép 
lemond a r. t. megalakításáról; erről 
értesíti az alapítókat és egyben kéri őket, 
hogy a befizetett összeget engedjék át a 
Társulat céljaira. 

4. A Társulat népművészeti gyűjteményének egy 
részét az Iparművészeti Múzeum meg akarja venni 

gyűjteményének kiegészítése végett. Czakó Elemér 
dr., Helbing Ferene, Kovács Erzsébet, Szablya 
Frischauf Ferenc és az igazgató felszólalása után 

a választmány elhatározza, hogy nem fzár-
kózik el az elől, hogy az Iparművészeti 
Múzeum a maga gyűjteményének kiegé-
szítésére a Társulat népművészeti mun-
káiból az e célra megfelelőket megvásá-
rolja, de fontosnak tartja, hogy a Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Osztályának is módot 
adjon a Társulat, hogy gyűjteménye ré-
szére a Társulat kollekciójából vásárol-
hassa az ott hiányzó darabokat. Iskolák 
eéljaira esak olyan darabok adhatók el, 
amelyekkel megegyezők még megmarad-
nak a Társulat gyűjteményében. Ennek a 
rendelkezésnek betartását annálfogva is 
kívánja a választmány, mert szükségesnek 
tartja egy törzsgyüjteinénynek összeállí-
tását a végből, hogy az külföldi propaganda, 
Illetve külföldi kiállítások céljaira bármikor 
rendelkezésre álljon. Egyben elhatározza 
a választmány, hogy az ekképpen befolyó 
összegek nem fordíthatók a Társulat folyó 
kiadásainak fedezésére, hanem azokon csak 
népművészeti és iparművészeti muzeális 
értékű tárgyak vásárolhatók, vagy ilyenek 
fölvételeinek költségei fedezhetők. Végül 
elrendeli a választmány, hogy a Társulat 
népművészeti gyűjteményének egy részét 
a maga helyiségeiben állítsa ki.. 

5. A választmány a gazdasági bizottság javaslatára 
tudomásul veszi az I. alatt kimutatott 
1927. évi ercdményszámlát, II. mérleget 
és az 1928. évi költségelőirányzatot a III. 
alatti tervezetben állapítja meg s terjeszti 
a közgyűlés elé. 

6. Az idei közgyűlés napját az elnök úr ő fenségé-
vel való 

előzetes tárgyalás után való megállapítá-
sával, valamint általában a közgyűlés elő-
készítésével a választmány a 2 alelnököt, 
a gazdasági bizottság e lnökét jésaz igaz-
gatót, bízza "meg.1 

7. A'legutóbbi választmányi ülés ótafjelentkezett 
ú j tagokat, névszerint|Benedek Kata Bp., Remsey 
Jenő Gödöllő, Vad Péter Hajdúnánás, Berger Mária 
Simontornya, Duschenes Margit Bp., Imre Gábor 
Kecskemét, Dezső Andorné Gyöngyös, Vankó János 
Tatabánya, Morvay Gyula dr. Bp., Győri ÁH. Fa- és 
Fémipari Szakiskola, Miskolci Kereskedelmi és 
Iparkamara, Árva Imre Miskolc, M. K. Ferenc 
József Tudományegyetem Könyvtára Szeged, Stobbe 
Kálmán Bp., Áll. Tanítóképzőintézet Nyircgyháza, 
Sorg Antal Bp., Melzer Károly Bp., i f j . Paulheim 
Ferenc Bp., Berey Lajos Bp., Hudetz János Bp., 
Bognár Mihály Győr, dr. László Sándorné Bp., 
Székely Béla Bp., Delmár Walter Bp., Deák Károly, 
Bp., Hochner Ártúr Bp. és Fellner Simon Bp. 

a választmány fölveszi a Társulat köte-
lékébe. 
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\ TÁRSULAT ELŐADÁSAI. AZ ŐSZ folyamán 
megkezdett ismeretterjesztő előadások iránt 

megnyilvánult nagy érdeklődés arra indította a 
társulat vezetőségét, hogy az idén újabb előadásokat 
rendezzen. Az elsőt Ybl Ervin tartotta. A m a g y a r 
m ű v é s z e t m ú l t j a címmel január hő 27-én. 
Előadásának megkezdése előtt Györgyi Kálmán 
igazgató üdvözölte Ybl dr.-t és méltatta azokat az 
érdemeket, amelyeket az előadó külföldön szerzett 
a magyar művészet alapos megismertetésével. Leg-
utóbb Brüsszelben ért cl c téren nagy sikert és elis-
merést előadásával, amelyet a belga hivatalos körök 
meghívására tartott. Mostani előadásának tárgya, 
amelyet igen érdekes vetített képek illusztrálnak, 
tulajdonképpen a brüsszeli előadás anyagából való. 

Ybl előadásában rámutatott arra, hogy mennyire 
szükségesek a magyar művészet fejlődését teljesen 
összefoglaló művészettörténeti munkák. Külföldön 
különösen a trianoni béke után olyan megállapí-
tásokkal is találkoztunk, hogy a magyar művészet 
a különböző nemzetiségek eltérő fajszcllcmc szerint 
külön csoportokra oszlik. Ez áll a népművészetre 
vonatkozóan, azonban semmiképpen nem állítható 
a magasabbrendű képzőművészeti termelésről, amely-
nek magyar földön legfeljebb vidékek, de nem fajok 
szerint volt némikép eltérő karaktere. Igen fon-
tos a művészeti fejlődésnek folytonos menetét meg-
rajzolni, melyet a történeti katasztrófák szerencsét-
lenül befolyásoltak ugyan, de meg nem szüntettek. 

De nemcsak a külföldi propaganda számára fon-
tos kultúrhistóriai és szorosan vett művészettörté-
neti multunknak egységes megírása, hanem itthon 
is mindenkivel meg kell ismertetnünk régi művé-
szeti emlékeinket. Eddig számos értékes monográfia 
jelent meg egyes nevezetes műemlékeinkről, de 
egészen a legutóbbi időkig nem volt egységes magyar 
művészettörténeti munkánk. Ezen segített az Egye-
temi Nyomda kiadásában nemrégen megjelent, gyö-
nyörűen illusztrált díszmunka, melyben Divald Kor-
nél megrajzolta a magyar művészet múltját. A neve-
zetes munka Rothermere lord jóvoltából nemsokára 
angol kiadásban is megjelenik. 

Ybl ezután ismertette a magyar művészet fejlő-
dését a XIX. század elejéig. 

A második előadást Zadubánszky Irén, székes-
fővárosi nőipariskolai igazgatónő tartotta a N e m-
z e t i n ő i v i s e l e t-ről. Sok vetített képpel mu-
tatta be a magyar nők nemzeti viseletének több év-
százados fejlődését, majd a legutóbbi koronázási 
ünnepélyen szerepelt női díszruhák lcgjcllegzetesb 
példáit sorakoztatta a nézők elé. Különös érdeklő-
dést keltett Nagy-Magyarország különféle tájai 
asszonynépe változatos színgazdag ruházatának 
bemutatása, nem csupán a vetítőgép vásznán, ha-
nem valóságban, élő alakokon is. Ezután mintegy 
100 ifjú leánynak egyénenként, majd pedig csopor-
tonként való felvonulása következett. Kiváló mű-
vésznőktől eredő tervek nyomán készült sokféle 
olyan ruhák kerültek így bemutatásra, melyek 
alapformája a mai divattal egyezik ugyan, de sza-
básának bizonyos egyéni eltérései, valamint a 

ruhák díszítése határozottan magyar jellegűvé avatja 
az illető öltözetet. Szcmet-lelket gyönyörködtető 
színes képek vonultak el így az előadás közönsége 
előtt, mely élénk tapssal hálálta meg az igen sike-
rült érdekes és tanulságos előadást. Zadubánszky 
Irén végül lelkes szavakkal buzdította a hölgye-
ket a nemzeti viseletnek mint egyik fontos kultúr-
kincsünknek felkarolására és azt a reményét fejezte 
ki, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter részé-
ről az iskolák leánynövendékeirc kötelezően elren-
delendő egyenruha megállapításánál a nemzeti jelleg 
érvényesülni fog. 

K Ü L F Ö L D 

A KÉPZŐ- ÉS AZ IPARMŰVÉSZET STILUS-
FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYELVEI címen a 

stuttgarti múzeum hírneves igazgatója, dr. l'azaurek 
G. E. tanár érdekes előadást tartott, amelynek gon-
dolatmenetét a következőkben ismertetjük : Ered-
ménytelen kísérletezés és széleskörű tanácstalanság, 
sőt csüggedtség jellemzik korunkat. Idején volna 
tehát a kötelesség érzettől áthatott művészeti poli-
tika és — mert az iparművészetnél fontos közgaz-
dasági érdekek is latba esnek — az állami iparfej-
lesztés figyelmeztető beavatkozása. 

Hálával kell fogadnunk minden hasznavehető 
újat, mert hiszen kétségtelen, hogy a már vajúdó 
jövendő ú j stílus konzervatív nem lehet. A históriai 
stílusok alkotásaiból nem meríthetünk közvetlenül 
felhasználható elemeket; csupán arra tanítanak, 
hogy mikép oldottak meg meghatározott feladato-
kat változó viszonyok közt és különböző anyagok-
kal. Ugyanaz a feladat hárul a mai kor művészeire, 
mert formai megoldásokat kell találniok az élet je-
lenkori megnyilvánulásainak, ú j céloknak és ú j 
anyagnak. Hamis romantika nem volna helyénvaló. 

Áz újabbkori önálló alkotásokon sokszor meg-
állapíthatjuk a következő visszásságokat : 

1. Az újszerűség hajhászását, mindenáron. A mű-
vészeteket elválasztó határokat nem szabad eltün-
tetni, az egymás mellett levő dolgokat nem szabad 
eltéveszteni az egymásután következőkkel, művé-
szietlen eszközöket használni nem szabad. A képző-
művésznek is, mint a költőnek, a meglevő szavakkal 
kell kifejezni mondanivalóját, ne akarjon ő sem új 
szavakat kitalálni. 

2. Keresett primitivitás, és pedig a) gyermekes 
dadogás, b) kő- és bronzkori kultúra és c) vadnépek 
kultúrájának mímelésc. A népművészetnek az a 
része, mely voltaképpen az úriművészetnek elkor-
csosult formája, aligha termékenyítheti meg a mai 
kor stílustörekvéseit. 

3. A külföldieskedés. Az utolsó évtizedek egyes 
francia és orosz művészei nekünk többet ártottak, 
mint használtak. Ali ez különösen a festőművé-
szeire. Ha meg is kell figyelnünk mindazt, ami kö-
rülöttünk történik, mégsem szükséges, hogy vakon 
utánozzunk másokat. 
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<5. Egyoldalú szerkezeti puritanizmus. Célszerű 
forma még korántsem művészi megoldás és a mérnök 
sem művész. Csak leliet, de nem mindig az. A szer-
kezetszabta előfeltételek jóformán közismertek és 
nem lehetnek zárókövei valamely alkotásnak. A mű-
vészi képzelőerő teljes kibontakozása vezethet csupán 
a jövő stílusa felé. A szín nem az egyedüli eszköze 
a díszítésnek. Parancsszóra nem lehet díszítményc-
ket kitalálni, de ily irányú sikeres törekvések meg-
érdemlik a bátorítást, nem pedig a gáncsoskodás!. 

5. Korunk jellemző vonása a b r u t a l i t á s , 
mit sokszor tévesen monumentalitásnak is monda-
nak. Ez főoka a művészek és a közönség közt lábra-
kapott aggasztó clidegenülésnek. Művészi iskoláink 
kötelessége, hogy oda hassanak, hogy az ifjú nemze-
dék helycsen használja fel mindazt, ami a művészetből 
tanítható és megtanulható, mert különben nincs 
szükségünk akadémiákra, hanem meglehetünk csu-
pán ipariskolákkal Is. 

Előbb-utóbb okvetlenül át kell tekintenünk és 
selejteznünk — akár kiállításon, akár valamely 
publikáció nyomán — mindazt, amit a legutóbbi 
nemzedék önállóan alkotott, hogy átmentsük az 
utókorra az egészséges és használható magokat. 
A jövő szempontjából feltétlenül kívánatos, hogy 
mennél több egyéniség művészi alkotásait egyidő-
ben egymás mellett láthassuk és összehasonlíthas-
suk. A sarjadzó ú j stílus még korántsem jutott any-
nyira, hogy a sok irány valamelyikét mint az egye-
dül boldogítót elfogadhassuk. A legkiválóbb alkotá-
soknak összefoglalása egy későbbi kor feladata lesz, 
amikor a jövő stílusának körvonalai már szemmel-
láthatóan kibontakoztak. 

TAKÁS-KISÉRLETI-TELEP. Tudvalevő, hogy 
az a lakóház-telep, melyet az elmúlt nyáron 

mutattak be a Stuttgarti Weissenhof-tclepcn, a maga 
modern technikai s újító szellemével sok bámulatot, 
de sok ellenhatást is váltott ki a német építészeti 
körökben. A higiénikus és népjóléti célok szemmel-
tartása egyúttal sok túlzó ú j formát is teremtett az 
építésben s végül is eldöntetlen maradt a főkérdés : 
melyik a versenyző házak közül a legjobb. Stuttgart 
városa azonban nem hagyja magát eltántorítani ki-
tűzött céljától. Tovább építenek a kísérleti telepen. A 
következő nyáron újabb 117 lakást fognak rendelteté-
sének átadni. A telepépítés vezetését most Mies van der 
Rohe építésztől Schmitthenncr Paul építész vette át. 

A Z OSZTRÁK IPARMŰVÉSZET KÉT IRÁNYA. 
Az osztrák iparművészeti miizeum igazgatója 

Dr. Schestag August nemrégiben előadást tartott a 
nagyközönségnek a mai osztrák iparművészet két-
féle irányáról. Kiderült ebből, hogy éppúgy mint a 
németeknél, a bécsieknél is kétfelé vált az ipar-
művészek útja. Az egyik irányzat, amelyet Schcstag 
»romantikus«-nak nevez, a szó igazi értelmében 
béesies irányzat. Ennek képviselői Hoffmann Josef 
és az ő iskolája, továbbá Peche, Witzmann és mások. 
Ez irányt elsősorban a dekoratív elemek szeretete 
jellemzi s ez az osztrák ember érzésvilágában hatá-

rozottan megvan. Azt sem lehet mondani, hogy ez 
a romantika már elavult volna. Hiszen éppen nap-
jainkban erősebben lángol fel a szeretete, mint 
azelőtt. Ezért szeretjük ma annyira a gótikát, a 
barokkot. Benső, vallásos, érzelmi kapesolatot 
érzünk ezekkel. Ez az oka annak is, hogy Hoffmann 
győztes lett az ő stílusával, amely már húsz évvel 
ezelőtt is megvolt az ő műveiben, holott Gropius 
annak elemeit csak most fedezi fel magában. A 
másik irányzat, melyet például Straud és Liclitblau 
képviselnek Ausztriában, kizárólag a célszerűséget 
szolgálja. Ezeknek a díszítés nem kell. Az ő fel-
fogásuk szerint az iparművészetnek semmi köze 
sines a művészethez. De végeredményben — mondja 
Sehestag — ez esak a szavakkal való játék. Egészen 
mindegy, hogy művészről, Iparművészről, alkotóról 
vagy teremtőről beszélünk-e. Egy van esak, ami 
fontos és ez a munka kvalitása. 

\ BAJO|R KORMÁNY ÉS A MŰVÉSZETEK. 
Hosszú idő óta nagy már az elégedetlenség a 

nyomorgó bajor művészek közt a kormány teljes 
közömbössége miatt. Most azután a bajor tartomány-
gyűlésben is szenvedélyes csaták voltak e körül és 
a kultuszminiszter hosszabb beszédben igyekezett 
művészctszerctetét leszegezni. Egész sereg ú j intéz-
ményre hivatkozott a miniszter. így elsősorban : a 
Resldenz-Museum és a néprajzi múzeum újjá-
szervezésére, egy ú j Iparmúzeum alapítására, egész 
sereg vásárlásra a képtár és a szoborgyüjtemények 
részére stb. Nemcsak az állami képtárt fogják hatal-
masan megnagyobbítani, hanem a művészek részére 
egészen ú j kiállítópalotát is létesítenek. Az sem 
igaz, hogy kiváló művészeket, mint amilyen 
Riemerschmicd, menesztettek volna Münchenből. 
Ellenkezőleg igyekeztek ezeket visszatartani helyei-
ken. A kormány nem tehet róla, ha ez nem sikerült s 
ha Slevogt, mikor már nagynehezen egy villát sike-
rült bérelnie a részérc, visszautasította a meghívást. 
Az sem igaz, mondta a miniszter, hogy a művészeti 
államtitkár belenyúl vitás művészeti kérdésekbe. 
Ő csak az állam pénzügyi feladataival foglalkozik. 
A stuttgarti kiállításról pedig, mondta a miniszter, 
maguknak a Werkbundnak számottevő tényezői 
állapították meg, hogy azokat a reményeket egyálta-
lában nem váltotta valóra, melyeket hozzája fűztek. 

TOIE FULLER. A múltkoriban találkoztunk vele 
^ egy nagy francia képes-újságban, az Illustra-
tionban, egy fényképen. Két szolga mászott fel a 
Pere Lachaisc temető urnafalára egy létrán és egy 
jókora skatulyában betolták szegény Loie Fuller 
fehér porhamvait egy fiókba. Az egyiknek kezében 
egy csokor virág. Ennyi az, ami belőle — hír, ár-
nyék, emberi dicsőség — megmaradt az utókornak. 
Pedig még alig huszonöt éve, hogy itt táncolt előt-
tünk a boldogult Népszínház rivaldája fényében. 
A színes reflektorok két-liáromfelől két-három színt 
vetettek zizegő selyemruháira s mint egy izzó kamé-
leon siklott a fények, a changeant-selymek közt 
fehérlő teste. A forró uszályok, a tarkán szivár-
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ványló fényesővák tánca volt ez a jókedvű Európán 
végig. Hajlékonysága, vonalainak bizarrsága töké-
letesen konform volt az akkori francia iparművé-
szek vonalaival. A szecesszió istennője volt a tűz-
esóvák táncosnője. Megmintázták keramikusok és 
a vázák oldalára került az aktja. Kiöntötték bronzba 
és meztelen két karját ég felé emelve kerek tükröt 
tettek e karok közé: így szerették a toalett-asztal kis-
plasztikájában. Sugallatokat adott a szecessziónak 
s ő maga formákat vett annak sás-, vízililiom-
és kígyókontúrjaitól. S addig táncolt a reflektorok 
özönében, míg megvakult. Vagy legalább is meg-
vakulása hírét terjesztették. Az ő találmányából 
száz- és ezerszeres arányokban felfokozva a mai 
amerikai revűszínházak legfőbb attrakciója lett: az 
aranyló, gyöngyházfényben s bíborban izzó táncos-
nők színorgiája. De akkor már őt nem emlegette 
senki. Emlékké halkult és az életének stílszerű 
befejezést keresve került a tűzbe. Hogy bizonyítsa 
mennyire por és hamu minden világi dicsőség . . . 

A Z IPARMŰVÉSZET JÖVŐ CÉLJAI. A német 
iparművészeti társulatoknak van egy szövetsé-

gük, mely nemrég Halléban tartotta közgyűlését. 
Ez a közgyűlés elfogadta a jövő fejlődés irányvona-
lául a következő hét pontba foglalt javaslatokat. 
1. A szövetséget szorosabb együttműködés céljából 
megerősítik. 2. Törekszenek a német nyelvterület 
összes hasonló egyesületeit bevonni a szövetségbe. 
3. A tipizáló munkának éppúgy helyet kell adni, 
mint az egyéni jellegű munkának. 4. Annak, ami 
az ú j dolgok közt a legjobb, helyet kell adni. Az 
átlag színvonal emelésével az értéktelent háttérbe 
kell szorítani. 5. A hozzánk tartozó fiatalság sze-
mélyi és hivatásbeli nevelésén szívósan dolgozni. 
6. Rokonjellegű német szövetségekkel egyetértően 
s vállvetve összedolgozni. 7. Legfőbb kötelesség 
azonban az, hogy a termelőknél az értékes munka 
iránt való akarást, a fogyasztóknál pedig annak meg-
értését propagáljuk. A szövetség ügyvezetőt is 
választott M. Pfeiffer-Quandt plaueni iparművész 
személyében. Ennek a célkitűzésnek egyik pontja, 
úgy látszik, hamarosan meg is fog valósulni. Az 
osztrák iparművészeti szövetségben igen komoly tár-
gyalások folynak arról, miként lehetne a jövőben a 
németekkel hatásosabban együttműködni. Egy né-
pes gyűlésen már el is határozták, hogy a bécsi 
iparművészek csatlakozni fognak gazdasági és ki-
állítási kérdésekben a délnémet iparművészek egye-
sületeihez. És már folyamatba is tették egy közös 
mintavédelmi törvény előkészítő munkálatait. 

\ NAGYHERCEG ÉS A SZERKESZTŐ. Egy 
banketten történt. A szerkesztő negyvenéves 

jubileuma alkalmából vacsorára hívta meg a bará-
tait és munkatársait. A vacsorán harmincan vettek 
részt. Lent, a finom és kedves villanegyed egy mű-
vészi kis palotájában volt a bankett, ahol a mai és 
régi művészet legszebb ékességeit gyűjtötte össze a 
szerkesztő. És egyszerre csak megjelent a banketten 
a nagyherceg. A darmstadti nagyherceg. Hessen-

Darmstadt volt uralkodója Ernst Ludwig. A nagy-
herceg leszállt a rezidenciájából, e gyönyörű régi 
várból, melyben ő most már csak vendég. És el-
ment a szerkesztőhöz, Hofrat Alexander Koeh úrhoz, 
aki tiszteletbeli technikai doktor és a legfinomabb 
ízlésű műbarátok közül való Németországban. Azért, 
hogy ünnepelje őt. Az ünneplés során, poharazás 
közben szóbakcrttltek a régi dolgok. A szerkesztő 
azt mondta : bizony szép idők voltak azok, a huszon-
öt év előttiek. Mikor a fenség megnyitotta ott fenn 
a Mathildenhöhen a művésztelepet s abból a német 
művészeti szecesszió legelőkelőbb csapata sarjadt 
ki. A herceg pedig, a legbájosabb, legfinomabb és 
legszerényebb nagyherceg a háború előtti Európá-
ban, csak egészen röviden válaszolt. Oh, mondta, 
az igazán nem az én érdemem volt, hogy onnan 
világraszóló tehetségek szóltak az akkori Európához. 
Én mindig csak arra buzdítottam őket : azt és olyat 
alkossatok, amire a szívetek ösztönöz. így beszélt a 
nagyherceg, aki vidáman kocintott a szerkesztővel 
és áthárította az érdemeket reá. így ünnepelte meg a 
meleg emlékezés egy estéjén két kitűnő műbarát azt 
a művészi forradalmat, mely egy negyedszázaddal ez-
előtt volt. Két kihaló típus a háborúelőtti Európából. 

"1%/rUTHESIUS KRITIKÁJA. A nemrég tragikus 
módon elhúnyt kiváló német építész röviddel 

halála előtt még cikket írt a Berliner Tagcblattba s 
ebben a sok port felvert stuttgarti »lakásgépek«-kel 
foglalkozott. Először is keserűen panaszkodik azon, 
hogy az új építészek úgy tesznek, mintha a racio-
nális építést ők találták volna fel s az elmúlt 25 év 
alatt semmi sem történt volna ezen a téren. Muthe-
sius maga is tudja, hogy még sok propagandára van 
szükség az észszerűbb építkezés általánosítására, 
de tiltakozik ama szélsőségek ellen, melyek Stutt-
gartban jelentkeztek. A valóságos élet meg fogja 
mutatni, hogy az ú j nemzedék lakói sem töltik éle-
tük java részét a háztetőn, mint az arabok, minél-
fogva felesleges ezt a tetőterraszt túlozni. Az is való-
színű, hogy az óriás üvegablakok mögött sem fázni, 
sem mázsaszám pazarolni a szenet nem igen fogja 
akarni az új nemzedék. És azt is meg fogja mutatni 
az élet, hogy a társasélet számára szükséges nagyobb 
szobákról senki sem akar lemondani s ugyancsak 
szükség lesz mindig olyan lezárt, elkülönített térsé-
gekre a lakásban, amelybe pihenés vagy szellemi 
munka céljából visszavonulhatunk. Muthesius azt 
hiszi, hogy ennek az új építészetnek sem a raciona-
lizáláshoz, sem a gazdasági szempontokhoz semmi 
köze sincs. Egyszerűen formaproblémákat akar 
megoldani s a tömbszerű épülettagok ideálját akar-
ják a tervezők megvalósítani. 

Sokkal fontosabb, hogy a* emberek egy rózsabimbó -
ban teljék örömüket, mint hogy nagyitólenesével vizs-
gálják a gyökért. Wilde O. 

* 
Nagy művész nem látja a dolgokat a maguk valójuk-

ban. Ha így látná őket, akkor nem lenne művész. IVilde O . 
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