
K R Ó N I K A 
^SOLNAY VILMOS-CENTENNÁRIUM. Nagysza-
^ bású, országos jellegű ünnepléssel hódolt a Pé-
csett, május hó 17-én egybegyűlt sokezernyi közön-
ség Zsolnay Vilmos, a legnagyobb magyar keramikus 
emlékének születése századik évfordulója alkalmá-
ból. Az ünneplés legkimagaslóbb, legmeghatóbb 
része a nagy mester ércszobra előtt folyt le, amely-
nek talapzatára a magyar kormány kereskedelem-
ügyi minisztere H e r r m a n n Miksa tette le az 
első koszorút. Őt követték a politikai, községi 
hatóságok, több iparkamara, egyesület képvise-
lői s ezek közt az Orsz. M. Iparművészeti 
Társulat igazgatója, György i Kálmán s mindenik 
meleg szavakat fűzött a kegyelet ez aktusához. 
A kereskedelemügyi miniszter a szobor előtt, majd 
az utána következő díszebéden költői szárnyalású 
szavakkal méltatta Zsolnaynak a hazai ipar, a 
magyarság külföldön való megbecsülése körül 
szerzett hervadhatatlan érdemeit. Az ünneplés 
közben elhangzott számos szónoklat közül közre-
adjuk O b e r h a m m e r Antal, Pécs város orsz. 
képviselőjének a szobor talapzatán mondott beszédé-
ből a Zsolnay egyéniségét és tevékenységét élesen 
jellemző következő részt: 

»Zsolnay Vilmos fanatikusa volt a munkának, 
a becsületes munkának, amelyet mindennél többre 
kell becsülni s amelyről ő azt vallotta, hogy az 
imádság után a munka a legszentebb istentisztelet. 
De nagy filozófusnak is kellett lennie Zsolnay 
Vilmosnak, mert ő tudta azt, hogy a kényelem 
és a jólét elpuhítja a lelket és ha az élet minden-
napi küzdelme nem önt ú j erőket s ú j vágyakat 
a szívbe, akkor ez a szív lassankint megtelik 
unalommal és életuntsággal. Tudta ő azt, hogy az 
ember küzdelemre van teremtve, az elme dolgozni, 
a szív érezni és a lélek lelkesedni akar, s a testi 
szervezet is csak akkor üdülhet fel igazán, ha 
már előbb kifáradt. Ezért dolgozott napvirradtól 
napestig, munkásaival vetélkedve dolgozott, a 
munkáskéz sikerében látta ő a világon a legszebb 
diadalt. 

A magyar iparosoknak és azok közt talán a 
legelső helyen Zsolnay Vilmosnak jelentékeny 
része volt abban a diadalban, amelyet Európa 
színe előtt arattunk és hálás elismeréssel konsta-
tálhatjuk, hogy az ú j és modern Magyarország 
fejlődésében a magyar ipar alapvető munkát vég-
zett. A sors kegyes volt vele szemben. Megkímélte 
őt attól, hogy a világháború borzalmait át kelljen 
élnie, megkímélte őt attól, amit annyiunknak át kel-
lett szenvednünk, hogy lássa, mint omlik össze né-
hány nap alatt egy ezeréves ország, hogy tépnek 
széjjel bennünket, kik lesznek úrrá e földön, hogy 
rántják le és tiporják sárba legszentebb eszményein-
ket. Megkímélte őt a sors attól, hogy lássa, miként 
áll meg a termelő munka, hogy hűlnek ki kemencéi, 
állnak meg korongjai, hogy széled széjjel gyárának 

kedves munkásserege, hogy mennyi nyomort, 
szenvedést és megaláztatást kellett átélnünk. Pedig 
az újjászületés, az újjáépítés nagy munkájában 
lett volna rá csak igazán nagy szükség. Mert ne 
higyje senki, hogy napjainkban elég lesz az olyan 
hazafiság, amely beéri a haza puszta szeretetével, 
azzal a kijelentéssel, hogy készek vagyunk meg-
halni a hazáért. A hazáért elsősorban, másod-
sorban és harmadsorban is dolgozni, sokat, nagyon 
sokat dolgozni kell. Egy nép csak azzal szerez 
jogot ahhoz a földhöz, amely a hazája, hogyha 
ezért, ha kell, vére verejtékével éjjel-nappal dol-
gozik. Mert ne felejtsük el Deák Ferenc, a haza 
bölcsének mondását: hogy nemcsak harcok zivatara 
sodorhat el egy nemzetet, van még egy más, de 
dísztelen és aljas nemzeti halál: a közeiszegényülés. 
Ettől megóvni hazánkat alegszentebbkötelességünk. 
Pedig ha nem szállunk magunkba, ha nem fogunk 
össze, könnyen erre az útra juthatunk. 

Jelszavakban merül ki a hazafiság, a helyett 
hogy vállvetve éjjelt nappallá téve dolgoznánk, 
mindenki azon a helyen és azon a téren, ahova 
a sors kijelölte. És ebben a megszűkített, szegény 
országban, amelyben — ha a viszonyok nem vál-
toznak — maholnap már igazán csak úgy tudunk 
megélni, ha gyermekeinknek naponta a rendesnél 
egy kisebb darab kenyeret szelünk, mi mégis 
igényeinket nem szállítjuk le, hanem folyton 
fokozzuk. Minden helyes életfilozófia ellenére senki 
sorsát nem a nálánál rosszabb helyzetben lévő 
embertársával hasonlítja össze, hanem mindig a 
nálánál gazdagabbéval, jobbmódúéval és azt kívánja 
utánozni. Az élet szépsége nem a hatalomban, 
nem a gazdagságban, nem a drága ékszerek 
ragyogásában, fényes autókban vagy mulatozásban 
van, ez mind csak külsőség, az élet szépsége nem 
rajtunk kívül, hanem bennünk van. A legszegé-
nyebb ember kezében is ott van egy láthatatlan 
varázspálca, amellyel életét széppé, kellemessé, 
boldoggá vagy legalább is elviselhetővé formál-
hatja. Ez az idealizmus, az élet magasabb érté-
keinek a tisztelete, amelyhez azonban az út a 
ránk bízott és jól elvégzett munka és a kötelesség 
teljesítésének megnyugtató tudatán át vezet. Ez 
volt Zsolnay Vilmosban gyönyörűen kifejlődve. 
Zsolnay Vilmos örökké ragyogó példa gyanánt áll 
előttünk, hogyan kell élnünk, hogyan kell dol-
goznunk és mit lehet a becsületes munkával elérni.« 

Még ugyanazon a napon a kultuszminiszter kép-
viselője, M a r i a y Ödön osztálytanácsos felavatta 
a gyártelepen most elkészült nagyszerű Zsolnay-
múzeumot, mely a gyár egész fejlődését és ter-
melésének legjellemzőbb példányait a hetvenes 
évektől kezdve a mai napig szemlélteti. Hosszú 
sorában a termeknek helyezték el a gyárban 
készült sokféle dísz- és használati-tárgyaknak 
egy-egy példányát és külön csoportban szemlél-
tetik a világ sok részéből összegyűjtött régi és 
újabbkori fajanszokat, poreellánokat, stb.-ket, 
amelyek egyik-másik szempontból érdekelték a 
gyár vezetőit. Szinte megbecsülhetetlen anyagi és 
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kulturális értéket képvisel a Zsolnay-múzeum, 
ezért hála és elismerés illeti meg a Zsolnay-
családnak érdemes tagjait, kik a gyűjtés, elren-
dezés és lajstromozás nehéz munkáját oly szak-
avatottsággal elvégezték. 

TÁSZLŐ PAL-nak a Bécsből Stuttgartba költö-
zött honfitársunk terve nyomán készült és e 

füzetünkben közölt szeria-hálószoba a középosztály 
megváltozott anyagi helyzetének szemmeltartásával 
készült. Ezért nincs azon faragvány vagy intarzia, 
sem más költséges dísz. Nemes egyszerűsége ellenére 
hatása nem szegényes, mert a tervező nagy súlyt 
vetett a kiegyensúlyozott arányokra és a farészek 
tetszetős és ötletes elrendezésére, s a fa erezetének 
érvényesítésével ügyesen pótolta a díszitményt. — 
A stuttgarti Moderné Bauformen c. folyóirat egyik 
újabbi számában részletesen méltatja László mun-
kásságát és műveit ábrázoló számos képet közöl. 
A napokban megnyílt dttsszeldorfi Művészeti kiállí-
táson művészünk egy női könyvtárszobával szerepel. 

A MAGYAR IPARMŰVÉSZEK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE március hó 9-én tartotta ez-

évi tisztújító közgyűlését melyen S z e n t k e -
r e s z t h e g y i K r a t o c h w i l l K á r o l y al-
tábornagyot elnökké, M u h i t s S á n d o r t , U r-
b á n y i V i l m o s t , C s a p ó H. J ó z s e f e t 
alelnökökké, C s e r i n c n d y E l e m é r t ügyve-
zető igazgatóvá és dr. E c k e r F e r e n c e t ügyész-
szé választották meg. Kratochwill altábornagy — 
akit régi kapcsolatok fűznek a magyar iparművé-
szethez — elnöki székfoglalójában lendületes sza-
vakkal ecsetelte iparművészetünk és iparművészeink 
sivár helyzetét. En — úgymond — mielőtt az illeté-
kes körökhöz és a közönséghez fordulnék, erről a 
helyről kérem a m a g y a r s a j t ó t , hogy a ren-
delkezésre álló eszközökkel részesítse első segélyben 
Egyesületünket, mert lehetetlen, hogy a nemzeti 
kultúra katonái a nemtörődömség és a mellőzés 
folytán előálló kultúrkatasztrófánk ellen örökké 
szélmalomharcot vívjanak. A nagy tapssal foga-
dott elnöki beszéd után az egybegyűlt díszes közön-
ség O l e s v a y G é z a indítványára elimádkozta 
a magyar »Hiszekegy«-ct. 

\ BUDAPESTI ÁRUMINTA VASÁR külső képe 
ez idén általában haladást mutatott az előző 

évek vásárainak elrendezésével szemben. Az Ipar-
csarnokban örvendetesen szaporodtak a művészi íz-
léssel készült alkalmi pavillonok és ügyesen elren-
dezett árucsoportok. Meglátszik, hogy nem hagyták 
magukra a vásáron szereplőket, hanem szakavatott 
tanácsot és útbaigazítást kaphattak a Vásár vezető-
ségétől az installáció kérdéseiben. De a tanács és irá-
nyítás csak azoknak vált hasznára, akik kérték. 
Sajnos, akadnak még mindig elegen, kik kellő szak-
értelem és fegyelmezett ízlés nélkül vállalkoznak 
csoportjuk elrendezésére és ezért bizony vétkeznek 
is a jó ízlés ellen, ami természetesen a Vásár ked-
vező összhatását rontja. Ezért múlhatatlanul szük-

ségesnek tartjuk, hogy jövőben a Vásár elrendezésé-
ben a művészi szempontot képviselő közegnek vagy 
ad hoc bírálóbizottságnak vétójoga legyen olyan 
bemutatásoknak a Vásáron való elhelyezkedése 
ellen, melyek akár elrendezésük módja, akár pedig 
a kiállított áruk silánysága miatt nem ütik meg a 
jogosan megkívánt mértéket. Kívánatos volna még, 
ha a kereskedelemügyi minisztérium — kcbelbcli 
frazeológiával élve — »bölcs megfontolás tárgyává 
tcnné« az Iparcsarnok belsejének modernizálását. 
Az 1885. évi országos kiállítás idejéből fennmaradt 
ormótlan talmi-kőkapui és leltári tárgyakként őr-
zött célszerűtlen, ócska vitrinái sehogy sem illenek az 
ipari haladást szolgáló XX. századi Vásárba. 

TTGO NEBBIA, az olasz művészeti ügyek egyik 
^ főintézője nemrégiben hosszabb időt töltött Ma-

gyarországon, hogy a hazai művészeti és művészeti 
oktatási intézményeket tanulmányozza. Budapesti 
tartózkodása alatt kétszer meglátogatta az O. M. 
Iparművészeti Társulatot, ahol alaposan tájékozó-
dott a Társulat céljairól, szervezetéről s az ott hal-
lottak és látottakról sok jegyzetet készített. Hazaér-
kezése után a Pieeole Industrie e. előkelő iparmű-
vészeti folyóiratban számolt be tapasztalatairól és 
nagy elismeréssel nyilatkozott a Társulat hasznos és 
eredményes munkásságáról és igazgatójáról, akitől 
— úgymond — sok értékes útmutatást kapott. 

"E^KES LAJOS a progresszív iránynak hódoló te-
hetségcsebb grafikusainknak egyike újabban 

szép sikert ért el a darmstadti Spitzcn- und Stiekerei-
zeitung által kézimunkatervekre hirdetett pályáza-
ton. Két tervét 1400 pályamű közül a kiadó elisme-
résben részesítette, megvette s az egyiket már az 
idei áprilisi szám első oldalán közölte is. A Deutsche 
Kunst und Dekoration c. folyóirat pedig a művész 
két figurális kompozícióját 1927 decemberi füzeté-
ben mutatta be. Az e számunkban közölt védjegyek 
között Ékesnek több sikerült terve látható. 

nnŐTII GYULA voltaképpen szobrászművész, és 
pedig a javából, de sikerrel munkálkodik ő az 

iparművészet egyéb ágában is. Láttunk tőle artisz-
tikus, eredeti bútorterveket, ötvösmunkákat, grafikus 
műveket, síremlékeket, ékszereket stb.-ket, melyek 
nemcsak sokoldalúságát, hanem komoly szak-
avatottságát is bizonyítják. E számunkban terve 
nyomán készült bronzveretes és egy intarziával 
díszített ékszerdobozt mutatunk be. 

TT» EITZER ELEMÉR-nek teljesen eredeti, magya-
ros és választékos ízlésre valló színes díszít-

ményeiből válogatott és az 1927. évfolyamunkban 
közölt szemelvények nemcsak hazánkban, hanem 
külföldön is méltó feltűnést keltettek. Ennek egyik 
bizonyítéka, hogy a Studio c. előkelő angol folyóirat 
ezidei májusi száma egy egész oldalas színes és há-
rom szövegreprodukciót közölt Rcitzer Elemér 
újabb munkáiból és külön cikkben méltatja a tervek 
eredetiségét és erőteljes dekoratív hatását. 
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"IV/TÁLNAI BÉLA építész széleskörű építészeti tc-
-L"- vékenységc mellett esak ritkán foglalkozhntik 
iparművészettel. Pedig fegyelmezett szerkezeti ér-
zéke, finomult ízlése és a célszerűségi követelmények 
érvényesítésére irányuló törekvése hivatottá teszik 
őt arra, hogy az iparművészeti tervezők első sorában 
legyen helye. Egy ideig a Vígszínház színpadán sze-
rencsés kézzel oldott meg szcenikai feladatokat, 
ámde ezt az érdekes munkakört is el kellett hagynia, 
mert építészeti megbízásai egész idejét és energiáját 
veszik igénybe. Örvendünk, hogy e jeles művész 
néhány — bár régibb — alkotásait mutathatjuk be 
olvasóinknak. 

TZITÜNTETÉS. Társulatunk választmányának 
régi tagját és gazdasági bizottságának elnö-

két, H a u s v v i r t h Ödönt, a kereskedelmi minisz-
ter kereskedelmi tanácsossá nevezte ki. Ez a ki-
tüntetés sok évi igen érdemes és lankadatlan mun-
kának elismerését jelenti. Hauswirth Ödön, amellett 
hogy mint díszítőfestő szakmája legkiválóbb mes-
tereinek sorában az elsők közé tartozik, társadalmi 
úton önzetlen és lelkes munkásságot fejt ki a 
hazai ipar megerősítése érdekében. Ezért válasz-
totta meg az Orsz. Iparegyesület egyik alelnöké-
nek s e minőségben különös sikerrel fejleszti a 
magyar iparosságnak a külföldivel való kapcsolatát. 

X^SSŐ ERZSÉBET PLASZTIKÁJA. A Die Kunst 
* A áprilisi számában sok illusztráció kapcsán 

foglalkozik a Németországba származott magyar 
művésznő újabb plasztikai munkáival. Megálla-
pítja, hogy a művésznő terrakottái az antik test-
harinónia boldog ártatlanságát lehelik, egy bizo-
nyos titkos törvényszerűséget, amely belülről ki-
felé sugárzik s minden részleten végig érezhető. 
Habár régebben a formák karcsúságát, újabban a 
tagolás vastagabb formáit szereti, ez nem mond 
ellent a harmóniák általános szeretetének. Mert 
ő is elmondhatná, amit Maillol, az antik forma-
öntudatnak legerősebb jelenkori szobrásza mondott 
egy vitájában : »A szobrásznak csakis a testtöme-
gek harmóniájával kell törődnie. Egyik harmóniá-
hoz vastag, másikhoz vékony lábszárak tartoznak. 
Éppúgy csinálhattam volna karcsúlábú figurákat is.« 

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk 1927. évfolyamá-
nak 195., illetve 216. oldalán ismertettük Rem-

sey Jenő Trisztán és Izolda c. gobelinjét s tévesen 
írtuk róla, hogy készítője Remsey Jenőné Frey 
Vilma, holott azt C s o m b o r K. M á r i a szőtte. — 
Tévesen írtuk még az idei III., IV. szám 73. oldalán 
Tóth Gyula keresztnevét Bélának. 

\ NÜRNBERGI STADTISCIIE FORTBILDUNGS-
KURSEmit offenem Zcichensaal hallgatóiból 

és vezetőiből álló mintegy 400 tagú társaság érke-
zett pünkösdre fővárosunkba Walter M ö h r i n g 
Oberstudiendirektor vezetésével. A kiránduló társa-
ságot az Országos Iparegyesület fogadta, amelynek 
közvetítése eredményezte a nagyszabású látogatást. 

A Duna-szövetség bevonásával gondoskodott meg-
felelő programra összeállításáról, melynek során 
meglátogatják az O. M. Iparművészeti Társulat 
állandó kiállítását is. 

A Z I P A R M Ű V É S Z E T I 
TÁRSULAT K Ö R É B Ő L 
\Z ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 

TÁRSULAT 1920. évi április hó 29-én tartotta 
az Orsz. Iparművészeti Múzeumban XLIII. rendes 
évi k ö z g y ű l é s é t . Elnökölt dr. J ó z s e f F e -
r e n c királyi herceg, a Társulat elnöke. Jelen vol-
tak : Szablya Frischauf Ferenc és Sccnger Béla al-
elnökök, Ágotái Lajos, Benkhardt Ágoston, Berán 
Lajos, Bodon Károly, Bodonyi Jenő, dr. Czakó Ele-
mér, Faragó Ödön, Fischer Zsigmond, Gaul Károly, 
Grabowieczky Leon, Hauswirth Ödön, Helbing Fe-
renc, Horváth Béla, Hosszú István, Jauernik Nán-
dor, Kovács Erzsébet, Kölber Dezső, Lakatos Artúr, 
Ligeti Miklós, Lingel Károly, Majoros Károly, 
Mátrai Lajos, Menyhért Miklós, Meyer Antal, Nádler 
Róbert, dr. Petrovics Elek, Schóber József, Szabó 
Rezső, dr. Szalai Emil, Teles Ede, Vig Albert, Zadu-
bánszky Irén választmányi tagok és a Társulatnak 
137 tagja. 

Kimentette távolmaradását : dr. Dréhr Imre ügyv. 
elnök, dr. Bartóky József, Kulcsár Sándor és Nagy 
Antal vál. tag. 

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés helyét és 
idejét a napilapok kellő időben közölték és hogy a 
Társulat minden tagjának már 8 nappal ezelőtt meg-
hívót küldtek, amelyen a tárgysorozat is fel volt tün-
tetve. A jegyzőkönyv vezetésére az igazgatót, hitele-
sítésére pedig Gaul Károly és Györgyi Dénes társ. 
tagokat kéri fel. 

Megnyitó beszédében rámutat a magyar művészet 
komoly feladatára, mely nemcsak kultúrfölényttnk 
igazolásában áll, hanem abban is, hogy tartsa fenn a 
jórészben megszállt vidéken lévő régi magyar mű-
emlékekkel való kapcsolatot és ápolja az ősi nemzeti 
jelleg kidomborítására irányuló törekvéseket. Ezzel 
elősegíti Nagymagyarország talpraállítását, ami ma 
minden magyarnak legfőbb óhaja. 

A lelkes éljenzéssel fogadott megnyitóbeszéd után 
az elnök meleg szavakkal emlékezik meg a Társulat 
tiszteletbeli eluökének április 27-én bekövetkezett 
váratlan haláláról. (A jelenlevők felkelnek.) Nagy-
tudású, gazdag tapasztalattal bíró művész volt ő, 
akinek Társulatunk soha le nem róható hálával tar-
tozik, mert bölcs irányításával, szavának súlyával és 
áldásos munkásságával értékes szolgálatokat tett a 
Társulatnak és a magyar iparművészetnek. Fájdal-
masan érinti a kiváló férfiú váratlan halála őt különö-
sen azért, mert nagy feladatot hagyott reá : a Gellért-
hegy ügyének kedvező elintézését, melyben pedig a 
boldogultnak döntő szerep jutott volna. Indítvá-
nyozza : 
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Kozma Lajos : Fali világítótestek. Készítette Grünberger Jenő . — Wandarme iür elektr. Liclit. — Uras d'éclaírage. 
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Kozma Lajos : Világítótestek. Készítette Grünberger Jenő . — Hangende Beleuclitungskörper. — Corps d'éclaírage. 
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a) hogy a Társulat Alpár Ignác halála felett 
való fájdalmának a jegyzőkönyvben is kifejezést 
adjon. 

b) hogy az özvegyhez a Társulat részvétiratot in-
tézzen és 

c) hogy a temetésen a választmány testületileg 
vegyen részt és koszorút tegyen a ravatalra. (Álta-
lános helyeslés.) 

Ezt határozatképpen ki is mondja. 
Ezután felkéri Végh Gyula főigazgatót, tartsa meg 

emlékbcszédét a Társulat néhai elnökéről, Ráth 
Györgyről születésének centennáriuma alkalmából. 

(Végh Gyula megemlékezésének szövegét e szá-
munkban közöljük.) 

A közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta 
az emlékbcszédet és éljenzéssel köszönte 
meg az előadónak. 

Miután dr. J ó z s e f F e r e n c kir. herceget az 
elnöki székben Szablya Frisehauf Ferenc alelnök 
váltotta fel, 

az i g a z g a t ó felolvassa az 1927. évi számadá-
sok megvizsgálására kiküldött közgyűlési számvizs-
gálók jelentését. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
Ezután az igazgató bemutatja a választmánynak 

az 1927. évi működésről szóló jelentését. 
Bodonyi Jenő társulati tag indítványára 

a közgyűlés a jelentést felolvasottnak te-
kinti, mert a Társulat lapjában megjelent 
s ennélfogva a jelenlevők ismerik. Ügyszin-
tén felolvasottnak veszi az 1928. évi költ-
ségelőirányzatot is. 

Ügy a közgyűlés, úgy a választmány je-
lentést, mint az 1928. évi előirányzatot tu-
domásul veszi és a választmánynak meg-
adja a fölmentést. 

Elnök felhívja a közgyűlést, hogy három évig 
tartó megbízással elnököt, ügyvezető elnököt, 15 vá-
lasztmányi tagot és 5 számvizsgálót válasszon. 

Az igazgató felolvassa a jelölőbizottság részéről 
javasolt névsort, amelyet a közgyűlés éljenzéssel 
fogad. 

Miután elnök kérdésére, hogy van-e valakinek 
észrevétele a jelöltek névsora ellen, vagy kíván-e 
valaki titkos szavazást, senki sem jelentkezik, az el-
nök határozatképpen kimondja, hogy 

a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta 
három évre 

elnöknek : dr. József Ferenc királyi her-
ceget, 

ügyvezető elnöknek : dr. Dréhr Imrét ; 
választmányi tagokul a következőket : 
a) tervezők : Grabowieczky Leon, Ko-

vács Erzsébet, Kölber Dezső, Ligeti Miklós, 
Nádler Róbert, 

b) műiparosok : Jungfer József, Kulcsár 
Sándor, Lingel Károly, Mattyasovszky 
Zsolnay Tibor, Róth Miksa, 

c) műbarátok : Ágotái Lajos, dr. Czakó 
Elemér, dr. Majovszky Pál, dr. Petrovics 
Elek, Vig Albert; 

számvizsgálókul : 
Brunner Antal, dr. Naményi Ernő, Papp 

József, Pongráez János, dr. Szőnyi László. 
Erre az elnök a közgyűlést bezárja. (Éljenzés.) 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
»- TÁRSULAT választmányának 1928. évi ápr. 

hó 29-én közvetlenül a közgyűlés után tartott ülésé-
ről. Jelen vannak a közgyűlésen résztvett választ-
mányi tagok. 

Elnök utal az alapszabályok 45 paragrafusában fog-
lalt rendelkezésére, mely szerint a választmány fel 
van jogosítva arra, hogy magát kiegészítheti 10 tag-
gal, kik tervezők vagy iparosok lehetnek és akik-
nek megbízása egy évig tart. 

Egyben bemutatja a jelölőbizottság részéről java-
solt névsort. 

Miután az elnök kérdésére, hogy van-e valakinek 
észrevétele a jelöltek ellen, vagy kíván-e valaki tit-
kos szavazást, senki sem jelentkezik, határozatkép-
pen kimondja, hogy 

a választmány egy évig tartó megbízással 
egyhangúlag megválasztotta választmányi 
tagokká a következő társulati tagokat : 
Greíf Lajos, dr. Gulden Károly, sz. Gyenes 
Lajos, Holló Mihály, Horváth Béla, dr. 
IIUlti Dezső Kóródy György, Mátrai Lajos, 
Muliics Sándor, Zadubánszky Irén. 

Az éljenzéssel fogadott határozat kihirdetése után 
az elnök az ülést berekesztette. 

S Z A K I R O D A L O M 
MEYER, HANS : BÖHMISCHES PORZELLAN 

UND STEINGUT. Mit 45 Tafeln, davon 5 
farbig und 2 Markentafcln. Lcipzig, Kari W. Hier-
semann, 1927. — Miután a barokk és a rokokó kor-
szak főbb porccllángyárai és a nevezetesebb mű-
vészek szakszerű méltánylókra találtak, a XIX. szá-
zad produktumai is joggal megkövetelik, hogy össze-
függő tárgyalásban részesüljenek. Erre a célra kiválón 
alkalmas Csehország németlakta vidéke, mert itt 
régi tradíciókat nem kellett leküzdeni. A cseh gyá-
rak a XVIII. század utolsó éveiben kezdik működésü-
ket és a biedermeier-korban bámulatos virágzásra jut-
nak. Amit mostanáig a cseh porcellánról tudtunk, 
az csak kis körre szorítkozott s nagyon tökéletlen 
volt. A cseh porccllán- és kőedény-iparról Dr. Otto-
kár Webernek »Beitrage zur Gesehiehte der deut-
schen Industrie in Böhmen III. Prágában 1894-ben 
megjelent munkája nyújt némi támpontot, ki a 
bécsi udv. kamara levéltárában és a prágai hely-
tartósági levéltárban gyűjtötte össze az e tárgyra 
vonatkozó adatokat. Szélesebb körben keltette fel 
a figyelmet a régi cseh keramikai produktumok 
iránt Dr. Gustav E. Pazaurek az általa rendezett 
1902—1903. évi reichenbcrgi keramikai kiállítás s 
több szakszerű cikk által. Azóta, majd a világ-
háború óta a régi cseh porcellán és kőedény 
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Iránti érdeklődés úgy a bel-, mint a külföldön 
óriási módon növekedett. Ez az általános érdek-
lődés indította Mcyert arra, hogy évtizedek óta 
gyűjtött adatait feldolgozza s egy gazdagon illusztrált 
munkában az érdeklődők rendelkezésére bocsássa. 
Meyer nem műtörténész, sem múzeumi ember, ha-
nem a prágai német egyetem vegyésze s művét mégis 
oly szakszerűséggel írta meg, mely dicsőségére vál-
nék bármely műtörténésznek. Egy emberöltőn át fog-
lalkozik kedvelt témájával, a régi cseh porcellánnal s 
oly gyűjteménye van a régi cseh porcellánokból, 
melynek párját egy esch múzeum sem tudja felmu-
tatni. Szerző művében elsősorban alaposabb tár-
gyalás alá veszi a históriai részt, mint Weber, mert 
több forrásra támaszkodik, úgyhogy művében nem-
csak a gyárosokról és művészekről számol be, 
hanem a korongolókról és égetőkről is alapos tájé-
kozást nyerünk. Műve nemcsak helytörténeti te-
kintetben bír fontossággal, hanem becses nemzeti 
szempontból is, amennyiben bizonyítja a német 
elemeknek befolyását, érvényesülését ebben az ipar-
ban, mely éppúgy, mint az üvegipar Csehország 
vezető iparává fejlődik. Valamennyi technikai kérdés 
tökéletes tárgyalásban részesül és a kereskedelmi 
kérdések fejtegetésébe is belemélyed. Megismerke-
dünk az egyes gyárak működésével, virágzási koru-
kat és hanyatlásukat tár ja szemünk elé. A Karlsbad 
vidékén működő gyárak : Rabensgrün, Schlaggcn-
wald, Klöstcrlc, Gieshübel, Pirkcnhammer, Elbo-
gen, Dallwitz, Altrohlau és Untcrchodau gyárai 
megszakítás nélkül máig működnek, ellenben az 
ország belsejében fekvők: Prága és Teinitz reg 
beszüntették üzemüket. Meyer főképpen a bieder-
meier-korszakot tárgyalja, amikor a legkiválóbb 
produktumokat állították elő. Elsősorban s joggal a 
gyártmányok érdeklik s ezekkel foglalkozik beha-
tóbban. Az 1793-ban Klösterleben készült első por-
celláncsészétől kezdve minden gyár legjobb készít-
ményeivel van képviselve, pedig a képanyag legna-
gyobb része Meyer privátgyüjteményére szorítkozik 
főképpen. Az előállított edények és használati tár-
gyak minden faj tá já t alakjuk és díszítési módjuk 
szerint jellemző példányokon mutatja be s utal a 
régi nagyobb gyárakkal való vonatkozásokra is egy-
úttal. A gyűjtőkre és kutatókra nézve, kik a cseh 
porcellánok plasztikáját kevésre becsülik, az azokon 
látható festmények bírnak nagyobb értékkel, me-
lyekről szerző kimutatja, hogy gyári festők festr 
ményei-e azok, vagy pedig a gyáron kívül dolgozó 
festőktől erednek. Különösen becses a külön-
böző ábrázolási anyag, arckép, genre, természeti 
motívumok, allegóriák és emblémák. Bámulatos 
alapossággal minden motívumra terjeszkedik ki, 
vájjon a bécsi vagy más porcellánok szolgáltak-e 
azoknak mintaképül, vagy az akkori időben töme-
gesen keletkezett almanaeh-mctszetekből vagy más 
metszetekből litográfiái tájképekből vannak-e véve 
a minták. Behatóbban foglalkozik még a gyárje-
gyekkel is. A mű végén találjuk a név-, a hely- , a 
tárgymutatót s egy kimutatást a privátgyüjtcmé-
ny ékről és múzeumokról. A mű kiállítása és a re-

produkciók kifogástalanok. Meyer művét senki sem 
nélkülözheti, aki a biedermeier-korszakkal vagy a 
porcellánnal szakszerűen foglalkozik. Sz. L. 

TZELETI ARTÚR : A n g y a l i ü d v ö z l e t . 
II., bővített kiadás. Amicus. A könyv külsőjé-

nek választékos ízlésű megjelenésére különös súlyt 
vető bibliofilek és az irodalmi finomságok Ínyencei 
igényeinek felel meg az érdemes kiadóvállalatnak ez 
a legújabb kiadványa. A középkor áhítatos han-
gulata árad az Angyali üdvözlet cím alá egybefog-
lalt versekből. Egy nemes érzésekkel telített lélek 
rezonál e lapokon átélt, hallott, könyvekből merített 
dolgokra, és elmélkedéseinek csodásan megnyugtató 
hatása van. A quatrocento átszellemülten tekintő 
szentképeinek festőiben lehetett ilyen halk megadás, 
jámbor világszemlélet és hit, mint amilyent Keleti 
dallamosan gördülő soraiban olvasóinak sugall. 
Hangulatos és jellemző hálafohásza, melyet befeje-
zésül csatol versei után : Az Istennek nevében, aki 
megsegített engem, hogy könyvem befejezzem ki-
lencszázhuszonhétben s egy angyalt küldött hoz-
zám, ki diktálta, amint írtam s a kezem is vezette az 
cvangéliomban, dicsőség néki, Amcn. — Az Amicus 
kiadóvállalat méltó köntösbe foglalta, finom pa-
pírra, gondosan megválogatott betűkkel nyomatta a 
verseket, melyek mindegyikéhez Molnár C. Pál fába 
metszett, régies hatású artisztikus képeket rajzolt. 

K I Á L L Í T Á S O K 
l ^ÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS DREZDÁBAN. 

Tudvalevő, hogy »a német munka évi szcmléjc« 
címen évenkint Drezdában tartott kiállítások között 
az ideit »a technikai város«-nak szentelik, a jövő 
évit pedig a népművészetnek. Hogy azonban az 
utóbbi kiállítás kerete ne hasson elavultan, azért a 
drezdai iparművészek kérték a cím megváltoztatását. 
»A német népiesség ipara, művészete és képci« — 
ez lesz a jövőévi kiállítás összefoglaló kerete. 
Vagyis a német népben még ősidők óta lappangó faji 
erők, amint a mai munkát átncmcsítik s alkotássá 
változnak, széles regiszterben szemléletessé válik itt. 
Már ez a jövőévi kiállítás is sokkalta szelesebb 
keretű lesz, mint az eddigi drezdai bemutatások 
voltak. Jövő évtől kezdve ugyanis már egy az 
eddiginél sokszorosan nagyobb területen épülnek fel 
a pavillonok, mert az immár huszonötévcs kiállítási 
terület régóta szűknek bizonyult. A város a nagy 
parktól keletre hatalmas területet vásárolt s mihelyt 
véglegesen döntenek a tervek fölött, hozzáfognak 
az ú j kiállítási negyed felépítéséhez. 

It/I"AGYAR MŰVÉSZET OLASZORSZÁGBAN. 
-L*-"- Ez idén két olasz városban mutatkozik be a 
magyar művészet : Velencében és Rómában. Az ola-
szok határozott kívánságára a velencei kiállításra a 
legfrissebb művészetet, a hagyományoktól eltérő, mo-
dern festészetet, szobrászatot és ipariuűvészetct küldte 
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a M. Orsz. Képzőművészeti Tanács Velencébe, ellen-
ben a római kiállítás részben retrospektív jellegű 
lesz, amennyiben azon a közelmúlt időben szerepelt 
és részben már el is halt magyar művészek alkotásai 
is fognak szerepelni. Mindkét kiállítás iparművé-
szeti anyagát a Tanács felkérésére Ágotái Lajos, 
Györgyi Kálmán és Hclbing Ferenc tanácstagok 
gyűjtötték össze. 

T3ARCELONÁBAN 1929. tavaszán nagy nemzet-
közi világkiállítás nyílik meg, amelyre meg-

hívták Magyarországot is. 

X^URŐPAI IPARMŰVÉSZET LEIPZIGBEN. 
Mint az elmúlt évben történt, ezen a nyáron 

is megnyílt a Icipzigi Grassi-múzcum kiállítása 
ezen a címen. De mint a mult évben, úgy az idén 
is hiányzik onnan Olasz-, Orosz-, Lengyelország 
és Magyarország is. így bizony a kiállítás ez év-
ben is inkább csak a legjelesebb kézműves-ipar-
művészeti nevek ünnepi felvonulása, melyben 
túlontúl dominál a porcellán. Sévres, Meissen, Ber-
lin mutatják be a modern formákkal való kísér-
leteket e régi anyagban, de természetesen a luxus-
művészet egyéb ágai is gazdagon vannak kép-
viselve. 

S Z A K O K T A T Á S 
TTl EGTÁMADOTT IPARMŰVÉSZETI ISKOLA. 

A Magyar Iparművészet hasábjain is beszá-
moltunk arról, hogy milyen mintaszerű szellemben 
dolgozik a stuttgarti iparművészeti iskola. A Pán-
kok Bernhard vezetése alatt álló intézmény kül-
földön is mindenfelé ismertté tette nevét és sok 
dicsőséget szerzett a német művészoktatásnak. An-
nál furcsábban hangzik az a híradás, melyet egy 
berlini napilap közöl. E szerint a württembergi 
tartománygyűléshez beadványt terjesztettek be, 
amelyben az iskola megszüntetését kívánják. Felü-
letesnek, zavarosnak, dilettánsízűnck nevezik az 
oktatást és azt óhajtják, hogy a miniszter a meg-
szüntetésre megérett iskola helyett képzőművészeti 
főiskolát és ipari szakiskolát létesítsen. Annál fel-
tűnőbb ez a támadás, mert hiszen az iskola tavalyi 
jubileumán maga a miniszter ünnepi iratban mél-
tatta az iskola nagy jelentőségét. 

TC^GY NÉMET NÉP-MŰVÉSZISKOLA. Düsseldorf-
^ ban, amelynek iparművészeti múzeumát egye-

sítették a városi múzeumokkal, a felszabadult 
régi épületben egyebek közt egy ínűvésziskolát 
létesítettek a nép számára. Célja egyszerű s vilá-
gos. Nem akar sem művészeket lovábbkepezni, 
sem dilettánsokat nevelni. Egyszerűen csak az 
általános művészeti érzéket akarja fokozni a leg-
természetesebb eszközök igénybevételével. Élesíteni 
akarja a forma és színérzéket, hozzászoktatni a ter-
mészet pontos megfigyeléséhez. Június 23-tól jú-

lius 15-ig nagy Dürer-kiállítást rendeznek, mely-
ben jó metszeteken s eredeti rajzokon Dürernek 
egész grafikai munkásságát bemutatják. Ezzel kap-
csolatban egy népszerű kis Dürer-könyvet is ad-
nak ki. A városi zeneintendatura előadatja a Mcs-
terdalnokot, azonkívül pedig egy nagy Dürer-filmet 
is bemutatnak a négyszázéves forduló alkalmából, 
így akar a művésziskola a népfőiskolával s könyv-
tárral egy fedél alatt a német kcdélyélct s mű-
vészi érzék továbbfejlesztésén dolgozni. 

K Ü L F Ö L D 
XXANS VON IIEIDER, a stuttgarti iparművészeti 

iskola tanára régi keramikus-család sarja, a né-
met agyagművesmesterek legkiválóbbjainak egyike. 
Jeles szobrász is, aki rendszerint szabadon mintázza 
meg cscrépfiguráit, amelyeket engobc mázakkal tesz 
színesekké E számunkban három samott-csőből ösz-
szeállított színes mázakkal borított artisztikus hatású 
egyik kútját mutatjuk be. 

"V^TALTÉR GROPIIJS, a volt vveimari és újab-
* " ban Dessauba áttelepített B a u h a u s nevű 

iparművészeti iskolának megalapítója és igazgatója 
Berlinbe költözik, ahol nagyobbszabású építészeti 
művek megtervezését és megvalósítását bízták reá. 
Gropius távozása ellenére a Bauhaus nevű művé-
szeti iskola fennmarad s ezentúl is az eddig köve-
tett irányt fogja követni. Űj igazgatója H. Meicr. 

XT ARC A MODERN STÍLUSTÖREKVÉSEK KÖ-
RÜL. M. Osborn, a jeles esztétikus írja a Voss. 

Zeitungban : Furcsa hullám hömpölyög mostaná-
ban Németországon át. Az új térművészet ellenesei 
szervezkednek és hadat üzennek az új homlokza-
tok tiszta, egyszerű, logikus formájának, a belső 
helyiségek takarékos kiképzésének. De ne tessék 
hinni, hogy esztétikai undor a mozgatója ezeknek 
a kirohanásoknak, hanem a veszélyezett anyagi 
é r d e k . . . 

Minden friss művészeti mozgalom túlzásokkal 
kezdi, hogy valamelyes eredményhez jusson. Az ú j 
eszmék rendszerint leplezetlenül tárják fel céljaikat, 
hogy meggyőzzék a tömeget. Ennek a művészi, de 
egyúttal kulturális, sőt szociális és etikai jelentőségű 
fejlődésnek gyökerei mélyen benyúlnak a jelenkor 
talajába, nem lehet azt nyilatkozatokkal és óvásokkal 
megakasztani. Igaz és nagyon sajnos, hogy egyes ipar-
ágaknak nem kedvez az ú j irányzat. A szobrászok, 
a stukkómunkások, a bronzokkal, gyertyatartók-
kal, csészékkel és egyéb apró ú. n. dísztárgyakat 
árusító boltosok, a képreprodukciókkal kereskedők, 
sőt a díszítő festők is felfülelnek, és ránc borítja hom-
lokukat. De eddig is úgy volt, ha valami ú j van ke-
letkezőben, hogy bizonyos iparágakat fenyegeti a 
veszély, hogy a kerekek alá kerülnek. Az a világ ke-
gyetlen sodra. 
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A protestáló ipari szövetségek nagyon tévednek, 
ha hiszik, hogy feltartóztathatják a jelen művészi 
áramlatait. Igaza van W. Riegler stettini múzeum-
direktornak, amikor mondja, hogy »ha egy ország 
kölöncképpen beleakasztja magát egy fejlődő' áram-
latba, akkor egyszerűen kikapcsoljált«. 

Akadt mégis egy ipari egyesülés, a »Reichsver-
band des dcutschcn Handwcrks«, mely helyesen 
fogta fel a problémát, amikor abban állapodott meg, 
hogy teljes komolysággal azon lesz, hogy alkalmaz-
kodjék a megváltozott viszonyokhoz. Ez azt jelenti, 
hogy mindenki igyekezzék a maga munkájával 
hozzásimulni a jelenkor élő erőihez. 

/ C S Ö K K E N AZ IPARMŰVÉSZETI KIVITEL 
^ AUSZTRIÁBAN. Osztrák gazdasági politiku-
sok mostanában sokat foglalkoznak a külkereske-
delmi mérleg romlásával. Megállapításaik során a 
finomabb müipari tárgyak csökkenő exportjára is 
kénytelenek rámutatni. Ausztria, melynek bútorok-
ból, finom bútorszövetekből, de főként ékszerekből 
nagy kivitele volt a múltban, e cikkekből évről-évre 
kevesebbet helyez cl külföldön. Az osztrák Ipar-
művészek dicsősége volt ez a múltban, állapítják 
meg a gazdasági szakértők. Következéskép most is 
bizonyos fokig ők felelősek azért, ha c termékek nem 
kelendők. Igaz, hogy ehhez gazdaságpolitikai s vám-
kérdésbeli nehézségek is társulnak. De azért első-
sorban mégis az iparművészeti ízlésformák válto-
zásáé a döntő súly ebben. Azok az országok ugyanis, 
melyekbe Ausztria exportál, nem képesek értékelni 
a formák és díszítmények amaz ú j vonalnyclvét, 
melyet bécsi tervezőművészek rájuk akarnak eről-
tetni. Annál nagyobb a veszedelem ezekben az ipar-
művészeti termelőágakban, mert Ausztria az 6 sze-
rencsétlen lakáskötöttsége miatt maga alig jöhet 
szóba mint fogyasztó. Ez tehát végeredményben 
nemcsak az iparművészetnek, hanem az egész mű-
iparnak is válságát jelenti. Ennek egyes vélemények 
szerint csak úgy lehetne véget vetni, ha a külföldi 
kiállításokon bemutatásra kerülő iparművészeti 
anyagot ebből a szempontból is felülbírálnák. Vagyis: 
necsak művészetfanatikusok üljenek az ily kiállí-
tások zsűrijében, hanem gazdasági érzékkel bíró, 
bár nem érdekelt, üzletemberek is. 

ALLGAUI SZŐNYEGEK. Bajorországnak egyik 
csücskében, mely Württembergbe nyúlik bele, 

fekszik Allgau. Eddig a sajtjáról volt híres. Most, 
úgy látszik, a szőnyegei is belekerülnek a világ érdek-
lődésébe. Mert egynéhány vállalkozó észrevette, 
hogy az ottani parasztasszonyok a téli hónapokban 
olyan szőnyegeket szőnek házi szövőgépeiken, me-
lyek akármelyik úri lakásnak is díszére válnának. 
A felfedezést tett követte és ma már egységes vezetés 
mellett fáradoznak az Alttannok és környékének 
allgaul parasztasszonyai azon, hogy szép tarka 
szőnyegeik iparművészetté váljanak. Tisztán kézzel 
szőnek finom gyapjúfonálból igen élénk színű piros, 
kék, sárga és feketecsíkos szőnyegeket. Ezekből a 
szőnyegekből hiányzik minden figurális és díszítő-

elem. Csakis a párhuzamos csíkok, vagy az egy-
mást keresztező, vagy csillagrendszerben futó szín-
stráfok tarkasága adja meg jellegüket s némileg a 
mi torontáli szőnyegtechnikánk egyszerűségére em-
lékeztetnek. Ez a stílus a maga tiszta szerkezeti ki-
fejezői ormájával nagyon erősen egybevág a mo-
dern német iparművészet struktív törekvéseivel s 
ezért jól illeszkedik a legmodernebb lakásokba. 
Kérdés, hogy ha valaki a mi alföldi paraszt-szőnyeg-
szövőasszonyainkat ily színek irányába terelné, nem 
érhetne-e el velük éppúgy eredményeket, mint ama 
bajorokkal az ő vállalkozóik? 

TITODERN NÉMET ÉKSZEREK. A Stúdióban 
-L"- érdekes cikk és képanyag számol be a modern 
német ékszerek divatos formáiról. Franciaországon 
kívül, mondja, nincs még egy ország Európában, 
amelyiknek annyi ékszerhagyománya volna, mint 
Németországnak. Ilanau, Pforzheim, Schwiibisch-
Gmünd és München csupa olyan város, amelyikben 
régi ékszerész- és ötvöscsaládok élnek s ezek tagjai 
a technikának szinte átöröklésévcl kötik össze az új, 
modern irányok szépségkövetelményeit. A tradíció-
kat sohasem tévesztik szem elöl a fiatalok. Hiszen 
a kézművesség és az anyagoknak kvalitásértéke 
éppen e hagyományszerűség eredménye. Az ő fő-
elvük, hogy a kövek különleges szépségeit, a színt, 
a tüzet, a csiszolást érvényre juttassák. Minden 
egyéb ugyancsak ezt a célt szolgálja, tehát az egész 
technika, a foglalás, a rajz, mindez ennek van alá-
rendelve. A régebbi korok ékszergyárában a hang-
súly a kő »értékcs« voltán volt. Áz újabb tervező-
művészek a színességre helyezik a súlyt. Ezért csak 
ritkán dolgoznak igazi drágakővel. Inkább fél-
ékköveket használnak : ametiszt, onyx, aquamarin 
sokkal kedveltebbek manapság, mint a kevesebb 
színhatással rendelkező kövek. Ma is megvan az, 
hogy bizonyos függő- (násfa-) formák vagy gyűrű-
formák ismétlődnek. De éppen ez az ismétlés a 
részletekben egyre több finomságot s elmélyülést 
eredményez. Minél nagyobb mértékben terjed a 
gyári ékszerek stereotíp formája, ezek a kézimunká-
val készült ékszerek annál megbecsültebbek lesznek. 

"M/TEG HALT EBENEZER HOWARD. Angol lapok 
nyomán a magyar napilapok is megemlékeztek 

róla, hogy az angol kertváros-mozgalom megalapí-
tója nemrég meghalt. A század fordulója körül jutott 
el a kertvárosok eszméje a kontinensre s ekkor lett 
a német, osztrák és magyar közvélemény figyel-
messé a garden city-k nagy jelentőségére. Mint 
azidőben minden iparművészeti mozgalom: nagy 
szociális és munkásjóléti törekvésekkel párosult ez is. 
Lcclitvvorth, Port Sunlight példája a német szociál-
esztétikusokat, minálunk pedig néhány építészt 
lelkesített hasonló tervek készítésére, míg azután a 
háború s a velejáró anyagszükség e törekvéseket 
végleg cl nem fojtotta. Hovvard eszmeit a maguk 
tisztaságában inkább csak az angol földön valósí-
tották meg, de a modern kislakás-építészetre világ-
szerte így is nagy hatással volt. 

A szerkesztésért és a kiadásért felelős: Györgyi Kálmán. 39488. — Athenaeum. Nyomdaigazgató: Wózner Ignác. 
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