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A BELÜGYMINISZTER A MŰVÉSZETÉRT. 

Kozma Miklós belügyminiszter nagyjelentő-
ségű rendeletet intézett az ország összes megyéi-
nek s városainak vezetőihez. Utasította őket, hogy 
a művészi s iparművészeti jellegű tárgyak meg-
vétele előtt kérjék ki az Országos Irodalmi és 
Művészeti Tanács szakszerű véleményét. Igen 
helyesen hivatkozik a miniszter arra, hogy a 
vételár fejében valóban művészi értéket kell kapniok 
és a mai súlyos gazdasági helyzetben a művész-
társadalomra fokozott figyelemmel kell lenni. Va-
lóban sokszor panaszolt hibáknak orvoslására tett 
itt intézkedést a belügyminiszter. Tudjuk, hogy a 
legnagyobb jóakarat mellett is hányszor kerültek 
a közigazgatás vezetőembereinek birtokába mű-
vészietlen kontármunkák és ezzel nemcsak a valódi 
művészeket érte károsodás, hanem a hivatalok és 
intézmények is rosszabbul jártak. Azt kell remél-
nünk, hogy a miniszter nemes intenciója és a he-
lyesen megválasztott véleményező fórum jótékony 
hatással lesz iparművészeink hatósági foglalkozta-
tására is. 

MÜNCHEN IPARMŰVÉSZETE. A bajor ipar-
művészet legnagyobb egyesülete mostanában 

tartotta ezévi közgyűlését. Ezen örömmel állapí-
tották meg, hogy az egyesületnek az elmúlt évben 
negyven százalékkal gyarapodtak a jövedelmei. 
Ez lehetővé tette, hogy a megtakarított összegekből 
mintegy húszezer márkányi összeget fordíthattak 
vásárlásokra, segélyekre és anyagok beszerzésére, 
melyeket iparművészeknek kihiteleztek. A fiatal 
nemzedékből sokakat tanulmányútra küldtek ki 
a lipcsei vásárra. Az egyesület sürgős pályázatot 
írt ki utazási emléktárgyakra és a jövő évi sport-
olimpiász számára készítendő versenyjutalmakra. 
Természetesen az iparművészeti munkaközvetítésben 
is erős szerepe volt az egyesületnek. A bajorok-
nak ez a nagymultú iparművészeti társulata, a 
Bayerischer Kunstgewerbeverein az elmúlt napok-
ban ünnepelte 85-ik évfordulóját. Ez alkalommal 
a mi társulatunk is meleghangú üdvözlő iratban 
köszöntötte a nagyérdemű bajor egyesületet. N. 

MŰZEUM-NAGYOBBlTÁS. A zürichi iparművé-
szeti múzeum mostanában nyitotta meg az 

épület kibővítése folytán nyert ú j termeit. Ezzel a 
múzeumnak főleg eddig elrejtett kincsei kerültek 
a látogatók szemei elé. Kivált a keletázsiai és egyéb 
exotikus gyűjtemények jutottak erősen érvényre. 
A kínai és japán tárgyak mellett Jáva , Szumatra, 
Celebes és Sumba ritka érdekességű holmijai tanús-
kodnak magas művészi értékről. A primitív népek 
gyűjteményében az afrikai, guatemalai, de leginkább 
a perui inkák kincsei tűnnek fel szépségükkel. 
A jávai batikmunkák és bábjátékok pedig külön 
vonzóerőt jelentenek. 

A RÁDIÓ A MŰVÉSZETÉRT. A berUni művészet 
ú j hajlékát nagy nyári kiállítással avatták fel 

nemrég. A kiállítást ezúttal is zsűri ítélete alapján, 
de egyetlen felelős vezető jegyzésével hozták létre. 
A „Művészet Háza" nevet kapta az egykori japán 

követségi épület, mely így hivatalos központja lett 
mindennemű képzőművészeti kiállításoknak. Ez 
alkalommal érdekes újítást is vezettek be a művé-
szeti propaganda fokozására. Hat művész előre 
megállapított napokon előadást tartott a berlini 
„Rundfunk"-ban s elmondta hogy milyen szándék 
vezette képe festésénél. Tisztán tárgyi felsorolásokra 
volt szabad szorítkozni, mellőzve minden művészeti 
irányzatosságot. A cél az volt, hogy „az ismeretlen" 
hallgatóban is felkeltsék a vágyat a kiállítás meg-
tekintésére. 

EXLIBRIS-DIVAT. A háborúelőtti kedves szokás 
újra feléledőben van : a könyvjegy ú j ra diva-

tossá lett. Az a nagy fellendülés, mely az utóbbi 
években világszerte mutatkozik a könyvek terje-
désében, életrekeltette a már-már elfeledett exlib-
rist is. Még egyelőre nem a gyűjtését, hanem csak 
azt, hogy aki szereti a könyveit, sajátos rézkarccal, 
vagy linómetszettel, esetleg nyomattal díszíti azt, 
amelyet egyenest a könyvgyűjtő megrendelésére 
készített egy grafikus. A név betűin kívül rendesen 
van valami más személyi vonatkozása is a könyv-
jegynek s ez teszi éppen érdekessé. Minálunk, 
ahol annyi kitűnő fiatal grafikus tud stílusosan 
hozzáilleszkedni a könyvdíszítés feladataihoz, szin-
tén terjedőben van ez a nemes szenvedély. S az 
Iparművészeti Társulat a maga részéről is elő 
akar ja mozdítani terjedését, ezért szívesen ajánl 
megfelelő tervezőművészt, bárkinek aki ezen cél-
ból hozzája fordul. 

KRUSE-BABÁK. Németországban meleg ünnep-
lésben volt része Käthe Kruse-nak, a híres 

„babák any jának" . Most volt ugyanis huszonöt éve, 
hogy első babáit, az összes „karakterbabák" elő-
futárait világgábocsátotta. Akkor „igazi" gyermeke 
csak egy volt az iparművésznőnek, akiről élethű 
babáit mintázta, azóta hét van neki ezekből az 
örökké izgő-mozgó, nevető, félszeg és kedves model-
lekből. A babák szerezték meg nagy népszerűségét, 
de úgylátszik a modellekkel együtt ezek is felser-
dültek. Kruse asszony most divatbábukat gyárt. 
Kirakatbabáinak azonban éppen akkora sikerük 
van, mint egykor játékbabáinak. Ezeket is a ter-
mészetesség, a mozdulatok egyszerűsége, könnyed-
sége jellemzi. Ez előnyösen különbözteti meg őket 
az utóbbi évtized többnyire kificamodott, torzkép-
szerű kirakati bábuitól. A legbüszkébb azonban 
Kruse az ő „Alvóbabájá"-ra. Ezt a német gyermek-
védőnők tanfolyamain hivatalosan használják a 
pólyázás, csecsemőtornáztatás, elaltatás gyakor-
lására. Éppen olyan, mint egy igazi kis bébi és ter-
mészetesen — ez is egyik gyermekét örökíti meg. 

N. P . 

ANÉMET NÉPMŰVÉSZETÉRT. A nemzeti és 
népies felé forduló német közhangulat csaknem 

egyértelműleg kívánta, hogy a népművészetnek 
állítsanak emléket. De nem holmi merev követ, 
hanem múzeumot s az maga is eleven, mozgalmas 
legyen. Folyton váltakozó kiállításai tanúskodjanak 
a népies iránt mutatkozó vonzalomról. Erre a célra 
már be is rendezték a Bellevue-kastélyt Berlinben 
s már meg is nyilt az első kiállítása „Német paraszt-
múvészet" címen. A ma is meglévő parasztviseletek-
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tői kezdve visszanyúlik az ősgermánok sírjaiban 
talált ruhákig. Nagy sikere van és tömegesen láto-
gatják. 

AKLISÉ MŰVÉSZETE. Annyiszor beszéltünk már 
azokról, akik kezükkel, rajzónjukkal, tollal, 

szóval és szerszámokkal csinálnak magyar ipar-
művészetet. S ezenközben talán sohasem esett szó 
azokról, akik ebben a folyóiratban immár csaknem 
négy évtizede csinálják — a képeket. Az i f j . 
W e i n w u r m A n t a l é s T á r s a cégről van szó. 
Arról a cégről,mely mint tisztes ipari hagyományt, 
őrzi a sokszorosító iparok minőségi értékét. 
A Magyar Iparművészet harmincnyolc évfolyama 
hirdeti azt a csendes és mégis művészi tevékenységet, 
melyet i f j . Weinwurm és társa, Limbek Béla folytat, 
optikai, vegyi és technikai tudással, főként azonban 
a szépnek szeretetével. Pedig hány háborús év nehéz-
ségeit, hány anyagbehozatali küzdelem csatáit 
kellett végigharcolniok. És az ádáz küzdelmek 
mellett is folyton lépést kellett tartaniok ennek 
a csodálatos iparnak szinto szakadatlanul folyó 
technikai fejlődésével, amely már-már az eredeti 
mintadarabokat is túlszárnyalja a reprodukálás 
szépségével. Mindezt abból az alkalomból mondjuk 
el róluk, hogy a Muskátli c. melléklapunk с számá-
hoz újból egy szép színes nyomatukat mellékeljük, 
mint fokmérőjét a műhelyi készségnek és az ipari 
kifinomultságnak. 

PLAKÁT ÉS JELMONDAT. A magyar plakát-
művésznek nem könnyű a dolga. Alig van nap, 

sőt alig van óra, hogy egy-egy ú j és merész madár 
ki ne röppenne az uccákra, színeivel, ötletességével 
elnémítva a hirdetőoszlop többi madarait. Még e 
nagy versengésben is feltűnő sikere van annak 
a szép plakátnak, melyet T a n c s i k M i h á l y , 
grafikus-művészünk tervezett a társulat jubiláris 
kiállítására. Nagy plakátja az uccaképbe is tarka 
foltot, ugyané plakátnak miniatűrje pedig a villamos-
kocsik belsejébe ültet néhány friss szint. A fekete-
piros-sárga színharmóniában megjelenő szép, ma-
gyaros embléma kifejező és emlékezetes. Éppen 
úgy, mint a kiállítási verseny másik díjnyertese : 
a plakát jelmondata. „Szép otthon — Boldog élet". 
Talán nemcsak szállóige lesz belőle, de vágyaink 
teljesedése is. 

KOVÁCS MABGIT KE В A M I K E S . . . Hazai ipar-
művészetünk életében különösen magasszintű 

műélvezetben volt részük azoknak, akik Kovács 
Margitnak a mult hó végén a Tamás Galériában 
rendezett kiállítását megtekintették.* Egy fiatal 
iparművésznő, aki bámulatos energiával a szinte 
fanatizmussá magasztosult művésziélek álmait az 
örök gyermek közvetlenségével ontja elibénk. 

Valósággal megdöbbent a művészi meg nem alku-
vásnak az az apostoli hitvallása, ami Kovács Margit 
kerámiáiban ennek az iparművészeti szakmának ma 
divatossá lett jazz-muzsikájával szemben az örök-
becsű művészet klasszikus melódiáinak harmó-
niájává teljesül. Az iparművészetek általános rea-
litása csak ritka kivételekben jut el ilyen magas 
és nemes színvonalra s ennek a fejlődésnek tövises 

Illusztrációkat helyszűke miatt jöv6 évi 2. számuk-
ban közlünk. Szerkesztőség. 

útja nagyon emlékeztet a képzőművészetek vüágá-
ban inkább ismert művészi meggyőződésért koplaló 
nagyságok életútjára. 

Iskolapéldája ő a fazekasmesterségen épült kera-
mikus művésznek. Nem szobrász — ó nem! 
„Csak" keramikus, vagy ha tetszik с helyen ; 
„több mint szobrász" — keramikus! Mint mester 
ura az anyagnak, mint művész a virtuóz könnyed-
ségével és biztonságával játszik vele. Stüusos és ez 
a stílus Kovács Margit. Nincs leplezni, nincs titkolni 
valója s gyakran gyermetegen őszinte. Talán ez a 
legnemesebb s a legcsodálni valóbb benne. Kera-
mikus plasztikája őszintén tükrözi vissza a klasz-
szikus gótika inspirációit, de vérévé lett az anyag-
szerűség. E mellett derűsen mosolyogja elénk bizan-
tikus elmélyüléseit, ami ő benne a szó nemes értel-
mében modernné, Kovács Margittá teljesül. Őszinte-
sége több mint érettség, ez már hitvallás. Darabjai, 
mindmegannyi s trófája egy elmélyült emelkedettség 
hitvallásának. 

Árpádházi Szent Erzsébet legendájából a korai 
gótika emlékező plasztikus melódiáin varázsolja 
elénk terrakottába égetett kazettás kompozícióval 
mesés oltárát — s oltárképül a műkőalapba mozai-
kolt, valósággal pasztell-lehelletű színességben meg-
oldott Utolsó Vacsoráját —, amely a bizantikus 
áhítatnak modernné érettségében egyenesen cso-
dálatos. 

Vésettrajzú korsói az agyagbarajzolás díszítő 
nagyszerűségei s különösen mély hatást tett rám 
egy feketére égetett ilyen korsója, ahol a szürke 
agyag anyagszerűen felületi égése a technikai vé-
letlenek tudatos bravúrja , minek következtében a 
kemenceégette szürkék valósággal foszforeszkáló 
káprázatát idézi elő. Zománcos korsói- és tálaiban, 
míg egyrészt a népdalokon át visszakonduló falusi 
harang nacionális intimitása csendül, másrészt az 
égetett agyag mindig egyénien manuális formáin 
nemes dallá összhangzódik nála az anyagában és 
színességében festői csodálatos zománc. Ádám és 
Éva örök témáját rögzíti le egy korsóján, amely 
színhatásában a barna alapból a zománcsárgák és 
terrakott nyers mattságaival a művészet Ínyencei-
nek sem utolsó csemege. 

Egy mélyen szántó művész ihletett fazekas keze 
hordja fel szoborszerű terrakott figuráit. Nem 
„mintáz" — bár plasztika — de egy vérbeli kera-
mikus plasztikus álmodozása 
ez, amely kis figuráiban az ő 
zománcköntösébe színesedve a 
porcellánművészet Scheurich-
figuráinak színvonalára neme-
sedik. Anyát kisgyermekével 
ábrázol talán a legszebb a sok 
szép közül. 

Á modern épületnek leg-
anyagszerűbb és legstílusosabb 
díszére kreár példát falbasüly-
lyesztendő cscmpeképeiben. A 
Szent Családot ábrázoló nagyobb 

Л társulat szignetpályázatáról. 
K. Bartha Ferenc díjnyertes 

terve. 
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méretű ilyenje talán a legszebb, ahol miniumpirosa 
még az aranyra égetett zománcnak is becsületére 
válna s ugyanakkor lehelletfinom kobaltkékjével a 
veszélyes kontraszt ellenére is magasszintű össz-
hangot teremt. 

Egy kis kút ja állt még ott, amelynek medencéjét 
sokáig tudtam nézni. Az a szivacsos technikába 
puhán beolvasztott ornamentális színesség való-
sággal lebilincselő, kár , hogy a figurális közepe 
kevésbbé alkalmazkodott ehhez. 

Gyönyörű úton jár ez a Kovács Margit s keserves 
úton vergődik. 

6 egyike azoknak a keveseknek, akik ipar-
művészetükben az iparművészet realitása fölé len-
dültek. Remek alkotásait nem lehet tömegcikké 
váltani s ezért a legszebb színes álmokkal szertc-
szőtt művészi útjának valósága keserves, nehéz út. 
Nem a tömegeknek való, amit tesz, ez egy művész, 
akinek beszédét csak a kevés kiválasztottak értik 
és érthetik. 

És mégis, ő boldog ember, mert boldog művész, 
aki megy és nem látja meg az élet zordságát. Yagy 
talán egy bámulatosan erős ember, akinek van 
bátorsága nem meglátni a z t . . . ? i f j . R. A. 

TDEGENVEZETŐI TANFOLYAM. Az idegenfor-
•*• galom ügye egyik legfontosabb s legjövedelme-
zőbb közgazdasági ágazat tá lett. Ez szükségessé 
tette az idegenvezetés gondos előkészítését is. Az 
elmúlt évben 131 idegenvezető kapott képesítést s 
ezzel egy olyan karnak az alapjait teremtették meg, 
mely évről-évre képzett ú j erőkkel fog bővülni. 
Ennek a célnak elérésére a kereskedelmi miniszté-
riumban rendszeres képzőtanfolyam indult meg az 
idegenvezetők elméleti és gyakorlati oktatására. 
A kéthónapos tanfolyam keretében a művelődés- és 
művészettörténet ismereteit is előadják s ezek elő-
adóiként Genthon István, dr. br. Kruchina Károly, 
Szablya János és Szviezsényi Zoltán kaptak meg-
hívást. 

HÍ R E K MINDENFELŐL. A m e r i k á b a n nagy 
érdeklődéssel kísérik Le Corbusiernek, a híres 

francia építésznek előadásait, melyeket mostanában 
tart a városépítésről és a nagyiparról. Negyven 
nagy egyetemen fogja ezt a kérdést tárgyalni. 
P á r i z s b a n a Musée Galliérában, mely kitűnő 
iparművészeti kiállításairól híres, nyugalomba vo-
nult Clouzot Henri igazgató. A jeles művészeti író 
helyére a Városépítészeti múzeum eddigi igazgató-
ját, Rizardelt nevezték ki. P r á g á b a n most 
ünnepelte hetvenötödik születésnapját Mucha Al-
fonz. akinek plakátjai a szecesszió vonalvezetésé-

ben mintegy iránymutatók voltak. 
Kivált Sarah Rernhardtról készült pla-
kátjai tetszettek 1900tá ján . B u k a -
r e s t b e n az idei nyáron az idegen-
forgalmi hetekkel kapcsolatban vá-
orstörténeti s modern városrendezési 
kiállítás volt, amely a román főváros 
több évszázados fejlődését mutat ta be, 

A társulat szignetpályázatáről. 
Ifj. Richter Aladár terve. Í , 

részben rekonstruált városrészleteken. L o n d o n -
b a n egy aukción előkerült a reimsi székesegyház 
bombázása alkalmával a háborúban eltűnt feszület. 
A csontból faragott krucifix a tizennyolcadik szá-
zadi faragás egyik remekműve. Egyik karja hiány-
zik. Egy finomlelkű amatőr vásárolta meg s már 
vissza is ajándékozta a reimsi püspöknek a kated-
rális céljaira. 

• SZAKIRODALOM • 
T3HOTOGRAPHY, YEAR ROOK, 1935. (Published 

by „Photography", Commopolitan Press Ltd. 
London.) Edited by T. Korda. 

Milyen gazdagok is vagyunk, hogy csak úgy 
szélnek eresztjük a magyar tehetségeket és a 
világ minden részén fel-felbukkannak azután, hogy 
munkájukkal aktivitásuk bizonyságát adják. Ez a 
testes, négyszázoldalas kötet közel ezer fényképével 
érdekes keresztmetszetét adja a „ m a " fotóművésze-
tének és különösképen jelentőségteljes az a 88 oldal, 
mely a rotációspapírt érzékeltető papíron rotációs-
papírhoz alkalmazandó nagyraszterű klisék repro-
dukciójában m u t a t j a be a fényképet a hirdetés 
szolgálatában. A kötet túlgazdag anyagából igen 
nehéz külön-külön neveket kiemelni. Mégis engedve 
a kísértésnek, leírom Jean Moral (Paris), Hoyningen-
Huené, Man Ray és a Studio Sun nevét. A magya-
rok közül különösen Moholy-Nagy és Seidner 
emelhető ki. r. 

ART IN THE USSR. SPECIAL AUTUMN NUMRER 

• OF THE STUDIO. 1935. London. Edited by 
C. G. Holme. 

Építészet, szobrászat, festészet, grafika, színház, 
film és iparművészet, ezek a csoportok, melyek-
ben az orosz szovjetek művészetét e kötet be-
muta t j a . A kötetben szereplő szobrászok kita-
posott utakon haladnak. Hol van Archipenko 
forrongása, ú j kifejezései, folytonos kutatása? 
A grafikában Lebedev gyermekkönyv-illusztrációi 
a legjelentősebbek és figyelmet érdemel a Chagallra 
emlékeztető Nathan Altman Gogol-illusztrációja. 
A fametszetek technikában a legfejlettebbek, bár 
a kötet jónéhány művészt kihagyott, kiknek mun-
káit francia művészeti lapokban megcsodáltuk. 
A plakát politikai agitációs-plakátokra szorítkozik 
és így csak históriai szempontokból érdekes. A kötet 
és az orosz mai művészet főerőssége a színház és 
fi lm. Itt nehéz lenne egyes neveket vagy produkció-
ka t kiemelni. Le kellene írni az egész névsort, a 
kötetben szereplő rendezőket, tervezőket és művé-
szeket. Mégis idekívánkozik a filmrendezők közül 
a világhírű Pudovkin neve, kik a modern film-
művészetnek szabtak ű j irányt hatalmas film-
jeikkel. 
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Az ipari építészet gigantikus alkotásai vonulnak 
fel e kötetben, teljesen részletes ismertetésekkel, 
pontos műszaki adatokkal. Amerika hatalmas gyár-
telepeitől az impozáns zlini Bata-gyárvárosig min-
den ország legjelentősebb alkotásait láthatjuk, a 
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