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valóját nemzetének, fajának formanyelvével 
mondhassa el. A másik szigorúan alkalmaz-
kodik ismert és megállapodott stílusokhoz s 
ha kell az olasz reneszánszot, ha kell a 
középkor formafrazeológiáját fogadja el a 
kifejezés eszközéül. Ez előbbinél inkább érvé-
nyesülhet a nemzeti akcentus, ezért erősebb 
egyéniségű művészek — ha a feladat meg-
kötöttsége őket nem feszélyezi — ezt választ-
ják. Az egyház sem kívánhatja és nem is 
kívánja a letűnt századok művészetének szol-
gai utánzását, hanem egyaránt tért enged a 
jelenkor szellemének és a nemzeti sajátos-
ságoknak. Az egyház szertartásszabályainak 
szemmelíartása mellett szabad a művész keze, 
az a kéz,amely kulturáltságánál fogva nem sza-
bad, hogy nálunk egyéb legyen, mint művelten 
magyar. Ezekre a törekvésekre például szolgál-
hatnak a Szablya-Frischauf Ferenc itt bemuta-
tott művei. Csupán töredékei a művész — 
háború folytán megakadt — munkásságának, 
de így is végtelenül tanulságosak. A feladata 
az volt, hogy egyszerű falusi templomba 
oltárt, padokat, szószéket, keresztelőmeden-
cét, gyóntatószéket, imazsámolyt, rácsot állít-
son. Szerény eszközökkel művészi munkát 
végzett. Anyagát, a fát teljesen átérezte s 

formában, színben magyar zamatot vitt belé. 
Ez azonban természetes. A művészek min-
den alkotásában önkénytelenül is benne van 
a nemzeti vonásból valami, amelyek halmaza 
idővel nemzeti művészetet teremt. Végered-
ményében minden út ide kell hogy vezessen, 
épp úgy, mint ahogy ugyanaz a növény külön-
böző országok talajába ültetve, ha lényegé-
ben ugyanaz is, de mégis átváltozik. S a 
Szablya-Frischauf munkáit vizsgálva, nemcsak 
a most elénk került, az 1913. évben megvalósult 
nőrincsei vagy galgamácsai templomberen-
dezési tárgyakat, de a művésznél kivitelre 
váró vagy félig kész terveket nézve, modern 
templomos művészetbe vetett bizodalmunk 
megerősödik. A mezőkövesdi gimnázium kápol-
nájának terve, a Regnum Marianum kőoltára, 
a Temesvárra tervezett gótikus faoltár, mon-
stranciák finom ötvösműve csupa Ígéret. És 
valamennyi annak bizonysága, hogy sablonos 
portékákkal szemben diadalmaskodott a művé-
szet. A művészet, amelyben szív és lélek, 
tehát jóság, nemesség lakozik, két olyan 
tulajdonság, amely nélkül sem ember, sem 
holt anyag nem lépheti át templomok küszö-
bét. Ahol átlépte, mindenütt méltatlan volt és 
méltatlan marad a helyhez. 

MAGYAROK KÜLFÖLDÖN 
írta NÁDAI PÁL 
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j|t évig vagy tovább szövi 
a fiatal magyar itthon nap-
nyugati álmait, míg egy 
végzetes órán Oberon 
sípját hallja és kiszalad 
Berlinbe, Párisba vagy 
Londonba. Podgyásza 
aligtöbb mint néhány váz-
lat, csataterv, groteszk 

kőpaloták, függőkertek közepén piros már-
vány villa, jobbadán szénnel felrajzolva. Pil-
langó módjára száll ki a magyar kaptárból 
a magyar művész. Mögötte a múltja : sok 
álom, előtte a jövő: zsibongó nagyvárosok 
sok üres telekkel ; nagy mulatók ásító lentiek-
kel ; fehér falak és kongó lépcsőházak ; tö-
mérdek sivár gazdagság, melyet művészettel 
kell telerakni, elkápráztatni, magunk alá gyűrni. 
É s mikor kiér a rendeltetési állomásra, meg-
hökken. Látja a mult értékeit, a szorgalom 
kertjeit, a művészet verejtékezését és a ge-
niek iskolapadjait. S egy bús sóhajtással 
hozzáfog a nehezebb úthoz, a műhely vér-
tanuságához, a koránkeléshez, az integrál-
számításhoz és az oszloprendekhez. Álmai 
kicsiny bőröndjét azonban mindig magánál 

tartja. Öt éve már vagy hat éve, hogy egy 
fiatal magyar művész : festő, grafikus és 
karrikatúrarajzoló kikerült innen Berlinbe, hogy 
vágyai sólyomszárnyán szálljon az építészet 
géniuszához. Pál Hugó művészetében, mely 
egy fél évtized alatt bontakozott ki odakünn, 
egyesült ez a kettő : az álomlátás a technikai 
rutinnal. Építészetén, belső architektúráján első 
pillanatra megérezni, hogy egy olyan faj lel-
kületét vitte magával, mely szereti a könnyű 
játékot, a szép ellágyulást, a pillangóerénye-
ket. De van benne egy biztos megalapozott 
építőmesterségbeli tudás is, logikával és 
konstruktív egyszerűséggel gondolkozik. Jel-
legzetes volt már az első berlini munkája is 
ebben a tekintetben : a Márványház-mozgó 
a Kurfürstendammon. Kifelé az utcára nézve 
nyugodt, meglepően szolid homlokzat, benn 
a térkihasználás nagy fölényessége mellett a 
legapróbb részletig menő gondosság a cél-
szerűségben, a mulatóhely igényeiben. De 
azonkívül : a romantikának egy sajátos épí-
tészeti megnyilvánulása mennyezeten, üvege-
ken, lámpákon, színes selymeken. A hozzá-
értőket elragadtatta, a moziközönséget sej-
telmes hangulatba ringatta az a félig futurista, 
félig indo-perzsa berendező hangulat. _ 

Pál Hugó egész addigi építészeti munká- 2 7 Ö 
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jábau az maradi, aminek ez az első jelenté-
kenyebb feladat mutatta : a modernség és a 
romantika keverékének. Elég egy tekintetet 
vetni villaházaira : az Ilka-utcában épült vagy 
a Békéscsabán készítendő úrilakra (melynek 
terveit a mostani számban közöljük), ez azon-
nal vi lágossá válik. Nagy, komoly falsíkjai, 
épületeinek masszív tömege, a bástyaszerűen 
kiugró lépcsőház, az ívsoros ablakok szinte 
egy románkori várkastély struktúrájának ko-
morságával lepnek meg. De ebbe a szigorú, 
középkorias fegyelmezettségbe belopózik az 
építészeti bel canto is. Könnyed, kecses Petit 
Trianon-ablak és ajtóilleszkedések. Egy-egy 
pajkos figura beletéve a homlokzatsíkba. Vi-
dám allegrettók, amelyek kedvesen hangolják 
a nézőt, mint valamely röptében kapott kép 
a vonatról, mikor az Isar völgyében repülünk 
nyaralásunkba. Délnémet vagy osztrák mes-
terek voltak-e rá nagyobb hatással : mai épí-
tészetén, melyben nem lep meg a tú lságos 
eredetiséggel, még lehetne erről vitatkozni. 
Nem terhes monumentális gondolatokkal. De 
mindig ízléses, nyugodt és artisztikus akár 
egy kertet tervez, akár egy vidéki magyar 
város gőzfürdőjét. 

S iparművészeti munkáiban is ilyen. Nem 
gurítja ránk hegyek sziklafergetegéf, okosan 
és józanul látja meg, mit tud Bruno Paul és 
mit tudtak a Napoleon stílusszabói : Percier 
meg Fontaine urak. Egy szeszélyes, élni tanult, 
parfümmel átitatott világban dolgozik: színe-
ket ad nekik, antikizáló bútorokat, nemes 
fákat, gőgös, ragyogó profilokat a szekré-
nyeknek, lírákat a székek hátának, reszkető 
szobrokat a barokkosan csavart oszlopokra, 
fényt, melegséget, intimitást — hadimilliomo-
sok álmát van hivatva valóra váltani, miko-
rára ezeknek az álmai már szalonképesek 
lesznek. Alig öt éve, hogy ez az építész elkerült 
tőlünk és ime lassan mégis hazalopózkodik. 
Arról a szigetről, melyre a német főváros 
magyarjai összeröppennek, hogy serény mun-
kával közelítsék meg a sikert, haza-hazakül-
dik a régi álmaikat. Itthon házak, iskolák, 
fürdők lesznek ezekből az álmokból. Azelőtt 
a külföldre vándorolt művészeink összerop-
panva vagy lecinezett ládában kerültek vissza 
hozzánk. Örülnünk kell, hogy a magyar érté-
kek visszatelepítésének programmja most más 
ígéretekkel kecsegtet és itthon is érdemes lesz 
a nyugati tanulságokkal szebbé tenni a világot. 

m *>. a* 
Az a művész, aki nem képes az önbiráiatra, 

alig érhet el valamit. Jó, ha müved jobb mint 
aminőnek tartod; baj van akkor, ha megfelel 
véleményednek, de a legnagyobb baj akkor kö-
vetkezik be, ha silányabb, mint aminőnek gon-
dolod. Ez azokkal az emberekkel szokott meg-
esni, kik el vannak ragadtatva tehetségüktől. 

L e o n a r d o da Vinci. 

HÁBORÚS VILÁG 
KEHELY MINT HÁBORÚS - EMLÉK. 

A Ludovika-Akadémia tábornok-igazga-
tója nemes példáját adta annak, miként lehet 
a mostani világháború nagy történeti jelentő-
ségének egyszerű eszközökkel is művészi és 
maradandó kifejezést adni. Az akadémia igaz-
gatója az intézet házikápolnáját szemelte ki 
a kegyelet és a hősi halottakra való emlé-
kezés helyéül és ezért elhatározta, hogy ezt 
a kápolnát, illetve annak' felszerelését meg-
újítva, a magyar főpásztorokat kéri fel egy-
egy művészi becsű egyházi tárgy adományo-
zására . Ennek a kérésnek meg is lelt a 
foganatja. Üvegfestmények, miseköpenyek s 
egyéb egyházművészeti tárgyak beszédes 
bizonyságai főpapjaink áldozatkészségének. 
Ebből a nemes vetélkedésből született meg 
az a misézőkehely is, melyei Szmrecsányi 
Lajos egri érsek adományozott az intézetnek. 
Az arányaiban nemes, felépítésében gyönyörű 
t isztaságú kehely beszámol az alkalomról, a 
megrendelőről és a nemes célról, mely szülte, 
talpának alsó lapjába pedig bele van vésve, 
hogy „Nádler Róbert terve után készítették 
Gombássy A. és Jerouschek K." Egyik méltó 
ékessége és sugárzó példája ez az egyház-
művészi alkotás annak, hogy a háborúhoz 
fűződő kegyeletes érzések miként válhatnak 
a művészi tervezés szárnyain értékes emlék-
jelekké. 

ROKKANTMUNKÁK A PIACON, az a 

rendszeres szervező- és oktatómunka, 
mely a rokkant katonák ipari és műipari 
kiképzését valósítja meg, immár kézzelfogható 
eredményekkel jár. Habár e munkák jelenté-
keny része még ízlés dolgában egy és más 
kívánnivalót hagy is hátra, a kosárfonó, 
bőrdíszmű s egyéb munkák közt máris látni 
olyanokat, melyeket az iparművészeti kereslet-
nek figyelembe kell vennie. E részben tehát 
máris kívánatos volna, hogyha a termelés 
és a fogyasztás közti helyes kapcsolat itt is 
megteremtődne és az a rokkant katona, aki 
ezt a foglalkozást végre is kenyérkereső 
életpályának választotta, anyagilag sem járna 
rosszabbul, mint aki egyszerűbb, de gyor-
sabban értékesíthető iparcikkeket termel. 
Egy szóval : az iparművészeti jellegű rokkant-
munkák piacrahozafalát szervezni kell s azt 
egyáltalában nem szabad ama véletlenre 
bízni, melynek az alkalmi bolthelyiségek félig 
jótékonysági jellegű bazáraiban ki van téve. 
A most szervezés alatt álló iparművészeti 
bolt feladata lesz, hogy kiválogassa e ter-
melésből azf, ami valóban megüti a kénye-
sebb ízlés színvonalát, annak állandó értéke-
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sítéséről gondoskodjék, hogy az árú valóban 
oly vásárlók kezébe jusson, akiknek módjuk 
is, ízlésük is van ahhoz, hogy szentimen-
tális tekintetek nélkül úgy vegyék e holmikat, 
ahogy művészi munkát kell. Értesülésünk 
szerint az iparművészeti bolt szervezői evvel 
a kérdéssel igen behatóan foglalkoznak s a 
jobb rokkantmunkáknak állandó forgalmát 
biztosítani akarják. Evvel függ össze az 
Iparművészeti Társulatnak az az akciója is, 
hogy a rokkantak által könnyen megvalósít-
ható, egyszerű műipari tömegcikkek modell-
jeire december hó 31-én lejáró tervpályázatot 
hirdet, amelynek fontos szociális jelentőségére 
és ízlésfejlesztő feladataira e helyen külön is 
fel akarjuk hívni iparművészeink figyelmét. 

HÁBORÚ É S BÚTORTERMELÉS. Míg az 

építőipar válsága, amely kapcsolatos az 
otthonok és a családi tűzhelyek válságával, 
széles mederben foglalkoztatja nálunk a köz-
véleményt, addig a belső berendező-ipar pan-
gásával , amely pedig épp oly közelről érdekli 
a városok lakosságát , a családalapítókat és 
közvetve a jövő nemzedéket is, alig beszél 
nálunk a nyi lvánosság előtt valaki. Ennek 
taíán az is az oka, hogy míg az építőipar a 
háborúval úgyszólván teljesen megszűnt, vagy 
csak igen kis részében élt tovább s akkor 
is a hadsereg szolgálatában, addig a belső 
berendezést szolgáló iparágak s elsősorban 
a bútorművesség, úgy ahogy, még a háború-
ban is tudnak valamelyes termelő tevékeny-
séget kifejteni. Hogy ez a tevékenység sem 
nem elegendő, sem nem olyan színtű, amelyet 
egy „kvali tásos" jelszót emlegető korban 
megkívánhatunk, az kétségtelen, bár az is 
bizonyos, hogy éppen a bútoriparban nem-
csak az anyag- é s munkáshiány, hanem a 
háborús nyomorúságnak még egy igen jelen-
tős tényezője, az amelyet „konjunktúrák ki-
haszná lásának" szokás nevezni, szintén sze-
repet játszik. Csak a minapában volt szó az 
Iparművészeti Társulat választmányi ülésén 
arról, hogy a magyar bútoriparnak egyik 
leghatalmasabb termelőszerve az a lapszabá-
lyai világos rendelkezése ellenére Ausztriából 
hozatott bútorokkal áraszt ja el a piacot, — 
s ez eléggé jellemző példája annak, hogy ha 
egy félig-meddig altruista egyesülés ily mó-
don kerüli meg a magyar érdekeket, micsoda 
egyéb háborús „felfogás"-ok uralkodhatnak 
e régebben oly tiszteletreméltó iparban. Semmi 
kétség, hogy amikor mi folyton arról panasz-
kodunk, mily szertelenül dühöng a régiségek 
vásár lása errefelé is, ebben a „szellemi jár-
ványban" bő része van annak a kapzs iság-
nak is, mely szinte megfosztja a kisiparost 
attól, hogy jó, Ízléses és megbízható búto-

2 7 o rokat csináljon és amely a fakartelltől a 

terpentinspekulációig mindenben a „konjunk-
túra" dühös kopóit ereszti rá az ipari ter-
melés e hajdan becsületes ágára. Az is két-
ségtelen, hogy csakúgy, mint a telek-, Iakás-
és hónaposszoba-spekulációkban, úgy itt, a 
bútoriparban is tőkeerős alkalmi „vállalatok" 
igyekszenek felhalmozni az árút, hogy azután 
a mesterségesen előidézett még nagyobb 
hiány idején magasabb árakon vessék piacra. 
Ám az ilyen rablóspekulációval — eddig 
legalább — vajmi keveset törődik a rend-
őrség, mely aligha van tudatában annak, mily 
elsőrendű életszükséglet cikk a bútor. Ter-
mészetes azonban, hogy minden mesterséges 
visszatar tás ellenére egy napon a spekulá-
ció az egyre gyérebben termelt bútorokat 
végül is mind piacra dobja és elkövetkezik 
az az állapot, amikor a bútoripar teljesen 
improduktívvá válik és önmagától megszűnik. 
Ez az állapot, az utolsó bútornak eltűnése a 
piacról, lesz csak az igazi válságnak a kez-
dete. Mert ki tudja, hogy amikor ez a t a b u l a 
r a s a beáll a bútorművességben, akkor az, 
ami utána következik, a „mindent elülről 
kezdeni" korszakának termelése lehet-e olyan 
mint az előző korszakoké volt s az a nem-
zedék, mely evvel a korszakkal virrad fel, 
formában, anyagban, munkában nem fog-e 
valami tökéletesen mást kívánni, mint azelőtt, 
mikor minden oly kényelmesen és magától-
értetődőn adódott. Az iparosnak, a munkás-
nak, de elsősorban a tervezésnek ezek lesz-
nek a sorsdöntő évei. 

K I Á L L Í T Á S O K 
KARÁCSONY AZ ÜVEGSZEKRÉNYEK-

BEN. Az idei december is — sa jnos — 
csak bazárt jelent az Iparművészeti Társulat 
üvegszekrényeiben, melyek a Múzeum föld-
szintjén a nagy üvegtető alatt állnak. Bazárt 
és nem kiállítást. Bazárt és nem társulati 
boltot, önálló üzlethelyiséget, szépen beren-
dezve. Ez a karácsony is még így köszönt 
ránk, mint az utóbbi évek áldatlan karácsony-
ünnepei : szorongva, összezsúfolva, vendég-
szerepelve, féllábbal már a magunk lakása 
felé tartva, de féllábbal még a régi hajlékban. 
Ennek a szomorúsága azonban nem látszik 
meg a Társulat idei karácsonyi vásárján sem, 
mely vidám, ötletes és tarka holmiktól han-
gos és a Múzeum földszintjét megtölti a por-
cellánok, hímzések, fafaragások, zománcmun-
kák, bőrdíszítések és batikok összecsendülő 
színeivel. Ezernyi-ezer finom és gondos női 
kéz munkája zsibong az üvegszekrényekben. 
Feltűnően javuló kerámiái apróságok, finom 
kisplasztikái gondolatok agyagba égetve, sze-
lencék, bonbonnièrek, tálak kecses figurákkal. 
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Ékszerek, amelyek száma évről évre gyarap-
szik, jeléül annak, hogy egy újfajta ötvös-
művészet van kialakulóban, amely ha nem 
is támaszkodik a szép régi erdélyi hagyo-
mányokra, sokban Bécs és München köny-
nyed, gracilis formáit utánozza. És batikok, 
rengeteg mennyiségű batik, praktikusan, okosan 
felhasználva, a női divatművészet s a lakás-
berendezés igényeihez simulva. A bőrkötések 
közt is erősen észrevehető, hogy a papiros-
tervezés korán túlhaladtak már amatőrjeink 
és a szerszámokkal meg az anyagokkal épp 
olyan jól bánnak, mint a hosszú műhely-
tevékenységben gyakorlott férfikezek. A gyer-
mekruhák és a Iámpaernyők, a retikülök meg 
a csipkék, a képkeretek, a tárcák, az ezernyi 
apróság csupa finom és alkalmas ajándék, 
mely semmivel sem drágább a nagy árú-
házak tömegcikkeinél, de szolid anyagá-
val és ízlésbeli finomságaival egyenesen a 
közönség artisztikus nevelésére hivatott. A 
karácsonyi vásárt a változott viszonyokra 
való tekintettel a Társulat vezetősége ezúttal 
naponként csak délelőtt 9—2-ig tartja nyitva, 
kivéve december 20., 21., 22. és 23-ikát, 
amikor este 7 óráig tekinthető meg a kiállítás. 

ÁKERNSTOCK-KIÁLLÍTÁSBÓL. Néhány 
illusztrációt közlünk a Magyar Ipar-

művészet e mostani számában, amelyek annak 
a megújhódoít Kernstocknak dekoratív fantá-
ziájában születtek meg, akivel legutóbbi kiál-
lításán ismerkedhettünk meg. Hosszasan, 
gyönyörködve szemléltük szép üvegfestmény-
tervét s dekoratív vázlatát, mely valami 
egészen más monumentalitás világába vezetett 
bennünket, mint a pár évvel ezelőtti forron-
gás lázában született Dugonics-utcai iskola 
faliképe. Érett, formailag meglepően biztos, 
kompozíciójukban nagyszerű szervességre ju-
tott alkotások ezek. Leszűrődései azoknak a 
mélyreható természet-analiziseknek, melyek 
nemcsak a tájképfestő, hanem a díszítőfestő 
művészetén is maradandó hatásokat vál-
tottak ki. E hatalmas polenciális energia most 
nem akrobatajátékot űz a figurák felépítésé-
vel, hanem a tiszta élmények egyszerűségé-
vel és egy magasrendű összhangba fűzve 
mondja el róluk mondanivalóit. Néhány ügyes 
kézimunkát, hímzett legyezőt és párnát is 
közlünk itt a kiállításon szerepelt Lukátsovits 
Ilona tetszetős és kapós holmijai közül. 

SZÍNPADI DÍSZLETTERVEK KIÁLLÍTÁSA. 

Berlin egyik kiállítási termében, a Neu-
mann-féle szalonban Stern Ernőnek, a Rein-
hardt-féle színpadok kiváló díszlet- és kosz-
tümtervezőjének igen finom skiccei voltak 
mostanában közszemlére téve. Ez az alkalom 
újból reátereli a figyelmet arra a jelentős, 

szinte forradalmi színpaddíszítési irányzatra, 
mely a színjátszás reinhardti értelmezése 
nyomán vagy tíz évvel ezelőtt felmerült s a 
színpad világát sarkaiból fordította ki. Míg 
ugyanis addig a színpadi díszletfestésben 
úgyszólván mindvégig Bibiénanak, a bárok 
színházi festőnek elvei uralkodtak s tér-
hatásnak perspektivikus eszközökkel való fel-
idézése volt a cél, addig Reinhardtnál a 
csalódás-okozta érzékelés azáltal van kizárva, 
mert ő sohasem a valóságos világot akarja 
adni, hanem annak csak egy festett darabját 
s míg azelőtt folyton a teret igyekeztek meg-
nagyobbítani, amivel együtt persze a színész 
méretei egyre összébbzsugorodtak, addig az 
új kezdéssel éppen a színésznek s az őt köz-
vetlen körülvevő dolgoknak erősebb hang-
súlyozása és helyesebb arányai jutottak 
érvényre. E törekvésekben talán az első 
jelentős lépést Sternnek a nálunk is ismert 
„Szentivánéji álom" díszletei mutatják, ame-
lyekkel a színpadi ábrázolás a tiszta natu-
ralizmus valósághazudásától a szimbolikus-
nak megsejttető igazsága felé fordult. Stern 
egyéb díszletein is az eszközök lényegükben 
mindig naturalisztikusak, de a hangsúlyozás 
teljesen szimbolikus. S ez a szimbolizmus 
minden kiállított díszlettervén ott van, meg-
nevezhetetlen finomságokban, színek össze-
hangolásában és a közönségre sohasem hat 
valami elvi szigorúság visszataszító erejével, 
hanem észrevétlenül. Talán csak egy kevéssé 
ismert német díszlettervező Starke Ottomár 
tesz rajta fúl a tiszta és szép színek 
csengéseiben, akinek Gluck Orpheusához 
a frankfurti Operaház számára készült 
díszletei a legtökéletesebbet nyújtották ebben 
a nemben. Ha azonban igazságosak akarunk 
lenni, akkor ezúttal is ki kell emelni, hogy a 
modern díszletezésnek e forradalmi gondo-
latai nem Reinhardttól indultak ki, hanem 
Gordon Craightől, aki elméletben s gyakor-
latban alapvetője volt ez irányzatnak. Az ő 
színpadrendezési munkái, melyek a színpad 
új feladatairól szólnak, hangsúlyozzák, hogy 
nem sok egymásra toluló benyomásra, hanem 
erős akcentusokra van szüksége a szemnek. 
Mivel ő a színpad levegőjében nőtt fel, elmé-
letei is teljesen a gyakorlatból sarjadtak s 
nem esztétikai elgondolásokból. Amire törek-
szik, az a szónak, mozdulatnak és képnek 
tökéletes együttműködése, melyeknél mind a 
három egyértékű s mind a három támogatja 
egymást. A szemben levő kép ne valami 
átvitt értelme legyen az egész szellemi tar-
talomnak, hanem nőjön azzal teljesen össze, 
úgy mint ahogy ritmus, melódia és hang-
szín összenőttek egymással. Tervei, melyek 
könyveit díszítik s Ibsen, Shaw meg Shakes-
peare darabjaihoz készültek, valóban sokkal 2 8 7 

Magyar Iparművészet, 
1 



I • • M I» I I ' I I > ' M I m " i l m' I ' I " I i r in "i n " t ' i r n ' r 

hatásosabbak a színpadi megvalósításban, 
mint amilycnckül a könyv kissé vérszegény 
s elmosódott illusztrációiban hatnak. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 
KÉT KÜLÖNLEGES MÚZEUMRÓL, A 

tudománynak egyre differenciáltabb volta 
nemcsak az elméletben, hanem a gyakor-
latban is megérezteti hatását. A múzeumok 
alakulása is hódol a munkafelosztás elvének 
és újabban a múzeumok, csakúgy mint a 
nagyobb privátgyüjtemények a specializálódás 
jegyében létesülnek. A Deutsche Kunst und 
Dekoration egyik számában hosszabb ismer-
tetést olvasunk a Majna melletti Offen-
bach Bőrmúzeumáról, mely e bőrgyárakkal 
és történeti timáriparral bíró városban va-
lóban sokoldalú módon mutatja be a bőrfel-
dolgozás technikáit és művészetét. Az offen-
bachi bőröndök, szivaros-dobozok, toálettszer-
számtartók és nemesebb bőrárúk már hosszú 
idő óta fontos kiviteli cikkek tengerentúli 
országokba is. Ez a szakmúzeum, melynek 
létesítésénél a lipcsei könyvmúzeum szak-
szerű s általános nevelő jellege lebegeít a 

• létrehozók szemei előtt, bepillantást enged a 
timár nyersanyagául szolgáló állatbőrök fel-
dolgozásába, szemléltető módon mutatja be 
a különböző cserző- s feldolgozó eljárásokat 
és szerszámokat, összegyűjti a stílus külön-
böző korszakaiban keletkezett bőrdíszmun-
kákat, példát ad a puncirozás, a bőrvésés, 
edzés, préselés, aranyozás művészi techni-
káira, megmutatja ama gazdag dísztárgyakat, 
melyeket spanyol, portugál, indus, francia, 
perzsa és török kézművesek hoztak létre ez 
anyagból s külön gyűjteményben csoporto-
sítja a művészies könyvkötéseket s termé-
szetesen mindenütt elsősorban a német ipar-
fejlődés jellemző példáinak bemutatására 
helyez súlyt. A múzeum, amely tulajdonképpen 
még csak most van szervezés alatt, különös 
figyelmet fog fordítani a bőrnek a női öltözet 
s a nő használati tárgyai közt való szere-
pére, másrészt pedig a népművészetnek a 
bőrtárgyakon való érvényesülésére. A másik, 
talán még érdekesebb múzeum már előreha-
ladottabb állapotban van : ez a prágai Waldes 
Henrik-féle gombmúzeum. Minden korok és 
mindenféle fajta ruhakapcsolások gyűjteménye 
ez. Az ember nem is hinné, hogy ez a mú-
zeum, melynek adminisztratív céljaira az ala-
pító ötvenezer korona főkének évi kamatait 
fordítja s ebből az összegből még időszaki 
közlönyt is tart fenn, mily sokoldalú és ér-
dekes anyagot gyűjt. Három részből áll az 
anyaga : kultúrhistóriai, művészettörténeti és 

2 8 8 technikai fejlődési anyagból. Minden elkép-

zelhető tű, gomb-, kapocs-, csat és ruha-
összetűzésre szolgáló gombformát gyűjt és 
a kőkori ember gombjaitól a miniatürképek-
kel díszített fémgombokig mindenféle érde-
kessége megvan. Mintaszerű a múzeum anya-
gának elrendezése, beállítása a gombnak a 
viseletek történetébe, a fényképgyüjtemény, 
az előállításra szolgáló szerszámok gyűjte-
ménye, a könyvtár stb. É s rendkívül érde-
kesek az eddig megjelent közlemények, me-
lyeket minden érdeklődőnek ingyen küld el a 
múzeum, mert ezzel is fokozni akarja ezen 
jelentéktelennek hitt ipartermék iránt az ér-
deklődést. A két példa meggyőzően mutatja, 
hogy mily aprólékos és mégis nagyérdekű 
tudományos munkásság az, mellyel az újkor 
múzeológiája a művészi formák fejlődését 
szolgálja. 
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AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA ÉVKÖNYVE, 
k. Mint az utóbbi években általában, az 

elmúlt iskolaévről szóló értesítővel is cél-
tudatos és serény művészi élet beszámoló-
ját adja az Iparművészeti iskola. Nádler Ró-
bert az iskola volt helyettes igazgatója, az 
évkönyv szerkesztője, büszkén tekinthet vissza 
az ő interregnuma éveire, az iskola nem állt 
meg fejlődésében, nem érezte meg a háború 
ezerféle nehézségét, legalább a növendék-
munkák bemutatott gazdag anyaga sehol sem 
vall erre. Az az újítás pedig, melyet az el-
múlt tanévben a női — tehát a nem ipari 
előképzettségű —növendékek túlnyomó száma 
miatt bevezettek, az első évfolyamnak álta-
lános rajzi, nem szakirányú jellege — egye-
nesen üdvös reformnak Ígérkezik. A bemu-
tatott növendékmunkák persze ezúttal sem 
egyenlő értékűek és főképpen a papiroson 
való tervezésnek egyik-másik osztályban dívó 
rendszeréről tesznek vallomásokat. Olyan baj 
ez, melyen az új direkció nemcsak akar, de 
hihetőleg tud is majd változtatni. Különösebb, 
felfünéstkeltő nagy tehetséget a nagyobbára 
női növendékek közt nem találtunk, hanem 
egy becsületes, ízléses és szorgalmas átlagot, 
ami éppen elegendő arra, hogy az ipar-
művészeti kultúra e nehéz idején szerencsésen 
át lehessen lábalni és elő lehessen készíteni 
azt a szebb jövőt, melynek sugarai ebben az 
értesítőben is megcsillannak. 

SZAKIRODALOM 
rir m n 

EGY BRUNO PAUL MONOGRAFIA.(Bruno 
Paul. Von Dr. Josef Popp. Verlag F. 

Bruckmann, München.) Egy díszmunka, méltó 


