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Megmutatja, hogy a grafikában, a szövőiparban,
a vegyiparban, a díszítő festésben, a reklámban
milyen szerepük van a színeknek és a fénynek. Az
egész mai fémművészetről, a világító- és optikai,
továbbá a filmművészeti problémákról áttekintést
fog nyújtani. Maga a kiállítás vezetősége Essenben
szívesen szolgál minden érdeklődőnek felvilágosítással.

A

KIÁLLÍTÁSOKRÓL tartott érdekes előadást a
Szász Iparművészeti Központ legutóbbi közgyűlésén dr. Grosz Károly tanár és előadása nyomán
élénk vita indult meg, melynek eredménye a következő pontokban foglalható össze: 1. A nagyobb kiállításoknak a Német Kiállítási és Árúmintavásári
Hivatal részéről való előzetes gazdasági megítélésén
kívül kulturális szempontból is meg kell vizsgálni
az illető kiállítás körülményeit, különösen arra nézve,
vájjon érdemes-e
hatósági
támogatásra
vagy
sem. 2. Az ipar és a kézművesség szervezeteinek
felelősségteljes közreműködését jövőben nagyobb
mértékben kell biztosítani, mint eddig, különösen
akkor, ha gazdasági célzatú kiállítás rendezéséről
van szó. 3. Eszmei célokat követő kiállításoknál
kellően ki kell domborítani az eszmei célzatot.
Minthogy e kiállítások rendezői általában alig
rendelkeznek anyagi eszközökkel, közpénzekből
való támogatásra elsősorban ezek tarthatnak igényt.
4. A kiállítások gazdasági és kulturális szempontból
való megítélésénél ügyet kell vetni az időbeli helyes
beosztásra és a különböző szakmákra, nehogy
ugyanazok a kiállítókat ismételten
túlságosan
megterheljék. 5. A kiállítások anyagi
és erkölcsi támogatását illetően szabályzatot kell kidolgozni s a városi hatóságok közreműködését biztosítani, hogy a kiállítási ügyek helyes rendezése elérhető legyen. 6. A kiállításokon szerzett tapasztalatokat
utólagos lelkiismeretes megállapítások nyomán össze
kell gyűjteni és hozzáférhetővé tenni a kiállítások körül
érdekelteknek.

s z a k o k t a t a s
IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁNK június havában meg* tartott évvégi házikióllítása alkalmával örömmel
állapíthattuk meg, hogy ez a jeles intézetünk úgy a
művésziesség, mint a gyakorlatiasság igényeit szem
előtt tartva, mindinkább megfelel fontos hivatásának.
Egészséges szellem halja át a tanári testületet, mely
megóvja a szélsőséges, kiforratlan irányzatokkal való
meddő kísérletezésektől, hanem ajtót nyit a haladó
kor követelményeinek, de emellett érvényesíti a mult
idők örökké becses alkotásaiból leszűrhető tanulságokat is. Az iskola Csajka István tanár kitűnő
vezetése alatt álló ötvös-szakosztólyának újabb munkáiból mutatunk be néhány szemelvényt e füzetünkben.
A Z ANTIK FORMAVILÁG TANÍTÁSA. A német
építészeti és iparművészeti iskolákon újra erősebb hangsúly helyeződik az antik formák tanulmányára. Az újabb tanárnemzedék, mely maga
annak idején sokat szenvedett a silány és lélektelen
tanítómódszerek miatt, azt tapasztalta, hogy mikor
ő maga szembekerült a görög templomok igazi formáival, egyszerre egy új világ tárult fel előttük:
a logika, a rend, a szervesen kialakult tektonikus
formák világa. Ők tehát ma már arra törekszenek
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az általuk elfoglalt tanszékeken, hogy növendékeiket
ne elriasszák az unalmas formáktól, hanem azoknak a régi alkotásoknak eleven dinamikáját s arányszépségeit éreztessék meg. Kitűnő tanításmenetekkel,
pompás változatú felvételekkel (melyek gyakran
csak egy jó klasszicizáló, multszázadeleji épületből
indulnak ki) elérik azt, hogy a görög építőformák
világa a maga nagy egységében, csodás életharmóniájával nyílik fel a növendékek szemei előtt.
Ezek a modern „klasszicisták" súlyt helyeznek arra
is, hogy az ő növendékeik ne csak a görög templomok
oszloprendjeiről kapjanak képet, hanem megismerjék
az ókori népnek egész városépítészeti törekvését is.
Tehát bemutatják nekik a városházakat és fürdőket,
a hadikikötőket és gabonaraktárakat, erődítéseket
és arzenálokat, villákat és családi házakat is, mindent,
amivel szemük horizontja tágul. A súlyt pedig főleg
arra vetik, hogy ne szolgai másolásra alkalmas példákat lássanak ezekben az épületekben, hanem az
architektúra igazi formáit éljék ét a szemlélet révén
s vérükké váljon a rend és fegyelem építészeti
szelleme.
IPARMŰVÉSZETI
NÉNHEÁVNEYL ŐJKÓS ZTÁAMNÁÁRCAS. Riemerschmid
Richárd,
az ismert német iparművész, a kölni Werkschule
tanárai részére egy kis programmot dolgozott ki,
melynek általános pedagógiai elveiből a következőket
ragadjuk ki. Az alkotásra szolgáló iskolák más
természetűek, mint a tudás szolgálatára rendelt
iskolák. Az alkotó iskolákban fősúlyt nem a dolgokra, a létesítendő tárgyakra kell vetni. Hanem légióként azt az erőt kell kiművelni, mely alkotni fog.
A tehetség erősítése, irányítása — minden esetben
más és más — ez az oktató feladata s erre alig lehet
tanítástervet kidolgozni. A tanárnak tehát úgyszólván
a növendékkel együttműködve kell az utat megtalálnia. Két előfeltétele van azonban minden ilyen
sikeres együttmunkálásnak. Az első, hogy semmiféle
növendéket nem érdemes felvinni egy művésziskolába, aki egy bizonyos irányban határozott
tehetséget el nem árul. Olyan tehetséget, ami nincs,
nevelni nem lehet. A másik feltétel pedig az, hogy
minden tanítást, minden tanulást oly dolgok készítésére kell irányítani, amelyek hasznosak és felhasználhatók. Végül pedig minden változhatik,
átalakulhat egy ily iskola munkájában, csak egy
marad örökké s változatlanul igaz: az a követelés,
hogy a munka mindig becsületes legyen. Talán nincs
is más feladata az alkotóiskolának, mint ezt az igazságot belső meggyőződéssé tennie növendékeiben.

szakirodalom
AGYAR NÉPMŰVÉSZET. A Magyar Nemzeti
Múzeum Néprajzi osztályának kiadásában megjelenő mappasorozat XII. száma A
Bakony-Balatonvidéki kőépítkezés
64 jellemző példáját mutatja be
harminckét kőnyomású lapon. Dr. Viski
Károly
múzeumi őr járta be Veszprém és Zala vármegyéknek
a Balaton környékén fekvő falvait és városait és
hangyaszorgalommal készítette az e vidék sajátos
kőépítkezését feltüntető fényképeket. A kőházak
javarésze barokkos jellegű. Különösen jó hatásúak
a változatos ívelésű homlokfalu házak (Várpalota

J

137

Kővágóörs) és a hatalmas oszlopsorral szegélyzett
folyosók. A tartalmas gyűjtemény gyakorlati célját
úgy érné el, ha a Balaton körül, nevezetesen a
veszprém-zalai oldalon építtetők között nemcsak
a parasztság szólaltatná meg a magyar földdarab
sajátos szellemét, hanem az épülő úriházak architektúrája is a hamisítatlan népépítkezés jellemző
példáiból merítené motívumjait.
SELYEM ÉS FELDOLGOZÁSA. (írta: Schóber
A
József. Franklin-Társulat kiadása.) Heine ír valaholegykínai hercegnőről, akinek az a kéjes gyönyörűsége, hogy reggeltől estig a legszebb selymeket
hordatja maga elé s azután ujjaival széttépi. Szent
őrület. De van ennél szebb gyönyörűség is: selymet
szőni, díszíteni, ruhává, ernyővé, sőt közgazdasági
erőtényezővé formálni. S talán nem is véletlen, hogy
mindenki, aki a selyemmel foglalkozik tudományosan, művészileg vagy nemzetgazdaságilag, bizonyos
lírikus hangoltságot érez. Mindenki, Colberttől Bezerédj
Pálig, a magyar selyemtenyésztés legnagyobb közgazdasági lírikusáig. Ügy látszik, hogy Schóber József
is beletartozik ebbe a szabályba. Könyvén, mely a
selyemnek és feldolgozásának egész történeti múltját,
jelenét, technikai s gazdasági vonatkozásait felöleli,
megérzik a szakember végtelen szeretete az ő
csodálatos anyaga iránt. Nincs a selyemtermelésnek
s értékesítésnek olyan kérdése, melyre ki ne terjeszkedne. Sokféle gép, szövőszék, a kötés és kötszövés
technikái, a francia s kínai, olasz és német selymek
változatos fajtái sorra felvonulnak előttünk. De közben drámai közvetlenséggel lepereg előttünk az a
küzdelem is, melyet a magyar selyemgyártás nagyjainak kellett folytatniok. Az olasz Passarditól kezdve,
aki 1680 körül telepedett meg Baranya megyében
s itt gyönyörű brokátokat szőtt, Valeron át, akinek
száz szövőszéke helyét ma csak a róla elnevezett
utca őrzi, egészen Széchenyiig mindig a magyar
ipari önállósulás kérdése volt a selyemgyártás. Sorra
el is buktak valamennyien, de élt s virágzott a selyemtenyésztés, mely mázsaszám szállította a nyersanyagot — Bécsbe. A szorgalmas magyar hernyó,
a kedves magyar eperfák s szemben velük a ragyogó
teréziánus Bécs gazdagsága és selymei, röviden
ebben foglalható össze a magyar gazdaságtörténet
lényege. Schóber mesteri kézzel tud bennünket ennek
az ezerféle csínján-bínján átvezetni mesterien azért,
mert pontos tudást, nagy szakismeretet közöl s közben
kellemesen szórakoztat. A hűvös és egyszerű közvetlenséggel adott történeti s technológiai vázlatok
mögött is ott érzik azonban a nagy szenvedély,
a gyönyörű szenvedély, amilyent csak a szép anyag
munkásai éreznek.
A K U B I Z M U S PROBLÉMÁJA.
BORCsákyPÁL:
és szobrászata.
Egy tehetséges, lelkes és
erősmeggyőződésű fiatal művészembernek három
komoly tanulmányét, Csáky József szobrászművésznek
szellemes önéletrajzát és 29 alkotását ábrázoló képet
magában foglaló füzetet adott ki az Amicius vállalat.
Bor Pál, ki a háború óta rendezett kiállításainkon
szerepelt újszerű szobraival, festményeivel és grafikus
műveivel méltán felkeltette a műbarátok figyelmét,
a kubizmus keletkezésének okait és törekvésének
jogosultságát magyarázza. Szerinte a „kubizmus
fölszabadítás és új törvénykeresés. Befeléfordulás egy
megfeneklett, stílustalanná vált naturalizmusban
kátyúba került művészeti korszak után: korszerű forma-

kincs, formáló eszközök után való vágy a száz év
óta tomboló stíluszavar után." Szívesen ajánljuk Bor
füzetét a művészet barátainak figyelmébe.
'T'KALCIC V.: A ZÁGRÁBI HEGYSÉG LAKÓINAK
* NÉPVISELETE. (Seljacke nosnje u podrucju
zagrebacke gore.) Nem a népviseletek történelmi
fejlődésének bemutatására törekszik a szerző, hanem
híven adja a mai állapotot, mely alig változott évszázadokon át. Részletesen magyarázza a nők és a
férfiak nemzeti viseletének egyes darabjait, sőt
szabásmintákat is közöl. A népviseletek iránt
érdeklődők sok becses adatot és útmutatást meríthetnek Tkalcic Vladimírnak, a zágrábi múzeum
adminisztrátorának művéből, mely a múzeum kiadáséban jelent meg.
r\ÉLSZLÁV
DÍSZÍTMÉNYEK
GYŰJTEMÉNYE
(Zbirka jugoslavenskih ornamenata) címmel a
zágrábi néprajzi múzeum igen figyelemreméltó
díszes kiadvánnyal lepte meg a szakköröket. Egyelőre
egy mappa jelent meg jobbára eredeti nagyságban,
színesen ábrázolt horvát, hercegóc, bosnyák és
délszerb népies hímzésekkel. A múzeum érdemes
igazgatója, a magyarországi születésű és különösen a textilszakma körében kiváló hírnevű Berger S.,
aki köztudomás szerint annakidején értékes gyűjteménnyel gazdagította az Iparművészeti Múzeumunkat. Évenként négy ilyen mappa fogja a zágrábi
néprajzi múzeum gyűjteményének kiválóbb példányait ismertetni. Különös elismerésre tarthat számot
a sokszorosító intézet, mely e gyönyörű reprodukciókat legtökéletesebben végezte. Egy-egy mappa
ára (postai küldéssel) 48 dinár. Megrendelések a
zágrábi Etnografski Muzej-hez intézendők.
ÖNYV A „SECOND EMPIRE^RÓL-ÍHenrÉClouzot:
K
Des Tuilleries á Saint-Cloud, Payot, Paris.) Csak
pár éve, hogy a franciákra is átragadt a biedermeier
szeretete. Azelőtt a tizenkilencedik századdal, helyesebben Napoleon korával lezárták a históriai stílusok
iránt táplált tiszteletüket. Clouzot könyve azonban
már hódolat Napoleon III. és felesége, a híres Eugénia
császárnő érdemei előtt, meghódolás egy korszellemnek, mely voltaképpen alig tett mást, mint hogy felújította a krinolin s a diadémek divatját a rokokóból.
A „nouveaux riches" kora már a mult század közepén
sem volt jelentős iparművészetileg. Clouzot akként
rekonstruálja az akkori idők lakásait, belsőségeit és
családi életformáit, hogy Balzac és Zola regényeiből
szedi össze mindazt, ami az 1840 és 1870 közt élt filiszter környezetét jellemzi.Talmi-csillogás,pótanyagok és
hitvány görögutánzás, majd bizánci, majd Notre
Dame de Lorette-stílus uralkodik a belső berendezésben. Hanem a külső architektúra, az valami egészen
más. Ami ma Párisnak bájt, csodás finomságot, régies
városképet ad, jórészt akkor keletkezett. Hausmannak
hívják azt a zseniális építészt, aki a nagyvonalú
városképet könyörtelen rombolások árén megteremté.
Az egyenesvonal szeretete már ősi örökség a
francia építészetben, de Hausmann valósággal léniával
dolgozott, mikor például a Louvret és a városházát
egy új egyenes, széles utca, a Rue de Rivoli segélyével összekötötte. Az indítóok pedig — Clouzot
szerint — a forradalmaktól való félelem volt, melyeknek
a sikátorszerű utcák addig nagyon kedveztek. Voltaképpen tehát a second empire nem sokat jelent a
francia ízlés fejlődésében, de annál jelentősebb azért,
mert egy grandiózus városépítőt vetett felszínre,
akinek a francia főváros talán legtöbbet köszönhet
valamennyi alapítója közt.

TAHRBUCH DER KUNSTHISTORISCHEN SAMMJ LUNGEN IN WIEN. Neue Folge l. Bd. Wien,
Anton Schroll & Co., 1926. A Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses nagy, világszerte ismeretes publikáció, melynek összesen 36 vaskos foliáns kötete jelent meg, az
összeomlás után megszűnt. A 36 kötet, melynek
kiadását 42 éven keresztül Heinrich Zimmermann
vezette, a legkeresettebb ritkaságok közé tartozik az
antikvárpiacon. A változott viszonyok a nagy publikáció folytatását kétségessé tették, mert az udvar
részéről addig élvezett támogatástól elesett; de az a
körülmény, hogy a kiadásra Anton Schroll és Társát
sikerült megnyerni s a műkedvelők egy részének
áldozatkészsége lehetővé tette, hogy a bevált, nagyszabású vállalat, melynek a tudomány oly megbecsülhetetlen szolgálatokat köszönhet, fönmaradjon
és új életre keljen. Az évkönyv kiállításának módja
a múltban a legkényesebb igényeket is kielégítette s
műmellékleteiben, valamint szövegképeiben való
gazdagsága s kiválósága általánosan ismert volt s
mint a jelen kötet mutatja, az új évfolyam is meg
fogja tartani a régi színvonalat. A sokszorosító eljárások valamennyi új vívmányának felhasználásával
készült jelen kötet s a papirosanyag, valamint a
nyomtatás kvalitása tekintetében is határozott javulást látunk. A szerkesztést új, bevált erőkre bízták. a bel- és külföld híres írói egész sorának közreműködése a közeli évfolyamokra biztosítva van.
Ajánlásra az évkönyv nem szorul. Komoly alaposság,
tudományos készültség jellemzik régi évfolyamainak
a képző- és iparművészet körébe vágó cikkeit s ez
fogja jellemezni új évfolyamait is. Az új évfolyam
I. kötetének tartalma legjobban világítja meg a
publikáció céljait. F. Eichler a bécsi gyűjteményben
levő sascameóról, J. Bankó szent Ilona arcképéről,
A. Weixlgartner a bécsi világi kincstárról, L.
Planiscig Jacopello dal Fioreről, L. Baldass Hieronymus Bosch művéről, G. Fiocco Paolo Veronese és
Farinatiról, E. Ilris a „rustique" stílusról, G. Glück
Velazquez-nek Margaréta Theresia hercegnőről készült festményéről, F. Dworschak az osztrák renaissance érmekről értekezik s 0 . Benesch a XVI. század
művészetéről közöl tanulmányokat. Az értekezések
írói mind elismert, elsőrangú erők, az értekezések
változatos tárgyai pedig a képző- és iparművészet
különféle ágait ölelik fel s tudományos tárgyalásban
részesülnek. Mint a világ egyik leghíresebb múzeumának organuma, természetesen a fősúlyt saját
állományának közlésére helyezi; de nemcsak erre
szorítkozik, hanem azon van, hogy más nyilvános és
magángyűjtemények anyagát is kellő megvilágításba
helyezze. Jelen kötetben 32 tábla, köztük öt heliogravure, 27 fénynyomat és 193 ábra illusztrálja a
szövegben tárgyalt anyagot kifogástalan reprodukcióban.
Sz. L.
CCHMITZ, HERRMAN: DAS MÖBELWERK.
^ Die Möbelformen vom Altertum bis zar Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts. Mit 683 Abbild.
Berlin, Ernst Wasmuth, é. n. A művészeti becsű
bútorok iránt csak az utolsó évtizedben öltött nagyobb
mérvet az érdeklődés. Rájöttek, hogy a jó bútor
szépsége a felépítésben és a fa vagy más anyag
megfelelő kezelésében rejlik s hogy az ornamentika
csak mint az egésznek szerves része játszhatik a
bútorművészetben szerepet. Ebből kifolyólag szabadulni iparkodtak a késői 19, századi, az építészeti
és ornamentikái elemektől túltengő bútorok utánzásától s a bútorművészet saját céljának és techniká-

jának megfelelő feltételeit kezdi követni. A stílusok
iránti érdeklődés, megismerés kívánalma mindinkább
fokozódott s ezen kívánságnak tesz eleget Schmitz
jelen műve, mely a bútorművészet úgyszólván
enciklopédiáját foglalja magában. Megismertet a
különféle stílusok és népek bútorstílusaiban rejlő
különbségekkel s 683 ábrában bemutatja a legjellegzetesebb bútorokon a stílusokat. Mindenki
könnyen eligazodhatik ezen mű segítségével a különféle stílusok megítélésében s sok praktikus jelentőségű hasznot meríthet belőle. A szöveg a bútorstílusok karakterisztikus jeleit, vonásait a laikus
részére is érthető modorban tárgyalja, úgyhogy mindenki tiszta képet nyer a különféle bútorstílusok
lényegéről. A bútorművészet az építészettel áll szoros
összefüggésben s ebből kifolyólag a bútor története
is a monumentális építészettel kezdődik s mint az
építészetben, úgy a bútorban is az egyiptomiak a
többi népek oktató mesterei. Még ma is mintaképül
szolgálnak a Kr. e. 2000. év második feléből való
ülőbútorok, tábori székek, zsámolyok, székek, szekrények, ládák célszerű alakjuk és technikai kivitelüket véve tekintetbe- Stílus tekintetében rokonvonásokat tüntetnek fel az assyr bútorok, melyek a
Kr. e. 7. és 8. századból az assyr királyoknak luxusbútorait tüntetik fel Mezopotámia palotáiban domborműves ábrázolásban. Ezekhez csatlakoznak a perzsa
birodalomnak bútorai az 5. és 6. századból. A görög
bútorok, melyek majdnem kizárólag domborműves
és váza ábrázolásokon jutottak korunkra, a 6. és 7.
században a perzsa és egyiptomi bútorokkal mutatnak rokonságot, de az 5. századtól kezdve a görög
bútorok nemesebb formát kezdenek magukra ölteni.
Az egyeneshátú ülőbútort az emberi test alakjának
megfelelőleg hajlított hátlappal látják el s állati bőrök
vagy drága szövetek szerepelnek ezeken általvetők
gyanánt, vagy pedig gyapjúval megtöltött vánkosokkal
födték be azokat. Az egyszerű bútor mellett gazdagon
díszített, esztergályozott, berakott dísszel ellátott bútordarabokat is találunk. A római bútorok a 6. századi
etruszk bútorokkal mutatnak egyező vonásokat s
képeken, illetőleg faragványokon maradtak korunkra.
Jellemző a bronznak egészben vagy részben való
alkalmazása bútorokra, mint azt a pompejii és herkulanumi ásatások folytán napfényre került bútorokon láthatjuk s ez közös vonása a etruszk és a
késői római bútorművészetnek. Az ülőbútorokon,
nyugágyakon és asztalokon a lábak részint esztergályozottak, részint naturalisztikus plasztikát tüntetnek fel. A középkor bútorművészete, mellyel a nyugati
bútor voltaképpeni fejlődése kezdődik, eleinte csak
tömör "deszkákból összeácsolt bútordarabokat produkál, melyeknek díszét a rajtuk alkalmazott vasalások
képezik. Később az ülőbútoroknál mindinkább tért
hódít az esztergályozott dísz, mint azt az ezen korból ránk maradt támaszszékeken, zsámolyokon,
nyugágyakon látjuk, nemcsak a bizánci birodalom,
hanem a középkori germán királyságok bútorain és
a Földközi-tengertől Skandináviáig. A középkor egyik
legfontosabb bútordarabjában, a ládában is, a késői
antikládák formái élnek tovább, természetesen a
stílusoknak megfelelő változatokban. A korai gót
stílus a használati bútorokon keveset változtatott.
Még a 14. század végéig is megtartják az asztal és
az ülőbútorok az átöröklött formákat esztergályozott
vagy négyélű lábakkal és a szekrények és ládák
szerkezete is a korai középkor masszív alakjában
jelenik meg, csak a díszítésben ölt nagyobb arányokat a síkdíszítés és a mérvmű. A késői gótikával
a 15. század kezdetén határozott fordulat állott be
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a bútorművészetben, amennyiben az éppen nem
stílszerű, a fának meg nem felelő, befestett felületek
helyét a ráma és rámamű foglalja el profilált lécekkel, a kitöltéseken virág-, lomb-, majd pajzsdíszítéseket találunk. Ezen újítás kora Van Eyck testvérek
idejére esik s a burgundi Németalföld a kiinduló
pontja, honnan Francia-, Német-, Angolországba és
Skandináviába terjedt. Aránylag lassan hatolt be
a gót iparművészet Itáliába és Spanyolországba.
A renaissance kezdetével 1500 körül az olasz bútorművészet, elsősorban Toskana Firenzével játssza a
vezérszerepet s csak azután terelődik először Franciaországban, azután Németalföldön és Délnémetországban a bútorművészet új irányba. Ezeket követik
valamivel később az északnémetországi, angol, dán,
skandináv bútorművészek. Saját útján halad a
renaissance korában a spanyol bútorművészet, melyben a mór elem játszik nagy szerepet. Nagy virágzást ér el az intarzia, a berakott munka főleg FelsőOlaszországban és Dél-Németországban, a 16. század
vége felé Alsónémetországban. A bútor felépítésében
a korai renaissance idejében nagy szerep jut az
építészeti formáknak, az oszlopoknak, kariatidoknak,
hermáknak. Az intarzia, fafaragás és festett alakos
dísz mellett gyakran alkalmazzák a stukkót is.
A harmincéves háború koréban a bútorművészetben
nagy változás áll be a barokstílus hatása alatt.
A diófának előtérbe lépése, a furnir tökéletesítése,
az asztal- és szekrényformákban véghez ment átalakulás s végül az ülőbútoroknak bőr- és textilmunkával való kipárnázása ezen átalakulás, változás
külső jelei. Nagy jelentőséggel bír az abszolút fejedelmek és a nemesek vezető szerepe a 17. század
társadalmi életében, főleg Olasz-, Francia-, Spanyolés részben Németországban, míg a németbirodalmi
városokban, Hollandiában és elsősorban Angliában
I. Károly bukása és Cromwell óta a bútorművészet
a polgári elemben talál erőteljes fejlesztőre. A bárok
bútorstílusai egymásután követik egymást s legpregnánsabb kifejezésüket a francia királyok stílusaiban nyerik és részben innen származik elnevezésük
is. Egymás mellett párhuzamosan haladva különféle
stílirányok fejlődnek ki, mint ezt pl. a német és
angol 18. századi bútorokon látjuk. XIV. Lajos stílusénak (1661 —1715) megfelel pl. a német bárok és
az angol II. Jakab, William, Mary és Queen
Anne (1702—1714) stílusa. A párisi régence stílus,
Orleansi Fülöp után elnevezve, jelzi az átmenetet a
bároktól a rokokóhoz. Amit Párisban XV. Lajos
stílusának neveznek 1725—1765 körül, az Németországban a rokokó és Angliában I. és II. György
stílusa, vagy a híres bútortervező után Chippendalestílus. A francia XVI. Lajos stílusának körülbelül
1765—1790-ig Németországban a korai klasszicizmus
és Angliában Adam, Hepplewhite és Sheraton stílusának felel meg. A francia királyság bukása után
Párisban a directoíre-stílus következik, 1804 óta pedig
Napoleon császárságával az empire, melynek hatása
általános volt az európai fejedelmi udvaroknál.
A szabadságharcok után 1800 körül az angol polgári
bútorok hatása alatt virágzik a históriai bútorstílusok
köeött az utolsó: a biedermeier és ebből a mult
század közepe felé a második rokokó, az új rokokó
fejlődik. Az európai bútor nagylendületű fejlődéséhez nem hasonlítható a keleti. A keleti bútorok közül
felemlítendők az iszlám bútorai, melyek ornamentális berakások által válnak ki. Figyelmet érdemelnek elsősorban a török és az arab bútorok, melyeknek virágzási ideje a 16. és 17. századba esik s
Velence meg Spanyolország berakott munkáira nagy
Magyar I p a r m ű v é s z e t . 1916. 3

befolyást gyakoroltak. Különös csoportot képeznek
India bútorai, továbbá a khinaiaké és a japánoké.
A tökély magas fokát tüntetik fel a 400 éves hagyományra visszatekintő lakkmunkák. Schmitz művéből,
mely nagy szorgalommal és hozzáértéssel készült,
nemcsak az iparművész, a bútorkereskedő, az asztalos,
hanem az építész, a gyűjtő és a műbarét nagy
hasznot fog meríteni s megbecsülhetetlen tájékozást
fog nyújtani mindenkinek, aki a bútorművészet múltja
iránt érdeklődik.
Sz. L.

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
KÖRÉBŐL
AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
M . VÁLASZTMÁNYA 1926 május 6-án tartott ülést
Szablya Frischauf Ferenc, majd Seenger Béla alelnök
elnöklésével.
A napirend előtt Györgyi Kálmán igazgató bejelenti, hogy Farkasházy Jenő, a herendi porcellángyár vezérigazgatója, a Társulatnak régi alapítótagja,
váratlanul meghalt. Méltatja az elhúnytnak a hazai
iparművészet körül szerzett kiváló érdemeit. Indítványára
a választmány elhatározza, hogy a herendi
gyár igazgatóságához részvétiratot intéz.
Ezután örömmel jelenti, hogy a Társulat igazgatóságának érdemes tagja, dr. Bartóky József hosszantartó súlyos betegségéből annyira felépült, hogy elhagyhatta ágyát. Indítványéra
a választmány megbízza az igazgatót, hogy
dr. Bartókyt felépülése alkalmából a választmány nevében levéllel üdvözölje.
Igazgató jelentést tesz a Társulat tárgysorsjátékának kedvezőtlen helyzetéről és az okokról, amelyek
miatt a húzást március hó 21-ére, majd pedig június
hó 19-re el kellett halasztani.
Ezután a tervezett iparművészeti részvénytársaság
ügyéről tesz jelentést az igazgató. Beható vita után
a választmány hozzájárul a gazdasági bizottság javaslatához, amely szerint a részvényesekhez a következő tartalmú körlevél intéztessék:
„Az Országos Magyar Iparművészeti Részvénytársaság ügye a mult évben nem jutha'.ott
dűlőre, mert a cégbejegyzés előtt megjelent
a pénzügyminisztérium közismert rendelete,
amely a részvénytársaságok minimális alaptőkéjét 625,000.000 koronában állapította meg.
Minthogy pedig a mi részvénytársaságunk
150,000.000 koronával alakult, a cégbíróság
annak bejegyzését, éppen a pénzügyminisztérium rendeletére való hivatkozással, megtagadta. Van azonban a rendeletnek olyan
pontja, amely felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy helyiérdekű
részvénytársaságok
alakulását 625,000.000 koronánál alacsonyabb
alaptőkével is engedélyezze.
Társulatunk ilyen irányú, igen alaposan megokolt felterjesztést intézett a pénzügyminisztériumhoz és reméljük, hogy azt a miniszter
kedvezően intézi el.
A gazdasági bizottság köteles óvatosságból
mégis megfontolás tárgyává tenni, hogy a

kérelem elutasítása esetén milyen javaslattal
lépjen a részvényjegyzők elé. A bizottság arra
az elhatározásra jutott, hogy ebben az esetben
a Társulat adósságlevelekben, vagy más megfelelő formában biztosítaná a volt részvényjegyzőknek a befizetett összeget. A részvénytársaság céljára egybegyűlt alaptőke öt év
multán — egy későbben megállapítandó tervezet szerint — öt éven át részletekben téríttetnék
vissza. A Társulat rendes évi közgyűlése már
a következő évben és azután még kilenc éven át
meghatározná azt a kamatlábat, amelyaTórsulat rendelkezésére bocsátott összegek után az
illető évben kifizetendő.
Tájékoztatásunk céljából kérjük az igen tisztelt részvényjegyzőket, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy abban a nem várt esetben, ha
a pénzügyminisztérium fentebb előadott felterjesztésünk ellenére kedvezőtlen döntést
hozna és Társulatunk választmánya a gazdasági bizottság tervezetét magáévá tenné, úgy
hajlandó volna-e a bizottság által javasolt
megoldást elfogadni, vagy sem."
Igazgató jelenti, hogy
a) az 1925. évi monzai kiállítás összes függőben volt
ügyeit, nevezetesen a kiállítóknak a volt kormánybiztosságtól és a biztosító társaságtól járó összegek
kifizetését elintézte ;
b) a stuttgarti iparművészeti múzeum igazgatóságának felhívására 106 újabb magyar művészi plakátból álló sorozatot összegyűjtött és a múzeumnak
beküldte. E gyűjteményből a múzeum a nyár
folyamán külön kiállítást rendez;

latot az Epreskertben építendő templomnak művészeti célokra szánt terület rovására való felépítése
ellen. Egyben jelenti, hogy az elnökség a választmány utólagos jóváhagyásának biztos reményében
már teljesítette a Főiskola kérését.
A választmány helyesléssel tudomásul veszi
a jelentést.
Az igazgató ismerteti a székesfőváros tanácsának
25.631/1926—IX. szám alatt kelt határozatát, mellyel
állást foglal a hazai iparművészet intenzív felkarolása
mellett és utasítja az alája rendelt ügyosztályokat és
intézeteket, hogy iparművészeti vonatkozású beszerzéseknél, ahol lehet, pályázatot hirdessenek, ha pedig
erre nem volna mód, a székesfővárosi képzőművészeti bizottság, illetve az Orsz. Magyar Iparművészeti
Társulat közvetítését, illetve közreműködését vegyék
igénybe és különös figyelmébe ajánlja a Társulat
állandó kiállítását. Jelenti továbbá, hogy a székesfőváros képzőművészeti bizottsága a Társulat közvetítésével pályázatot hirdetett a középosztály igényeinek
megfelelő olcsó bútorok, ú. m. háló- és ebédlőszobaberendezések terveire s e célra 50 milliót folyósított.
A pályázat már le is járt. A díjazott tervezők neveit
a Magyar Iparművészet közölni fogja.
A választmány örömmel fogadja a jelentést
és a székesfőváros tanácsa iránti hálájának
a jegyzőkönyvben kifejezést ad.
Igazgató jelenti, hogy az elnökség a vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez felterjesztéssel fordult,
amelyben kérte őt, hogy a főváros tanácsának előbb
ismertetett határozatához hasonló tartalmú körrendelettel buzdítsa a törvényhatóságokat az iparművészet
rendszeres pártfogására. Egy másik felterjesztéssel
pedig rámutatott arra, hogy az állami képzőművészeti vásárlásokra szánt összeg mellett már évek
hosszú sora óta iparművészeti vásárlásokra nem
szerepel semmi. Ez sérelmes a hazai iparművészetre
s ezért kéri a minisztert, hogy rendszeres iparművészeti vásárlások céljaira is állítson be megfelelő tételt
a költségvetésbe.

c) a kereskedelemügyi miniszterhez, több kiállító
kívánságára, az elnökség felterjesztést intézett,
amelyben figyelmeztette a minisztert, hogy a
philadelphiai kiállításon való részvétel érdekében
folyamatban lévő előkészületek aligha vezethetnek sikerre, annál is kevésbé, mert az eddig
történt megállapodások szerint csak 8—9 kiállító
szerepelhet a kiállításon, több számottevő iparművészeti iparvállalatunk részvétele ki lenne
zárva és a magyar osztálynak nem volna felelős
vezetője. Erre a miniszter a Társulatot kérte fel
a kiállítás magyar osztályának szervezésére, a
tárgyak összegyűjtésére, elbírálására, szállítási,
biztosítási stb. ügyek intézésére, a kiállítás anyagának a helyszínen való elrendezésére és a kiállítás anyagának értékesítéséve! és megrendelések
gyűjtésével járó teendők végzésére. E miniszter
utóbb említett feladatok teljesítésére nézve elfogadta az elnökség javaslatát, mely szerint Faragó
Ödön vál. tag bízassák meg az installációval és
a magyar osztály felügyeletével. Faragó igazgató
elvállalta ezt a megbízást és már e hó 6-án el is
indult Philadelphiába. A magyar osztályban
negyven kiállító szerepel, kik közül többen a kiállítás tartama alatt maguk intézik árúik eladásét.

Az igazgató bemutatja az utolsó választmányi
ülés óta belépett új tagok névsorát. Első helyen
jelenti, hogy Albrecht kir. herceg alapítótagja lett
a Társulatnak.

Igazgató bemutatja a Képzőművészeti Főiskola
átiratát, amelyben csatlakozásra hívja fel a Társu-

A választmány a Társulat 1925. évi működéséről szóló jelentést és az eredményszámlát

A választmány helyesléssel fogadja a jelentést.

A választmány örömmel üdvözli alapítótagként
Albrecht kir. herceget és reméli, hogy ő fensége ez elhatározásával nem csupán a Társulat
törekvéseivel való rokonérzését fejezte ki,
hanem, hogy céljai elérésében támogatni is
fogja.

Igazgató bemutatja az Orsz. Kath. Szövetségnek
a tervezett Egyházművészeti Kiállítás rendezésére
vonatkozó átiratát,
A választmány a jelentéseket helyesléssel
melyet a választmány tudomásul vesz.
tudomásul veszi és Lakatos Artúr vál. tag
Igazgató bemutatja a választmányi jelentést és
indítványára Györgyi Kálmán igazgatónak
elismerését fejezi ki és néki köszönetet szavaz a gazdasági bizottság és a számvizsgálók által
a philadelphiai kiállítás sikerének biztosítása helybenhagyott 1925. évi eredményszámlát és vagyonérdekében tett erélyes és célszerű lépéseiért mérleget, valamint a gazdasági bizottság által 1926-ra
egybeállított költségelőirányzatot.
és végzett munkájáért.

és mérleget helybenhagyja, úgyszintén hozzájárul az 1926. évi előirányzathoz azzal, hogy
a műtáros javadalmazását a folyó év elejétől
kezdve felemeli havi 1,000.000 koronáról
1,300.000 koronára.
A közgyűlés napját a választmány május hó
30-ára tűzi ki és megbízza az igazgatóságot
a hivatalos választási lista egybeállításéval.
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Ferenc, Lakatos Artúr, Maróti Géza, Menyhért
Miklós, Meyer Antal, b) műiparosok: Fischer
Zsigmond, Hosszú István, Majoros Károly,
Schóber József, Szabó Rezső, c) műbarátok :
dr. Bartóky József, Gaul Károly, Glück Frigyes,
Herbert Viktor, Végh Gyula. Egyévi időtartamra
számvizsgálókká: Böhm Béla, Brunner Antal,
Papp József, Pongrác János, dr. Szőnyi László
társulati tagokat.

Az elnök megköszöni a megjelent tagok buzgóAZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT ságát és berekeszti a közgyűlést.
1926. évi május hó 30-án tartotta a Társulat
hivatalos helyiségeiben XLI. rendes évi közgyűlését.
Elnök: Seenger Béla, a Társulat alelnöke. Jelen AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT
vannak: Hauswirth Ödön, Holló Mihály, Molnár -rV VÁLASZTMÁNYA 1926. évi szeptember 13-án
Sándor, Kovács Erzsébet, Fischer Zsigmond, Bakonyi ülést tartott Seenger Béla alelnök elnöklésével.
Jenő, Schóber József, Róth Miksa, Víg Albert választmányi tagok, Kozma Károly asztalosmester és a
Igazgató előterjeszti a következő jelentéseit:
Társulat számos tagja.
a) az iparművészeti sorsjegyakció eredménye negatív,
amennyiben mintegy 23 millió korona veszteElnök üdvözli a megjelenteket és felkéri a jegyzőséggel zárult. Ez a veszteség nem érinti a Tárkönyv hitelesítésére dr. Pacher Béla és Radó Artúr
sulatot, mert a sorsjátékkal kapcsolatos kiadásai
társulati tagokat.
megtérültek s a veszteséget mások viselik.
Igazgató előterjeszti a választmány jelentését a
A választmány sajnálattal veszi tudomásul
Társulat 1925. évi működéséről. Bakonyi Jenő rámutat
a jelentést.
a nagy nehézségekre, amelyekkel a Társulat vezetőségének a lefolyt évben is meg kellett küzdeni és b) A kapott utasításnak megfelelően megküldte a
a számottevő eredményekre, amiket ennek ellenére
tervezett Orsz. Magyar Iparművészeti Részvényel tudott érni. Javasolja, hogy ezért a közgyűlés a
társaság részvényjegyzőinek az igazgatóság
Társulat elnökségének és igazgatóságának a jegyzőlegutóbbi ülésén megállapított körlevelet, amelyre
könyvben fejezze ki köszönetét.
eddig mindössze 15 válasz érkezett. Ezek közül
összesen 4,750.000 koronát jegyzett (6) részvéA közgyűlés közfelkiáltással
hozzájárul
nyesek elfogadták a körlevélben tett ajánlatot,
Bakonyi javaslatéhoz és a választmány jelen1,500.000 koronát jegyzett 2 részvényes a Tártését helyesléssel tudomásul veszi.
sulatnak ajánlja fel a jegyzett összeget, 7 részvényes pedig visszafizetését kívánja a részükről
Elnök felolvassa a jelentésnek azt a részét, amely
jegyzett összeget.
szerint a választmány a kiállítási bizottság javaslatára Kozma Károly asztalosmesternek a Társulat
A választmány egyelőre bevárja a cégjubileumi kiállításán szerepelt kiváló munkáiért és
bíróságnál elintézés alatt levő cégbejegyzési
mert jóformán kivétel nélkül neves művészek terveit
kérvény felett való döntést. Amennyiben a
kifogástalanul valósítja meg, a Társulat érmét ítélte
részvénytársaság megalakítása lehetetlenné
oda. Ezért üdvözli ő Kozma Károlyt a közgyűlés
válik, akkor az elnökség útján újabb levéllel
színe előtt és átadja neki a Társulat érmét.
felkeresi a jegyzett összegek visszafizetését
kívánó részvényeseket s kéri őket, hogy bízzák
Kozma Károly hálával fogadja a Társulat kitüna befizetett pénzösszeget továbbra is a Tártetését, amely őt további lelkes munkásságra buzdítja.
sulat kezelésére.
Minden törekvésével azon lesz, hogy azzal hazájának hasznára váljon. (Éljenzés.)
c) A T. É. B. E. a folyó évre ismét 10,000.000 K-át
folyósított a Társulat részére.
Igazgató felolvassa a számvizsgálók jelentését
a Társulat számadásainak átvizsgálásáról.
Köszönettel tudomásul szolgál.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi
és a választmánynak az 1925. évre megadja d) A kereskedelemügyi miniszter a Társulatnak a
f. évre 17,000.000 korona segélyt utalt ki.
a felmentést.
Köszönettel tudomásul szolgál.
Igazgató előterjeszti az 1926. évre szóló költségvetést.
e) A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Társulat
kérelmére elhatározta, hogy ezentúl évenkint
A közgyűlés a bemutatott költségelőirányzatiparművészetivésárlésokra bizonyos összeget szén
hoz hozzájárul.
s hogy a vásárlásokat a Társulat kiállításán fogja
megejteni.
Igazgató felolvassa a jelölőbizottság javaslatét
a megüresedő alelnöki, 15 választmányi és 5 számÖrvendetes tudomásul szolgál.
vizsgáló tisztség betöltésére.
Az igazgató a philadelphiai nemzetközi kiállíA közgyűlés a jelölőbizottság javaslatát
közfelkiáltással elfogadja, mire az elnök meg- tás magyar osztálya anyagának egybegyűjtéséről,
állapítja, hogy háromévi időtartamra megválasz- elrendezéséről, a kiállítás megnyitásáról s az eddigi
tattak: alelnöknek Szablya Frischauf Ferenc; eladásokról tesz jelentést,
választmányi tagokká : a) tervezők : Helbing
amit a választmány tudomásul vesz.
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Az igazgató jelenti, hogy az Orsz. Háziipari
Szövetséghez kérdést intézett, vájjon befogadna-e
az Apponyi-téri bolthelyiségébe bizományi árúképpen a Társulatnak egy kollektív csoportját. Erre
kedvező választ kapott s ennek nyomán a Társulat
kiállítási tárgyait a Szövetség boltjában mér árusítják is. Az erre vonatkozó megállapodások egyelőre
1927-ig érvényesek.
A választmány helyesléssel fogadja a bejelentést.
Lipcsey József, a Társulat volt pénztárosa ügyvédje útján felszólította a Társulat vezetőségét, hogy
a magánalkalmazottak nyugdíjügyeire vonatkozó új
törvény figyelembevételével állapítsa meg és utalja
ki nyugdíját.

Ybl Miklós halála után a királyi palota nagyszabású
építkezését, melyet szerencsésen fejezett be és nemes
Ízléssel intézte annak berendezését is. Széleskörű
műveltsége és előzékeny, közvetlen modora miatt
kedvelt alakja volt ő nemcsak kartársai — jó részben
volt tanítványai —szűkebb körének, hanem a művészi
társadalom szélesebb rétegei is legtiszteletreméltóbb
tagjuk egyikét tisztelték benne. És erre a megbecsülésre
búsásan rá is szolgált, mert sok alkotásán mindig
alkalmat adott a hazai szobrászat, festészet és
iparművészet jeles mestereinek érdekes és hálás
feladatok megoldására. Kiváló érdemeiért a király
őt a Ferenc József nagykeresztjével és a Signum
Laudis díszjelvénnyel tüntette ki. Kiválóbb műveinek
terveit az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat
őszi tárlaténak keretében ki fogja állítani. Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat legrégibb alapítótagjainak egyikét gyászolja benne.

A választmány sajnálattal megállapította,
hogy Társulatunk erősen megrendült vagyoni
helyzete és jövedelmeinek csökkenése miatt
ezidőszerint nyugdíjat volt pénztárosénak,
Lipcsey József kir. tanácsosnak nem biztosíthat. Amennyiben ő per útján kívánná igényeit érvényesíteni, nyugodtan néz a bírói
döntés elé.
p M L É K E Z É S MATLEKOVITS SÁNDORRA.
A Társulatnak a Varsóban legközelebb tartandó
Az Országos Ipari és Kereskedelmi OktatásiTanács
szerzői jogvédelmi kongresszuson való képviseletére folyó évi június hó 2-án tartott teljes ülésében kegyea választmány
lettel áldozott Matlekovits Sándor emlékének. MatleSzalai Emil dr. választmányi tagot kéri fel, kovits, aki több mint félszázadon át a közszellem
aki a megbízatást el is vállalja.
művelésének egyik kimagasló irányító munkása volt
Az igazgatóság javaslatéra a választmány az és közel két évtizeden át az ország gazdasági életének
alapszabályok 45. paragrafusa alapján egyhangúlag
kiegészíti magát a következő 10 taggal: dr. Hültl legfontosabb szálait vezette, 1895-től 1922-ig állott
Dezső műegyetemi tanár, építész, Gyenes Lajos a Tanács élén. Mint a Tanács elnöke, mindenkor
tanár, iparművész. Csapó Heim József iparművész, odaadó szeretettel gondozta az iparosoktatás érdeGreff Lajos szobrászművész, Holló Mihály ipar- keit és elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar
művész, Horváth Béla szobrászművész, Kovács
Erzsébet tanárnő. Mátrai Lajos szobrászművész, iparoktatás fejlesztésében. Akik a Tanácsban közelről
Zadubánszky Irén igazgatónő, Kóródy György figyelhettük munkásságát, úgy tűnt fel, mintha nagyépítész.
arányú irodalmi tevékenysége csak kiegészítő része,
A legutolsó választmányi ülés óta jelentkezett eszköze volna közéleti pályájának, az élet mozgékonyhúsz új tagot a választmány a társulati rendes tagok sága és olyan cselekvési kör kellett neki, ahol eszméit
soréba fölveszi.
alkalmazni, gyakorlatilag megvalósítani lehet. A tárgyalásokban a küzdelmektől sohasem riadt vissza,
de bármilyen heves volt a vita, mindig tárgyilagos
maradt. Rendelkezett azzal a ritka tehetséggel, hogy
amire oktatni akart, azt olyan szerényen tudta előadni, hogy sohasem éreztette mesteri felsőbbségét.
O A U S Z M A N N ALAJOS, a magyar építőművészet Mint minden kiváló egyéniségnek, a megkezdett
egyik kimagasló vezérlő egyénisége és a műegye- munka teljes elvégzése volt egyik jellemvonása, mélytem építészeti szakosztályának sok éven át volt ség, felelősségérzés és sok ízlés tartoztak tulajdonai
kiváló tanára halt megjúlius hó 31-én 80 éves korában közé. Semmit sem tett félig, a legcsekélyebb dolog
a velencei (Fehérmegye) birtokán. Hauszmann akkor is, főleg ha eszméinek gyakorlati kiviteléhez tartozott,
fejezte be budapesti, berlini és olaszországi tanulmá- érdekelte és bármibe kezdett, annak minden részletét
nyait, amikor az építkezési kedv nekilendült hazánkban addig nyomozta, amíg való képét világosan látta.
úgy, hogy évtizedeken át bőséges tere nyilt tehetsé- A Tanács tárgyalásain, főleg a különböző szakgének és tudásának érvényesítésére. Alkotásai java- tanulmányok tervezetének megvitatása közben, az
részben a kor szellemének megfelelően az eklektikus ellentétes vélemények kiegyenlítése még reá is,
irányzatot tüntetik fel. Különös sikerrel a neoreneszánsz aki mindig alaposan áttanulmányozta a javaslatokat,
és a neobarok formanyelvét alkalmzta épületein. nehéz feladatot rótt. De világos tekintete, tapintata
Legjelentősebb alkotásai a Kúria hatalmas palotája mindenkor megnyugtató eredményekhez segített. A legés a New-York biztosítótársaság székháza, a műegye- kényesebbek a rajz- és iparművészeti természetű
tem központi épülete. Ő vette át félkész állapotban kérdések voltak. Ezen a téren ismeretei szemléletén
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alapultak, nyitott szemmel és elfogultság nélkül
alkotta meg véleményét és még az avatottak számára
is tanulságos volt egyik tárgyaláson kifejtett az a
felfogása, hogy az egyéniség becsét a műalkotásokban
mindig méltányolni kell, mert ha vannak is túlzások,
azokat az előrehaladás vágya szülte, a túlzásokat
enyhítik, a tévedéseket helyesbítik a történelm;
iskolák, melyeknek épp az képezi legszebb hivatását,
hogy a különböző korok romlott divatjainak és ízléskinövéseinek tartós térhódításai ellen küzdjenek.
Matlekovits alkotása az 1884. évi ipartörvény, amelynek
a kötelező tanoncoktatást illető rendelkezései a magyar
iparosság természetes, egészséges fejlődésének vetették meg alapjait. Nemzetnevelő hatását, humanitárius
céljait és jelentőségét tekintve a kötelező tanoncoktatás bevezetése a népoktatási törvény mellé
sorakozik, végrehajtását tekintve pedig, mely fölött
két minisztérium kezdettől fogva féltő gonddal őrködik,
túlzás nélkül mondható, viszonyaink között csaknem
páratlanul áll.
JESSEN PÉTER MEGHALT. A berlini Iparművészeti
J Múzeum könyvtárosa volt negyvenkét éven át.
Mikor ezt az állást elfoglalta, akkor a könyvtár egy
kis helyiségben meghúzódó mellékes intézmény volt,
mikor pedig tavaly Jessen nyugalomba vonult, a
közművelődésnek egy jelentős tényezőjét hagyta
utódára. Nemcsak hatalmas könyvtárrá fejlesztette
azt, hanem igen gazdag japán — kosztümtörténeti —
és ornamens-lap gyűjteménnyel is
kiegészítette
azt, úgyhogy a német főváros egyik legértékesebb
kutató intézetévé vált ezáltal a könyvtár. Jessen
maga irodalmilag is dolgozott és a német
iparművészet naggyátételében hatalmas szervezőképességével mindig tevékenyen közreműködött.
Egyik legelső alapítója volt a Werkbundnak és
egypár évvel ezelőtt hozzáfogott, hogy a német
divatipar vállalkozóit egy nagy szövetségbe tömörítse
s ezzel a divat területén is olyan gazdasági eredményeket teremtsen, mint annakidején az iparművészet szélesebb területén. Ezt a vágyát már nem
valósíthatta meg. Egy évvel ezelőtt a könyörtelen
német „leépítés" őt is nyugalomba küldte, ami
mélységesen elkeserítette az örökké tevékeny Jessent.
Utóda a könyvtár vezetésében Curt Glaser, a kiváló
Kelet-Ázsia kutató lett.
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A BÉCSI KREMATÓRIUM. Azoknak az épületeknek
sorában, melyeket a bécsi községtanács mostanában emeltetett, kimagaslik a bécsi krematórium.
Modern, de mégis a román és a csúcsíves építészet
hangulatát keltő monumentális épület az, mely ott
áll a központi temető melletti nagy térségen és két
hosszú, csinos ívmezőkből álló árkádsor vezet hozzá.
Csak így, a maga összhatásában válik igazán grandiózussá az épület. Maguk ezek az árkádsorok fognak

az urnák temetőhelyéül szolgálni, de egyúttal a főépülethez vivő úton a temetőhangulat előkészítésére
szolgálnak. A térségen, mely mindezt körülveszi, régi
sáncárkok, falak vannak, melyek csak fokozzák a
környezethatást. A bécsi krematórium, melyet
Holzmeister Kelemen tanár, az építőmesteriskolában
Ohmann utóda tervezett, nemcsak Bécsnek egyik
legnagyszerűbb látnivalója, hanem a maga nemében
egyike a világ legjobb krematóriumainak. Hogy ez
mit jelent, azt csak az tudja igazán méltányolni, aki
ismeri a modern krematóriumépítés problémáinak
nagy nehézségeit.
ENNYI KISLAKÁS ÉPÜL BÉCSBEN. Sokat
hallani mostanában arról, hogy milyen lázas
tempóban épülnek Bécsben a kislakások, de számadataik csak most kerültek nyilvánosságra. Ezek
szerint Bécsben az 1894-ben megadott általános
építési szabályzat szerint 4400 hektárterület áll az
építkezés rendelkezésére s a Duna balpartján folyó
nagy építkezés céljaira egy egész új városépítési
terv készült el. A háborút követő legnehezebb években 1919—1923-ig összesen csak 3500 lakás épült
föl. De már 1925-ben egy öt évre terjedő építészeti
programmot dolgoztak ki. Eszerint 1924 végén mór
6700 lakás állt készen, 1925 végén pedig 8800 lakás.
Az ötéves programm szerint 1928 végéig már
25.000 lakásnak kell elkészülnie. Ezek mind el is
fognak készülni, de nem 1928-ra, hanem már
1927 végére. Ez mutatja, hogy mit jelent az „erős
kéz" a várospolitikában. Érdekes az is, hogy míg
a háború előtt Bécsben a munkésházépítésben az
egylakásos házacskát nem ismerték, addig most
3000 ilyen ház fog felépülni. Nem csoda, ha az az óriási
arányú s esztétikailag is nagyon értékes építészeti
programm egész Európából odacsábítja a kíváncsi
szakembereket Bécsbe. ;,Ennek a legkimagaslóbb eseménye a szeptember havában Bécsben megtartott
nemzetközi városépítési kongresszus, amelynek műsorát nemcsak nagy tanácskozások, hanem egy szép
várostörténeti kiállítás s egész sereg ünnepi fogadtatás
és szórakozások töltik ki.
LJIREK A NÉMET IPARMŰVÉSZET KÖRÉBŐL.
A müncheni Deutsche Werkstátte vezetőszerepet
juttatott nemrég az ő általa készített bútorok s iparművészeti tárgyak tervezésében Wersin
Wolfgangnak, egy fiatal, alig harmincéves művésznek, aki
építész, festő, szobrász és vagy tízféle mesterember
egy személyben. Éppolyan jó bútortervező, mint
kovácsoltvasmunkák
rajzolója, keramikus, rézcsillárok készítője és kosárfonó egyben. El sem
lehet sorolni, hogy mi mindenhez ért s le sem
lehet írni, mennyire egyszerű, keresetlen és praktikus
minden munkája. A legpuritánabb angol kézművességre emlékeztet minden munkája, semmi cifraság,

minden erős, szolid és jól áll a helyén, ami az ő szobát szenteltek a virágkultusz ősi hazájának, Keletkeze alól kikerül. A mindennapos használati tárgyak, Ázsiának. És hogy végül az ünnepelt maga is szóhoz
s a tömegszükségleti cikkek biztoskezű tervezője ő. — juthasson, a virágnak egy egész iparművészeti ízléssel
Behrens Péter, aki most tudvalevőleg megosztja berendezett lakást szenteltek: szobákat, bútorokat,
tevékenységét németországi műterme s bécsi művész- szép tárgyakat, melyekben boldogörömmel, hol joggal,
akadémiája között, nemrég igen érdekes megbízatást hol szerényen, de mindvégig a virág volt az úr.Talán
kapott. A régi salzburgi Péter-klastromnak román nem is e világ számára elgondolt kiállítás volt ez.
és csúcsíves épületéhez kell toldalékot készítenie s ő
azt — talán mondani sem kell — nem „stílus- A FÉNYKÉPEZŐ - LENCSE ÉS A MŰVÉSZET.
tisztán" oldja meg. Az ő saját klasszicizmusát érvéA Deutsche Kunst und Dekoration néhány
nyesíti itt is. Jellemző az osztrák egyházi körök igen jól sikerült portréfényképen mutatja be egy
megváltozott szellemére,
Amerikából Párisba került
hogy ebbe készséggel beleművészember f é n y k é p e z ő
egyeztek. — Esztétikai kontudását. Man Ray, noha mint
gresszusra, a harmadikra kékubistafestő kezdte pályáját,
szül a Gesellschaft für Ástheezeken a portrékon semmi
tik und allgemeine Kunstegyébre nem törekszik, mint
wissenschaft, Dessoir Max és
amit a jó amerikai fénykéUtitz Emil elnöklete alatt.
pezők gépükkel kifejezni törekA kongresszust Halle an der
szenek, egyszerű, világos kiSaale-ban tartják 1927 pünfejezésére az arc jellegének.
kösd hetében. Különösen két
Mindenesetre nagyon tehetproblémával akarnak foglalséges fényképész ez a Man
kozni: a „ritmus" és a „szimRay, de még képeinél is
bólum" kérdésével. — Rajnai
érdekesebbek azok a szellehadiemlék nagyarányú terveimes megjegyzések, melyeket
vel foglalkozik Wach Károly
ebből az alkalomból Barchan
düsseldorfi építész. A Lerch
Pawel ír a lapban a fénykéközséggel s z e m b e n fekvő
pező-lencse és a művészet
hosszúkás rajnai szigetecskét
egymáshoz való viszonyáról.
szentelné erre a maga egészéEz a viszony — szerinte —
ben. A sziget déli és kisebb
majdnem semmi. A századcsúcsán volna az emlék, az
forduló körül keletkezett fényészakin pedig egy Stadion.
képészeti irányt, mely bizonyos
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A kettőt egy hosszú, kettős
szándékosságot, keresettséget,
fal kötné össze s ennek minden köve egy-egy ezred dagályosságot vitt a portré-fényképezésbe, valami
emlékét örökítené meg.
érzelgős affektáltságot eredményezett, ő túlhaladottnak érzi. Ez dühös hajsza volt a dekoratív nagyA VIRÁG A MŰVÉSZETBEN ÉS A TERMÉSZET- vonalúság felé, másfelől pedig látszólagos elmélyülés
BEN. A mannheimi Műcsarnokban rendezett az úgynevezett pszichologizálás felé. De ezenközben
ilyen címen kiállítást egy nő, igazi asszonyi érdek- elsikkadt a fényképekről az, ami rajtuk a leglődéssel, de német tudással és szorgalommal. becsesebb, a kézműves jelleg. Csupa hatásvadászat
Dr. Kronberger-Freutzen asszony kiállítása mindent lett a „ m ű v é s z i fényképezés". Pedig ebben az iparfelölelt, amit e téma köré csoportosítani lehet. Virág- ban a művészettel vajmi kevés közössége van az
képeket Feuerbach, Thoma, Corinth, Slevogt és űzőjének — egy kevés fényelosztás, kompozíció,
Kokosckka alkotásai közül. Előbbi évszázadok bota- formazártság, egy kis koncentráltság, hangsúlyozás,
nikai tudástól fűtött egyszerű virágrajzait. Egész elnyomás —, mindez még nem emeli a művészetek
tulipánsorozatok a badeni könyvtárból. Kis névtelen sorába. De igenis szüksége van a fényképésznek arra,
órás- és asztalosmesterek színes mintalapjai, naiv hogy elmélyedjen az arc jellegének, kifejezőerejének
falusi virágözöneikkel. És ezek nagyvárosi párjai: tanulmányozásába s azt egy alkalmas pillanatban mega mai meseillusztrálók, Kreidolf és társai, az ő ragadva, technikai eszközeivel előttünk megrögzítse.
színekbe foglalt virégregéikkel. Majd egész sorozatok
következtnek szép könyvekből, melyek a virágokkal
foglalkoznak s ezekhez kapcsolódva rézmetszetek, A DARMSTADTI HIDEG BÜFFÉ. A hideg büffét,
fametszetek. Ámde a művirág sem hiányozhatott a
amelyről jelen sorokban szó esik, a hesseni
kiállításból, selyem-, tüll- és papírváltozataival, tartománygyűlés tagjainak szervírozták, akik egy
egészen a viaszból formált virágokig. Külön egy egész teaestély keretében búcsúztak el egymástól és a

parlamentjüktől. A nagy tanácskozóterem kivilágított
pompájában egy-egy csésze teát szervíroztak
sonkászsemlyével és . . . És sok-sok képpel. Mindazokat a képeket, melyeket a darmstadti múzeum
az utolsó évben államsegélyéből
megvásárolt,
ezen a teaestélyen mutatták be a t. tartományatyáknak. A tea elég volt, a sonkás kanapé kevés, de a
kép annál több. S akinek nem jutott elég a szendvicsekből, az kárpótolhatta magét abban a gyönyörűségben is, melyet a híres offenbachi iparművészeti
iskola remek készítményei nyújtottak a különböző,
ez alkalomra felállított üvegszekrényekben. A büffé
hideg, sőt szűkszavú volt, de a művészet, melyet
nyújtottak, meleg és izgató. Gyönyörű szépségek
a Gráciák serlegeiben és édes meglepetések — nem
a képviselők zsebeiben —, hanem a kerámia s a
bőrmunkák díszeiben. Furcsa nép is ez a német.
A képviselői is elbúcsúznak a parlament korifeusaitól aratási szabadságra menve és ők is „fecerunt
magnum áldomás". De nem visegrádi hajókirándulással, fröccsökkel, tarokkpartival és pohárköszöntés bankettekkel búcsúznak el a várostól, hanem
kultúrával, művészi szenzációkkal, meglepett és
hangos esztétikai gyönyörűségekkel, üres zsebekkel,
félig üres gyomorral, de megittasult szemekkel és
emelt fővel.
Iestélyi

T JJ MÁRKÁK — PORCELLÁNBÓL. Tudvalevő,
hogy a márka stabilizálásával a német birodalmi
kormány is elérkezettnek látta az időt, hogy rátérjen az
új pénz veretésére. Most folynak az első ércpénzgyártási
eljárások s ezek során a birodalmi pénzügyminisztériumhoz érdekes pályatervek érkeztek. Ezeket a
meisseni porcellángyár küldte be és 1, 2, 5, 10 pfenniges, továbbá 1, 2, 3, 5 márkásegységű porcellánból
gyártott pénzek. A meisseni gyár már 1920 óta
kísérletezik ezzel az egészen szokatlan pénzgyártási
eljárással s először akkor jutott a keramikus-pénzelőállítás gondolatára, mikor a pénz elértéktelenedésével
mindenféle szükségpénzekhez voltak kénytelenek a
különféle hatóságok fordulni. Azóta mintegy 300 féle
pénzmodellt készített el előbb negatív, majd pozitív
formában Börner Adolf, aki nemcsak szobrásznak,
de éremvésőnek is nagyon jeles művész. Érdekes,
hogy a birodalmi sast, mely az államot jelképezi,
a pénz hátulján, különféleképen ábrázolja a különféle pénzegységeken; a kisebbeken csak a csőrét, a
nagyobbakon már kiterjesztett szárnyaival mutatja be.
A meisseni gyár az egészen szokatlan és a pénz
történetében egyedülálló kísérlet bevezetését azzal
az érvvel ajánlja a pénzügyek intézőinek, hogy
az így előállított porcellánpénzek reliefművészete
oly tökéletes, hogy a külföldön is feltűnést és
megbecsülést
fog szerezni a legyőzött német nemzet
1
kultúrájának.
1

/^ESOLEI. Ez a furcsa szó egy kiállításnak a neve,
^ melyet az elmúlt nyáron Düsseldorf városa rendezett „Gesundheitspflege, sociale Fürsorgen und
Leibesübungen" címen s ezeknek a szavaknak
rövidítése a Gesolei. Ennek a kiállításnak, amely
mintegy háromkilométeres útvonal hosszúságában
épült, nemcsak a méretei voltak imponálóak, hanem
az építészeti megoldása is remek szép volt. Kreis
Vilmos düsseldorfi építész, a kiállítás tervezője
a művészpalota átalakításával s az úgynevezett
Planetorium (nagy ünnepi csarnok), továbbá egy
nagy rajnai terrasz-vendéglő felépítésével olyan
pompás Cour d'honneur-t teremtett állandó jellegű
házakból a kiállítás céljaira, hogy e négyszöghöz
csatlakozó alkalmi épületek sorával szinte egységes
kiállítási városkép alakult ki. Finom, egyszerű, úgynevezett „modern klasszicizáló" stílus jellemezte
e kiállítást, amely bizonyságot tett arról, hogy a rajnamelléki városok közt a kisebbek is mennyit áldoznak
ma már városépítészeti s szociális intézmények
céljaira.
F)ÁN BÚTOROK. Tudvalevő, hogy építészeti tekintetben milyen magas színvonalon áll a dánok
művészete. A modern német építészet, annak is főleg
az a csoportja, mely egy stílustól mentes klasszikus
fogalmazásban dolgozik, igen sokat tanult a dánoktól.
Úgy látszik, hogy az a hatás a bútoron még nem mutatkozik, bár a dánok lakásművészete is igen figyelemreméltó. Hajlásvonalaiban, tömör formaegyszerűségében a bútor is megőrzött valamit az 1800 körüli
bútorművesség jó fegyelmezettségéből, kényelmes
egyszerűségéből s a kézművespolgári idők nyugodtságéból, de azért egyáltalában nem mondható, hogy
a régi stílusok „utánérzését" találni meg a bútorokon.
Sőt ellenkezően. Olyasmit érzünk, mintha a mai
formaakarat a dánoknál hova-tovább egy új világstílus, egy nyugodt élettartalom külső lecsapódásához
vezetne. Ők érzik át legtisztábban a mai idők érzületét, vágyait s talán legharmonikusabban tudják ezt
minden nemzetek közt bútoraikon kifejezni. Meg kell
vallani, hogy nemcsak a dán építészetnek, hanem a
dán bútornak is nagy és kecsegtető jövője van az
európai lakásberendezés formáira nézve.
nrÖRÖKSZŐNYEGEK ÉS BALKÁNSZŐNYEGEK.
A világháború tudvalevőleg a háziiparok életében
is mélyreható változásokat idézett elő, de talán egy
országban sem akkorát, mint a törököknél. A régi
híres török szőnyegipar úgyszólván teljesen megszűntnek tekinthető, aminek részint gazdasági okai vannak,
de főleg politikai természetű változások idézték elő.
Míg azelőtt a szőnyegszövőszék mellett dolgozó
munkásnők úgyszólván képzeletük szabad szárnyalása szerint alkottak s alig volt két egyforma kis-

ázsiai szőnyeg, addig ma az egyes fogyasztópiacok
meggyengült fizetőképessége miatt a munkásnők
eléjük tett minták után dolgoznak, mert így többet
és olcsóbban tudnak előállítani, mint egykor. A kevés
kézbe tömörült termelőszövetkezetek és szőnyegtrösztök tehát megtették a magukét, hogy a szőnyeg
egykori művészetéből lecsússzon. De van egy ennél
súlyosabb oka is annak, hogy a török szőnyegipar
elhanyatlott. A török birodalomban a szőnyegkészítés
és kereskedelem úgyszólván kizárólag a görögök és
örmények kezén volt. A háború folyamán az örmények nagyrészét kiirtották, a görögöket pedig kikergették. Az így száműzöttek s menekültek tehát értékes
tudásukat a Balkán más országaiba, elsősorban
pedig Görögországba vitték magukkal, ahol nagy

szőnyegindusztria keletkezett. A görögökön kívül
a szerbek is nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy Pirot
környékén a régi háziiparba új életet öntsenek. Maga
az angorai kormány azonban úgyszólván tétlenül
nézi a török szőnyegipar lassú pusztulását s inkább
csak papiroson ígért kedvezéseket (vám- és vasúti
kedvezmények, növényi festékek s olcsó gyapjú
állami támogatással stb.). A török szőnyegipar válságát még tetézi az, hogy Konstantinápoly, mely
egykor az egész keleti (perzsa) szőnyegkereskedelem
tranzitó-központja volt, szintén elvesztette ezt a jellegét s ma azok, akik szőnyegekkel kereskednek,
a görög Pyrenus, Szaloniki vagy Syra kikötőhelyeit
keresik fel, míg az olaszok Triesztet szeretnék a
nemzetközi szőnyegkereskedelem központjává tenni.

H a r a n g h y J e n ő : Ex libris.

