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™ MINISZTER 26.839/1926./III. a. sz.alatt valamennyi 
kormányhatósághoz, törvényhatósághoz és egyházi fő-
hatósághoz a következő felhívást intézte. „A magyar 
iparművészek a súlyos gazdasági viszonyok köze-
pette is sikeres működést fejtenek ki és számos 
külföldi kiállításon elismerést és dicsőséget szereztek 
hazájuknak. Iparművészetünk az utóbbi években 
jelentős lépésekkel haladt előre és a fiatal ipar-
művész-nemzedék munkássága egyre komolyabb 
mértékben kapcsolódik be egész gazdasági éle-
tünkbe. Iparművészeti intézményeink mindent el-
követnek azirányban, hogy a nagyközönséget arra 
neveljék, hogy lakásukban, környezetükben igyekez-
zenek érvényre juttatni a művészi szépet. Ez a 
virágzó művészeti ég tehát minden módon reá-
szolgált arra, hogy nemcsak a közönség, de az 
összes hatóságok is minden lehetőt megtegyenek 
fejlesztésére, támogatáséra. Ez a támogatás nagy 
mértékben alkalmas arra, hogy gazdasági életünket 
is fellendítse. A művészeteknek s így az iparművé-
szet ágának intenzív támogatása elsőrendű nemzeti 
érdek és minden magyar köztestületnek teljes erejét 
latba kell vetnie e nagy cél érdekében. Fölkérem 
ennélfogva Címet, szíveskedjék odahatni, hogy min-
den oly esetben, midőn az intézkedési körébe eső 
intézeteknél, intézményeknél, üzemeknél arra alkalom 
nyílik: mindenkor tekintetbe vétessék az iparművé-
szet lehető támogatása. így : hivatali helyiségek 
berendezésénél, átalakításónál, dísztárgyak beszer-
zésénél, versenydíjak kitűzésénél szíveskedjék kivé-
teles gondot fordítani arra, hogy megfelelő művészi 
vonatkozású tervek kerüljenek kivitelre és a beszer-
zéseknél, vásárlásoknál a művészi alkotások előny-
ben részesíttessenek és az említett célokra csakis 
magyar művészek munkáit vegyék igénybe. Ily 
tervek, vásárlások fölmerülése esetén célszerűnek 
mutatkoznék az Orsz. Magyar Iparművészeti Tár-
sulatnak a tárgyalásokba való előzetes bevonása. 
Az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat hivatalos 
helyiségében (VI., Andrássy-út 69. Régi Műcsarnok) 
állandó kiállítási termeket tart fenn a magyar ipar-
művészek munkáiból és így ott kisebb jelentőségű 
vagy sürgősebb beszerzések azonnal foganatosítha-
tók. A Társulat szaktudásával szívesen áll segít-
ségére a hatóságoknak a tervek megválasztásában, 
esetleg közvetítőképen is fellép a művész és a meg-
rendelő között. Ennek az irányításnak igénybevétele 
igen célszerűnek látszik, mert biztosítékot nyújt arra, 
hogy szakavatott kezekbe kerül a kivitelre szánt 
munka. A fentemlített cél megközelítésére alkalmas 
eszköznek látszik az is, hogy hasonló megrendelé-

sekre leginkább kilátással bíró hatóságok a Társulat 
magas színvonalú folyóiratát, a Magyar Iparművé-
szetet megrendeljék, miáltal közvetve a Társulat 
komoly céljait is elősegítik. A hazai iparművészet 
minden támogatást megérdemlő munkásságát haza-
fias bizalommal újból Címed legmelegebb jóindula-
tába ajánlom és fölkérem, hogy e nagyjelentőségű nem-
zeti cél érdekében saját hatáskörében minden lehetőt 
elkövetni szíveskedjék. Budapest, 1926 október 22-én." 

A Társulat választmánya hálás köszönettel 
fogadta Klebelsberg Kuno grófnak lelkeshangú fel-
hívását és külön levelet intézett ugyanazokra a 
címekre, ahová a miniszteri felhíváseljutott, amelyben 
szolgálatkészségéről biztosította az illetőket. Kívánatos 
volna, hogy az illető hatóságok komolyan meg-
szívlelnék a miniszter nemes szándékát és mennél 
előbb cselekedeteikkel is bebizonyítanák, hogy 
méltányolják és támogatni kívánják a hazai ipar-
művészet fellendítésére irányuló törekvéseket és sürgő-
sen munkát juttatnának a magyar iparművészeknek. 

] 

j YKA KÁROLY, 
tüntetése 

A kollégák akarata, elismerő ki-
a felsőházi tagsághoz juttatta Lyka 

Károlyt. Kitüntetésnek is lehet nevezni, de meg-
bízásnak is. Lyka Károly bizonyosan lelkiismerete 
szerint való feladatnak tekinti, hogy ott, ahol a 
születés, a hivatal és a pénz tekintélyei ülnek s dön-
tenek sorsunk felett, ő a művészet jogait védje. Bizony 
nehéz megbízatás a művészetek finomságai iránt 
kevéssé fogékony korban, melyben csak érdekeltségek 
és érdekek verekszenek. De Lykának, a finoman 
analizáló esztétikusnak érces hangja és nagyszerű 
organizáló ereje van. Szavával azt is meghódítja, 
aki csak kevéssé fogékony a szépség-kánonok iránt. 
Energiája pedig azokat is cselekvésre készteti, akik 
szívesen húzódnak el a munkaasztaltól. Egy férfiélet 
sikere és eredményes tevékenysége, a tanuja ennek. 
Ezt az életet Lyka a művészetnek szentelte, mint 
író, műtörténész, tanár, lapszerkesztő, főiskolai rektor, 
mindig és mindenben azt a nagy gondolatot szolgálva, 
melyet ő a reneszánsz óta a legnagyobb kulturális 
tényezőnek tart: a művészet szabadságának gon-
dolatét. Ezt az elvet ő soha és senki, még a divatos 
szólamok kedvéért sem hagyta cserben. Á tudás és 
a tanulás, az írás és a szókimondás szabadságával 
párosulva — ahogy azt Lyka még nehéz időkben 
is gyakorolta — valóban a legmagasabb eszménye 
ez egy megtépett világnak. Mindebből azután önként 
következik, amit egyébként Lyka minden esztétikai 
írása is hirdet, hogy nála a grand Art sohasem el-
szigetelt s büszkén sajátos korlátok közé vonult 
részlete az egyetemes kultúrának. Hanem szoros 
közelségben van az ipari és iparművészi törekvé-
sekkel is. Lykának tehát az egyetemes iparművészet 
jelenségei iránt éppen annyira megvan a fogékony-
sága, mint hazai iparművészetünk szellemi és gazda-
sági problémái iránt. S ezért azt, akit tanártársai 
bizalma, a képzőművészeti iskola óhaja küldött a 
felsőházba, úgy tekinthetjük ott. mint az egyetemes 
magyar művészi élet, tehát az iparművészeteknek 
is a képviselőjét. Szeretettel köszöntjük Lyka Károlyt, 
lapunknak nagyrabecsült munkatársát a törvényhozói 
méltóságban és megválasztásához éppoly természetes 
örömmel csatlakozik társulatunk, mint az egész ország 
művészi és műértő közvéleménye. 



r JUNGFER JÓZSEF KITÜNTETÉSE. Lapunk leg-
" utóbb megjelent számának lezárása után értesül-
tünk i p a r i é l e t ü n k egyik legrokonszenvesebb, 
nagyműveltségű és igen érdemes alakjának, Jungfer 
Józsefnek a kormányfőtanácsosi címmel való ki-
tüntetéséről s így akkor már nem emiékezhettünk meg 
erről a széles körökben nagy örömmel és megelégedes-
sel fogadott eseményről. Amidőn most krónikási 
kötelességünknek megfelelően mi is feljegyezzük e 
méltán megérdemelt kitüntetés tényét, tesszük ezt 
annál szívesebben, mert Jungfer József nem csupán 
mint a vasművesség terén hazánk első és legnagyobb 
gyárának egyik tulajdonosa és vezetője iparművészeti 
irányú vasművességünk fejlesztése érdekében igen 
érdemes munkásságot fejt ki, hanem mert különösen 
megbecsüljük ben ne az Orsz. M. IparművészetiTársulat 
törekvéseinek lelkes támogatóját és a Társulat volt 
igazgatóságának és mostani választmányának munkás 
és áldozatkész tagját. Sokat köszön neki az Országos 
Iparegyesület is, melyet az első Kézműipari Kiállítás 
sikeres rendezésével válságos időben súlyos bonyo-
dalmaktól menteltmeg. Hogy ez az egyesület őt köteles 
hálája és ragaszkodása jeléül az egyesület alelnöki 
székébe emelte, azt nemcsak etikai okokból, hanem 
jól felfogott saját érdekében is tette, mert vele 
erélyes, eszes és köztiszteletben álló vezetőt bizto-
sított magának. Közhasznú tevékenységet fejt ő ki 
több más egyesületben és intézményben is. Az ipari 
körök nagyrabecsülésüknek adták jelét azzal, hogy 
a legutóbb megtartott főrendiházi tagsági jelöléseknél 
az ipari érdekeltségek részéről választott póttagok 
egyik jelöltje Jungfer József. 

BESZÉLJÜNK A LAKÁSOKRÓL! idestova ásni 

fogják azoknak a házaknak alapjait, melyekben 
ötezer család fog pár hónap múlva elhelyezkedni. 
De még mindig csak ott tartunk, hogy a házak pénz-
ügyi, vállalkozói és téglaszállítási kérdései foglal-
koztatják a közvéleményt és igen kevés szó esik a 
lakókról. Azokról, akik száméra e házak lakást, 
otthont, sőt a boldogság egy piciny alkatrészét is 
fogják jelenteni. Ötezer család otthona milyen legyen, 
hogy emberséges, kényelmes, sőt bizonyos fokig 
ízléses is lehessen, — oly kérdés, mely megérdemel 
legalább is annyi szót, mint a téglakartell örökös 
hánytorgatésa. Mégis azt látjuk, hogy a társadalmat 
s az ő szócsövei: az újságokat ez a kérdés alig 
érdekli. De még a főváros vezetőköreiben sem talál-
juk meg a jövő nagy problémájának megoldására 
vonatkozó terveket. Pedig csöppet sem volna érdek-
telen tudni, hogy a lakások tervezésében minő szem-
pontokat fognak kidomborítani. Ma már a nagy-
városi bérlakásnak egész sereg frisskeletű reformja 
van: a meleggazdaság, a közös helyiségek, a vil-
lany és gáz, a porszívók stb. alkalmazására vonat-
kozólag. De magának a belső architektúrának is 
vannak célszerű szociális újításai. Hogy egyebet ne 
említsünk: a beépített szekrények rendszerével is 
sok szociális építkezésben értek el sikereket. Nagyobb 
tért, tisztább otthont s több kényelmet nyernek ezzel. 
A lakók költözködése is könnyebbé vélik, de egy-
úttal az a lehetőség is megvan, hogy a legigénytele-
nebb bútorok megtakarításával annál több gondot 
és p é n z t á l d o z h a t n a k egyéb bútorok beszer-
zésére. Ez és még számos belső építészeti kérdés 
vár itt tisztázásra. A főváros dolga és az érdekelt 
építtetők dolga, hogy a problémák megoldására pályá-
zatokat írjanak ki s így is megérleljék azt a gon-
dolatot, mely minálunk tizenöt éve pihen : a jó lakás 
kultúrájának részletkérdéseit. 

KOZMA LAJOS két épületéről hoz most fényképet 
a Magyar Iparművészet s — tudtommal — ez 

az első alkalom, hogy ebben a lapban valaki az 
építész Kozmáról beszéljen. Ami nem jelenti azt, 
hogy Kozma Lajosban az építészt most én fedezzem 
fel, hisz minden munkájának épp az adja meg a súlyát, 
a karakterét, ahogy bennük mindig s elsősorban az 
építészetet hangsúlyozza ki. Grafikái, akár illusz-
trációira, akár szignetjeire gondolok, a maguk belső 
terén túl a könyv terével számolnak, nem önálló-
ságra törekednek, hanem szerves részei a könyvnek, 
a papír fehér lapjával, a betűkkel együtt akarnak 
hatni, mint a könyv épületéhez szorosan hozzátartozó, 
belőle kinövő ornamensek. Bútoraiban is legfontosabb 
az architektonikus szellem, tömör formáikkal ezt 
dokumentálják s könnyed vonalaikban sem iramlanak 
el soha tőle. Épületek, szigorúan struktúrásak, alulról, 
az alapzatból fejlődnek fel, legkisebb hajlásúk, 
kecses játékosságuk ezt a belső architektonikus 
ritmust viszi tovább : nem tűrnek külső díszt, hanem 
díszítményeiket belülről virágozzák ki. Lényegében 
nincs semmi különbség Kozma Lajos épületei és 
iparművészeti alkotásai között és hogy úgy mondjam, 
a lírájuk, a hangulatuk is ugyanaz. Egy bárok 
temperamentum szülöttei, nem a lázongó, magából 
kitörő, a maga formáit is szertehányó bároké, — 
benne ez a nyugtalanság játékos melódiává csende-
sedett, idillikussá lett, mint a népi barokban. (A 
bárok patetikus merészsége az ilyen népi megnyi-
latkozásaiban nem kevésbé merész marad, de máskép 
éli ki magát : az invenciók frisseségében, valami 
naiv színességben, az egyszerűt tarkával váltó 
ösztönös ornamentikában.) De Kozma művészeté-
nek barokszelleme nem a barokművészet stílus-
elemeinek a továbbvariálása ; egész művészi pályája 
szigorú szembenállás a történeti stílusok kultu-
szával, azzal a fajta iparművészkedéssel. mely 
a koldus eklekticizmuson túl nem kerül. Kozma 
művészetének különös értéke épp az, hogy ő a külön-
böző stílusok szelleméhez férkőzik hozzá, azt magá-
hoz hasonlítja s a magaalkotta stíluselemekből épít 
aztán. Ezért, ha empire, ha Louis XVI. bútort is tervez, 
az minden ízében mai bútor lesz és a maga mon-
danivalóját, azt épp, amit benne népien barok-
temperamentumúnak érzek, viszi bele ennek a bútor-
nak legkisebb szögellésébe, legfinomabb elhajlásába 
is. A maga stílusát csinálja. És azt fejleszti tovább 
mostani új épületeiben is. Reprodukcióban itt közölt 
gyomai házának homlokzatkiképzése a legszebb 
példa erre, ahogy a parasztházak igénytelen egyszerű-
ségét a beton-architektura monumentális egyszerű-
ségéig tudja fokozni s ugyanakkor hiánytalanul 
magát adja, a formáknak ama tiszta poézisében, 
amelyre csak keveseknél s azoknak is csak ritka 
munkáiban lehet találni. Komor András. 

C G Y KIRAKATMATYÓ KESERVEI. (Levél a szer-
J—1 kesztőhöz.) Kedves jó Szerkesztő úr, tessen már 
kiírni az újságjába, hogy micsoda csúfság esett meg 
rajtam. Itt állok instálom az Á d á m úr hímző-
boltjában. Ott is a világ szeme előtt, a kirakat kellős 
közepén és nem merek az emberek szemébe nézni 
a nagy szégyenkezéstől. Ügy történt a dolog, 
könyörgöm, hogy a bótos úr karácsonyra valami 
szép, valami fájntos, valami zaftos, valami szalon-
gulyásos látnivalót keresett a kirakatba, meglepetésül. 
Azt mondta, hadd lássanak egyszer már egy pamut-
boltban is valami szép magyarosat, pendelyeset, 
villogósat, árgyélusosat ezek a korzózó pesti dámák. 
Erre aztán kiemeltek egy porlepeít skatulyából 



engemet, szegény elfelejtett matyólányt. Mikor én 
feljöttem Pestre szolgálni, biztosan tudom, még nő 
voltam és ámbár posztóból volt a pofám, a lapickám, 
a csigolyám, meg minden egyéb testrészem, azért 
menyecskének ismert mindenki, még a hites uram 
ís. Már most tessék elképzelni, hogy mit míveltek 
énvelem. Előbb rám adtak egy szép olyan hejehujás 
pruszlikot, aki alatt csak úgy dagadt az önérzetem. 
Azt mondták, szalónmatyó leszek a Kígyó-utcában, 
igazi székesfővárosi matyónő. De akkor jött egy 
segéd úr, egy olyan kirakat segédfogalmazó úr és ő is 
elkezdett rajtam matyózni. Előbb rám adott egy 
legényinget, majd egy férfikötényt és azt mondta, 
ha mór matyó, akkor csöpögjön belőle az, hogy 
matyó és azzal helybenhagyott. Most ott állok a 
kirakatban. Méltóságos úr, tessen elhinni, igazán 
nem tudom, fiú vagyok-e vagy lány. Fönt csak 
meavolnék valahogy a lányságommal, de már arra 
lejjebb csak azt tudom, hogy semlegesnemű matyó 
vagyok. Igen szépen megkérném a méltóságos urat, 
ha megírná énnekem, hol is lakik az a Steinach 
nagyságos úr, aki a pesti álmatyókat szokta meg-
operálni, az olyan magamfajtájú szegény ártatlan 
matyókat, akiket csúffá tesznek ezek a huncut 
boltosok . . . — így szól a levél. De szomorú a 
dologban az, hogy nem valami csintalan tréfáról 
van szó, hanem való igaz, hogy egy délamerikai 
rendelésre ilyen maskara-tákolmányt küldtek a jó-
hiszemű megrendelőnek, aki nyilván eredeti matyó-
nőiviseletet akart kapni. 

A4AGYAR IPARMŰVÉSZEK ORSZ. EGYESÜLETE 
IVl megalakítása körül fáradozik a M. Kir. Ipar-
művészeti Iskolát végzett több iparművész. 1926 
december hó 5-én tartották meg sok érdeklődő jelen-
létében az új egyesület alakuló közgyűlését, amelyen 
elfogadták az alapszabálytervezetet s nyomban meg-
választották a tisztikart. Elnökké egyhangúan az 
iparművészeti iskola volt igazgatóját, Czakó Elemér 
dr.-t, ny. h. államtitkárt és a M. Kir. Tud. Egye-
temi Nyomda főigazgatóját választották meg, aki 
a választást el is fogadta. Az egyesület programm-
ját Csapó Heim József alelnök fejtette ki, aki célul 
elsősorban a gazdasági előnyök elérésére való szer. 
vezkedést tűzte ki, de emellett művészi feladatoknak 
az Egyesület által való teljesítését is szükségesek-
nek tartja. Szabályoztatni akarják még az ipar-
művész szó használatát, minthogy ennek használata 
ma még korlátozva nincs és a gombamódra szapo-
rodó kontárkodó sok áliparművész erkölcsi kárt okoz 
azoknak, akik sok évi fáradságos munka és tanul-
mány révén nevezik magukat iparművészeknek. 

ORBÁN ANTAL szobrászművész, a M. Kir Ipar-
művészeti Iskola jeles tanára keveset szerepel a 

nyilvánosság előtt, de annál szorgalmasabban dol-
gozik műtermében. A székely bércek szülötte, tehát 
született faragó; felsőbb művészi képzését a brüsz-
szeli akadémiának köszöni, ahol több nagy díjjal 
tüntették ki. Művei a Képzőművészeti Társulat kiál-
lításain is többször részesültek méltón megérdemelt 
számottevő kitüntetésekben. Üjabb alkotásainak 
egyike a békéscsabai templom részére készült 14 
domborműből álló kálvária-sorozat, amelyből e szá-
munkban 6 stációt mutatunk be. 

A PASZOMÁNYOK FELTÁMADÁSA. Az újabb 
bútorpórnázás nagyon kedvez a paszományok-

nak. A lakásberendezők tudatosan használják a 
sima szegélyek helyett a sokáig mellőzött paszomá-

nyokat és pedig azok minden fajtáját. Tehát a boj-
tok, a rojtok, a különféle csomózások igen sokféle-
képpen érvényesülnek ülőbútorokon,függönyök szélein 
s térítőkön egyaránt. Még a lámpák akasztásánál 
is szeretik igénybe venni a gazdag paszományt. 
Itt természetesen sok minden régies minta, amely 
nem elég szép, elesik, de így is érvényesül a jó 
kézművesség minden kvalitása. Elsősorban az anyag 
jósága, friss színe és a feldolgozás módja az, ami-
vel itt hatást lehet elérni. A bútor paszományának 
többnyire azonos színűnek kell lennie a bútor huza-
tóval, vagy legalább is meg kell azt közelítenie. 
Ezért azt a régi kényelmes módszert nem lehet 
kövelni, hogy a „jó és alkalmas paszományok" 
mintakollekciójából választ ki az iparos valamilyen 
szint. Ám a megfelelő paszományt ma már úgy-
szólván pár óra alatt akármelyik kis mester is 
szállítani tudja. Éppen nálunk e szépmultú iparnak 
még igen jeles műhelyei vannak. Csak éppen tervező-
művészeinknek kellene kissé szívesebben nyúlniok e 
visszatérő s külföldön nagyon felkarolt díszítőmódhoz. 

DR. HENNYEYNÉ, MÁRKUS ERZSI szentesi úri-
asszony már évek óta hazafias lelkesedéssel, önzet-

lenül fárad a csipkekészítés művészetének a nép asz-
szonyaival való megkedveltetése érdekében. Rajzolja 
a szebbnél szebb terveket s maga vezeti a csipke-
készítők munkáját. Raktáron mindig nagyo,bb készlet 
csipkét tart.de elfogad megrendeléseket is. Ujabban az 
Orsz.M. Iparművészeti Társulat állandó kiállításán lát-
hatók ezek az artisztikus hatású, nagy gonddal var-
rott tűcsipkék, amelyekből e számunkban mutatunk 
be néhány szemelvényt. Melegen ajánljuk a derék 
szentesi úriasszony csipkéit a választékosabb ízlésű 
közönség figyelmébe és pártfogásába. 

AMAGYAR SZAKLAPOK EGYESÜLETE, amely-
nek kötelékébe folyóiratunk is tartozik, folyó év 

január havában ünnepelte ügyvezető elnökének, 
Radványi László dr.-nak 30 éves szakírói és 20 éves 
szerkesztői jubileumát egy e célra egybehívott dísz-
közgyűlés és ünnepi lakoma keretében. Radványi 
nagy érdemeket szerzett a magyar szakirodalom szer-
vezése körül és ő szívós és bátor munkásságával 
erélyesen védi a szakirodalom erkölcsi és anyagi érde-
keit. Méltán szolgált rá tehát szakíró kollégáinak 
szeretetteljes meleg ünneplésére. Az egész szakiroda-
lom megbecsülését látjuk abban, hogy Radványi ünnep-
lésében a szakirodalom munkásain kívül a kormány, 
a székesfőváros, a kereskedelmi és iparkamara, az 
Ujságíróegyesületek és még sok más előkelő, tekin-
télyes testület is részt vett, sőt eljött az ünnepi 
bankettre a magyar újságírás ősz atyamestere, Rákosi 
Jenő is, aki lendületes beszédben méltatta az ünne-
peltnek és általában a hazai szakirodalomnak ér-
demeit. 

-yERVEZŐK ÉS ASZTALOSOK. Most, amikor a 
A tervezők sokat panaszkodnak nem eléggé mél-

tányolt bútorterveik miatt, az asztalosiparosok pedig 
művészi megoldásokat keresnek, nem lehet érdektelen, 
ha itt röviden ismertetjük annak a cikknek tartalmát, 
melyet a Magyar Iparművészet szerkesztője, Györgyi 
Kálmán írt az Asztalosmesterek Lapja karácsonyi 
számába. Györgyi cikke bevezetésében elmondja, 
hogy a régi magyar asztalosmesterek legkiválóbbja : 
Steindl Ferenc még maga tervezte az ő híressé vált 
biedermeier-bútorait. A hetvenes évek úgynevezett 
neo-renaissance-a idején az építészek kezdtek bútor-
terveket rajzolni s ekkor nehézkes építészeti formák 
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hatalmasodtak el a bútorokon. Később az a szokás 
jött divatba, hogy az asztalosmestereket mutatós, 
színes kézirajzokkal látták el (kiváltkép Bécsből 
eredő rajzokkal) s ha ez a rendelőnek megtetszett, 
akkor az asztalos meghozatta hozzá a részletrajzokat 
is, úgy dolgozta fel a tervet. De mér azidőben is 
előfordult, hogy a bútorgyárak és szövetkezetek külön 
tervező-rajzolókat tartottak. Az iparművészeti iskolá-
ból kikerült lakásberendezők sorsa ilyformán elég 
mostoha lett: vagy építészeti irodákban helyezkedtek 
el, vagy — a legjobbak közülök — kivándorolni 
kényszerültek. Ujabban egy kicsit itthon is javult 
a helyzet, mert van már olyan tervezőiroda, melyet 
állandóan foglalkoztat a maga asztalos klientúrája. 
De azért még messze vagyunk attól, hogy meg volna 
a kölcsönös harmónia. Az asztalosmesterek a terve-
zőknek a technikai járatlanságot vetik szemükre. 
A tervezők viszont arról panaszkodnak, hogy eladott 
berendezőterveiket csak egyszer fizetik meg jól-
rosszul, de azután sokszor használják fel új s új 
rendeléseknél. A kérdés helyes megoldása csak az 
lehet, ha a bútortervező is, éppúgy, mint az író, 
zeneszerző stb. eladott példányok után kap méltányos 
tiszteletdíjat. 

A FEHÉRNEMÜS-SZEKRÉNY. Az új életszokások 
új lakáskultúrát teremtenek s az új erkölcsök 

új bútordarabokat. A mai polgári lakás tervezője 
egészen más életelveket tart szem előtt, mint még 
tíz-tizenöt évvel ezelőtt is szokásos volt. A külön 
hálószoba megteremtette a külön bútorokat és így 
az a szokás is megszűnt, hogy egy szekrénypárt 
egyformára kell készíteni. A férfiszoba fehérneműs-
szekrénye tehát lényegében a férfias egyszerűség és 
kényelem kifejezője, míg az asszonyé egy büszkén 
felfelé ívelő és kacér formákban tetszelgő kis 
templomocska. A férfi fehérneműs-szekrénye nem 
más, mint egy széles, csaknem négyzetes alakú nagy 
láda, mely négy karcsú lábon áll. A nőé inkább 
sokfiókos chemisette, vagy barokos vitrinforma, amely 
kívül is sejteti, hogy benne könnyű selymek és 
batisztok vannak elraktározva. A férfi fehérneműs-
szekrényén legfontosabb a jó rekeszbeosztás, tolható 
polc, zajtalanul gördülő fiók, mely egy kissé az utazó-
bőröndök józanságára emlékeztet. Az asszonyéban 
a festői hatásosság, a szeszélyes beosztás, a lágy 
anyagok kirakatszerű érvényesítése a vezetőszempont. 
A férfi fehérneműs-szekrénye okos bútordarab. A 
nőé csupa parfűmös meglepetés. 

AFORUM mozgószínház tervezőinek kérésére közöl 
jük. hogy a színházberendezés munkáiban 

közreműködtek: a Győri Faipari és Fakereskedelmi 
Rt., Kressalek és Patyi asztalosmesterek, Bodonyi 
Jenő" kárpitos, Steiner és Szimper szobafestők és 
mázolok, Krisztián Sándor szobrász és az A. E. G. 
Unió Magyar Villamossági Rt. 

S Z A K I R O D A L O M 
A MŰVÉSZET TÖRTÉNETE. (írták: B a r á t - É b e r -

Takács. Világirodalom kiadása.) Az ember ren-
desen bizonyos szorongó érzéssel nyúl azok után az 
„enciklopédikus" munkák után, melyekkel mostan-
ság kiadóink a könyvpiacot elárasztják. A „díszmű" 
már békeidőben sem tartozott az irodalom s a tudo-
mány nyereségszámlájára. Ma pedig egyenesen a 

társadalom oly rétegei számára készül, melyek kriti-
kátlanul s úgyszólván csak testsúly és felöltő szerint 
mérlegelik a könyvet. A művészet történetét abban 
a szélességben összefoglalni, ahogy azt a most meg-
jelent kötet szerzői teszik, igen nehéz feladat, mikor 
az ívszám oly aránytalanul korlátozva van. De Éber 
László rutinos szerkesztő, aki ily nehézségeket ügye-
sen küzd le. Az övé a testes kötet munkájának 
oroszlánrésze: mindaz, ami Európa elmúlt évszázadai-
nak művészettörténetére vonatkozik, az ő tollából 
került ki. Természetesen a tudományos alaposság, 
amely Ébernek legfőbb erőssége, itt csak a dolgok 
felett csillanhatott meg, maga a tárgyalás módja, a 
futólépésben történő előadás nemcsak ezt, de még 
az esztétikai jellemzést sem engedte meg sokhelyütt. 
De azért mindenütt látszik munkáján, hogy egy igen 
nagytudású, szellemtörténetileg iskolázott s a mű-
vészet minden nyilvánulását finoman megérző mű-
történész szól hozzánk, akinek sok mondanivalója 
— lehet e témákról. A tér hiánya különösen a 
modern művészetet („A középosztály művészeté"-
nek nevezi Éber) tárgyaló fejezetben válik érez-
hetővé, ahol igen jelentős művészeknek még az a 
tíz sor sem jut, amely egy kézilexikonban is osztály-
részük volna. De Ébernek minden ítélete értékes, 
mert nagy művészeti tudása, biztos ítélete a pársoros 
jellemzésben is gondolkozásra késztő anyagot ad. 
Az ókori és az ősművészeti kérdéseket Barát Béla, 
a kelet művészetét Takács Zoltán tárgyalja a vaskos 
kötetben, mely gazdagon (részben színesen) van 
illusztrálva és finom papirosra nyomtatva. 

CTE1N JÁNOS: MŰVÉSZETI BONCTAN. Kókai 
^ Lajos kiadása. Aligha csalódunk, ha azt állítjuk, 
hogy boldogult nagy művészünk, Székely Bertalan 
volt az első magyar, aki rendszeres művészeti bonc-
tan anyagát gyűjtötte egybe. Sajnos, ez a nagyon 
becses mű csak egyetlen egy példányban van meg 
teljes egészében. Bonctani előadásaihoz nagyméretű, 
felfüggeszthető falimintákra volt szüksége a nagy 
mesternek s ezeket rajzolta ő meg és tanítványai 
szabad óráikban lerajzolták az egész sorozatot, de 
sokszorosításukra sohasem került sor. Stein János 
rendszere nagyjában megegyezik Székelyével. Az 
emberi csontvázat, az ízomrétegeket, majd a teljes 
emberi alakot, metszeteit, arányait és a legjellemzőbb 
mozdulatait mutatja be lelkiismeretesen készült, 
tanulságos rajzokban s ezzel igen becses segédesz-
közt adott azok kezébe, kik figurális rajzzal fog-
lalkoznak. Stein János az Orsz. M. Kir. Iparművé-
szeti Iskolán tanítja a festészeti bonctant s így 
elsősorban tanítványainak szánta a most megjelent 
művét. De bizonyára vannak még sokan, kik öröm-
mel fogadják gonddal megszerkesztett, hasznos művét. 

BE N E D E K K A T A GYERMEKKÉPESKÖNYVEI 

kellemesen lepték meg a gyermekeik részére 
alkalmas karácsonyi ajándékokat kereső szülőket és 
sok derült és boldog órát szereztek a kicsinyeknek. 
Részben mulatságos, tréfás versikéket illusztrált élénk 
színekkel Benedek Kata, részben pedig elmésen 
megrajzolt kivágható alakokkal, állatokkal, házakkal, 
játékokkal stb.-vel töltötte meg könyvecskéinek lap-
jait, magyarázatot fűzve hozzá, hogy miként kell a 
kivágott figurákból felállítható és tetszés szerint csopor-
tosítható játékokat készíteni. íme, a magyar grafiká-
nak egy eddig eléggé ki nem aknázott hálás terré-
numa, melyet eddig úgyszólván ellenszegülés nélkül 
engedtünk át a külföld nem éppen legjava idetartozó 
kiadványai beözönlésének. A „Tündérvásár" című 

M a g y a r Iparművészei . 1927 



kiadóvállalatnak gratulálni lehet nemcsak ahhoz, hogy 
ezeknek a tetszetős és olcsó könyveknek közzébocsá-
tásával némi gátat vet az idegen ilyen művek be-
hozatalának és az idegen munkák silány másolatai 
elterjedésének, hanem mert Benedek Katában olyan 
értékes és megértő munkatársra talált, aki éles szem-
mel figyeli és ismeri a gyermek lelkét és akiben az 
alapos rajzos készség tréfára hajló derült kedéllyel 
egyesül. 

AK É Z I S Z Ö V É S , háziiparosok, kézműiparosok, 
kereskedők és szövőiskolák részére írta Thierring 

Oszkár dr. Az Athenaeum kiadása. A textiliparnak 
oly hosszú időn át elhanyagolt magyar irodalma 
újabban két értékes művel gyarapodott. Schober 
Józsefnek a „Selyem és feldolgozása" című könyvét 
lapunk 1926. évfolyamában ismertettük. Most a hazai 
textilipari szakférfiak legkiválóbbjainak egyike, Thier-
ring Oszkár dr. műegyetemi tanár, a volt késmárki 
szövőiskola hajdani igazgatója a kéziszövésről írt 
kézikönyvet, amely a szövetek készítését, szerkezetét, 
elemzését és számítását ismerteti. A tudós techno-
lógus alapos szakképzettsége és a tanár pedagógiai 
tapasztalatai nyilvánulnak ebben a magvas rövidség-
gel megírt könyvben, mely az olvasónak rajzban 
bemutatja és szóval megmagyarázza a szövőgépe-
ket, a kötéstant, az elemzést, a szövet órának ki-
számítását és a szövetekre vonatkozó kereskedelmi 
elnevezéseket. A szövéssel és a szövetekkel foglal-
kozók, valamint a textilipar iránt érdeklődök hasznos 
ismereteket meríthetnek Thierring könyvéből. 

A PERZSASZŐNYEG HÁZI KÉSZÍTÉSE. írta Dóczi 
Pál, a Manus r.-t igazgatója. A háború alatt 

megbénult forgalom, majd pedig a valutaromlás 
miatt szükségessé vált szigorú behozatali korlátozá-
sok miatt gombamódjára alakultak nálunk a szőnyeg-
készítő vállalatok és műhelyek és sok elszegényedett 
úrinő és még több munkásnő tisztességes keresethez 
jutott. Amióta enyhültek a behozatali tilalmak, szá-
muk ugyan megcsappant, de még mindig vannak 
elegen, akik a háziiparnak ezt a nemes ágét műve-
lik vagy a hozzávaló készséget megtanulni akarják. 
Ezeknek akar kezére járni Dóczi Pálnak most meg-
jelent könyve, melybenő 15éves gyakorlat közbenszer-
zett ismereteit és tapasztalatait közli és könnyen érthető 
népszerű módon elmagyarázza az (csomózott) ú. n. 
f. ̂ rzsaszőnyegek készítéséhez szükséges tudnivaló-
kat. De nemcsak a technikai eljárásokat és fogásokat 
írja le, hanem ismerteti az anyagokat és a költség-
vetési számításokat is. A magyarázatokat sok jó 
rajz kíséri, úgyhogy a figyelmes olvasó e köny-
vecske révén meg is tanulhatja a csomózás műve-
letét, a szövőszék felszerelésének módját, a hibák 
javításét, szóval mindazt, ami a szőnyegkészitéshez 
szükséges. A csinos könyvecske a Manus r.-t.-nól 
szerezhető be. 

KÖNYV A LAKÁSKULTÚRÁRÓL. Felcsigázott 
várakozással lapozgattunk az Alexander K o c h 

(Darmstadl) kiadósóban megjelenő Innen-Dekoration 
most lezárult XXX11. évfolyamának „Das behagliche 
Heim" cím alatt megjelent vaskos kötetében. De nem 
csalatkoztunk. Ötszáznál több kép és hosszú sora 
a bár rövidre fogott, de magas színvonalú cikkeknek 
oly gyönyörködtető, tanulságos és gazdag anyagot 
tárnak elénk, aminőhöz hasonlót más kiadvány alig 
nyújthat. A lakósművészetnek valóságos encyklo-
pédiája ez a könyv, amely a művészi otthon fontos 
kérdésével emberi, művészi és szellemi szempontból 

egyaránt nagy hozzáértéssel és meleg szerelettel 
foglalkozik és ezért magasan föléje emelkedik a 
szorosan vett száraz szakszerűségszintjén. Azépületbe 
foglalt térnek művészi alakítása és berendezése a 
műnek fő témája. Csodásan gazdag sokfélesége a 
művészi képzeleterőnek és ötletességnek nyilvánul 
meg ezeken a lapokon. Elegáns kávéházak és boltok, 
hosszú sora a minden igénynek megfelelő lakó-
szobáknak, a mai szükséglethez igazodó, sztrény 
egyszobás otlhontólföl az előkelő viliókig éspalotákig, 
a lakókonyhótól a pompás termekig, vesztibülökig, 
egész skálája a lakásberendezés lehetőségeinek bon-
takozik ki előttünk. Szállodák, klubtermek, nyaralók 
és díszes yachtok, kertek, erkélyek mel'ett egyes 
berendezési tárgyak sokféleségét látjuk, ú. m.: búto-
rokat, világítótesteket, függönyöket, intarziákat, az 
agyagművesség és a kisplasztika kiváló alkotásait. 
A legjelesebb német lakásművészek társaságában, 
mintPfeiffer, Breuhaus.Tessenow.Bertsch, Mrtzendorf 
stb., a vezetőknek elismert angol és amerikai mesterek is 
szerepelnek, sőt magyar névre is akadunk, a Kozma 
Lajoséra, ki mór évek óta nemzetközi értelemben 
vett „jó márka" számba megy. Kétségtelen, hogy 
elsősorban a szakembernek nyújt ösztönzést és 
tanulságot Koch könyve, de éppúgy meríthet okulást 
és élvezetet minden művelt ember, aki szereti a 
szépet és közvetlen környezetét szépen és jól akarja 
berendezni. — A díszes vászonkötésbe foglalt könyv 
ára 36 márka. 

AZ INNEN-DEKORATIONc.magas színvonalúdarm-
stadti folyóiratnak prospektusát mellékeljük jelen 

számunkhoz és újból felhívjuk olvasóink figyel-
mét Alexander Kochnak kiváló szakértelemmel és 
ízléssel szerkesztett lapjára, melynek vezetőszerepe 
van a német lakásművészetben, de hatása messze 
Németország határain túl is terjed. 

T'íJ ÉPÍTKEZÉS - ÚJ LAKÁSOK. Németország is 
az anyagi és szellemi vértezettség teljességével 

várja az új építkezések megindulását. Mint nálunk, 
úgy ott is szemmellátható a készülődés az új lakás-
berendezkedésre. Ez a gondolat inspirálta az „Innen-
dekoration" ez évi első számának egész foglalatját. 
A szerkesztő, a kitűnő Koch Alexander minden 
szövegoldalt, minden képet, mely a gazdag füzetet 
tarkítja, a vezetőgondolatnak szánt. A ház és a tér, 
a bérház és a kislakás összes vezetőproblémái fel-
merülnek itt és a mai ember életformáinak, egyéni-
sége kibontakozósónak összes építészeti s lakós-
feltételei tárgyalásra kerülnek. Koch nem a meg-
csontosodott elméletek embere a haladás vágyában, 
a folyton újat akaró német városi életben ő az ízlés-
nek okos, de nem konzervatív képviselője. Szépség 
mindenekfelett a kis- és nagyember, a szegény és 
gazdag életében, ez az ő kánonja. Az Innendekoration 
ennek a gyakorlati megvalósítására nyújt tanácsokat. 
Építésznek, építtetőnek, mesterembernek és tervezőnek 
egyaránt. De talán egyetlen füzete sem volt még 
eddig oly egységes ésaprogrammban oly következetes, 
mint ez a mostani. Az értekezések, tanulmányok 
tömegében ötvennél több illusztráció és négy színes 
kép adja a szemléltető anyagot. De a hírek, be-
számolók és a német bútoripar gazdasági kérdéseit 
megvilágító cikkek egész sora is csatlakozik a füzet 
tartalmához. Az iparosnak és laikusnak is nagyon 
hasznos havi folyóiratra negyedévi hat márkóval 
lehet előfizetni. 



ANÉMET FORMA PÉLDÁI. (Die Blauen Bücher 
két kötete.) Kevés nsmst gyűjteményes munka 

van, melyet oly szerencsés kézzel szerkesztenének, 
mint az olcsó, pompásan illusztrált kék-könyvek 
sorozata. Most az a régi, még a békeidőkből való 
sorozat egy kedvesebb, tetszetősebb formára tért át, 
a kis-oktávalakra és már ebben a változott méretben 
jelent meg legújabb két kis kötete. Az egyik Max 
Sauerlandt: WerkFormen deutscher Kunst c. mun-
kája. A másik Kari Simon: Figürliches Kunstgerat-je. 
Mind a kettő a német történelmi mult kitűnő példáinak 
gyűjteménye, oly múzeumi daraboké, melyek eddig 
alig voltak ismeretesek. Ragyogó sorozat mind a 
kettő. Sauerlandt könyve 
s z é l e s e b b k ö r ű : a német 
kézművesipar legfontosabb 
ágait felöleli, az építést, a 
lakást, a fém-, a kerámiai, 
az üveg-, a kályhás- és 
a bútorosmunkákat s általá-
ban az apró tárgyak művé-
szetét. Az egész német ipar-
művészet legszebb darabjai 
helyet foglalnak benne s a 
fősúlyt a formai szépségre 
veti. Az ornamentika csak 
másodsorban jön tekintetbe. 
Sauerlandt eddig inkább a 
német parasztművészet régi 
termékeinek bemutatásával 
tette ismertté nevét. Most 
azt a pompás formaérzéket, 
szerszám- és anyag smere-
tet, melyet eddig a népies 
eredetű tárgyakon tett szem-
lélhetővé, a régi mester-
emberek alkotásain állítja 
elénk. Ennek a kötetnek 
mintegy folytatása a Simon 
k ö n y v e c s k é j e , mely a 
plasztikailagmintázotthasz-
nálati tárgyakat mutatja be 
a német múltból. Tehát 
épületrészeket, evőeszközö-
ket, lámpákat, korsókat, 
sótartókat, címerhordozó-
kat, lószerszámokat stb., 
amelyeken névtelen szob-
rászok kezeügyességét csodálhatjuk meg a leg-
különfélébb anyagokon. Csodálattal, csaknem el-
ragadtatással forgattuk ezt a könyvecskét. Olyan 
tökéletes formakifejező erő, olyan átszellemült anyag-
tisztelet van a tárgyakon, hogy a mának legkitűnőbb 
kisplasztikusai is csak tanulhatnak belőle. Azt a 
primitív érzületközösséget, mely a román és korai 
gót formaművészetet eggyéforrasztja az architektú-
rával s a naiv, antropomorf istenábrázolással, semmi 
sem fejezi ki szebben ezeknél a használati tárgyak-
nál, melyeket mindig az isteni kultúra ihlet meg, de 
mindig a szerkesztő, alkotó s építőgondolat alá-
zatos szolgálata formál ki. Az expresszionizmus 
úgyszólván divatiránnyá tette a régi naiv művészi 
kultúrák lelkét. Itt a fémműves, a csontfaragó, 
a bronzöntő, az üvegfúvó s az ötvös a ravaszul 
egyszerű s hívő mesteremberek minden névtelen 
alkotását szemügyre veheti. Nincs az újabb iro-
dalomban olyan könyv, melyből a mai, modern 
iparművész ennyit tanulhatna s még hozzá ily 
olcsón megszerezhetné, mint ez a két pompás 
könyvecske. 

» iparrr 
j olcsó 
I könyi 

BOSSERT, H. TH. VOLKSKUNST IN EURÓPA. 
Nahezu 2100 Beispiele unter besonderer Berück-

sichtigung der Ornamentik auf 132 Tafeln darunter 
103 in mehrfarbiger originalgetreuer Wiedergabe 
ausgewáhlt und mit Erláuterungen verseken. Berlin, 
Ernst Wasmuth, 1926. Bossertnek az európai nép-
művészetről szóló most megjelent műve bizonyos 
értelemben az 1924-ben „Das Ornament" cím alatt 
magjelent alapvető munkájának a kiegészítése. Nem a 
kritika és a közönség elismerése, mellyel ezt a művet 
fogadta, indította szerzőt az európai népművészetet 
tárgyaló munkájának megírására, hanem az a körül-
mény, hogy a szerző a népművészet produktumaiban 

rejlő nagy művészi értéket 
felismerte s alkalmasaknak 
találta arra, hogy azok az 
újabb műalkotásokra t e r -
m é k e n y í t ő l e g hassanak. 
Európa népművészetének 
egyes részletkérdéseivel 
több mű foglalkozik, a meg-
jelent publikációk azonban 
csak egyes országok, vidé-
kek népművészetét tárgyal-
ják. Európa nagy és a nép-
művészetre nézve f o n t o s 
részei — Görögország, Bul-
gária, Szerbia, Spanyolor-
szág, Anglia, Franciaország 
népművészete—eddig nem 
részesültek behatóbb tár-
gyalásban, noha a népmű-
vészet ezekben az országok-
ban is jelentősebb terméke-
ket produkált. Az eddig meg-
jelent publikációknak nagy-
része egyszínű ábrázolás-
ban mutatja be a tárgyakat s 
ezáltal a népművészet egy 
lényeges kelléke, a díszít-
mény, csak t ö k é l e t l e n ü l 
jut mindenütt kifejezésre. 
Szerző egy kötetben akarta 
Európa népművészetét be-
hatóan tárgyalni, de ezt a 
szándékét még akkor sem 
tudta volna megvalósítani, 
ha az anyagot redukálja s 

az építészetet és a viseletet, a népművészetnek ezt a 
két fontos ágát figyelmenkívül hagyja. így kénytelen 
volt az anyag nagyrészét visszatartani s kilátásba 
helyezi, hogy azt, ha a viszonyok megengedik, még 
egy külön kötetben fogja bemutatni, mely az egyes 
népek, vidékek és országok népművészeti alkotásai-
ról nyert képet kikerekíteni és tökéletesíteni lesz 
hivatva. Európa egyes országainak népművészete 
iránt az érdeklődés későn ébredt fel, legtöbbnyire 
csak akkor, mikor az majdnem kiveszőfélben volt. 
A folklorisztikus vizsgálódásokkal karöltve a nép-
művészet búvárlói a XIX. század óta a népipar 
termékeit is vizsgálódásuk körébe vonták. A XIX. 
század végefelé fedezték fel a kezdetben lenézett 
népművészet értékét és becsét a művészettörténelem 
szempontjából. Az érdeklődést szélesebb körben a 
népművészeti tárgyakból rendezett nagy nemzetközi 
és kisebb országos kiállítások keltették. Az egyszer 
fölkeltett érdeklődést a népművészeti múzeumok 
állandó kiállításokkal igyekeztek megerősíteni és 
mélyíteni. A népművészeti tárgyak eladására üzlet-
helyiségek, árúházak létesültek. Az itt eladásra kerülő 
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térgyak azonban már nem voltak a régi értelemben 
vett népművészeti alkotások, hanem iparművészek-
nek s másoknak a művei, melyek rendelésre készül-
tek s már a mindennapi ízlésnek voltak alávetve, 
de azért elég sok csodálni való akadt a kimerít-
hetetlen motívumok gazdagsága és a formák pom-
pás változatai folytán. A valódi beccsel bíró nép-
művészeti tárgyak nagyrésze a régiségkereskedők 
tulajdonába kerültek. A vidéki emberek, a parasztok 
régi ládáikat, székeiket, házieszközeiket, öröklött 
ékszereiket, szövött vagy hímzett kendőiket szívesen 
adták el. Örültek, hogy a régi dolgokon túladhattak 
s azok árából újat vehettek. Mikor azután a paraszt-
ság a kereskedők árai és jóakaratú városi emberek 
felvilágosítása folytán tudatára ébredt, hogy milyen 
értéket képvisel a parasztház is berendezésével, házi-
eszközeivel, festményeivel, hímzéseivel, mikor régi 
tárgyaikat magasabbra kezdték taksálni, sőt azokat 
el sem adták, akkor mér késő volt. Pótolhatatlan 
érték volt képviselve a népművészet tárgyaiban, 
melyet már most szét vannak szórva a világon, nem 
tudjuk készítőik nevét, nem tudjuk, milyen alkalom-
ból készültek, milyen történeti hátterük van. A hagyo-
mány mindenkorra szétfoszlott s ezek a népművészet 
haldoklását jelenti. Ma a szakértők és a múzeumok 
vannak hivatva arra, hogy a népművészet alkotá-
sait kiválogassák, összegyűjtsék s rendszeres gyűj-
teményekben összefoglalva elénk tárják. Oly múzeu-
mok, melyek az egész európai népművészetre terjed-
nek ki, ma még nincsenek, de reményünk van, hogy 
a szellemi együttműködés nemzetközi bizottsága a 
népszövetség fenhatósága alatt ennek a múzeumi 
kérdésnek különös figyelmet szentel és egy nép-
művészeti nemzetközi konresszust hív majd össze, 
melyen valószínűleg sok homályos kérdést fog tisz-
tázódni s nincs kizárva, hogy egy népszövetségi 
múzeum felállítását és berendezését határozzák el, 
ahol Európa minden országa egy reprezentatív gyűj-
teménnyel képviselteti magát. Miután az európai 
népművészettel foglalkozók eddig csak áldozatok-
kal és fáradsággal tanulmányozhatták a megkívánt 
anyagot az egyes országokban, egy ilyen múzeum-
nak a létesítése annál is inkább kívánatos volna, 
mert az eddig létező s az egész európai népművé-
szetre kiterjedő három európai múzeum — a párisi 
Trocadéro, a hamburgi néprajzi és a római missio-
múzeum — nem nyújt elég tiszta képet ezen sok-
oldalú művészet lényegéről és jellegéről. Amíg a 
népszövetségi múzeum létesül, Bossert könyve van 
hivatva a kutatóknak segítségére lenni, akik az 
abból merített tanulságokat egyes országos múzeu-
mok látogatása által bővíthetik. Bossert szorosan 
csak a népművészetre terjeszkedik ki. A képző-
művészeteket, a zenét, a táncot, az irodalmat figyel-
men kívül hagyja, hasonlóképpen nem foglalkozik a 
házak és kertek architektonikus alakításával, a fal-
vak alaprajzi képzésével. Szerző az eredeti, népies 
ékítménnyel és az azzal díszített tárgyakkal foglal-
kozik. Mindenféle bútorokat, lakberendezéseket, 
használati eszközöket, edényeket, szőnyegeket, kosa-
rakat, textiltárgyakat, szöveteket, hímzéseket, csip-
kéket, ékszereket, bőrmunkákat és sok egyebet ter-
mészetes színben mutat be. Bő leírás és a felsorolt 
gazdag irodalom lehetővé teszik a kutatóknak, hogy 
közelebbről tájékozódást nyerjenek az egyes tárgyakról 
és speciális kutatásokat végezhessenek. Bossert fárad-
ságot nem ismerve, beutazta Európa mindazon városait, 
ahol fontosabb népművészeti gyűjtemények vannak, 
így Athént, Sarajevot, Zagrebet, Budapestet, Prágát, 
Wient, Münchent, Stuttgartot, Freiburgot, Karlsruhet, 

Drezdent, Hamburgot, Königsberget, S. Gallent, 
Zürichet, Baselt, Rómát, Tivolit, Palermot, Madridot, 
Lissabont, Párist, Varsót, Moszkvát, Kopenhágát, 
Stockholmot, Oslot, Helsingforsot, Londont etc. Az 
ábrázolt 2100 tárgyat röviden irja le. Maguk az 
ábrázolások úgyszólván fölöslegessé teszik a leírást. 
Szerző az adatokat a múzeumi leltárakból vette s 
saját kutatásainak eredményeiből. A dátumok gyak-
ran csak megközelítő értékűek. A tárgyak szárma-
zásának a helye nem mindig azonos azok készíté-
sének helyével. Keramikai tárgyak, üveg-, fémmun-
kák, szőnyegek mindenkor kedvelt kereskedelmi 
cikkek voltak s messziről származhattak. A készítési 
helyeket a kutatás mai állásánál nem lehetett mindig 
pontosan meghatározni s sokszor a származási hely-
lyel kellett megelégedni. A tárgyak leírása után fel-
sorolja a datált darabokat, a tárgymutató és geo-
gráfiai névmutató után közli az irodalmi műveket s 
végül országok szerint a táblák jegyzékét. Sz. L. 

LÁMPÁK. A Deutsche Kunst und Dekoration egyik 
J legutóbbi számában egész sor modern s ízléses 

lámpát vonultat fel képekben. Vannak köztük csillá-
rok, falikarok, gyertyás asztali lámpák, mennyezet-
világítók s íróasztalra valók. Vannak berlini fém-
lámpák (jórészt Breuhaus tervei nyomán) és bécsi 
kerámiai lámpák (a tehetséges Wally Wieselthier 
munkái). De bármelyiket nézzük : finom és ízléses. 
A fémlámpák kecses könnyűséggel konstruálva: 
egy-egy ágat, leveles gallyat, vagy széles ernyőt jel-
képezve s mindig egy olyan fénytechnikát tartva 
szem előtt, mely a szobán végigömölve, kellemes 
sziluett-hatásokat váltson ki a tárgyakból. Mindenféle 
fénnyel és alkalommal számot vet, a higanygáz-
lómpóval éppúgy, mint a puszta gyertyák lobogásával. 
A bécsi keramikusnő lámpáin más törekvést látunk. 
Kedves népies figurákat, kerámiai groteszkeket, 
melyek különleges helyiségek (hall, lépcsőház) eleven 
díszeiül is szolgálhatnak. S mindezekről eszünkbe 
jut, milyen nehéz a helyzete nálunk a.szobaberen-
dezőnek, mikor jó világítótesteket keres. Üzleteinkben 
alig találni mást, mint kész sablonokat, unos-untalan 
látható modelleket. S ha még szépek és jók volnának. 
De többnyire a fém rettenJő súlyával, vagy a cifra-
ságok özönével hivalkodó lámpák ezek. Pedig a mi 
kitűnő lámpagyárosaink bizonyosan szívesen való-
sítanának meg egyéni és mégis tetszetős terveket. 
A német lámpa iparművészeti ereje az egyszerű 
formában, a réz, az üveg, a selyem szinte geo-
metriai formában való kialakításában van. Minálunk 
a lámpa komor és nehéz építmény, mely vagy 
stílusok emlékeit, vagy a szecesszió virágait hordja 
karjain. Egy kis figyelmet szeretnénk a lámpa for-
májára, szépségére terelni, csak tizedrészannyit, 
amennyit a világítótechnikák tökéletesítésére fordíta-
nak a gyárosok. 

AFRANCIA KOSZTÜM TÖRTÉNETE. Ez a kis 
könyv, mely a Hachette-cég olcsó, tudomány-

terjesztő füzetei közt, az Encyclopédie par l'usage-
ban jelent meg André Blum tollából, a világ leg-
olcsóbb kosztümtörténete. A két és félfrankos füzet 
mégis felöleli ezer év francia divatjót. De míg a gall 
harcosok öltözködési módjót inkább reliefplasztikákon 
és szobrokon mutatja meg, a későbbi századokat 
mér a régi könyvek, metszetek, majd divat-
almanachok gazdag illusztrációs anyagén vonultatja 
fel. Tanúi vagyunk a királyok és fejedelmi nők ruha-
divatja folytonos változásainak, de csaknem mindig 
a társaséletből is kapunk egy darabot. Igazán érde-
kessé ott válik a francia viselettörténet, mikor a 



tizenhetedik században a francia udvar magához 
vonzza az olasz művészeket, színjátszókat s a nagy 
kalandorokat és egyszerre Páris válik az egész világ 
divatjának irányítójává. Ez a kis füzet persze nem 
mélyed bele a történelmi háttér erkölcseinek meg-
rajzolásába. De a férfi és női viselet minden jelleg-
zetes változását elsorolja. S ezzel kapcsolatosan az 
arc- és hajápolás változó formáit és a híressé vélt 
parókák divatjait is bemutatja. Legérdekesebb azok-
ban a részletekben, melyekben a francia forradalom 
merveilleuseinek és társaiknak divatbolondságait 
sorolja fel. Másik érdekes részlete az, amelyben a 
hozzánk közeleső arszlánok, dandyk és a second 
empire krinolinos nőinek divattitkait árulja el. A 
modern divathullámok taglalásába már nem bocsát-
kozik. Erészben beéri a párisi divatszabók ön-
hittségének jellemzésével. „Én nagy művész vagyok, 
— mondja a divatdiktátor, — az én kezemben van-
nak Delacroix színei és én komponálok. Egy toalett 
felér egy képpel. A művészet istentől van, a polgár 
pedig arra való, hogy parancsainkat teljesítse." A 
füzetet mindenkinek figyelmébe ajánljuk, aki gyors 
és mégis körültekintő képet akar kapni a viseletek 
történetéről. 

S Z A K O K T A T Á S 
ADESSAUl BAUHAUS. Tudvalevő, hogy a Gropius 

Walter vezetése alatt álló weimari Bauhaus 
pár évvel ezelőtt Dessauba vándorolt. Az ottani 
hatóságok előzékenysége ezt a legmodernebb szellemű 
iparművészeti iskolát igen kedvező helyzetbe juttatta. 
Valóságos kísérleti teleppé változtak át az iskola 
tanműhelyei. A legegyszerűbb háztartási szerek ké-
szítésétől egész a házépítésig mindent megtanulnak 
ott a növendékek, még pedig művészeti és technikai 
készséget egyaránt. A „laboratóriumok"-nak nevezett 
műhelyekben elsősorban olyan modellek készítésével 
foglalkoznak, melyek tömeggyártásra alkalmasak, 
minthogy az iskola főleg a gépi úton előállítható 
tömegcikkek s építőalkatrészek segítségével akarja 
a lakóház tipizálásának kérdését elősegíteni. Minden 
tárgynak, amely az iskolából kikerül, érettnek kell 
lennie arra, hogy sokszorosítsák. Az iskola belső 
kiépítésével párhuzamosan haladnak a szükséges 
műhely- és lakótelep-építkezések is. Egy nagy mű-
teremház létesült csupa műteremlakással, fürdő-
szobákkal, nagy étkezővel, mosdókkal, hogy a tanulók 
kényelmesen és egészségesen élhessenek különleges 
technikai és művészi hivatásuknak. 

DIVATREVÜ EGY I S K O L Á B A N . A szóban-
forgó divatrevűt ezúttal komoly értelemben kell 

venni, mert az iskola az offenbachi iparművészeti 
iskola divatosztálya. Mintegy három évvel ezelőtt 
létesült ez a textil- és divatszakosztály a kiváló 
Eberhardt Hugó professzor vezetése alatt. Ez a be-
mutató tehát nem a kíváncsi és teázó dámáknak volt 
szánva. Inkább arra való volt, hogy tanárok, tervezők 
és nagy német divatszalonok vezetői szerezzenek 
tudomást arról a serény munkáról, mellyel ott a 
jelentkező nőket kiképezik. Az u r a l k o d ó d i v a t 
minden tendenciáját érvényre juttatják itt, de 
amellett bizonyos egyéni ízt, a selyem, a hímzett 
szövet motívumaiban egy kis expresszionista forma-
játékot is hatni engednek. Az iskola programmja 
ugyan e részben inkább a polgári és használati 
célokat tűzi ki s kevésbé a színésznői, az excentrikus 

és bohém célokat, de azért így is érezhető, hogy a 
tervezők és ruhaszabók nem állnak távol az 
artisztíkus gondolatvilágtól. Egyelőre még több volt 
az anyagokon alkalmazott technikai ügyesség, mint 
a biztos vonal, a határozott vágás. Az osztályt a 
jeles professzor mellett egy festőnőből lett divat-
tervező, Czobel Izolda vezeti és annyit máris meg 
lehet állapítani, hogy a puszta tervezgetésből az 
anyagokra való áttérés bíztató k e z d ő e r e d -
m é n y e k k e l járt. 

K J Á T I T T Á ' S O'K 
KARÁCSONYI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK. 

Nem nagy várakozással néztek iparművészeink 
a karácsonyi vásár elé s így közönségünknek csekély 
érdeklődése nem is igen lepte meg őket. Csak az 
olcsóbb munkákban volt forgalom, mely ha nem is 
öltött nagy méreteket, mégis meghaladta az 1925. 
évit. Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat vezetősége 
jól számított, amikor jórészben j u t á n y o s á r ú tár-
gyakat gyűjtött össze karácsonyi kiállításra, mert 
ezzel biztosította kelendőségüket. A Társulat vására 
a megszokott keretekben mozgott. Feltűnőbb újdon-
ságról vagy új névről alig számolhatunk be, a 
vitrinákat az ismert kiállítók újabb munkái töltötték 
meg. E kiállítók közt örömmel láttuk a herendi 
porcellángyár artisztíkus állatszobrocskáit és egyéb 
apróságokat, melyeket a hírneves gyár régen várt 
r e n e s z á n s z á n a k előfutárjaiként üdvözlünk. — 
A székesfővárosi iparrajziskola Török Pál-utcai 
törzsintézetének egyik földszinti termében is ren-
dezett karácsonyi kiállítást az iparművészeti mű-
helyeiben készült tanítványmunkákból. Gobelinek, 
szőnyegek, ötvös-, agyagipari és bőrtárgyak, könyv-
kötések, hímzések, csipkék, díszes bútorok, üveg-
festmények gazdag sora igazolta ennek az érdemes 
iskolának okos tanítási rendszerét. És csak helye-
selhetjük, hogy a jól sikerült tanítványmunkákat el-
adják s az ekképpen elért bevételeket újabb anyagok 
beszerzésére fordítják. Az iskolának nem feladata, 
hogy elraktározza a tanítványok műhelymunkáit. 
Nem veheti senki rossz néven, ha az iskola ideje-
korán túlad felesleges árúkészletén, különösen 
akkor, amikor úgy művészi, mint technikai szem-
pontból egyaránt helytálló jó munkákat bocsát 
árúba. 

A JÖVENDŐ VÁROSA. Bécs város művészeinek, 
sajtójának és műértőinek körében igen nagy 

sikere volt Moiret Ödönnek, a jeles magyar szár-
mazású szobrászművésznek egy ilyen című kiállítás-
sal. Moiret hatalmas koncepciójú gipszmodelleken, 
távlati képeken és festményeken mutatta meg, milyen 
lesz a jövendő metropolisa, ha olyan lesz, hogy a 
legmagasabb szociális és esztétikai igényeket tartják 
tervezői szem előtt. Moiret nem utópisztikus, hanem 
modern városépítészeti szempontokat mutatott be 
tervezésein. Nagy séta- és játszótereket, parkgyűrűket, 
kerteket, melyekben a monumentális plasztika az 
őt megillető ünnepélyes helyre kerül. E nagyvonalú 
városépítészetnek megfelelő a középületek, iskolák, 
templomok, temetkezési épületek stílusa is, amely 
a jövő emberére éppoly maradandó esztétikai be-
nyomást fog kelteni, mint az Akropolis épületei gya-
koroltak az athéni emberre. Moiret tervezései szer-
vesen és egyenes vonalban nőttek ki korábbi plasztikai 
felfogásából. Annak idején lapunkban is bemutattuk 


