
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 



a jeles szobrász emelkedett szellemű alkotásait, 
formáinak hatalmas potenciáját. Az ilyen skulptúra 
valóban tereket, főképp pedig architektonikus össze-
hangolást kíván a művészi alkotás és környezete 
között. Emlékszerű plasztikájának így lassan egyesülnie 
kellett a művész magasrendű szociális gondolataival 
ésennekaharmóniának, a megtalált útnak köszönhető 
Moiretnsk mostani termékeny korszaka. Örvendünk 
sikerének, mely egy nem közönséges tehetség útjait 
egyengeti nagy és megvalósítandó alkotások felé. 

BERLINBEN, 1930-BAN. Ha már a kicsiny, kisebb 
és legkisebb német városok sorra rendezik az 

ő nyári kiállításaikat, akkor Berlin sem hagyhatja 
magát. Előbb úgy volt, hogy világkiállítást rendeznek, 
de ez a terv odamódosult, hogy nemzetközi kiállítást 
készítenek elő három év alatt. Maga az egész eszme 
úgy született meg, hogy Berlin városa építészeti, az 
árúmintavásár központja pedig építőanyag-kiállítást 
tervezett. A Werkbund viszont egy kvalitás-bemutató 
árúkiállítás mellett kardoskodott. Most azután egyesítik 
a három tervet egy nagy közös kiállításban. A címe 
lesz : „Az új idők." Az eszme olyan kitűnőnek látszott, 
ho?y egész sereg német város is szívesen megvaló-
sította volna a tervet, de a választás végérvényesen 
Berlin javára dőlt el. Főleg, mikor a berlini magisz-
trátus bejelentette, hogy az óriási tervek megvalósí-
tására óriási összegeket haj landó folyósítani. 

A BERNI MAGYAR HÁZIIPARI ÉS 1PARMÜVÉ-
-ÍT. SZETI KIÁLLÍTÁS megnyitását f. évi február 
hó 19-ére tűzték ki. Az anyag összegyűjtését és 
elbírálását az Orsz. M. Iparművészeti Társulat meg-
bizottain kívül dr. Balassa Istvánná, Jeszenszky Pálné 
és Neuschloss Knüsli Kornél dr. és nejéből álló bizott-
ság végezte nagy szigorúsággal, úgyhogy színejavát 
foglalja magában annak, amit háziiparunk ma nyúj-
tani tud. A jelenkori háziipari munkák mellett XVII. 
és XVIII. századi úrihímzések díszes sorozatát is 
küldték Bernbe, melyet dr. Balassáné szívesen bo-
csátott a bizottság rendelkezésére. Népművészetünket 
jellemző hímzéseket pedig az Orsz. M. Iparművé-
szeti Társulat gyűjteményéből választottak és agyag-
művességünk népies jellegű munkáinak gazdag 
kollekciója szerepel majd a kiállításon. Minthogy a 
berni Hausfrauenverein különös súlyt vetett arra, 
hogy a magyar nők művészi irányú oktatásának 
eredményét is láthassa, a m. kir. iparművészeti iskola, 
a székesfővárosi iparrajziskola, az állami nőipar-
iskola és több fővárosi női ipariskola és tanfolyam, 
valamint az Erzsébet-nőiskola és a Csalogány-utcai 
állami tanítóképző stb legjelesb idetartozó munkái 
egészítik ki a kiállítás gazdag anyagét. 

APAPÍR a címe az idei drezdai kiállításnak, ame-
lyen a papírral vonatkozásban levő mindenféle 

művelődéstörténelmi, technikai és művészeti tárgyat 
és eszközt, valamint a papír sokféle fajtájából készült 
cikkeket mutatnak maid be. Különösen érdekes-
nek ígérkezik a kiállítás történelmi része, amely 
a letűnt századokban égésien vagy részben papír-
ból készült immár múzeális jellegű tárgyainak gyűj-
teménye lesz. A kiállítás tudományos osztálya 
(Lennéstrasse 3 ) felkéri mindazokat, akik ilyen tár-
gyak (legyezők, virágok, silhuettek, skatulyák, eilen-
zők, lampionok, babafejek, meghívók, reklámkártyák, 
plakátok, kalendáriumok, tapéták, béléspapírok, papír-
csipkék stb.) birtokában vannak, hogy bocsássák 
rendelkezésre a kiállítás vezetőségének, mely azokat 
mindennemű kár ellen biztosítja és szívesen viseli 
a szállítási költségeket is. 

AZ ÚJ SZELLEM - KIÁLLÍTÁSI BEMUTATÁSA. 
A német városok, látva a nagy kiállítások bal-

sikereit, inkább kicsiny, de érdekes kiállításokon 
igyekszenek az utolsó évek eredményeit bemutatni. 
Ilyen érdekes gondolat hozta létre az 1928-ra ter-
vezett frankfurti kiállítást is. A címe: „Az új szellem" 
s ennek keretében mindazok az erők, melyek a mai 
embert olyanná formálják, amilyen, tehát a művé-
szeti és a sporttényezők kerülnek elsősorban bemu-
tatásra és pedig már a gyermeklélek kialakulásának 
döntő állomásain. A mindennapos élet formái közül 
a munka mechanizálásának problémáit akarják még 
összes vitás oldalairól bemutatni. Külön részt szen-
telnek ezenkívül a munkásosztály szellemi és szociá-
lis előhaladásának bizonyítására. Az érdekes kiállí-
tásra már nagyban készülnek Frankfurt művészeti 
és pedagógiai testületei. 

FÉNY ÉS SZÍN. Tudvalevő, hogy ez év nyarára 
nagy kiállítást terveztek Németország iparművészei 

s építészei Essenbe. Ennek a kiállításnak az utca 
és a ház, meg a lakás színességét kell bemutatnia. 
A gazdasági viszonyok azonban arra késztették a 
kiállítás rendezőit, hogy azt egy évvel elhalasszák 
s így az csak jővő nyáron lesz látható. Mindent, 
amit az utolsó évtizedek a fény, a szín, a festőipar 
és a művészi díszítés tekintetében újat hoztak, ezen 
a kiállításon bemutatásra kerül. Tehát tudományos, 
technikai és művészi eredmények egyaránt láthatók 
lesznek. Természetesen elsősorban a most uralkodó 
két törekvés: a színes utcakép és a színes lakószoba 
tendenciája fog itt külön hangsúlyozást kapni. Ezért 
a kiállítás oly hatalmas szervezőgárdával dolgozik, 
amilyenre még alig volt példa: építészek, festők, 
díszítőfestők együttesen fogják az óriási területet látni-
valókkal benépesíteni. Mindenesetre hatalmas tünte-
tése lesz ez a kiállítás a felszabadult Ruhrvidék 
óriási művészi energiáinak. 

DIE WOHNUNG (a lakás) a címe az idei nyáron 

(július—augusztus) Stuttgartban tartandó Werk-
bund-kiállításnak. A kiállításra szánt munkákat 
művészekből és műszaki szakemberekből álló bizott-
ság bírálja el, úgyhogy a kiállításon való szereplés 
magában véve is kitüntetésszámba megy. A kiállítás 
nem a fényűzést, hanem a közönség széles rétegeinek 
igényeit és szükségleteit akar ja kielégíteni. Bővebb 
felvilágosítást a kiállítás igazgatósága (Stuttgart, 
Gewerbehalleplatz 1.) ad. 
ÍPARMÜVÉSZETÜNK KÜLFÖLDÖN. A kétévenkint 
A ismétlődő monzai nemzetközi iparművészeti ki-
állítások harmadikát ezidén rendezik. A kiállításra 
meghívták Magyarországot is, mely az eddig rendezett 
két kiállításon is szerepelt. Három nagyobb termet fog 
elfoglalni a magyar csoport, melynek elrendezésével 
Megyer Meyer Antal tanárt bizták meg. A kiállításra 
szóló meghívásokat legközelebb már szétküldik. — 
A lengyel képzőművészeti egyesület meghívására 
április havában Varsóban és utána talán még Krakkó-
ban is magyar képzőművészeti és iparművészeti ki-
állítás rendezésére készül a M. Orsz. Képzőművészeti 
Tanács kiállítási szakosztálya. A magyar kiállítás 
végrehajtóbizottságát a Tanác3 legközelebbi ülésén 
választja meg. 

K/fÜVÉSZET EGY BOR- ÉS SZŐLŐMŰVELÉSI 
1V1 KIÁLLÍTÁSON. Folyó év május havában az 
olaszországi Conegliano városában, az ottani szőlő-
művelési és borgazdasági iskola 50 éves fennállá-
sának jubileuma alkalmából nemzetközi kiállítást 
rendeznek. Ennek egy külön osztályában olyan mű . 



vészi alkotásokat akarnak bemutatni, amelyek vala-
melyes vonatkozásban vannak a borral vagy a szőlő-
termeléssel. E művészeti csoportnak lesz egy retro-
spectiv része, amelyben az előző századok művészeté-
nek illetve iparművészetének a kiállítás programmjába 
illő alkotásait fogják kiállítani. A kiállítás végrehajtó-
bizottságának elnöke Arturo Marescalchi, az olasz 
képviselőház tagja. 

A FILADELF1A1 NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS magyar 
osztályának erkölcsi és anyagi sikerével — a ki-

állításon szerepelt többi nemzetekéhez viszonyítva — 
meg lehetünk elégedve. A kiállításra küldött ipar-
művészeti és háziipari tárgyak mintegy egyharmad-
részét megvették és több kiállítónk tartósnak ígérkező 
összeköttetésbe lépett amerikai áruházakkal. Az 
erkölcsi eredményt pedig, a dicsérő lapnyilatkozatoktól 
eltekintve, főként a magyar kiállítóknak jutott sok és 
magasfokú kitüntetés bizonyítja. A kiállítás legnagyobb 
kitüntetését, a nagy díjat négy magyar kiállító kapta. 
Az utána közvetlenül következővel, a Medál o! Honor-
ral hatot tüntettek ki, az aranyérmet öt. az ezüst-
érmet 16, a bronzérmet egy és a Honorable 
Mention-t három kiállítónknak ítél.ék oda. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖRÉBŐL 

AZ ORSZ.MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
^ VÁLASZTMÁNYA 1927 január 20-án Seenger 
Béla alelnök elnöklésével ülést tartott, amelyen jelen 
voltak: Faragó Ödön, Grabowieczky Leon, Sz. Gyenes 
Lajos, Hauswirlh Ödön, Holló Mihály, Hosszú István, 
Hültl Dezső dr., Koródy György, Kovács Erzsébet, 
Kulcsár Sándor, Lakatos Artúr, Ligeti Miklós. Lingel 
Károly, Majoros Károly, Schóber József, Szabó Rezső, 
Szalai Emil dr., Tull Viktor, Ybl Ervin dr. és Györgyi 
Kálmán igazgató. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére elnök felkéri Haus-
wirth Ödönt. 

Kimentette távolmaradását Szablya Frischauf 
Ferenc alelnök, Végh Gyula és Zadubánszky Irén. 

Az elnök megnyitja az ülést és örömmel üdvözli 
Hültl Dezső dr.-t, a választmány új tagját, aki most 
először vesz részt a választmány tanácskozásán 
és egyben köszönti őt abból az alkalomból is, hogy 
a londoni Royal Institut of Britisch Architects őt 
tiszteletbeli tagjává választotta meg. 

Bejelenti, hogy a választmány régi, buzgó tagját, 
Jungfer Józsefet a kormányfőtanácsosi címmel tün-
tették ki, továbbá, hogy úgy őt, valamint Hauswirlh 
Ödön tagtársunkat az Örsz. Iparegyesület alelnökévé 
választották meg. A válszlmány örömmel fogadja 
a bejelentéseket. 

Igazgató a következő jelentéseket terjeszti elő: 
a) a vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar 

Iparművészetnek az 1926—27. költségvetési 
évre 1600 pengő segélyt utalt ki, továbbá, hogy 
a miniszter igen meleghangú felhívást intézet 
a kormány- és egyházi főhatóságokhoz, vala-
mint a megyei és városi törvényhatóságokhoz 
a hazai iparművészet felkarolása érdekében 
és egyben Társulatunkat ajánlotta az illetők 
figyelmébe, mint megbízható tanácsadót és 
közvetítőt iparművészeti megrendeléseknél és 

beszerzéseknél. (A felhívást Krónika rovatunk-
ban közöljük. A szerk.) Köszönettel tudomásul 
szolgál. 

b) A kereskedelemügyi miniszter véleményt kért 
a társulattól a Rákóczi Kollégium igazgatója 
folyamodványról, mely egy külföldön meg-
rendelt üvegmozaik-oltárképel, továbbá a 
budapesti Angolkisasszon> oknak, valamint 
a mecsekjánosi plébánosnak kérvényéről, kik 
egyházi szoborműveket akarnak vámmentesen 
külföldről behozni. Az elnökség mind a három 
kérvény elutasítását javasolta a miniszternek. 
A választmány helyesléssel tudomásul veszi 
az elnökség intézkedését. 

c) A székesfőváros 1926-ra kiutalt 400 pengő 
segélyét a választmány köszönettel fogadja. 

d) Ügyszintén háláját fejezi ki Halmos Izornak, 
aki a kisplasztikái pályázatok cé jaira tett 
alapítványát újabb 200 pengővel gvarapílotta. 
A Halmos-alap összege most 1.113'60 pengő. 

e) A karácsonyi kiállításnak 547 fizető és körül-
belül ugyanannyi tagsági jeggyel belépő láto-
gatója volt. Az eladott tárgyak után 40,778.000 
korona folyt be a kiállítok részére. Tudomá-
sul szolgál. 

f ) A filadelfiai nemzetközi kiállításról Faragó 
Ödön, a Tarsulatnak a kiállításra küldött meg-
bízottja jelenti, hogy a kiállítás sikerét gátló 
okok ellenére a magyar osztály szereplése 
kielégítő eredménnyel járt, mert a kiküldött 
áruk mintegy V3 részét eladták és a kiállítási 
zsűri a magyar kiállításnak megszavazott sok 
és magasabbrangú díj adományozáséval el-
ismerte a magyar osztály kiváló kvalitásait, 
így tehát meg lehetünk elégedve a kiállítás 
anyagi és erkölcsi sikerével. A választmány 
elismerését és köszönetét fejezi ki Faragó 
Ödönnek buzgó és eredményes működéséért. 

g) Az igazgató jelenti, hogy a berni Hausfrauen-
verein meghívására a berni Gevverbemuseum-
ban február havában aTársulat által egybegyűj-
tött háziipari és iparművészeli munkákból ren-
dezendő kiállítás egész anyagát e hó 14-én 
útnak indította Svájcba. Alig hiszi, hogy a 
most küldött háziipari kollekciónál gondosab-
ban egybeállított magasabb színvonalul valaha 
külföldön bemutatlak volna. Ezért biztosra 
veszi a berni kiállításnak és a később Aarau-
ban rendezendő kiállításnak teljes sikerét. A 
svájci kiállításokon 35 kiállító vesz részt s a 
kiküldött tárgyak összértéke 35.660 svájci 
frank. 

Egyben jelenti, hogy áprilisban Varsóban 
hivatalos jellegű magyar képzőművészeli és 
iparművészeti kiállítás lesz, mely utóbbi 
anyagénak egybegyűjtésére — értesülése sze-
rint — a Társulatot fogják felkérni és való-
színű, hogy az idei monzai iparművészeli 
kiállítás előkészítésében is jut majd szerep 
a társulatnak. 

Végül jelenti, hogy a Társulat helyiségei-
ben május havában Jaschik Álmos és tanít-
ványai rendeznek kirakat- és üzleti grafikai 
kiállítást, a M. Iparművészek Testülele pedig 
ősszel mutat be egy nagyobbszabású lakás-
művészeti kiállítást. A választmány a bejelen-
téseket tudomásul veszi. 



Igazgató jelenti, hogy a földmívelésügy 
miniszter felkérte a társulatot egy oklevél-
pályázat hirdetésére, továbbá, hogy az idei 
vasipari kiállítás plakátjára is a Társulat 
közreműködésével hirdet pályázatot a kiállí-
tás intézősége. Tudomásul szolgál. 

Igazgató jelenti, hogy külföldi követségeink mér 
többször fordultak a Társulathoz a Magyar Ipar-
művészet egyes füzeteiért, úgyszintén a külügy-
minisztérium, mely e kiadványaikat propaganda-
célokra használja fel. Most az elnökség felterjesz-
tést intézett a külügyminisztériumhoz s kérte, hogy 
követségeink számára rendelje meg a folyóiratot. 

Faragó Ödön célszerűbbnek tartaná, ha a Tár-
sulat közvetlenül fordulna az egyes követségekhez. 
A választmány megbízza az igazgatót, hogy előbb 
tájékozódjék a felterjesztésünk kilátásairól s amennyi-
ben azok nem felelnének meg várakozásunknak, 
forduljon közvetlenül az egyes követségekhez. 

Igazgató előadja, hogy a Társulat mór régebben 
foglalkozott a kisebb iparművészeti műhelyek és 
háziipari vállalatok egységes szervezetbe való egybe-
foglalásával és pedig az anyagbeszerzés, készítés 
és értékesítés bizonyos központi intézésével, de 
ennek a kérdésnek megoldásához nem jutott. Más-
részt pedig tény, hogy a Társulatnak fokoznia kell 
kereskedelmi tevékenységét, hogy elérhesse anyagi 
megerősödését. Ezeket a célokat tűzte maga elé és 
rámutat a megvalósítás módjaira az a memorandum, 
melyet Holló Mihály választmányi tag nyújtott be 
érdemleges tárgyalás és határozathozatal végett. 

Holló Mihály bővebben részletezi tervét és kéri 
a választmányt, hogy tervezetében foglalt javaslatait 
vizsgálja meg s ha célhozvezetőnek tartja, tegye 
meg megvalósítása érdekében a szükséges intéz-
kedéseket. A választmány megbízza a gazdasági 
bizottságot, hogy Holló Mihálynak és esetleg még más 
erre alkalmas szakembereknek bevonásával Holló 
javaslatait vizsgálja meg s vizsgálatának ered-
ményeiről a legközelebbi választmányi ülésen tegyen 
jelentést. 

Szalay Emil dr. jelenti, hogy az annak idején 
tervezett Orsz. M. Iparművészeti rt. ügye legújabban 
a pénzügyminisztériumból a cégbírósághoz került, 
melynek az alakuláshoz való hozzájárulása afenforgó 
akadályok miatt alig remélhető. Egyelőre tudomásul 
szolgál. 

Az irodalmi és művészeti termékek védelme 
dolgában Rómában május havában nemzetközi 
kongresszus lesz, amelyen a magyar kormány kép-
viselője is részt fog venni. Az igazságügyminiszter 
felkérte a Társulatot, hogy az iparművészeti alko-
tások védelme kérdésében elfoglalt álláspontjáról 
tájékoztassa. Az elnökség Szalay Emil dr. választ-
mányi tagot bízta meg az erre vonatkozó javaslat 
megszerkesztésével. 

Szalay Emil dr. előadja, hogy a szellemi tulaj-
donjog védelmére alkotott ú. n. berni nemzetközi 
egyezményben vannak egyes pontok, melyek prak-
tikus megvalósítása céltalan, vagy lehetetlen. Erre 
konkrét példákat hoz fel. Úgyszintén vannak ren-
delkezések, melyeknek enyhítése éppen magyar 
szempontból kívánatos volna. 

Lakatos Artúr felszólalása után, aki az ipar-
művészi tervezők érdekeinek hathatós védelme mel-
lett érvel, a választmány felkéri Szalay Emil dr.-t, 

hogy javaslatát terjessze a legközelebbi választ-
mányi ülés elé. 

Új tagokul az igazgató a következőket jelenti be: 
Alapító: M. Kir. Belügyminisztérium. Rendes 

tagok: M. Kir. Gazdasági Felső leányiskola Putnok, 
M. Kir. Áll. Deák Ferenc Reálgimnázium Kispest, 
Pálfy Budinszky Endréné Szeged, Mayercsák Ferenc 
Budapest, Andrik Valéria Budafok, Jaschik Álmos 
Budapest, Marikovszky Anna Budapest, Steinhausz 
Jolán Putnok, Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara, 
Beke Lászlóné Budapest, Gebauer Béla Budapest, 
Glattfelder Gyula dr. Szeged, Józan Miklós Buda-
pest, özv. Faragó Antalné Csongrád, M. Kir. Nép-
jóléti és Munkaügyi Minisztérium, Herendi Porcellán 
gyár. Lengyel Károly Cegléd, Egerházy Lajosné 
Bpest, Réh Ferenc Budapest, Tündérújjak Magyar 
Kézimunkaujság Budapest, Jászapáti kaszinó. Fábry 
Pál Budapest, gy. Dáni Nándor Budapest, Elisabetta 
Kerámiai Művek Rt. Pesterzsébet, Máday László 
Budapest. A választmány a jelentkezetteket fel-
veszi és elrendeli nevüknek a tagok lajstromába 
való bejegyzését. 

P A L Y A Z A T O K 
DÁLYÁZAT OKLEVÉLRE. A m. kir. földmívelés-

ügyi miniszter általános nyilvános pályázatot hir-
det oly oklevélnek a tervére, amely a hosszabb 
ideig egy helyben szolgáló gazdasági cselédeknek és 
munkásoknak kitüntetésképpen való adományozására 
alkalmas legyen. A pályázat február hó 15-én jár 
le. A pályadíj összege 400 pengő. A pályázat rész-
letes feltételei az Orsz. M. Iparművészeti Társulatnál 
tudhatók meg. 

P M L É K M Ű R E hirdet pályázatot Kecskemét th. 
város tanácsa. A pályázat részletes feltételeit 

hirdetési rovatunkban közöljük. 

DÁLYÁZAT MŰVÉSZI PLAKÁTRA. A székes-
főváros tanácsa a Székesfővárosi Ásványvízüzem 

által forgalomba hozott Harmatvíz propagálására 
alkalmas plakát tervére pályázatot hirdet, mely 
február hó 28-án déli 12 órakor jár le. Az I. pálya-
díj 560 pengő, a II. 320 és a III. 160 pengő. Vásár-
lásokra 960 pengő áll a bírálóbizottság rendelkezé-
sére. Bővebb felvilágosítást az Orsz. M. Iparművé-
szeti Társulat igazgatósága ad. 

APLAKÁTPÁLYÁZAT EREDMÉNYE. Az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat pályázatot hir-

detett ez évben rendezendő vas-, gép- és háztartási 
ipari kiállítás plakátjára. A bírálóbizottság a be-
érkezett 49 pályamű közül az első dijat, 480 pengőt 
ifj. Repcze Jánosnak, a második díjat, 320 pengőt 
pedig Szathmáry Istvánnak ítélte oda. Ezenkívül 
megvásárolta 160 pengőért Tary Lajosnak pálya-
művét is. Valamennyi pályamű január 25-től kezdve 
tíz napig látható volt a vaskereskedők és vasiparo 
sok egyesületének Vadász-utcai székházában. 

.Ml 



O r b á n A n t a l : A békéscsabai r . k. templom részére készült k á l v á r i a - d o m b o r m ű v e k . • Reliefé íür Kalvarienstat ionen. c ^ j 
Reliefs d ' u n Calvaire. 
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Kozma L a j o s : Egy budapest i á tépí te t t villa udvari látképe. + Hofans i ch t einer umgebauten Budapester Villa. • Villa á Budapes t 
vue de la cour . 



Kozma L a j o s : Családi ház Gyomán . • Ein Famil ienhaus in G y o m a . • M a i s o n a G y o m a . 
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Kozma Lajos : Fénytelen-, csiszolt fehérlakkos ágy, a ranyozot t faragású díszítéssel . Készítette Kozma Károly . • Bett, M a t t - S c h l e i f l a c k , mit 
vergoldeter Schni tzere i , • Lit verni orné de sculptures dorées . 



Kozma La jos : Gyermekszobaszekrény és szék, fénytelen szürke lakk, a ranyozot t díszítéssel. • S c h r a n k fü r ein Kinderz immer . Ma t tg raues 
Schle i f lack, mit vergoldetem Dekor , • Armói re et chaise d ' une chambre d 'enfants , 
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Szemelvények az »lnnendekorat ion« most megjelent XXXV1J . kötetéből . Kozma L a j o s : Ablakra feszí tet t recemunkák. • S c h e i b e n -

Spanngardinen in F i le t -Arbei t . "AusXdem Band X X X V I l . d e r Innendekorat ion, • Rjdeaux en filét. De la revue » lnn?ndekora t ion«. 



Szemelvények az »lnnendekorat ion« most megjelent X X X V I 1 . kötetéből . H . Karpenstein (Ber l in) : i . Amerikai hálószoba. Mennyeze t e s 
ágy kre tonfüggönyökkel . 2. Hal l rész le t . • i . Amer ikanisches Sch la fz immer . Himmelbe t t mit Kre tonbehang . 2. Hal le mit Kaminpla tz . A u s 
dem Band X X X V U . d e r Innendekora t ion . • i . Chambre á coucher américaine. Lit i c i e l . 2. Hall avec cheminée. De l a r e v u e »lnnendekorat ion«. 
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MUZEÁLIS ÜGYEK 
UJ KELETI MÚZEUM. Az a csodálatos varázs, 

mellyel a primitív művészetek s a távol Kelet 
hatása a mai ízlést beragyogja, abban a szemmel 
látható törekvésben is kifejezésre jut, hogy új és új 
keleti múzeumok létesülnek. Különösen Németország 
igyekszik előbbi néprajzi múzeumai keleti anyagát 
külön osztályokban vagy épületekben korszerű 
csoportosításban bemutatni. Csak 1924-ben létesült 
a berlini keletázsiai múzeum, az elmúlt évben az 
ottani néprajzi múzeum s mostanában újra egy igen 
szép múzeummal gazdagodott e téren Németország, 
Münchenben a Deutsches Museum elköltözésével 
gazdátlanná lett épületet alakították át a néprajzi 
s k e l e t i m ú z e u m céljaira. Schermann igazgató 
Segmiller pforzheimi tanár segítségével rendezte be a 
régi épületet új céljainak megfelelően. Az elrendezés 
mintaszerű. Tágas termekben, nem halmozva, hanem 
egy gyűjtő lakására emlékeztető ízléssel vannak a 
Buddha-szobrok, a vitrinek és minden egyéb régiség 
összegyűjtve. Ritmus, nyugodt és előkelő akcentusok 
uralkodnak mindenütt. A termek úsznak a fényben 
s ez a fény a falak színtónusain, a pompásan mére-
tezelt üvegszekrények csiszolt üveglapjain surran 
tovább. így azután minden egyes tárgy külön-külön 
érvényesül a szekrényekben is. Schermannak az az 
elve, hogy a keleti népek művészi tárgyait csak 
néprajzi viszonyaik bemutatásával kapcsolatban s 
nem természetes környezetükből kiragadva szabad 
élvezni. Ennek az elvnek hódol az elrendezés is. 
Viszont éppen ezért minden használati tárgy is úgy 
van kiválasztva, hogy az őserejű formaképző tehet-
ségnek, vagy a díszítőkedvnek is bizonyságát adja. 
Igazi élet az anyaggyűjtésben, finom rendezőkészség 
a bemutatásban teszik kiváló látnivalóvá az új 
müncheni múzeumot. 

K Ü L F Ö L D 

SELYEMVIRÁGOK. Finom, szorgos női kezeknek 
köszönhetjük őket. Németek, osztrákok s magyarok 

is tudnak e téren igen kellemes és poétikus meg-
lepetésekkel szolgálni. Hosszú szárakon veszélyesen 
tekergőzve, szinte lepkekönnyűséggel ringanak az 
átlátszószirmú selyemvirágok. Minden korban meg-
volt ez a szokás, de most mintha egyszerre művé-
szetté finomult volna. Nem, nem a szokványos mű-
virágokra, a széles rózsákra, a zöldlevelű bimbókra 
s a gomblyukak egyéb díszeire, vagy női kalapok 
ékességeire gondolunk. Nem a természetet élet-
hűséggel, szinte az illatig menő hűséggel ábrázolt virá-
gokra gondolunk. Hanem azokra a szeszélyes, álom-
szerű, romantikus selyemvirágokra, melyek egy-egy 
szín, vagy színakkord megütésével is beérik s nem 
akarnak mások lenni, mint asztaldíszek egy régies 
pohárba dugva. A postimpresszionista festők képei 
hangolták ezekre a virágokra a selyemmel babráló 
nőket. Az az éterikus, szinte testetlen kifejezése a 
virág lelkének, mely olyannyira érthető a természettől 
való elfordulás idején. Talán a virágtársadalom 
legintelligensebb királynői, a komplikáltszerkezetű 
orchideák se nyitották meg legelőször a mai embe-
riség előtt a virágok lelkét. S a körülöttük szövődött 

legendák rezegtek tovább azokban a lányokban és 
asszonyokban, kik pár év előtt a szimbolikus selyem-
virágokat felfakasztották. Új és igazán nemes alkotó-
terület a szépségformák kifejezésére s a női kéz 
ügyességének gyakorláséra. 

AMEGMÉRGEZETT ÉPÍTÉSZEK. Adolf Loos, ez 
a bécsi származású esztétikus, mintegy húsz 

évvel ezelőtt sokat beszéltetett magáról az ő tűi-
radikális, de gyakran szellemes véleményei kapcsén. 
Ez a bécsi szecesszió legvadabb idején volt s azóta 
nem igen hallatott magáról az élesnyelvű kritikus. 
Mostanában a párisi Montmartre éjszakai kávé-
házaiban szokott nyilatkozni az uralkodó építőiróny-
zatokról. Kiszólásaiból a következőket jegyezték fel : 
„Minden díszítmény illetlen, mert erotikus. Ezért 
szeretik őket annyira a nők." „Művészi alkotást még 
csak megérinteni is bűn. Hét még használni. De a 
ház nem műalkotás. Az építésze tehát ne legyen 
művész. Inkább suszter legyen." Most jön a legjobb : 
„Jó építészet azért nincs, mert az építészek ezt 
lehetetlenné teszik. Ennélfogva: mérgezzetek meg 
minden építészt! Akkor azután lesznek jó házaink." 
Kétségtelen, hogy a külföldön bujdosó osztrák író 
kissé túlmesszire megy, amikor az architektúra érde-
kében jó pálinka mellett tömeggyilkosságra buzdítja 
hallgatóit. Minden építészt, kedves Loos úr, az egy 
kicsit sok 1 Tessék elhinni, hogyha csak a rossz 
épületek tervezőit ítélnék egy-egy városban halálra, 
akkor is hamar megtelnének a temetők. 

PÁRNÁZOTT PAD. A közeljövő lakásaiban egy 
régóta feledésbe ment kedves bútordarab fog 

újra szerephez jutni: a párnázott pad. Keskeny, jól a 
falhoz támaszkodó, egyszerű rácsos pad,olyasféle, ami-
lyen parasztszobákban zöldrefestve most is még meg-
található, csakhogy jó kivitelben és néhány jó 
párnával kitöltve, nemcsak kellemes, de kényelmes 
ülőbútor is. Német és osztrák lakásberendezők máris 
felkapták. Barna diófából, vagy fehérre lakkozott 
puhafából egyaránt tetszetős, mert a bútor struktív 
formáit jól érezteti s amellett a keményformák ellen-
tétekép a puha, tarka vánkosok finom színhatást 
is adnak a szoba sarkénak. Ez a padka is a joze-
finikus és biedermeier idők már-már feledésbe ment 
emléke. Célszerűsége és korszerűsége abban van, 
hogy nagyon egyszerű, könnyen ide-oda mozgatható 
bútordarab, amellett kárpitozásának egyszerű mi-
voltával, a párnák leemelésével a legkönnyebben 
tisztántartható fajtája az ülőbútoroknak. 

APRÓSÁGOK IPARMŰVÉSZETE. Így lehetne« 
Wiener Werkstátte tevékenységét nevezni. 

a mai 
Wiener Werkstátte tevékenységét nevezni. Mert 

ott is nyomasztóan nehéz a légkör, mely az üzleti 
s kulturális élet fölött lebeg és igen nagy türelem 
kell a nagyobbfajta feladatok kivárásához. De Bécs 
azért nem hagyja magát. Ha nincs bútorrendelés, 
villaberendezés, szőnyegszükséglet, előkerülnek az 
egyszerű s olcsóbb anyagok, mint apró dísztárgyak. 
Bécs mindig tudta értékelni a céltalan játékfigurákat, 
a kedves nippeket, a viccnek merész bravúrjait. így 
készülnek mostanában kerámiai figurák, műkőből 
való groteszkek, stilizált fajátékok, szentségtartók, 
házioltárok fából, tarka festéssel, kedves népművé-
szeti naivitással. Mindezek nagyrészt az iparművész-
nők torzítókedvének szülöttei. Még a régen oly áhíta-
tosan kezelt rézzománcot is egészen furcsa tarka-
barka alakok anyagául választják ezek a jókedvű 
játékosok. Nem minden alkotásuk sikerült. A gro-
teszkség néha túlsiklik a kedvesség határén, értel-

M a ^ y a r Iparművészet . 1957. 



metlen iróniává válik, valami fanyar lelkiállapot 
tükrözőjévé. És íme: mesterük, Hoffmann József 
sohasem esik ebbe a perverz lelkiállapotba. Az ő 
ezüstmunkái, cukortartói, gyertyatartói, virágpoharai 
nem az anyag grimaszával hatnak. Egyszerűen, 
nemesen formálja ez edényeket, majdnem azt mond-
hatni : esztergályozva jelentkeznek. Látnivaló: az 
apróságok csak az alkotóik lelkivilága miatt törpülnek 
torzfigurákká. Ellenben a nagymester még a kicsiny 
feladatban is elismeri a stílus kötelező nagy-
vonalúságát. 

MENNYIT ÉR EGY „IGAZI PERZSA?" A szóban-
forgó „igazi perzsa" egy régi perzsa vadász-

szőnyeg, amelyet az osztrák kormány volt kénytelen 
árúba bocsátani, hogy egy külföldi tartozását ki-
fizethesse. A szőnyeg az egykori császári szőnyeg-
gyűjtemény egyik becses, de nem legértékesebb 
darabja. Bíborvörös alapon, zöld kerettel díszítve 
gyönyörű vadészjelenetet mutat. Valamikor Nagy 
Péter orosz cár ajándékozta I. Lipótnak és sokáig 
a schönbrunni kastély egyik termét díszítette. 
Az osztrák kormány a szőnyeget Londonba küldte 
eladásra, ahol — hír szerint — a Victoria and 
Albert múzeum vezetősége akarja megszerezni. 
A szőnyegnek 100.000 font, vagyis a mi pénzünk 
szerint körülbelül 2,770.000 pengő az értéke. 

l/ 'OSÁRHOLMIK. Mintegy negyedszázad óta meg-
* szoktuk, hogyha egy kosarasboltba belépünk, 
mindig ugyanazzal a fehér vagy barna kosárbútorral, 
kassal, utazókosárral, papír- és kézimunkakosárral 
találkozunk. Huszonöt év óta az egész világ kimozdult 
a helyéből, csak éppen a kosárfonók ízlése maradt 
meg állandónak. Óriási lépést, szinte forradalmi el-
szántságot jelentett e téren, mikor egypár évvel 
ezelőtt a piaci kosarak elkezdtek nekigömbölyödni, 
piros és kék rózsafoltokkal a kerekebbik végükön. 
Ámde ezek a kosárholmi történetében szokatlan 
jelenségek azonnal elárulták, hogy valamijódolognak 
elrontott másolása folytán keletkezhettek errefelé. 
Most már meg van a merész fordulat titka. Hanno-
verben egy nagy iparvállalat olyan kosarakat csinál, 
amelyek különböző színű vesszőkből fonva népművé-
szeti régi kosarakra emlékeztetnek. Egyszerű, geo-
metriai formájú, kitűnő technikájú és friss színekből 
ügyesen kombinált fonott holmik ezek s nem afféle 
kézzel ráfestett rossz mázolmányok tarkítják őket. 
A hannoveri gyár készítményei ma már bejárják a 
világot és méltán keltenek csodálatot mindenfelé. 
Ezen felbuzdulva, a mi gyárosaink nem az ipar-
művészekhez fordulnak jó tervekért, hanem egyűgyű 
kis olajpingálmányaikkal maguk „ékesítik" fel a 
becsületes és jobbsorsra érdemes nemes fűzfa-
vesszőt. 

[/"EVESEBB LINOLEUM-MINTA. A német linoleum-
I gyárosok, épúgy mint a legtöbb német nagy-
ipari érdekeltség, belátták, hogy csak üzemeik racio-
nalizálása útján tudnak olcsóbban s amellett mégis 
kvalitás szempontjából is kifogástalanul termelni. 
Szorosabb csatlakozásuknak egyik eredménye az 
volt, hogy a linoleumminták terén való túlprodukciót 
beszünteiik. Tudvalevő, hogy az újabb és modern 
vezetésű linoleumgyárak igen jeles tervezőket is 
foglalkoztatnak, de a régi s elmaradt gyárakban a 
minták jórészben ízléstelen kópiák, szőnyeg-, szövet-
s egyéb textilanyagok másolása útján kerülnek a 
viaszos vászonra. Innen van a sokféle perzsa-
szőnyegre emlékeztető padlóterítő és az akanthusz-

mintás asztalterítő. A takarékosság hihetőleg itt a 
selejtes és ízléstelen mustrákat fogja kiszorítani s 
egyben könnyebbé teszi a vásárlók helyzetét, akiknek 
manapság a sok százféle mintából a jót kiválasz-
tani inkább kínszenvedés, mint gyönyörűség. 

AKIS FÉMHÁZ. A német modern építészet egyik 
úttörője, Breuer Marcell kis fémházak tömegesen 

előállítható típusét teremtette meg s erről a következő 
ismertetést adja. Első követelmény: hogy olcsó legyen. 
Mindamellett tágas lakóház legyen a fémből való 
ház. Hat párnak kényelmesen kell benne táncolni 
tudni. A hálófülkékhez és a tetőkerthez vezető lépcsők 
könnyedén áttörtek. Két oldalt nagy ablakok vannak, 
a lépcsőházban, a kert felé szintén. Ebbe a nagy 
térbe négyfelől ömlik a világosság. A főteremtől 
a háló- és fürdőhelyiségeket homályosan üvegezett 
falak választják el. Ha ezeket az elválasztófalakat 
félretoljuk, az egész ház egyetlen helyiség — kivéve 
a konyhát. Két hálóhelyiség egy-egy eltolható fallal, 
mely a fürdőszobától választja el őket. A konyhát 
egyenesen a lépcsőházból lehet elérni. Éléskamra 
nincs, de van egy nagy élelmiszerszekrény, mely 
közvetlenül szellőztethető. A fürdőbe úgy a nagy-
teremből, mint a két hálóhelyiségből egyenesen lehet 
belépni. Sok fény, sok levegő van a szobában, mely 
egy automatikus szellőztetővel kapja a friss levegőt. 
A lakószobából egy ajtó egyenesen a szabadba vezet. 
A meleggazdaság kérdése úgy van megoldva, hogy 
egyetlen tűzhely (csövek nélkül) fűti az egész házat. 
Minden ablak duplán van üvegezve. Egy ilyen kis 
fémház 2—3 ember kényelmes lakóházául szolgál 
és akár városi sorháznak, akár nyári lakásnak 
alkalmas. Előállítása Németországban helybeszállítva 
mintegy kilencezer márkába, a mi pénzünkben körül-
belül 12 ezer pengőbe kerül. 

A„KOMÖDIA-SZÍNHÁZ". A németek legjelesebb 
színházépítőjének, a magyarszármazású Kauf-

mann Oszkárnak hetedik színháza készült el nem-
rég német földön. Ez is a Reinhardt-színházakhoz 
tartozik, de nem az ötezer néző, hanem ötszáz 
néző számára van elgondolva. A Bülow-téren épült 
intim színházban a rokoko édes, játékos hangulatát 
igyekezett Kaufmann a legmodernebb eszközökkel 
kifejezni. Egy régi velencei kis színház s a müncheni 
rokoko-építészet hangulata fogta meg, mikor e szín-
ház tervezésébe fogott. A néző belép és a meleg, 
sárga színben tündöklő nézőtéren a páholyok s a 
korlátok végesvégig táncoló figurák festett képeivel 
kedveskednek neki. Hans Meid igazán víg, játékos 
hangulatot teremtett itt már a nézőtéren is. Világítás, 
színek, bársonyok és díszítés mind arra van szánva, 
hogy a mának ura, asszonya már az előjáték előtt 
és a közzene idején is benne éljen a színházi han-
gulatban. Egyetlen gondtalan könnyűvérűség atmosz-
férája boruljon a nézőtérre és a színpadra, ezzel a 
meglepő programmal építette fel színházát Kaufmann. 
Hogy amellett nem tagadta meg az anyagokkal való 
bánás nagy elveit sem és technikailag is meglepő 
részleteket nyújtott a színház felépítésében, az 
egészen természetes a kiváló Kaufmann művéről 
szólva. 

EZ IS REKLÁM. Van egy igen ügyesen szerkesztett 
német könyvismertető folyóirat, melynek „Der 

Zwiebelfisch" a címe. (A német nyomdászati nyelv-
ben ez a tréfás kifejezés a szedett szöveg közé 
tévedt valamilyen értelemzavaró szót jelent.) Ennek 
a folyóiratnak nemrég egy száma jelent meg s annak 



borítékján a feltűnő betűkkel volt nyomva ez a szó, az egyszerűsítésnek a végsőkig vitt konzekvenciái, 
hogy „Sör". A kilencedik oldalon a szerkesztő meg- a cellaszobák, az aszkéta-bútorok s az önmaguktól 
magyarázta, hogy ez mit jelent. Egyszerűen csak működő főző-, sütő-, világító-, tisztító- s egyéb ké-
azt akartuk, hogy lapunkat Münchenben minél töb- szülékek, egészen a felesleges háziasszonyig, — 
ben megvásárolják. Valószínű, hogy ezzel az ötlet- jámbor utópiák. A mérnöknek a jövő házkonstrukciójá-

ban hihetőleg nagyobb szerepe lesz, mint eddig 
volt s ez a szerep nem fog a vasbeton várak szer-

tel a célt sikerült is elérniök. 

AMAI FRANCIA KERAMIA. Valamikor a francia 
keramikusművészet ajándékai a legszebb ipar-

művészeti meglepetések voltak. Még húsz évvel 
ezelőtt is a jó francia keramikusmunka büszkesége 
volt egy-egy lakásnak, üvegszekrénynek. Amióta 
azonban a németek, osztrákok s nem utolsósorban 
mi is hozzáláttunk a francia példára modern mázos 
kerámiának megteremtéséhez, a franciákról kezd el-
feledkezni a világ. Pedig nem egészen igazságos 
dolog. Az akkori mestereknek egy része még most 
is tevékenykedik. Mélhey André, Lenoble, Delaherche, 
Méheut, Simmen, Dammouse még most is igen 
finom égetett agyagedényeket,vázá-
kat, szelencéket készítenek, melyek 
formailag és c s u r g a t o t t , mázos 
dekórjukkal éppoly esztétikai hatást 
gyakorolnak, mint két évtizeddel 
ezelőtt. A f i a t a l a b b nemzedék 
inkább népművészeti hatás alatt 
áll és a díszvirágos, sokszínű tányé-
rok, parasztformájú kancsók, vagy 
a régi keleti edények primitív 
o r n a m e n t i k á j á b a n leli örömét. 
A sévresi gyár éppúgy, mint a szász 
és cseh gyárak, rátért a modern 
faience- és porcellán használati 
edények művészi sokszorosítására 

Süeet Mare, Goupy, Hermann 
Paul, Millon-Labay pompás stilizált, 
vagy éppen expresszionista figu-
rájú modellekkel látják el őket. 
A keramia kezd ott is kinőni a kis-
plasztikus vagy iparművész egy-
szerű kemencéjének világából és 
nagyobb ipartelepek foglalkoztatják i 
művészeket. Különösen Bretagneban 

kesztésében kimerülni. De a hordható ház és az 
uniformizált lakásokba olyan falanszter gondolatok, 
melyek sohasem fognak mindenki tetszésével talál-
kozni. Sőt biztos, hogy minél inkább erősbödni fog az a 
hang, mely az egyformaság szürke világátkívánja a lakó-
házakba, annál hangosabb lesz a vágyakozás megint 
az után, ami az életet elviselhetőbbé és gazdagabbá 
teszi, a művészi ízlés s az egyéni kényelem után. 

EGY FRANCIA LAKÁSTERVEZŐ MEGBÍZÁSAI. 

Amikor a magyar lakásberendezők jórésze alig-
alig jut egy-egy magánlakás installálásához, bizo-

nyára nem érdektelen, hogy miféle 
megbízásokat kap egy francia lakás-
művész. Ruhlmannról van szó, aki 
a modern francia iparművészek leg-
ismertebbje s akinek az 1925. évi 
kiállításon egy egész nagy appar-
tementje volt látható: „Egy gyűjtő 
palotája" címen. Ruhlmann nem 
jobb és nem rosszabb kvalitású 
művész, mint a párisi modern lakás-
berendezők legtöbbje, de olyan 
drága, exotikus fákkal dolgozik, 
hogy már ezeknek puszta szín-
hatásával is erősen lenyűgözi a 
szemlélőt. Egy angol folyóirat el-
sorolja, hogy az utóbbi években 
minő megrendelésekben volt része 
Ruhlmannak. Munkái voltak Páris-
ban, Lilieben,Tourcoingban, Milanó-
ban, A l e x a n d r i á b a n , dolgozott 
Voisinnek, a híres autógyárosnak, 
Ducharnenak, az ismert selyem-

jó tervező- gyárosnak, egy angol peernek, három párisi színház 
vannak ily belső berendezését készítette el s a párisi keres-

H a r a n g h y J e n ő : E x l ibr is . 

fejlődő kerámiái vállalatok, de szép számmal kedelmi kamara dísztermét is ő csinálta. De mind-
vannak a németektől elfoglalt Elszászban is, ahol ezeknek nemcsak a bútorokat szállította, hanem 
érdekes módon a mi erdélyi szász kancsóinkra emlé- a falfestést, a fabevonást, az ajtókat, a tapétát, a 
keztető stilizált népművészeti motívumok felhaszná- függönyöket és a világítótesteket, sőt még a szőnyege-
lásával találkozunk. ket is ő készíttette el. Ha ezt a sikert számokban 

A M É R N Ö K ÉS A MŰVÉSZ. A modern külső és 
^ belső epiteszetben egyre erosebben erezhető az s i k e r e i , a k ; k _ k i z á r ó l a r é i s t í l u s o k k o p í r o z ó s ó . 
a torekves melyet a haz, a lakas tipizalasanak, b ó , é l n e k P á r i s b a n 
szabvanyositasanak lehetne nevezni. Nagy harcosai 
vannak a gondolatnak, kik közt a német Taut, AZ ANGOL BÜTOR. Valamikor, még negyven évvel 
Gropius, a francia Perret és Le Corbusiér a leg- •»"»• ezelőtt két világrész csodálkozva nézett rá és az 
hangosabbak. Egyforma típusú házakat, kényelmes, angol lakásberendezést minden részletében követendő 
de sajátszerű lakásokat, lapos tetőket, szabványos példának tekintette. Ma még mindig megvan az 
bútorokat, gépileg előállítható alkatrészeket kívánnak angol családiház, a kert, a technikai felszerelés 
a radikális úttörők. S érthető, hogy ennek a gon- varázsa, de hidegen hagy az angol bútor. A modern 
dolatnak térhódítása Hollandiában és Németország- angol iparművészek bútortervei alig jobbak annál, 
ban sok ideges félelmet is okoz. Főleg a lakás- mint amit nálunk akármely készbútor-üzlet nyújt, 
berendezők, a bútorosok, a tervezőművészek látják Talán csak egyszerűbbek és olcsóbbak. Ebben a 
azt az ízlésváltozást bizonyos aggodalommal. Haazon- háborúutáni idők gazdaságos szellemét fejezik ki. 
ban a dolgot tárgyilagos szemmel nézzük, akkor Egyebet azután igazán semmit sem fejeznek ki ezek 
először is le kell itt számítani a tényleges eredmé- a bútorok. Legfeljebb még talán azt, hogy jól vagy 
nyékből azt, ami reklámzaj. Ami azon túl megmarad, rosszul átvették a kontinentális biedermeier-bútorok 
alig több néhány életképes újításnál és egy sereg szerény, nyugodt körvonalait. Szekrények, tálalók, 
programmpontnál. Ez újítások közt van egypár igen ülőbútorok, commode-ok, ágyak, tükrök, asztalok, 
jó is : a szabványos ajtó- s ablakméretek, a be- mind azzal a tábori egyszerűséggel és katonás 
épített szekrények, a tolható üvegfallal megnagyobbít- merevséggel vannak megfogalmazva, ahogy az angol 
ható központi térség csupa egészséges reform. Már lélek e régi bútorformákat átgyúrta. „Szolid maha-
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goni", „öreg diófa" — ez náluk a legfőbb ismertető-
jele a bútornak. Az az angol középosztály, melynek 
nincsenek meg a country-house hagyatékai, ily 
józan, dísztelen, szállodai szobákra emlékeztető 
bútorok közt él. És a Studio évkönyvei szinte minden 
évben ugyanazokat a bútorokat jelentetik meg, csak 
más-más tervező neve kerül alájuk. Még a francia 
modernek erőfeszítéseit, díszítővágyait sem érezni 
meg e korrekt és unalmas darabokon. El lehet mon-
dani, hogy az angol iparművészet két évtized óta 
erős hanyatlásban van, de talán egyetlen ága sem 
mu at olyan stagnálást, mini a bútorművessége. 

AZ AJÁNDÉKÁRÚK. A Commercial Art, ez a 
kitűnően szerkesztett angol folyóirat, egyik nem-

rég megjelent számában egy kis szemlét tartott olyan 
árúk felett, amelyek karácsonyi vagy egyéb ajándé-
kul alkalmasak. A lap irányának megfelelően nem 
kézügyességgel vagy iparművészeti tevékenységgel 
előállított árúkat, hanem jó tömegcikkeket keresett. 
Meglepő, hogy magában Londonban mennyit és 
milyen jókat talált. Nem rendkívüliek ezek a tárgyak 
s nem afféle reprezentáló árúk, .de egyszerű, csínos és 
jól elkészített tömegtárgyak. Üvegtálak s edények, 
porcellán kévéskészletek, pompásan berendezett 
utazóbőröndök, tarsolyok, tálcák, nyakkendők és 
selyemzsebkendők, melyek azonban mind igen jó 
anyagból s igen jó szabással készültek. A régebbről 
is ismert cégek közül a Liberty and Comp. márkája 
vezet. De néhány új névvel is találkozunk, melyek 
közül Austin Reed, de még inkább az Army and 
Navy Cooperativ Society árúi mutatnak jó tervezésre. 
Az ő bőrtércóik, kávéskészleteik és üvegszervizeik 
akármelyik kiállításnak is díszére válnának. A lap 
az árakat is közli s ebből az derül ki, hogy egy kis 
jóakarattal és egy kis fáradsággal szép ajándékot 
is lehet venni azért a pénzért, amennyibe a nemszép 
és a nemjó ajándék kerül. 

AZ ASZTALDÍSZlTŐ. A Studio utolsó számában 
egy dán művész terített asztalait mutatja be, 

aki igazi zsenije e kihalóban levő mesterségnek. 
Jorgensen aránylag igen kevés eszközzel dolgozik. 
Nehéz ezüstök, karosgyertyatartók helyett mindössze 
porcellénnal, virágokkal és gyümölcsöstálakkal. Csak-
hogy ezek a porcellánok igazi kopenhágaiak, amelyek 
közt egynéhány Thorwaldsen-figura is található. Ezek 
a virágok pedig a nyár és ősz legszebb virágai, 
melyek mindig az asztalra állított fehér figurák jelle-
géhez simulnak. Jorgensen asztalai mindig egy stílust 
igyekszenek megéreztetni: rokokot, empiret stb. 
Amannak hajlékonyságát, ennek ünnepélyes cico-
máját főleg a figurák éreztetik meg. Ezért, bár asztalai 
sohasem túlterheltek, mégis inkább látnivalók, melyek 
nem a társasélet szükségletei számára vannak el-
gondolva. Csendéletképek, vagy virágkiállítási tablók 
lehetnének inkább, de mint ilyenek nagyon poétikusak. 

OROSZ LAKKMUNKÁK. Az a nagy változás, mely 
a háborús és forradalmi átalakulások nyomán 

az orosz iparművészetben is elkövetkezett, mélyre-
hatóan érezteti nyomait egyes régi iparágakban is, 
így a lakkművességben. Egész vidékei voltak a régi 
Oroszországnak, így különösen Wladimir és Polekh-
kormányzóságok területén, melyeknek virágzó házi-
ipara volt a lakk-ikonok és egyéb szent tárgyaknak 
lakktechnikával való készítése. Ezeken a vidékeken 
évszázadok óta űzték e mesterséget ősi orosz, helye-
sebben byzanci modorban, mígnem a tizenkilencedik 
század második felében mindenféle német és francia 
befolyás alá kerültek s inkább a tömegszükségletek 

selejtes kielégítésére törekedtek. A Palekh-mesterek 
lakkmunkái hanyatlásnak indultak s mikor a forradalmi 
és szovjetidők következtek el, még a vallásos érzés 
hiánya is fokozta ezt a hanyatlást. Ámde az 1925. évi 
párisi nemzetközi kiállításon egyszerre új feladatokkal 
és felfrissült művészettel jelentkeztek az orosz lakk-
művesek. Már nem ikonokat festenek, hanem finom-
mívű szelencéket, dobozokat, teatartókat, szek-
rénykéket csinálnak, melyeken néha még halkan 
megjelenik a hajdani vallásos téma s a kétszázév 
előtti rokokó kelleme, de egyébként egészen modern fel-
fogásúak. Csodás precizitás, aprólékos formák gyön-
géd csiszoltsága jellemzi ezeket a dobozfedeleket. 
Markitcheff, Golikoff és társaik, ennek az iparmű-
vészetnek tervezői aranyérmet is kaptak munkáikért, 
melyek alkalmasint hamarosan exportcikké is fognak 
válni, hogy hirdetői legyenek annak a finom ázsiai 
primitívségnek és orosz császári raffinált pompa-
szeretetnek, mely úgylátszik még a szovjet-kor ipar-
művészetében is kísért. 

EGYÉNI ÍZLÉSBEN. Akkor, amikor az egész világon 
ellenállhatatlan erővel fészkeli be magát a tömeg-

cikk, a gépmunka és a sablonos forma, meglepően 
hangzik az, hogy egy új törekvés van keletkezőben : 
az egyéni ízlés érvényesítésére. S ami legmeglepőbb : 
ennek a kiindulópontja is Amerikában van, ahol úgy-
látszik egy kicsit már sokallják az uniformizált ipari 
formákat. A hozzánk érkező hírek legalább is erre 
vallanak. Ford, a tömegpsziche nagy ismerője máris új 
alapokra akarja fektetni automobil gyártását. Állítólag 
az elmúlt év tapasztalatai késztetik rá, hogy „új, az 
egyéni ízléssel számot vető" gépkocsikat gyártasson 
műhelyeiben. Még meglepőbb az, hogy amerikai nagy-
szállodák is azzal reklámozzák házaikat, hogy a 
vendégek egyéni kívánalmait respektálják úgy a 
szobák berendezésében, mint a vendéglátás egész 
módjában. Egyszerűen a sablonoktól való eltérést, 
meleg s közvetlen viszonyt ígérnek a gazda és az ő 
vendégei közt, ami mindenesetre megváltozott köz-
hangulatra vall. Ha Amerika el akar térni merev 
üzleti sablonjaitól s a mechanizált formáktól, ez arra 
vall, hogy Európának is lassítania kell tempóját a 
tömegtermelésben és a „mindenki számára alkalmas" 
cikkek gyártásában. 

A RENDELŐ ÉS AZ Ő PUHÍTÁSA. Ha arról van 
szó, hogyan kell egy szép képet festeni, vagy 

egy szép szobaberendezést csinálni, — ezért a tanul-
ságért nem szaladunk Amerikába. De ha arról van 
szó, amit a „vevőfogás" tudományának neveznek, 
erre nézve amerikai orgánumokhoz kell fordulnia, 
tőlük átvenni a jó recepteket. Nos, ilyennek látszik 
az itt következő recept is, melyet szószerint közlünk 
abban a reményben, hogy a mi iparművészeink is 
megtanulják belőle, amit az európai iskolákban eddig 
még seholsem tanítanak. „Ha egy vastagnyakúval 
van dolgod, előbb beszélgessél egy darabig olyan 
dolgokról vele, amelyekben szívesen ad neked igazat. 
Emlegessed az időjárást; mondd el, milyen szépek 
az ő üzlethelyiségei, meg hogy milyen súlyos időket 
élünk mostanság és így tovább. Úgy intézd a 
beszélgetést, hogy minél többször legyen kénytelen 
neked bólogatni s igazat mondani. Ha ezt egypárszor 
megcselekedte, ha az agya hozzászokott a beleegyezés 
gondolatéhoz és már annyira van, hogy „nemet" 
mondani csak áramváltoztatással tudna, akkor váratlan 
hirtelenséggel terjeszd eléje programmodat. Ekkor az 
agynak megszokása következtében azt az üzletet is, 
melyetnekiajánlasz.helyeslőlegfogjatudomásulvenni." 
Látnivaló, hogy üzleti pszichológiához jól értenek odaát. 


