
tiszta gót tipust követte a rotunda, a goticoantiqua, 
a textúra, a bastardírás, a schwabachi és az 
antiqua. Mindezekből számos jól kiválasztott pél-
dát találunk ebben a műben. 

A XV. században a humanista minuskulából 
fejlődött egy ú j kursiva, melyet Aldus Manutius 
velencei könyvnyomtató vezetett be a könyvnyom-
tatásba. Belőle fejlődött a világon legjobban el-
terjedt folyóírás, melynek csak Nürnbergben akadt 
Dürer működése folytán a frakturában konkurrcnse. 
k' A jól összeválogatott anyag, melyet Dcgering 
jelen műve nyújt , elsősorban a grafikusokat fogja 
érdekelni s speciális feladataik megoldásában nagy 
segítségükre lesz ez a mű . Sz. L. 

ETIENNE SOUBIAN : L'AVENIR DE L'ES-
THÉTIQUE. Libraire F. Alean. Paris. — 

A «Bibiiothéque de Philosophie Contemporaine» 
sorozatában jelent meg ez a könyv, amely a szerző 
saját bevallása szerint nem 'anny i r a az esztétika 
jövőjével, mi inkább j e l e n j problémáival foglal-
kozik. Nyolc részben végig tárgyalj a az esztétika 
mai helyzetét, viszonyát a művészethez és a rokon-
tudományokhoz. Bennünket a harmadik rész érde-
kel különösen, amelyben a művészet lényegét keresi : 
hivatását és szerepét az iparban. Szigorúan szembe-
helyezkedik azzal az évszázadokon át a köztudatba 
gyökerezett nézettel, amely a művészt a normális 
emberek közösségén kívül, talán felül álló, de 
mindenesetre csodálatos, különc lénynek tar t ja . 
E. Sourian a művészetet is a többi nagyobb intelli-
genciát és készséget feltételező f o g l a l k o z á s 
közé sorolja és a művész érdekében azt kívánja, 
hogy tekintsük őt is olyan mesterembernek, mint 
a többit, aki a kultúrember magasabb igényeinek 
kielégítéséből él. Ezzel a felfogással nem leala-
csonyítani akar ja a művészetet, hanem inkább a 
komoly, tiszteletreméltó munka mellé emelni ; hogy 
ne tekintse a laikus közönség a művész verejtékes 
munká já t szórakozásnak, «nap!opó» kedvtelésnek. 
E . Sourian nem von éles határokat a művészet 
— és iparművészet, iparművészet — és ipar k ö z t ; 
mert az egyszerű iparos keze alatt is a véletlen 
szerencsés darabokat hozhat létre, viszont ugyanígy 
a véletlen a művész munká já t értéktelen ipari 
produktum nívójára süllyesztheti. E. Sourian azt 
a különbséget keresi, ami a művészetet mégis el-
választja az ipartól. Ezt a megkülönböztető bélye-
get meg is találja, de nem a cél, az eszme kitűzésé-
ben (mert nem egy klasszikus alkotás készült meg-
rendelésre), hanem a kivitelben. Ez a különbség 
csak az újabb korban fejlődött ki a mechanikus 
előállítás bevezetésével. Ez utóbbinak az e g y -
h a n g ú s á g a az, ami a kézimunka eredetisé-
gével szemben az ipari terméket megfosztja a mű-
vészi jellegtől. Szociális szempontból abszolút ipari 
munka a gyári munkásé, aki eél és elmélet ismerete 
nélkül szolgálja a gépet, viszont művészi munka 
a vezetőé, aki egyéni tervvel, ízléssel irányítja a 
dolgok előállítását. Mert a művészi munka krité-
r iuma, hogy az elkészülendő mű teljesen meg-

határozott lényegében előre él, mintegy uralkodik 
a művész képzelőtehetségében. A szerző részletcsen 
foglalkozik az ipar és művészet benső viszonyá-
val és sok termékeny gondolatot ad ennek a kap-
csolatnak a kimélyítésérc. A jövő fejlődési lehető-
ségét abban látja, hogy az ipar emelkedjék minél 
közelebb a művészethez, viszont a művészet bizto-
sítsa magának az irányító szerepet az iparban és 
ez mindkettőjük számára meg fogja hozni az er-
kölcsi és anyagi fellendülést. Dr. Gy. G.-né. 

AZ I P A R M Ű V É S Z E T I 
TÁRSULAT K Ö R É B Ő L 

\ Z OBSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
TÁRSULAT választmánya 1929. évi június 

hó 14-én Seengcr Béla elnöklésével tartott ülésén 
jelen voltak Benkhardt Ágoston, Bodonyi Jenő, 
Fiseher Zsigmond, Gaul Károly, Fcyérné Kovács 
Erzsébet, Grabovvieczky Léon, Gulden Gyula dr., 
Ilausu-irth Ödön, Horváth Béla, Hosszú István, 
Jauernik Nándor, Klausz Gyula, Koródy György, 
Kulcsár Sándor, Mátrai Lajos, Pacher Béla dr., 
Schóbcr József, Tüll Viktor, Víg Albert, Zadu-
bánszky Irén és Györgyi Kálmán igazgató. 

Kimentette távolmaradását : Dréhr Imre dr., 
Szablya-Frischauf Ferenc, Bodon Károly, Bartha 
Károly, Holló Mihály, Hültl Dezső dr., Mattya-
sovszky-ZsoInay Tibor és Thomas Antal. 

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Hauswirth 
Ödön választmányi tagot kérte fel. A napirend tár-
gyalása előtt Györgyi Kálmán igazgatónak beteg-
ségéből való szerencsés felgyógyulása feletti őszinte 
örömének ad kifejezést. Majd üdvözli az ú j választ-
mányi tagok közül az ülésen jelen levő Klausz 
Gyulát. 

Elnök jelenti, hogy Dréhr Imre dr. államtitkár, 
ügyvezető elnök f. évi május hó 24-én a rádióban 
a magyar iparművészctről előadást tartott, mely-
nek keretében nagy elismeréssel emlékezett meg a 
Társulat működéséről. Az előadásért kapott tisz-
teletdíját, 100 pengőre kiegészítve, a Társulatnak 
adományozta. 

A választmány örömmel és köszönettel tudo-
másul veszi. 

Igazgató jelentése : a) a tavasszal megnyitott 
lakásművészeti kiállítás installációját, az interieu-
rök egy részének leszerelése után, az IOKSz-szal 
történt megállapodás szerint, továbbra is meg-
tar t juk ; 

b) a barcelonai világkiállítás magyar osztálya 
részére a Társulat magas színvonalú, gazdag ipar-
művészeti és háziipari kollekciót gyűjtött össze, 
mely ott méltán számíthat elismerésre és sikerre ; 

c) a nyár folyamára tervezett nagyszabású ipar-
művészeti és háziipari kiállítás iránt igen nagy 
érdeklődés nyilvánul, eddig több mint száz kiállító 
jelentkezett. Olyan gazdag anyagra van kilátás, 
hogy annak helyiségeinkben való bemutatása lehe-
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tetlenné vált. Ezért az iparművészeti múzeumban 
kértünk és kaptunk is helyet kiállításunk megtar-
tására. A kiállítás megnyitása július 13-án lesz és 
tart szeptember közepéig. 

Hauswirth Ödön gazd. biz. elnök bejelenti, hogy 
a Szépművészeti Múzeum a központi íűtés költsé-
geihez való hozzájárulás címén 1520 pengő fizeté-
sére szólította fel a Társulatot. 

A választmány felhatalmazza az igaz-
gatót a most követelt összeg kifizetésére 
s egyben megbízza őt, hogy a fűtési járu-
léknak jövőben való leszállítása érdeké-
ben a szükséges lépéseket megtegye. 

Igazgató jelenti, hogy a XXI. nemzetközi espe-
ranto-kongresszus budapesti előkészítő bizottsága 
meghívta ülésére a Tásulat képviselőit. Tekintettel 
arra, hogy a képviselők kiküldése iránti intézkedés 
ma még igen korai volna, kéri a választmány fel-
hatalmazását, hogy annak idején az elnökség intéz-
kedhessen e tárgyban. 

A választmány a kívánt meghatal-
mazást megadja. 

A TÉBE 500 P és az Első Magy. Alt. Bizt. társa-
ság 150 pengő adományáról szóló jelentést a választ-
mány 

köszönettel tudomásul veszi 
Igazgató jelenti, hogy a kereskedelmi miniszter 

közölte a Társulattal, hogy háziiparunk kellő fel-
ügyelete és művészi irányításával megbízta Feyérné 
Kovács Erzsébet nőipariskolai tanárt. Egy másik 
leiratában pedig felkérte Társulatunkat, hogy meg-
felelő helyiség hiányában engedje meg, hogy 
F. Kovács Erzsébet a Társulat irodájában fogad-
hassa a tanácsért és útbaigazításért hozzáforduló 
iparművészeket és háziiparosokat, mert itt meg-
felelő mintatár állhat rendelkezésére a Társulat 
gazdag népművészeti gyűjteményében és kiállítási 
anyagában. 

A választmány a jelentést tudomásul 
veszi. 

Igazgató jelenti, hogy f. évi Irodalmi és művészeti 
kongresszus iparművészeti szakosztályának hatá-
rozata értelmében megalakult az Orsz. Iparművé-
szeti Bizottság. A szervezeti szabályzatának elő-
készítésére vonatkozó tárgyalások a Társulat helyi-
ségében, elnöklése mellett folynak. E bizottságban 
az iparművészeti oktatással foglalkozó iskolák, az 
iparművészeti egyesületek és az Iparművészeti Tár-
sulat 2—2 rendes és 2—2 póttaggal van képviselve. 
A most munkában levő szervezeti szabályzat sze-
rint e 10 tagon kívül a bizottságban a kultusz-
minisztérium s a kereskedelmi minisztérium és a 
székesfőváros 1—1 taggal lesz képviselve. Az elnök 
a bizottságon kívül álló egyéniség lesz. 

Tudomásul szolgál. 
Örömmel jelenti továbbá, hogy a Virágos Buda-

pest Bizottság, mely 1910-ben néhai Gelléri Mór 
indítványára alakult és amely néhai dr. Bartóky 
József lelkes vezetésével éveken át igen sikeres 
működést fejtett ki, de a háború következtében 
beállott nehéz viszonyok miatt megszűnt, most 

újból megalakult. Elnökéül Manninger Vilmos 
dr.-t, társelnökéül pedig őt választották meg, elő-
adója pedig Darvas Fercne, a Kertészeti Lapok 
szerkesztője. Az előrehaladott idő és a virágdrága-
ság ellenére is mindent elkövet a bizottság, hogy 
már most tudjon eredményeket felmutatni. 10.000 
példányban ízléses propagandafttzetet nyomatott 
és megküldte azt az összes fővárosi iskoláknak. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Hauswirth Ödön jelenti, hogy a belvárosban léte-

sítendő társulati bolt ügyében javaslatot adtak be. 
Ennek letárgyalására és keresztülvitelére a vá-
lasztmány felhatalmazását kéri a gazdasági bizott-
ság részére. Amennyiben méltányos feltételek mel-
lett a helyiség megkapható lenne, javasolja a bolt 
létesítését esetleg némi anyagi kockázat árán is. 

Mátrai Lajos ajánl ja iparművészeti tárgyú pá-
lyázatok rendszeresítését, hogy az e pályázatokra 
beérkező megfelelő munkák megvalósításával elég 
anyag álljon majd a bolt rendelkezésére. 

Igazgató szerint a nyilvános pályázat rendszerint 
nem jár megfelelő eredménnyel. Előnye ugyan, 
hogy nemes versenyre buzdítja a fiatal iparművész-
nemzedéket és egyes ismeretlen ember nevét vet-
heti fel, de azzal, hogy sokszor a nagyszámú jó 
munka közül díjat csak kevés kaphat, sok pályázót 
elkeserít. 

Schóber József szerint az utóbbi időben oly gya-
kori eredménytelen pályázatok oka az, hogy azokon 
a beérkezett művészek alig vesznek részt. Nem lehet 
esetleg hetekig tartó komoly munkára serkenteni 
a nélkül, hogy garanciát adnánk arra, hogy minden 
számba jöhető, megvalósításra érdemes munka 
dijat kap. 

Feyérné Kovács Erzsébet megjegyzi, hogy a leg-
utóbb hirdetett Idegenforgalmi emléktárgyak-pályá-
zat elbírálásánál éppen a szempont figyelembe-
vételével határozott a Társulat oly módon, hogy 
nem díjakat adott ki tervekért, hanem megrende-
léseket. Ezenkívül pedig bemutatta a pályázat 
anyagát a kereskedőknek is megrendelések tétele 
végett. 

A választmány a bolt kérdésében való 
intézkedésre a gazdasági bizottságot ha-
talmazza fel. 

Igazgató jelenti, hogy Sehauschck Árpád műegye-
temi tanár, lelkes műbarát , felkérte Társulatunkat, 
hogy támogassa őt a régi temetők műemlékeinek 
fenntartására irányuló akciójában. A választmány 
utólagos jóváhagyása reményében, lelkeshangú 
beadvánnyal kérte a székesfővárosi Tanácsot, hogy 
azokat a régi temetőket, amelyek a város fejlődését 
nem akadályozzák, a parkokban amúgy is szűköl-
ködő főváros részére nyilvános Emlékkertekké 
alakíttassa át és tartsa fönn. 

A választmány e bejelentést helyesléssel 
tudomásul veszi. 

Dr. Pachcr Béla ezzel kapcsolatosan bejelenti, 
hogy a Székesfőváros ezirányú tárgyalásai már egy 
éve folynak, a múzeumi bizottság már össze is állí-
totta az e temetőkben levő műemlékek jegyzékét, 
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amelyeket majd a parkszerűen kiképzett temetők-
ben továbbra is megtartanak. Minden remény 
megvan abhoz, hogy ezt rövidesen meg is való-
sít ják. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Elnök jelenti, hogy Kiss Ferenc Amerikából érke-

zett levelében közli a Társulattal, hogy a kis ententc-
államok ott erős propagandamunkát fejtenek ki. 
Kéri a Társulat erkölcsi és anyagi támogatását, 
hogy ott egy magyar boltot rendezhessen be. 

A Társulat — az elnök nézete szerint — 
nincsen most abban a helyzetben, hogy a 
maga erejéből ez ügyet anyagilag támo-
gathassa, amennyiben azonban módjá-
ban áll, a tervnek erkölcsi támogatása elől 
nem zárkozhatik el. 

A választmány felkéri az alelnököt, hogy 
Kiss Ferenctől részletes programmot kérjen. 

tJ j tagokul a választmány felveszi : alapító tagul 
Veith Béla udv. tan. mérnököt (Salzburg) ; rendes 
tagokul pedig a következőket: Lénárd Károly 
bányaigazgató Kistercnye, Varga Ilona iparm., 
Haufcl Tivadar mérnök, vitéz Vináry Ervinné 
rajztanár , Baglyasy PlecliI Morvay Szilárd gal-
vanoplasztikus, Szlávik Endre kereskedő, Kull-
mann Artúr keramikus, Kövessi Edit nőiparisk. 
tanítónő, Tikács Adolf festőművész, Kürti Sándor 
műasztalos, Bozsik Kálmán fazekasmester, Ozorai 
Ferenc magántisztv., Payer Ilonka iparművész, 
Czeglédi Nagy József iparm., Bertalan Bózsa tanár, 
festőművész, Kende Gyula tisztviselő, Budai Polgári 
Kaszinó, Sebestyén László iparm., Corvin Áruház, 
Mihályi Géza képkerctező, Lovászy László építész, 
Bosncr Károly tisztviselő, Országh Kálmánné 
tanár , Kari Ernő gyáros, Markos Györgyné, dr. 
Markos Sándorné, Nehéz József (Newyork), Kunst 
Anton (Newyork), E. A. Tusak orvos (Newyork), 
Harsányi László ref. lelkész (Newyork), Bayor 
Erzsébet iparm. (Newyork), Finta Sándor szobrász 
(Newyork), Némethy László tisztviselő, Szabó Ida 
rajztanár , Szalay Gábor dr. m. k. postavezérigaz-
gató, Hegedűs István joghallgató, i f j . Oelschlager 
Lajosné (Kassa), Pápai Képzőművészeti és Ipar-
művészeti Társulat, Hadházy Ilona iparművész, 
Wirth Margit, Obermüllcr Ferenc reálisk. igazg., 
»Széchcnyi Export vállalat«, Krajtsovits Ferenc, 
Békésmegyei Képzőművészeti és Iparművészeti 
Társulat. 

Gulden Gyula dr. felhívja a választmány figyel-
mét a jövő, 1930-i Szent Imre-évre. Javasolja, hogy 
a választmány már most foglalkozzon azzal a kér-
déssel, hogy a Társulat mely módon kapcsolódjék 
ebbe bele. 

Klausz Gyula szerint a Társulatnak már most 
készülnie kell e szentéwel kapcsolatos emlék- és 
kegytárgyak és jelvények készítésére, hogy az ünnepi 
év megnyitásakor már készen álljon. Javasolja, 
hogy a tárgyban a főpapsággal keressen a Társulat 
érintkezést. 

Benkhardt Ágoston jelenti, hogy a Képzőművé-
szeti Társulat közgyűlése már foglalkozott is ez alka-

lommal egy kiállítás rendezésének kérdésével. 
Ismerve a németek praktikusságát és fürgeségét, 
mellyel az ilyen alkalmakat kihasználják és mun-
káikkal elárasztják az országot — helyesnek találná 
az ezt megakadályozó lépések tételét. 

Schóber József javasolja, hogy meg kell előzni 
minden külföldről irányuló ilyen akciót. Művészi 
és technikai felkészültségünk ehhez megvan. 

A választmány elhatározza, hogy fel-
kéri Dréhr Imre dr. államtitkárt, ügy-
vezető elnököt, hogy Serédi Jusztinián 
hercegprímás ő eminenciájával keressen 
czirányban érintkezést, hogy ennek nyo-
mán a Társulat is megtehesse a szükséges 
intézkedéseket. 

k ü l f ö l d 
A M E R I K A I ÉLETFOBMA BERLINBEN. Hogy 

mennyire amerikaivá változik az élet tem-
pója a német fővárosban, azt bizonyítja egy ú j 
vállalkozás, melynek most r ak ják le az alapköveit. 
Arról van szó, hogy Hallensee-bcn, a vasúti pálya-
udvar mellett egy nagy ház épül, körülbelül három-
száz lakással. Ezek valamennyije az amerikai 
boarding-house-ok mintájára épül, olyan lakók 
számára, akik szállodai kiszolgálást akarnak s le-
mondanak a háztartás önálló vezetéséről. A szállo-
dai vendéglő mindenkinek a szobájába szállítja a 
kívánt fogásokat. Mosatásról, vasalásról gondos-
kodik. Minden lakásnak óriási körülfutó galériára 
nyílnak az ajtai . De azért minden lakás önmagá-
ban lezárt egész. Lent a földszinten mindenféle 
szükségletek számára üzlethelyiségek lesznek. Ter-
mészetes, hogy hideg és meleg vízvezetékkel éppúgy 
el lesznek látva, mint író- és olvasószobákkal. 
Hogy mennyire szükség van az ilyen házra Berlin-
ben, a számok bizonyítják legjobban. Csak most 
épül a ház, de a háromszáz lakásra már több mint 
ezer jelentkező van. 

^ Z O B Á K ÉS BŰTOBOK MÉRETEI. Német 
^ művészeti és építészeti folyóiratokban mos-
tanság egy kis parázs vita kerekedett c téma körül. 
A nézeteltérés a modern házakba költözködő lakók-
tól indult ki. Nagyon picinyek a szobák, nagyon 
alacsonyak a mennyezetek, panaszolták ezek. Az 
ú j házak építői erre azt felelik : nem a szobákat 
kell kitolni és ncin a magasságokat emelni, hanem 
megfordítva : a bútorokat kell az ú j kislakások 
arányai szerint méretezni. Ha megváltozott a 
háború után a világ rendje, akkor ebből az ipar-
művészet is vonja ie a tanulságokat ! Itt sietett 
azután a lakók védelmére egy-két művészeti író. 
Nem arról van szó, mondják, hogy a szobáknak 
okvetlen tánctcrmi méreteket kell adni. A magas 
plafonokat is oktalanság volna visszakívánni. De 
a minimális szobaméretek elvéért sem lehet lelke-
sülni, mint némely építészek teszik. Mi egy más 
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jelszót szeretnénk a lakásépítők figyelmébe a ján-
lani. Ez körülbelül így hangzana : «MinimáIis 
költségekkel csináljatok maximális méretű szobá-
kat !» 

\ KERTI KÁPOLNA. A meisseni porcellán-
gyár kertjében áll. Évszázadok óta állt el-

hagyatva. Senki sem vetett rá ügyet. De egyszerre 
ráterelődött a figyelem. A gyár vezetői elhatároz-
ták, hogy hősi halottaik emlékét megörökítik. 
Ekkor teljesen újjávarázsolták a kis kápolnát. 
Falait, boltíveit, oltárfülkéjét szép színes porcellán-
lapokkal vonták be. Urnákat és kandelábereket 
állítottak fel ritmikus sorokban. Mindent por-
cellánból. A fali lapokra odavésték sorban a hős 
hivatalnokok és munkások neveit. Gyönyörű ez a 
csendes, gyászoló kápolna. És az életnagyságnál 
is nagyol)b gyászoló anyák, akik a meztelen kis 
árvákat simogatják. Szintén porcellánból. Nyolc 
évig tartott, míg a kerti kápolna megkapta új , mű-
vészi köntösét. És új rendeltetését, amellyel eléje 
megy a halhatatlanságnak. 

S^ZÁLLODAI PORCELLÁNOK. A Studio jú-
^ niusi számában modern német teáscsészéket 
és egyéb asztali porcellán-készleteket mutat be. 
Finom, ízléses formájú, tökéletesen modern vonal-
vezetésű reggeliző- és uzsonnázó-edények ezek. 
Tudvalevő ugyanis, hogy ma már a világvárosok 
teázó-helyiségeiben nem a selyemtapéták és a fara-
Bott tálalók fontosak, hanem a színes, jókedvet 
sugárzó terített asztalok. Kérdés már most, hogy 
miért csak a roscnthali porcellángyárnak jut eszébe, 
hogy Mathéy-val, az erdélyi származású német 
grafikus-művésszel eredeti, ú j modelleket tervez-
tessen ? Miért nem gondolnak ilyesmire a magyar 
gyáros, esetleg a szállodás urak ? 

WZ ERESZTÉNY MŰVÉSZET. Ezen a címen ki-
állítást rendeztek nemrég Münchenben. Min-

denféle egyházművészeti tárgyat bemutattak. Fest-
mények, szobrok, rajzok, mozaik- és üvegképek 
éppúgy szerepeltek itt, mint miseköpenyek és ezüstbe 
trébelt oltári felszerelések. Az egyházi művészet-
nek Németországban súlyos problémái vannak. 
A legsúlyosabb : miképpen egyeztessék össze a 
művészek az ú j formanyelvet, a radikálisan ú j 
művészi szemléletet az egyházak képviselőinek 
konzervatív meggyőződésével ? A tradíciókhoz való 
ragaszkodás ellenére is, azokban a körökben, me-
lyek a művészetet a templomokban s a vallásos 
életben szívesen látják, megvan a hajlandóság az 
ú j irányokkal való lépéstartásra. Síi több : az ú j 
építészeti konstrukcióknak is nagy sikerük volt 
ezen a kiállításon. 

TOUCHEUR TÖRVÉNYE. így nevezi a francia 
közvélemény azt a rendkívüli jelentőségű 

népjóléti akciót, mely Loueheur nevéhez fűződik. 
Ennek a törvénynek értelmében ugyanis a legrövi-
debb idő alatt hajlékhoz kell juttatni minden lakás-

keresőt. Rendkívül nagyarányú lakásépítkezés in-
dult meg máris Párizs külterületén. A törvény egy-
egy lakás költségeit maximálisan 35.000 frankban 
(a mi pénzünk szerint körülbelül 8.000 pengőben) 
állapítja meg. Ez az olcsón való építkezés főleg 
a legmodernebb, tisztán konstruktív szellemű épí-
tészetnek kedvez. A tervezésben elől halad a tech-
nikai építészet francia propagálója : Le Corbusier, 
aki nyilvánvalóan azt akar ja lakásaival bebizo-
nyítani, hogy takarékos, mérnöki józanságú építő-
elvekkel mégis a legdrágább anyagokat is felhasz-
nálhat ja e költségvetés keretein belül az építész. 
Corbusier vasat, fát és üveget használ e kislakásos-
építészetben. 

AMSTERDAM VAROS SZOBRÁSZA. így ne-
vezik Hollandiában Hildo Krop-ot. Kéz-

művesivadék, aki nemcsak apjának józan látását, 
de a kisiparosok kezének nehézkességét is örökölte. 
Ám azért egész utcák vannak Amsterdamban, 
melyek minden ú j házán van egy Krop-szobor. 
Tudjuk, a holland városépítés mennyire meghódolt 
az utolsó tíz évben a legmodernebb építőformáknak. 
De mégsem annyira, hogy a csupasz épületfalak 
díszítésére a legnemesebb eszközről : a plasztikáról 
lemondanának. Krop az ő skulptúrájával kiegészíti 
e házak nyugodt síkjait. Most kiállítása volt Berlin-
ben és ott is elismerték, hogy kitűnően tud bele-
illeszkedni a mai holland építőszellembe az amster-
dami város-szobrász. 

17 ÉZMŰVES-FÖISKOLA. Mialatt türelmetlen 
elmélet-rágók a kézművesség halálharangját 

kongatják, a német birodalmi kormány hatalmas 
intézményt állít a kézműves-iparosság szolgálatára. 
Hivatalos neve «Német Kézműves-Intézet». Szék-
helye : Berlin. Célja központosítani minden törek-
vést, mely eddig elszigetelten szolgálta a kézműve-
sek fejlődését.Alapjában tudományos és propaganda-
intézmény. Legelső teendője az lesz, hogy a Berlin 
városa által adományozott telken felépítse a kéz-
műves-főiskolát. Ez az egyetemi grádusú intézet 
nemcsak Németországnak, hanem az egész világnak 
egyedüli ilynemű intézete lesz. Felépítése az állami 
költségvetésben biztosítva van. 

X T I D E G E K A STUTTGARTI MINTAHÁZAK. 
Annak a konstruktív építő-stílusnak, mely a 

stuttgarti Wcissenhof-Siedelung-ban lát ja az ő 
követendő mintaképét, tudvalevőleg azt szokták 
legtöbbször a szemérc vetni, hogy a sok áttörés 
miatt a szobák igen sok fűtést igényelnek, a lapos 
tető pedig könnyen átereszti a le nem csurgó víz-
tömegeket. Mindezeket az ellenvetéseket a dessaul 
körhöz tartozó építészek idáig konzervatív elfogult-
ságnak bélyegezték. Most azután ismeretessé vál-
tak a német birodalmi «Fűtés- és szellőzés-kutató 
intézet» bizottsági jelentései. A helyszíni vizsgála-
tok és a lakóktól beszerzett statisztikai ívek adták 
ineg a bizottság számára az alapokat az itt követ-
kező konklúziókhoz, wösszegezve az eredményeket, 
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el lehet mondani, — így szól a jelentés — hogy a 
Weissenhof-Siedlung széles üvegtáblái és nem eléggé 
vastag íalai rendkívül megdrágítják a fűtési költ-
ségeket és általában az üzemi kiadásokat. Egyes 
hálószobákban és kivált a tető alatti helyiségekben 
a hűvös márciusi időjárás mellett a nagy radiátor-
felületek ellenére is mindenfelé villamos-fűtőteste-
ket kellett beiktatni, de még így is sokszor fáztak 
a lakók». Ezt a lesújtó véleményt a bizottság nem 
az elmúlt kemény télen, hanem 1928. márciusában 
merítette. 

f X Á R O M LAKÓHAZÉPITŐ IRÁNY. Egy ismert 
bécsi építőművész, B e r g e r J o s e f cikket 

írt az Inncn-Dekoration-ba, a kitűnően szerkesztett 
darmstadti folyóiratba. Azt a teóriát állítja fel, 
hogy az utolsó évtized lakóházainak építésében 
három ellentétes irányzat jutott érvényre, minden-
esetre nem mindig tisztán felismerhető módon. Az 
első a bécsi iskola. Az angol-amerikai lakás-kul-
túrán alapszik. Lényegében «antipatétikus». Alap-
gondolata : a lakó adja meg a lakás jellegét. A he-
lyiség sohasem egészen kész, örökké fejlődik. 
A második irány : a térből műalkotást fejleszt. 
Ez szigorúan kötött elvű, uralkodó vonása a pátosz, 
A lakó i t t : a keret. A harmadik irányzat szélső-
séges, technikai-tárgyilagos. A gép romantikájá-
nak a fémen és az üvegen át hódol. A lakás-
örömet itt a technikai lelkesedés pótolja. A bécsi 
építész különböző jelekből azt lát ja, hogy a fej-
lődés iránya a gépromantika világától a derűs építő-
irányzat felé vezet. 

\ FÉNY-BEBENDEZÖ. Az újabb fénytcehni-
kai kísérletek bebizonyították, hogy az em-

beri lakóhelyiségek nagy részében nemcsak nappal, 
hanem mesterséges világítás mellett is valóságos 
«rablógazdálkodás» folyik. Ügy mint a helytelen 
fűtőtest megválasztásánál, itt is kárbavész az ener-
gia egy része és elpocsékolódik a pénz. A nagyobb 
ipari műhelyek éppúgy, mint az áruházak és kávé-
házak ma már szakértő «fény-teehnikusok» 
tanácsaival élnek. Hova-tovább ez fog történni a 
lakások berendezésénél is. Nem elég tehát a formai 
megoldásokhoz érteni. Nem elég, ha a lámpater-

vező szépen tudja csoportosítani a különböző anya-
gokat : a fát , üveget, fémet. Számolni kell egy-
egy helyiség fényszükségleteivel is, ami nemcsak 
annak űrtartalmától, hanem élet-feladataitól is 
függ. (Más a szőnyegszövésnél, mint az íróasztali 
munkánál.) Valószínű, hogy a fejlődés hamarosan 
oda fog vezetni, hogy az építészek már a lakó-
szobák építésénél tanácskozni fognak a lámpa-
készítővel ugyanúgy, mint például a kályhásokkal 
teszik. Hiszen már az is kiderült, hogy még nap-
pal is van Szerepük a lámpáknak, mert a fényt, 
mely az ablakon beomlik, gyűjteni képesek. A lámpa-
készítő iparművész tehát felszerelve fénymérő-
tudással, egy ú j kategóriát fog teremteni a lakás 
installálásánál : a fény-berendezőt. 

T M P R E S A . Angol sző. De amerikai fogalom. 
Az amerikai üzleti élet tenyésztette ki az 

impresszáriót a képző-, sőt az iparművészeti élet-
ben is. Ezt hívják odaát <dmprcsá»-nak. Ma már 
nemcsak a francia, hanem a német iparművészek 
is azt tar t ják, hogy az út a világhírhez — Amerikán 
vezet keresztül. Ha igazán értékesek ezek a tehet-
ségek, akkor odaát már várja őket az «impresa». 
így olvastuk ezt nemrég a kedvelt bécsi kerámikus-
ról : Wieselthier Vallyról. Kiállítást rendezett 
New-Yorkban, Bruno Paul és Lucián Bcrnhard 
társaságában. Mint maga mondta : az impresának 
köszönhette, hogy időrabló hclyzcttanulinányok 
helyett nyomban munkához láthatott odakünn. 
A sokoldalú kerámikusnő az életben éppen olyan 
jókedvű, mint figurális munkáin. Egy nagyon 
kedélyes kosztümünnepélyt is tervezett ott künn, 
amelynek ő csinálta (Poiret-vel együtt) a jelmezeit, 
lámpaernyőit és falfestési munkáit is. 

T > EBENDEZÉSI TANÁCSADÓ. Aki ismeri az 
angol viszonyokat, csöppet sem csodálkozik 

azon az apróhirdetésen, mely nemrég a «Times»-
ben jelent meg. Egy grófnő a jánl ja fel szolgálatait 
a lakásukat berendezni óhajtó uraknak és hölgyek-
nek : bútorok, színösszetételek stb. megválasztá-
sára. A grófnő, aki itt névtelenül meghúzódik, 
nem más, mint Ascjuith-nek, a szegényen meghalt 
miniszterelnöknek az özvegye. 

A polgárias lelkiség a biedermeier-korban 
érte el legteljesebb kifejlődését. Utána következett 

a bour jeoisic. Ez egy olyan nemzedéknek életstílusát váltotta ki, 
amely fitogtatni akarta jólétét, műveltségét. A külső látszat, amely mindig 

az elfajulás tünete, diadalmaskodott az erkölcsi szempont felett. Ennek pedig logikus 
következménye az üres páthosz, a hiú pompa, mely elől az emberek a cifraságok romantikájába 

menekültek. Ennek a kornak érzés- és kedélyvilága még nem volt elég érett arra, hogy 
megértse a nemes egyszerűségnek szépségét. Ezért kapott lábra a letűnt korok 

alkotásainak kultusza, feléledt a bárok snörkli, és az iparosok rá-
vetemedtek a régi dolgok szolgai utátizására Ez pedig 

mindig csalás volt és az ia marad. Hűekért. 
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