
Iparművészet Dél-Szászországban. — A b e r l i n i 
Secession-ban a modern Kfna és Japán művészetét 
mutat ták be. Mindkét nemzet művészete erős 
európai batást mutat , liogy sokkal szorosabban kö-
vetik a természetet, mint őseik. E mellett az euró-
paisodással együtt — és pedig különösen a legsajá-
tosabb fametszetben — általánosodik a súlyos, szinte 
durva anyagkezelés és az eszközök nagyhangúsága. 
A legnagyobb művész — az ú j Kína igazi világ-
nagysága : Csi-Bai-Si — mégis a nagy nemzeti ha-
gyományok folytatója. — L i p c s é b e n (C. G. 
Boernernél) megjelent a nagy rézkaregyüjtemény 
aukció-katalógusa, benne a leningrádi Eremitage 
duplikatumainak reprodukciója. A régi mesterek 
műveinek ez a csodálatos gyűjteménye rövidesen 
eladásra kerül. (*) 

\ Z IPARMŰVÉSZETI ISKOLA jubileumi ki-
állítása alkalmából a kormányzó elismerésé-

vel tűntette ki Mátrai Lajos, Sándor Béla, Sintay 
Imre és Udvary Géza tanárokat. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter elismerését nyerték : Bacsa 
András, Csajka István, Gyalus László, Györgyi 
Dénes, Haranghy Jenő, Kaesz Gyula, Leszkovszky 
György, Lux Elek, Muhifs Sándor, Orbán Antal, 
Stein János, Szablya-Friscliauf Ferenc, Weichinger 
Károly, YViegand Ede tanárok, dr. Kovács János 
titkár és Csermendy Elemér gondnok. A kor-
mányzó és a miniszter elismerése annak a fárad-
hatatlan lelkesedésnek, odaadó munkának szól, 
mellyel az iskola tanári kara és tisztviselői a nagy-
sikerű jubileumi kiállítást rendezték. (*) 

• K I Á L L Í T Á S O K * 
A Z IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ez év folya-

mán két nagyszabású kiállítást rendez. Erdély-
nek és a Felvidéknek régi iparművészeiét fogja össze-
gyűjteni és a múzeumot látogató bel- és külföldi 
közönségnek bemutatni, már amennyire ez a tria-
noni Magyarország köz- és magángyűjteményeinek 
anyagából kitelik. A kiállítások fel fogják ölelni a 
díszítő művészet minden ágát, kezdve a dekoratív 
szobrászat és a bronzöntés egyes elérhető példáitól 
az ötvösség, bútor, keramika, hímzés, könyvkötészet 
és könyvdíszítés stb. művészetéig, sőt ki fog terjesz-
kedni az építészet emlékeire is, legalább képekben. 
Mindenből csak a legjobb és legjellegzetesebb dara-
bokra szorítkozva, nem a kiállított darabok nagy 
számával, hanem válogatott, kvalitásos voltával 
kívánja bizonyítani régi iparművészetünk fejlettsé-
gét. Erdély és a Felvidék az ő régi, városaikban 
összpontosult kultúrájával mindig vezető szerepet 
vitt hazai iparművészetünkben. E mellett a hábo-
rúk és idegen inváziók is a legújabb korig leginkább 
megkímélték ezeknek az országoknak műemlékeit. 
Művészetük múl t ja a miénk s a dicsőséges inult 
felelevenítése még ma is termékenyítő hatással lehet 
eleven művészetünkre. 

A Múzeum májusra tervezi az erdélyi kiállítás 
megnyitását, míg a felvidéki kiállítás ez év őszén fog 
megnyílni, 

N É P M Ű V É S Z E T I BEMUTATÓ. Az Orsz. Ma-
gyar Iparművészeti Társulat vezetősége tervbe 

vette, hogy a József-körút 6. sz. alatti Technológiai 
Múzeum kiállítási helyiségében bemutatja saját 
népművészeti gyűjteményét. Hogy a hiányokat, 
melyek az anyagban esetleg mutatkoznak, pótol-
hassa, Társulatunk szándékozik magángyűjtemé-
nyek bevonásával egy-egy szempontból legalább is 
megközelítő teljességet adni. A kiállítás alkalmából 
újabb előadássorozatot rendezünk népművészetből 
vett tárgykörrel s a népművészet és iparművészet 
kapcsolatairól. 

A Társulat ezúton kéri tagjait , hogy közöljék a 
titkársággal azoknak az ismerőseiknek nevét és 
cirnét, kik az előadásokra szóló meghívóra igényt 
tartanak. (*) 

r > Ü K Y BÉLA a Nemzeti Szalon csoportkiállításáii 
érdekes, magyarosan dekoratív kompozíciói 

mellett néhány aplikációs faliszőnyeget mutatott be. 
Szőnyegei igen jelentékeny — néhol kész eredmény-
számba menő — kísérletek a nyugati legújabb ered-
mények és a magyar népies formalátás egyezte-
tésére. (*) 

/ J LAZAR ILONA a Nemzeti Szalonban és a 
* • Kovács-szalonban csaknem egyldőben mu-

tatta be szobrászművészetét. Primitív technikai 
készültsége mellett mély érzések, őszinte és köz-
vetlen kifejezésmód rendkívül vonzóvá és értékessé 
teszik művészetét. (*) 

y \ Z IPARMŰVÉSZETI ISKOLA jubileumi ki-
állítását január 20-án d. u. látogatta meg 

nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó őfőmél-
tósága feleségével együtt. Fogadásukon megjelen-
tek Kertész K. Róbert ál lamti tkár és Végli Gyula, 
az Iparművészeti Múzeum főigazgatója. A kor-
mányzót a tanári kar élén Helbing Ferenc igazgató, 
magy. kir. kormányfőtanácsos fogadta. Több mint 
egy órát töltöttek a kiállításon a főméltóságú ven-
dégek. Többízben is kifejezést adtak tetszésüknek 
a fölött az előkelő ízlésesség fölött, mely a kiállítás 
rendezését, a legkülönbözőbb stílusú, anyagú és 
rendeltetésű kiállítási tárgyakat egységbe foglalja. (*) 

• T Á R S U L A T U N K • 
• K Ö Z L E M É N Y E I • 
"JEGYZŐKÖNYV az Országos Magyar Iparművé-

** szeti Társulat választmányának 1931 február 
12-én d. u. 6 órakor (Andrássy-út 69. sz. alatt) 
tartott gyűléséről. 

Elnökölt : Dréhr Imre dr. ügyvezető elnök. 
Jelen voltak : Secnger Béla alelnök, Ilauswirth 
Ödön, a gazd. bizottság elnöke, dr. Szalai Emil 
ügyész, Kölber Dezső, Kulcsár Sándor, Tóth Gyula, 
Bodon Károly, Szabó Rezső, Gorka Géza, Pachcr 
Béla dr., Grabowieczky Leon, Jászay Jolán, Szablya 
János, Majoros Károly, Horváth Béla, F. Kovács 
Erzsébet, Nádler Róbert, Klausz Gyula, Thomas 
Antal, Dálnoki Kovács Jenő, Gádor István választ-
mányi tagok és Szokolay Béla titkár. 
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Kimentették magukat : Szablya-Frisehauf Fe-
renc alelnök, Végh Gyula, Meyer-Megyer Antal, 
Gulden Gyula dr., báró Szalay Gábor, Zadubánszky 
Irén, Györgyi Dénes és Hosszú István, Lakatos 
Artúr és Schober József választmányi tagok. 

Az elnök üdvözli a megjelenteket, a Jegyző-
könyv vezetésével Szokolay Béla titkárt bizza meg, 
a hitelesítésére Pacher Béla dr. és Kulcsár Sándor 
vál. tagokat kéri fel. 

Felszólítja a titkárt, hogy olvassa fel a megelőző 
választmányi ülés hitelesített jegyzőkönyvét. 

Több tag indítványára a választmány 
felolvasás nélkül tudomásul veszi a hite-
lesített jegyzőkönyvet. 

Titkár előadja az elmúlt 1930. évi társulati ki-
állítások eredményéről szóló jelentését : 

az Andrássy-úti helyiségben egész éven át per-
manens kiállítást rendeztünk, időnként felfrissí-
tett anyaggal. A Technológiai Intézetben, József-
körút 6. sz. alatt, 1930. július 13-tól október 20-ig 
tartott nyári kiállítás; 

1930. nov. 5-től nov. 8-ig a virágkiállítással 
kapcsolatos kiáll í tásunk; 

1930. dec. 4-től 1931. jan . 15-ig a karácsonyi 
kiállításunk. Mindezeken a kiállításokon közel 200 
iparművész-kiállítónak mintegy 25.000 kiállítási tár-
gyát mutat tuk be. Eladásra került 43.986 P 77 f 
értékű tárgy. A fizető látogatók száma összes 
kiállításainkon 12.030 volt. Tagsági jegyükkel, 
belépődíj fizetése nélkül kb. még egyszer ennyien 
tekintették meg a kiállításokat. 

A karácsonyi kiállítással kapcsolatban a József-
kőrút 6. sz. alatt kályha- és tüzelőbemutatót ren-
deztünk, melyen több hazai kályhagyár és szén-
bánya részvételével sikerült a fűtés problémáját is 
Társulatunkra nézve a legkedvezőbben megoldani. 

Ugyanezzel a kiállítással kapcsolatban három 
előadást is rendeztünk. Az előadásokat felkéré-
sünkre Lyka Károly őméltósága, a Képzőművé-
szeti Főiskola tanára, Gorka Géza keramikus ipar-
művész és Kaesz Gyula, az Iparművészeti Iskola 
tanára tartották. Az előadások iránt egyre fokozódó 
érdeklődés, a látogatók számának állandó növeke-
dése azt mutat ta , hogy ilyen előadások rendezése a 
jövőben is kívánatos. 

Az elnök felkéri a választmány tagjait, hogy 
mondjon a választmány köszönetet az előadóknak 
azért a munkájukért , mellyel hozzájárultak a Tár-
sulat céljainak, a magyar iparművészet iránti 
érdeklődés fokozásának előmozdításához. Rámu-
tat ezeknek az előadásoknak rendkívüli fontossá-
gára és kéri a választmány tagjait, hogy hasonló 
előadások tartásával vegyenek részt a Társulat 
munkájában. 

Szablya János indítványozza, hogy a választ-
mány vegye tudomásul a kiállítások eredményéről 
szóló jelentést és fejezze ki köszönetét mindazok-
nak a tisztviselőknek és tagoknak, kik a kiállítás 
sikerén munkálkodtak. Azok a számok, melyeket 
az előadótól hallottunk, olyan eredményt jelente-
nek, mely a mai viszonyok között egészen rend-
kívüli. 

A választmány a jelentést tudomásul 
veszi, a köszönetet egyhangúlag meg-
szavazza. 

Feyérné Kováes Erzsébet jelentést tesz a Tár-
sulat rendezendő kiállításainak munkatervéről : 

Február végén nyitjuk meg a József-körút 6. sz. 
alatt népművészeti kiállításunkat a Társulat, a 
Néprajzi Múzeum és magánosok gyűjteményének 
anyagából. A kiállítással kapcsolatban újabb elő-
adássorozatot rendezünk, melyeket a népművészet-
ről, illetőleg az iparművészet és népművészet kap-
csolatairól a Néprajzi Múzeum igazgatói, ipar-
művészek és más szakemberek fognak tar tani . 

A népművészeti kiállítás u tán a Magyar Turista-
Egyesület fog ezekben a helyiségekben sportkiállí-
tást rendezni. A Társulat vezetőségének szándé-
kában van ennek a kiállításnak rendezőségével a 
kapcsolatot felvenni és a kiállítás rendezésében 
résztvenni. 

A nyári kiállítást július—augusztus és szeptem-
ber hónapok tartamára rendezzük. A kiállítókhoz 
jóelőre felhívást küldünk, hogy felkészülhessenek, 
mert az ő munkájukon múlik a kiállítás sikere. 
A kiállítás eredményére nézve igen fontos kérdés 
a propaganda megszervezése. Ennek költségeihez 
hozzájárulás iránt kérvényt intézünk a kereske-
delmi és a kultuszminisztériumhoz, valamint Buda-
pest székesfővároshoz. Kér jük a választmánytól, 
állapítsa meg azokat a kereteket, amelyek között 
az IBUSZ-szal, illetőleg az idegenvezetőkkel a 
Társulat megállapodást köthet . 

A munkatervről szóló jelentést a vá-
lasztmány tudomásul veszi. Az idegen-
vezetőkkel és az IBUSZ-szal kötendő meg-
állapodás kereteinek megállapítását a gaz-
dasági bizottságra bízza. 

Feyérné Kovács Erzsébet jelenti az elmúlt évi 
hatósági támogatások eredményét. Az 1930. évi 
nyári kiállítás propagandaköltségeihez a keresk. 
minisztérium 5000 pengős hozzájárulást ígért meg. 
Ez az összeg Társulatunk pénztárába még ncni 
folyt be. A kereskedelemügyi minisztériumtól az évi 
rendes segély (4000 P) ezideig még szintén nem 
folyt be. Az ipariskolák igazgatóságai hivatkoz-
nak a kereskedelemügyi minisztérium rendeletére 
és lemondják a tagságot. Eddig összesen 13 iskola 
jelentette ilyen hivatkozással a kilépését. Hang-
súlyozni kell, hogy ez nemcsak a Társulatra nézve 
jelent anyagi veszteséget, hanem veszteség a magyar 
iparművészet fejlődésére nézve is, amint azt ma-
guk a kilépést jelentő igazgatói levelek is hang-
súlyozzák. Kéri az elnökséget, tegyen lépéseket a 
kereskedelemügyi minisztériumnál ennek a veszély-
nek elhárítására. 

Az elnök jelenti : az ipariskolák kilépésének 
ügyében cl fog járni a kereskedelemügyi minisz-
tériumban és egyúttal felhasználja az alkalmat, 
hogy megsürgesse azt a kérését, melyet a keres-
kedelemügyi miniszter ú rnak annak idején szemé-
lyesen adott át. Ebben a kérvényben 15.000 pengő 
kölcsönalap utalványozását kértük a kereskedelmi 
miniszter úrtól, hogy ebből az alapból két-három-
száz pengős keretek között kölcsönöket adhassunk 
az iparművészeknek anyagbeszerzésre, munka-
befektetésre stb. A kereskedelmi miniszter erre 
nézve ígéretet tett. 

A választmány éljenzéssel veszi tudo-
másul az elnök bejelentését. 
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A választmány tudomásul veszi a jelentést, hogy 
a kultuszminisztériumtól az elmúlt évre 2000 pengő 
állami támogatást kapott a Társulat és 1600 pengőt 
a Magyar Iparművészet. A monzai kiállítás alkal-
mából a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
Társulatunk tulajdonát képező tárgyak közül 4000 
pengő értékben vásárolt. Ebből a vételár felét, 
2000 pengőt első részletül kiutalt . Kérvényt ad-
tunk be a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
hoz, melyben kérjük, hogy a karácsonyi kiállítá-
sunkon bemutatott igen szép anyagból vásárol-
jon. Fedezethiány miatt nem tehetett eleget kéré-
sünknek. 

A székesfőváros a nyári kiálütás támogatására 
1000 pengő segélyt utalt ki. A karácsonyi kiállí-
táson 657 pengő értékben vásárolt tárgyakat. 

A választmány a jelentést egyhangúlag 
tudomásul veszi. 

A titkár az elnök felszólítására jelentést tesz a 
folyó ügyekről : a múlt választmányi ülésen be-
jelentettük, hogy átiratot intéztünk az Orsz. Mező-
gazdasági Termény és Termékforgalmi Intézethez, 
melyben az ő londoni baromfi-kiállításukkal kap-
csolatban — ahol iparművészeti anyagot is be-
mutattak — felhívtuk a figyelmüket arra a minisz-
tertanácsi határozatra, hogy a külföldi kiállítások 
művészeti anyagát a Képzőművészeti Tanács előtt 
he kell mutatni . Átiratunkra válaszoltak, hogy 
többszőr próbáltak a Tanáccsal összeköttetésbe 
lépni, de nem sikerült. 

A Tudományos Társulatok és Intézetek Szövet-
sége kérte a Társulatot, hogy nevezze meg köz-
gyűlési képviselőit. Az elnökség Szablya F. Ferenc 
alelnököt és Szokolay Béla t i tkárt jelentette be. 

1930. szeptember 26-áu értekezletet tartott a 
Társulat az Építőiparok gyakorlásáról szóló tör-
vényjavaslat előadói tervezete fölött az iparművé-
szek érdekeinek szempontjából. Az értekezlet a 
következő határozatot hozta : az Iparművészeti 
Társulat — minthogy a törvénytervezet az ipar-
művészek munkakörét nem érinti — csak általá-
nos érvényű álláspontját jelenti : hogy a szakma-
beli képesítéseket és szerzett jogokat kéri a tör-
vénytervezetben megvédeni. Ezt a határozatot a 
kereskedelemügyi minisztériumnak írásban jelen-
tettük. 

Walter Perry világszakcímtár kiadójának meg-
bízottja révén iparművészeink kedvezményes hirde-
tését közvetítettük ú j kiadmánya számára és össze-
foglaló angolnyelvű ismertetést adtunk a magyar 
iparművészctről és a Társulatról. 

A nevvyorki szövőiskola múzeuma számára 
összeállítottunk 600 pengős gyűjteményt népi tex-
tiliákból a külügyminisztérium kívánságára és ter-
hére. A 600 pengő befolyt. 

Az elmúlt évben Társulatunk a következő pályá-
zatokon segített közreműködésével : az Állatkerti 
plakátpályázat, a Rádióélet plakátpályázata és még 
három pályázat, melynek előkészítésében részt-
vettünk, melyek még nem jártak le. Ezek a Liber-
tás plakátpályázata, az Ipartestületek díszoklevél-
pályázata és a Diplomás Klub jelvénypályázata. 
E két utóbbi pályázathirdetőt felszólítottuk, hogy 
díjait emelje fel. 

A KADEKA hollandiai export-import vállalat 
felszólította a Társulatot, hogy létesítsen össze-
köttetést közte és Iparművészeink között . Vála-
szunkban felszólítottuk, hogy közölje milyen garan-
ciákat ad a kért bizományi árukkal szemben. 
A hollandi vállalat viszontválaszában jelentette, 
hogy közbejött akadályok miatt kérését későbbi 
időpontra halasztja. 

Véleményeket, a jánlásokat adtunk Kovács Mar-
git kérvényéhez, Zilzer Hajnalkáéhoz, Barta Ernőé-
hez, Varga Béláéhoz, Pádcr Emmáéhoz, majd 
Bánó Pál restaurátor iparengedély i ránt i kérésé-
hez. Az Elizabetta kerámia i gyár és Dabis baba-
készítő állami kölcsön iránti kérvényéhez. 

A Buchner-féle hagyaték iratait Szalai Emil dr. 
ügyész úrhoz tettük át , aki válaszában értesítette 
a Társulatot, hogy a Buchner-féle végrendelet 
érvénytelen. 

Számos esetben szereztünk iparművészeknek 
munkaalkalmat. Neveket, címeket adtunk érdek-
lődőknek, kik stílusbútor-tervezőket, egyesbútor-
tervezőket, reklámnyomtatványt-, exlibris-, pla-
kát- stb. rajzolókat, tcxtiltervezőket vagy magán-
iskolákat kerestek. 

Kereskedők és iparművészek között létesített a 
Társulat összeköttetést a főváros területén, vidékre 
és külföldre. 

A szegedi Bethlen Gábor kör Szokolay Bélát 
február 20-án iparművészeti tárgykörből előadás 
megtartására kérte fel . Kéri a választmányt, 
engedje meg, hogy az előadást a Társulat propagan-
dája számára felhasználhassa. 

Hozzájárulnak. 
Tagdíjakból az idén 10.000 pengő folyt be eddigelé. 

40 új tag jelentkezett. A választmány fölveszi a 
következő ú j tagokat : 

Fáy Dezső festőművész, Kántor Sándor kera-
mikus, Kotsis Ilezsőné kéziniunkainűhely-tulajd.. 
özv. Szalay Pálné, Horváth Jenő festőművész, 
Sklensky Ilona polg. isk. tanár, Manger József 
építész, Baja Sándor iparművész, Szepessy Sándor 
építész, Petrasovszky Leo honv.-százados, Szemerey 
Zoltán főisk. liallg., Dénes Miksa igazgató, Kandó 
Magda iparművész, Waek Gézáné, Kóbor János 
iparművészeti szaktanár, Bp. Székesfőv. Gyógy-
pedagógiai Foglalkoztató Intézet, Irgalmas Nővérek 
Cselka Intézete, Salamon Béla gyógyszerész, Mé-
száros Károly h. államtitkár, Schreiber Szidi ipar-
művész, Hamvas Magda iparművész, dr. Szennnel-
vvelsz Ferencné, Borbás Béláné iparművész, Mol-
nár Margit, Staudhammer Károly iparművész, 
Berényi Bálint fazekasmester. Madár Sándor ipar-
művész, Kisné Kende Judi th keramikus, Vargyas 
Ilona, Poór Sándor reálgimn. tanár, J ah l Anna, 
Szabó Olga ötvös, dr. Paál Árpád egyet, tanár, 
Révész Jenő kereskedő, Pécsi Képzőművészek és 
Műbarátok Társasága, Havlicsek Ferenc oki. mér-
nök, M. kir . áll. polg. f iú- és leányiskola Soroksár, 
Preysz Gusztávné, Borbás István szobrász. 

A tárgysorozat kimerítése után az elnök fel-
szólítja a választmány tagjait esetleges Indítvá-
nyaik előadására. Miután senki sem jelentkezett, 
elnök köszöni a választmány tagjainak, hogy szép-
számú megjelenésükkel érdeklődésüket tanúsították, 
kéri továbbra is az együttműködést és az ülést bezárja. 
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IPARMŰVÉSZETI ELŐADÁSOK. Az Orsz. Ylayy. 
Iparművészeti Társulat a karácsonyi kiállítás-

sal kapcsolatban három előadást rendezett. Az 
első előadást január 3-án L у к a K á r ó l y, az 
Orsz. Képzőművészeti Főiskola t auára tartotta 
«Iparművészet és a közönség» címmel. Az európai 
értelmű magyar iparművészet kezdeteit a millen-
niumi ünnepségek alkalmából építgették azok a 
kultúrpolitikusok, akiknek elképzelésében az ú j 
Magyarország megszületett. De ez az iparművészet 
még zűrzavaros és sok tekintetben művészietlen 
volt. A később feltörő iparművészgeneráciők fel-
adata volt az, hogy ebből az improvizált «kárpitos» 
iparművészetből európai tekintélyű és hírű magyar 
Iparművészetet teremtsenek. Feladatukat nagy-
szerűen megoldották. A külföldi kiállítások bizo-
nyít ják. A siker titka — az előadó úgy látja — 
a magyar iparművészeknek józan, mértéktartó 
újító szelleme és találékonysága, mik párosulnak 
azzal a művészi moralitással, mely tőlük a kielégítő 
megoldásokon túl mindig a legjobbat követeli. 

Igazságtalan az a művész, aki a közönség értet-
lenségéről panaszkodik. Meg kell gondolni azt, 
hogy a közönség olyan cinberekből áll. akiktől a 
polgári foglalkozásán túl természettudományi, iro-
dalmi, színpadtechnikai, műtörténeti, politikai és 
társadalomtudományi, földrajzi, néprajzi s ki tudja 
milyen más ismereteket és hozzáértést követelnek. 
Lehetetlen mindennek megfelelnie — ezt a művé-
szeknek be kell látniok, ezzel számolniok is kell. 
Viszont a közönség megbízhat a magyar iparművé-
szek rátermettségében, ízlésében. Tanúság rá az a 
gyors fejlődés, mely harmincöt év alat t európai 
tekintélyű magyar iparművészetet fejlesztett. 

A második előadást G o r k a G é z a keramikus 
iparművész tartotta a «Modern magyar kerámiáról». 
Az általános, inajd ebben magyar történelmi átte-
kintés után a modern kerámia ú j technikai felté-
teleiről szólt. A gipsz öntőformák elterjedése óta 
a kerámia esztétikája ú j értékelést, ú j szempontot 
kapott. A szögletes, ovális és kombinált formák, 
melyeket a régi «korongos» esztétika mint anyag-
szerűtlenségekct tiltott, a mai technika szerint már 
kézenfekvőek és lassanként átalakít ják a nagy-
közönség anyagérzeteit. A kerámia elemeiről vetí-
tettképes és tárgyakon bemutatott példákkal 
illusztrálta népszerű ismertetőjét. A modern magyar 
kerámia művészegyéniségeit a törekvések szerint 
csoportosítva mutatta be. 

К a e s z G у n 1 a, az iparművészeti iskola ki-
tűnő tanára, tartotta a harmadik előadást jan. 
13-án a modern lakberendezés problémáiról. A közel 
ötven vetített képpel illusztrált előadás a mult 
századvégi romantikus, múzeumlakások hibáitól 
indult ki s innen érdekesen, szellemesen és szem-
léltetően válogatott példákon muta t ta be a fejlő-
dés menetét. A klasszikus hagyományok, a sze-
cesszió hibáin és erényein át fokozatos tisztulással 
jutott el az ú j lakásművészet odáig, hogy a lakást 
minden mellékcéltól, minden hibás megszokástól 
megtisztítsa és az ember lakásává, otthonává tegye. 
Érdekes példákon mutat ta be a lakásberendezés 
célszerű megoldásait, ahol minden funkció simán. 

szinte természetesen folyik. A modern egyszeri! 
bútorokról, melyekről minden fölösleges disz elma-
rad, azt szokták mondani a stílusbútorok hívei, 
hogy kiöli az egyéniséget. Ügy tüntetik fel, mintha 
nem adna módot a művész és a tulajdonos számára, 
hogy egyéniségét kifejezéshez juttassa. Rámutatot t 
a stílusbútorokon olyan igen nagy szerepet játszó 
faragott díszítésekre, melyeket (léc, «füllung», 
párkány, ballusztrád alakjában) készen lehet kapni 
— s melyek aztán igazán semmiképpen sem egyé-
niek. 

Összefoglalásában előadta, hogy a modern lakás 
bútorainak alakításánál, tervezésénél nem stílus-
keresésről, nem forma vagy díszítés kereséséről van 
szó, hanem a célszerű, a gyakorlatias szerkezetből 
önként adódó megoldásokról. 

Az előadásokat a közönség igen nagy érdeklődés-
sel kísérte. A hallgatók száma előadásról-előadásra 
nőtt. Az utolsó alkalommal színültig megtöltötték 
a Technológiai Múzeum nagy előadótermét. (*) 

• S Z A K I R O D A L O M * 

SCHOBER JÓZSEF : Silk and tlic silk industry. 
(Selyem és a selyemgyártás.) 

Terjedelmére és belső értékeire nézve is tekin-
télyes könyv. Az egész világ selyemgyártásával, 
annak legkülönbözőbb ágaival foglalkozik a selycm-
hernyótenyésztéstől, a fonálkészítésen át, a kelme 
elkészítéséig és a piacra dobásig. Értékes és szaba-
tos adatokat foglal össze történelmi, technikai, 
művészi és gazdasági vonatkozásban is. A fonalak 
és szövetek magyarázó l istája mellett kimerítő 
bibliográfiát is ad könyvében a szerző. Szakkifeje-
zések ötnyelvű szótára szintén igen figyelemre-
méltó értéke a könyvnek. 

A selyemnek, selyemkészítésnek igen nagy irodal-
mában ennek a könyvnek különös értéket éppen 
az ad, hogy az első olyan mű, mely az anyagot, a 
selyemtenyésztés és termelés területét minden vonat-
kozásában összefoglalóan tárgyalja. Nagy haszon-
nal olvashatják szakemberek, technológusok, ve-
gyészek, gyárosok, kereskedők, művészek és peda-
gógusok. A mellett a nagyközönség is élvezettel 
lapozhatja ezt az értékes könyvet. (*) 

\ KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 
a 70. jubiláris év alkalmából gazdag tanul-

mányi és kép-tartalommal jelent meg. írói Lukács 
György elnök, Ilekler Antal, Herczeg Ferenc, 
Kézdi K. László. Milotay István. Gerő Ödön. 
Ncográdi József, Gercvicli Tibor, Pipies Zoltán cs 
Gombos Bertalan. (*) 

\ RCHIY c. németországi grafikai lap pompás 
magyar számot jelentetett meg. Ebben ismer-

teti a magyar reklámgrafika mai értékeit. Pompás 
reprodukciókban mutatja be a magyar plakátok és 
más művészi reklámnyomtatványok gazdag soro-
zatát. A nagysikerű magyar szám szerkesztéséért 
elismerés illeti Rosncr Károlyt, aki nagyon értékes 
szolgálatokat tesz kultúrpropagandájával. (*) 

A szerkesztésér t és a k i adásé r t t e l e lós : Szablya F r l schau t F e r e n c . 31114. — Athenaeum. N y o m d a i g a z g a t ó : W ó z n e r I. 




