
A SZÉKESFŐVÁROSI IPARRAJZISKOLA 
K I Á L L Í T Á S A A NEMZETI S Z A L O N B A N 

LUDWIG АООТ AI : DIE AUSSTELLUNG DER TEXTIL- UND G OBELIN WERKS TÄTTEN DER 
HAUPTSTÄDTISCHEN GEWERBEZEICHENSCHULE. Die Weberei der Hauptstädtischen Ge-
u>erbe*eiehenschule veranstaltete im Nationalsalon eine Ausstellung, in der sttcei nach Rubens-
schen Kartons hergestellte und von der Weberei der Schule restaurierte Gobelins, ferner einige 
von Professor Georg Körody entworfene Textilien in modernem Geschmack gezeigt wurden. 
Letztere stellt einen gelungenen Versuch *ur Modernisierung der Formsprache des Gobelins 

dar. Auch die Restaurierungen sind stilgerecht und sehr gut gelungen. 

LOUIS ÄGOTAI : THE TEXT 1LE EXHIBITION OF THE MUNICIPAL COLLEGE FOR DRAW-
INGS AND CRAFTS. The Textile Department оf the Municipal College for Drawings and Grafts 
has arranged an exhibition in the National Saloon. They exhibited tu;o tapestries, made after 
the Cartoons of Rubens a n d repaired in the textile department of the College, and also several 
modern gobelins designed by Professor György Körody. These latters have made a successful 
attempt to modernise the traditional forms and styles of gobelins, white the restorations leere 

carrted out in the original style also excellently. 

Aszékesfővárosi Iparrajziskola alapítása vissza-
nyúlik Mária Terézia koráig. Midőn a nyu-

gati államok arra ébredtek, hogy az iparok fejlő-
dését csakis a rajzoktatás rendszeres művelésével 
lehet elősegíteni, Pest városa is nagy súlyt kez-
dett helyezni a rajz oktatására. Az általános 
irányú rajziskolákból lassankint ipari irányú rajz-
iskolákat szerveztek és ezen iskolákból lett 170-
ben a székesfővárosi Iparrajziskola. Az Iparrajz-
iskola működése mindig elsőrangú volt és azt 
éppúgy a város, valamint a kormány elismerte. 
A nagy háború előtt az Iparrajziskola lassanként 
a műhelyoktatást vezette be, melynek teljes be-
vezetése azonban csak a háború után, a húszas 
évek elején sikerült. Azóta az Iparrajziskola 
növendékeit nemcsak rajzilag képezi ki, hanem 
műhelyoktatásban is részesíti és oly tanulókat 
bocsát ki az életbe, akik a különböző iparágak-
ban az általuk megtervezett munkák gyakorlati 
kivitelére is képesek. 

Minden iparművészeti ágnak megvan a maga 
tanműhelye, mely az átlagiparosnál műveltebb, 
szakképzettebb és iparművészeti ízléssel rendel-
kező kivitelezőket és tervezőket nevel. 

A Nemzeti Szalon kiállításán csakis a szövő-
tanműhely termékeit muta t juk be és csak díszí-
tés céljából állítottunk ki egypár kerámiai és 
ötvöstárgyat és bútordarabot. 

Az Iparrajziskola textilosztálya készíti a leg-
különbözőbb szőnyegeket és gobelineket. Néhány 
antik keleti szőnyeg korhű reprodukcióján kívül 
csupa eredeti művészi terv nyomán készült dara-
bokat találunk. 

A most kiállított szőnyegek leginkább a textil-
osztályt vezető Lakatos Artúr tanár, Megyer-
Meyer Antal és Szathmáry István tanárok, vala-
mint Örkényi István és Dex Ferenc tervei alap-
ján készültek. Ezek, valamint a növendékek 
munkái, különböző tervezőjük egyéniségének ki-

emelése dacára, mégis határozott jelleget és össz-
hangot képviselnek a magyar művészi szőnyeg 
jelenében. Az Iparrajziskola szőnyegeit fel lehet 
ismerni közös, jellemző tulajdonságaiból. Ezt a 
közösséget a technikai kivitel precizitása és a 
nemes anyag mellett mindig a színek harmóniája 
alkotja. Mély, tüzes színek váltakoznak finom, 
hangulatos, könnyed tónusokkal és összeforrva, 
a szőnyeg meleggé, színessé válik, de sohasem tar-
kává. A tervek különfélék és nagyon változato-
sak : vannak, melyek a perzsa kompozíciók jelleg-
zetes gazdag elgondolásában magyar érzéssel és 
magyar motívumokkal készültek, vannak a szín-
impresszionizmus jellegében lágy, határozatlan 
ornamentikával készültek; vannak azután az 
új , tiszta tárgyilagosság stílusában, de magyaros 
felfogásban tervezett szőnyegek, melyek feladata, 
hogy erős színösszhangjukkal a modern, leegy-
szerűsített lakást díszítsék. Mindezeknek azon-
ban közös sajátságuk a tervező egyénisége mellett 
a magyar nép művészetének szín- és formagaz-
dagságának átértékelése a szőnyegformák mai 
elgondolásában. 

Az Iparrajziskola textil tanműhelye megjaví-
totta azt a két hatalmas Rubens-gobelint, mely a 
kiállítás első termében volt kiállítva. E gobeline-
ket valamikor Bárczy István polgármester vásá-
rolta hibás állapotban és most teljes jó, régi 
gobelin benyomását teszik. 

Az egyik gobelin, «Amor Divinus» (Isteni sze-
retet) felirattal, 1660 és 95 között készült 
Rubensnek a terve után, mely tervnek olajváz-
lata jelenleg Madridban a Pradóban van. Ez a 
vázlat 1626 és 28 között készült. A külső kék 
sávban a jobb sarokban В В brüsszeli szőnyeg-
szövő jegy látható. 

A második Rubens gobelin «Ábrahám és 
Melchizedek találkozása». Azt a jelenetet ábrá-
zolja, mikor Melchizedek (Salém királya) Ábrahá-
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mot és seregét a Kedorlaómer király elleni csata 
után megvendégeli. 

A szegélyt alkotó sávban lent középen ismét 
В В a brüsszeli szőnyegszövő jegy látható, a belső 
keskenyebb sávban pedig «Р. P. Rubens. Pinxit 
Ioannes. Franciscus van |£denj | Hecke Fecit» 
felirat olvasható, mely*utóbbi a^szőnyegszövő 
nevét tartalmazza. Rubens ennek a gobelinnek 
a színes nagy olajfestésű kartonját ugyancsak 
1626 és 28 közti időben készítette és az a west-
minsteri herceg tulajdonában van Londonban 

Johann Franz Hecke szőnyegszövő Brüsszelben 
Franz Hecke fia volt és 1660*—95 között műkö-
dött. Ebben az időben készült tehát az előbbi gobe-
lin is. 

Az Iparrajziskolával kapcsolatos székesfővárosi 
Textilipari foglalkoztató Gobelinszövő Műhelyt 
1927 május havában alapította meg a Székes-
főváros Tanácsa. Ennek kettős célja van : egy-
részről a magyar textilművészet gyakorlati fej-
lesztése, másrészről a magyar középosztály tehet-
séges elszegényedett leányainak méltó munkával 
való ellátása. 

A műhely első ágául az iparrajziskolai főigaz-
gató kezdeményezésére a textilművészetek legne-
mesebb ágát, a valódi gobelinszövést választották. 
A kéziszövésű gobelin a művészettörténetben 
olyan jelentős szerepet játszott, hogy méltán meg-
érdemelte azt az érdeklődést, amellyel a Székes-
főváros Tanácsa éppen ezt választotta a foglalkoz-
tató műhely tevékenységének alapjául. 

A gobelinszövőműhelyek a múltban mindenkor 
úgy nőttek naggyá, ha azokat valamely állam 
vagy főváros erkölcsi és anyagi tőkével támogatta. 
Franciaország, Belgium, Anglia világhírű szövő-
műhelyei büszkeségei voltak nemzetüknek és 
uralkodóik, főuraik, kormányaik támogatásával 
rengeteg művésznek és iparosnak adtak kenyeret. 
A mult nagy példáin okulva Budapest Székes-
főváros Tanácsa azt a nemes célt tűzte ki maga elé, 
hogy szövőműhelyével alapot teremtsen az eredeti 
magyar gobelin kultuszának kifejlődésére. A 
magyar nép a múltban gobelinszővéssel nem fog-
lalkozott. A régi magyar népművészetben azon-
ban színek, formák, képzelőerő és kiviteli szépség 
dolgában a művészi képességnek oly fokával talál-
kozunk, amelyre, mint ősi nemzeti tradícióra 
támaszkodva, méltán volt feltételezhető, hogy a 
gobelinszövés művelésére is elegendő rátermettség 
van bennünk. A műhely vezetésével e sorok 
íróját bízta meg a Tanács, míg a gyakorlati 
szövés és tervezés irányítását Kóródy György 
építészre bíztuk. 

Ez a gobelinszövő műhely természetesen ú j 
problémák előtt állott, mert olyan gobelinművé-
szetet kellett teremtenie, mely a mai kor követel-
ményeinek megfelel. 

A faliszőnyeg célja az otthont meleggé, barát-
ságosabbá tenni, a megélhetésért folytatott küzde-

lemben minimálisra csökkentett díszítéseket néhány 
jól alkalmazott, derűs színfolttal pótolni. Minden 
régi gobelin korszerű volt a maga idejében, tehát 
csak a régi gobelinek nemes tradícióit követjük 
akkor, ha a mai gobclinművészetben is a korszerű-
séget tar t juk szem előtt. Szem előtt tartjuk azonban 
az itt készült gobelinek magyar jellegzetességét is. 
magyar motívumok kopirozásával magyarosítjuk 
meg gobelinjeinket, hanem azzal, hogy magyar 
művészetnek idegen befolyástól mentes elgondo-
lásunk kompozíciót szőjük meg. Az a műalkotás, 
mely nem idegen eredményekre támaszkodva, 
magyar művész lelkéből őszintén fakad, jogosan 
nevezhető magyarnak. 

A gobelinszövő műhely tehát azzal közelíti meg 
leginkább ideális célját, ha egyszerű, művészi, 
olcsó, tehát a polgári osztály számára is hozzá-
férhető gobelineket is készít és a már eddig is 
szépen megindult gobelin exportjának fokozásával 
minél nagyobb piacot teremt a magyar gobelinnek 
külföldi országokban. A műhelynek rövid négy-
évi működése alatt rendezett kiállításai Fiúméban, 
Barcelonában, Milanóban, Bariban és Budapesten 
sok eladás és kitüntetés formájában igazolta 
eddig végzett munkájának értékét és ha a fejlő-
désnek e gyors menete, amint hisszük, a jövőben 
is fokozódni fog, akkor idővel nemcsak dicsőséget, 
hanem komoly gazdasági tényezőt fog jelenteni 
Magyarország számára. 

A Nemzeti Szalonban rendezett kiállításon a 
székesfővárosi Iparrajziskola textil tanműhelyé-
nek szőnyegkollekcióján kívül az ötvös, kerámiai 
és könyvkötészeti tanműhely munkáiból néhány 
jellegzetes példánya nyert elhelyezést az iskola 
faipari tanműhelyében készült faragott díszítéssel 
ellátott ízléses kivitelű diófa vitrinben. 

Az ötvöstárgyak közül kiválik néhány egyház-
művészeti tárgy, úgymint szentségtartó ezüstből, 
aranyozva és drágakövekkel ékesítve, egy cibó-
rium cloisonné-zománccal kirakott emblémákkal, 
egy kehely, egy serleg, továbbá különféle dobozok, 
tálcák és más egyéb, iparművészeti dísztárgyak, 
más és más formai kiképzéssel és technikai kivi-
telben. Általában modern felfogásban, de magya-
ros ízlésben készültek e tárgyak és jellegzetes 
példák arra nézve, hogy mikép lehet magyar 
díszítmények felhasználásával magyaros ízlésben 
is újat alkotni. A műhelyben a szakrajzot és ter-
vezést Tóth Gyula és Bentheim Artúr tanárok 
Ezt pedig nem azzal igyekezünk elérni, hogy régi 
tanítják, a szakoktatást pedig Gábrys György 
ötvösmester látja el. 

A kerámiai szakosztály növendékeinek munkái 
a különböző technikákban való jártasságról tanús-
kodnak. Az a néhány tárgy, amellyel a Nemzeti 
Szalonban rendezett kiállításon részt vettünk, 
igazolja az Iparrajziskola azon vezérirányát, hogy 
a modern törekvések figyelembevételével a magyar 
népművészet formakincsét felhasználja. A szak-
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osztályban a szakrajzot, tervezést és gyakorlatot 
Vértes Rezső, a mintázást Ohmann Béla tanár 
tanítja. A könyvkötészeti szakosztályban a ter-
vezést Legát Albert tanár, a szakoktatást pedig 
Galamb József műhelyfőnök és Balogh László 
művezető látják el, a faipari tanműhelynek pedig 
műhelyfönöke Holecz Ferenc. Az Iparrajziskolá-
nak és vele kapcsolatos Gobelinszövő-Foglalkoztató 

Műhelynek kiállítása mutat ja , mily lelkesedéssel 
és szaktudással igyekszik tantestületünk meg-
felelni kötelességének és mily lelkiismerettel 
óhajt eleget tenni ama bizalomnak, melyet a Szé-
kesfőváros Polgármesteer törvényhatósági Tanácsa 
és a Közművelődési Ügyosztály vezető tanácsnoka 
dr. N é m e t h y K á r o l y belé helyez. 

ÁGOTÁI LAJOS 

A P A R Á N Y I H Á Z 
PAUL NÄDA1 : DAS WINZIGE FAMILIENHAUS. Das winzige Einfamilienhaus ist eine Seuche 
unseres Zeitalters, deren Verbreitung mit der Berufung auf die Kinderhygiene noch unterstützt 
icird. Es wird dauernd behauptet, dass es für die Kinder unbedingt besser sei, — dagegen bringt 
es aber die Gefahr mit sich, dass es mit seinen Ubertrieben kleinen Ausmassen nicht einmal во viel 
Voraussetzungen der Hygiene erfüllt, wie der Durchschnitt der besseren Mietshauswohnungen. 
Das dauernde Zusammenschrumpfen des Hauses führt zu dem Fass Diogenes, das die Befrie-

digung jeglicher Ansprüche unmöglich macht. 

PAUL NÄDA1 : THE MODERN FAMILY HOUSES OF DOLL S1ZE. «Build your house small 1» 
This is a widely heard but perilous saying of our time which is even supported by many children-
hygienic watchtcords. It is often Said that small houses are good for the children, but on the 
other hand their small proportions involve the danger that the у сап not serve hygiene in the 
same way as a good avarage fiat. The tenilency of building the houses smaller and smaller leads 
at the end to the cask of Diogenes which deprives its lodgers of the satisfaction of sanitary 

or any other requirements at all. 

Amióta a németeknél megindult a kis ház, a 
. minimális lakás, a parányi ingatlan érdeké-

ben folyó mozgalom, ez az eszme rohamosan hódít 
Európa minden városában. A cél : minél kisebb 
területen összetömöríteni egy családi házat. Ha 
a család kicsiny, nem baj. Ha a család gyarapszik, 
az sem baj. Ha a telek nyolcvan négyszögméter, 
úgy is jó. Ha a telek csak fele akkora : akkor 
még jobb. A házat akkor is felépítik rá. És a 
gazdája akkor is kiteszi rá a büszke feliratot: 
« Kicsiny, de az enyém.» 

Mióta ez a mozgalom rohamosan terjed, sok 
törpe házat láttunk. De törpeségben egyik sem 
érte el Jean Welz építész párizskörnyéki házát. 
Valóságos csigaház ez, amint nemrég egy francia 
építészeti folyóirat bemutatta. Az egész ház 
egyetlen szoba. A szoba közepén van egy lépcső, 
mely felvezet a galériára. Azon vannak az 
uszodai kabinoknak megfelelő háló- és dolgozó-
fülkék. A franciák ugyancsak tudnak takarékos-
kodni a hellyel. A falbaépített szekrényeknek ott 
kétszázéves multjuk van. De hogy itt mi mindent 
építtetett be az élelmes gazda a falba, azt még el-
mondani is rettenetes. Az egyetlen terembe van 
beépítve a konyha, az öltöző, a heverők, a mosdók, 
azt hiszem még a mángorló is az úgynevezett 
«living room» falaiba van bemélyítve. Élvezet 
lehet egy ilyen lakásban például takarítónőnek 
lenni. De nem lehet nagy élvezet sokgyermekes 
szellemi munkásnak lenni. 

Jean Welz háza tulajdonképpen az élőtilalomfa 
a mai kislakásépítés útvonalán. Mint az autó-
utak merész kanyarodóinak figyelmeztető-tábláira, 
úgy erre is rá kellene festeni a halálfejet. Ezentúl 
kezdődik az árokbazuhanás. 

A modern házépítésnek ezer okos, ötletes és 
racionális gondolatot köszönhetünk. S kivált a 
kislakásépítésnek igen sok a hasznos ökonómiája. 
A standardizált formák, a szellőző s világító-
berendezések pompás funkciója, a kellemes színek 
keresése, a nagy, idomtalan bútorok falbasüllyesz-
tése, a fűtés- és világításgazdaság megoldásai esupa 
remek vívmánya a háború utáni építkezésnek. 

Csak éppen egy hiányzik ebből a mai lakáskor-
szellemből. Az, hogy nem tudja hol kell meg-
állnia. Nem látja a tilalomtáblát. A technikai 
század őrült tempójával rohan a szélsőségek felé. 
Úgy ahogy az az egyik oldalon a dreadnoughtok, 
a tankok és a traktorok gigászi méreteivel szál-
lítja az emberpusztítás anyagát, a másik oldalon 
dióhéjba szorítja bele az emberi lakást. A vég-
telenbe nyúló technika s a megsemmisítőén parányi 
kényelem s kultúra, ez a két poláris ellentét ontja 
fényét erre a dicsőséges századra. 

Tudjuk, hogy mik ennek a kislakás- és csöp-
pecske-Iakás után való vágyódásnak a rúgói? Ha 
megkérdeznők a párizskörnyéki ház szorgalmas 
tulajdonosától, hogy miért ez a nagy lemondás 
a városi élet ezernyi kultúrértékéről a magán-
tulajdon illúziója kedvéért, alkalmasint azt fe-
lelné : a gyermekek egészségéért teszem. S ha jól 
szemügyre vesszük, lényegében minden lakáselv az 
utolsó két évtizedben látszólag ezt a szent célt 
követi. A világ összes kép- és lakásfolyóiratai 
telve vannak olyan modern családi házakkal, 
melyekben nincs társalgószoba s nincs dolgozó, 
de van tornaterem. Nincs két könyvespolc, de 
van hatalmas napozó - terrasz. «Egy tréning-
sportoló lakását» mutatta be az utolsó berlini 
kiállításon több lakásépítő. S ehhez képest való-
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