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ÜJ TANÁROK AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁN. 

A m. kir. vallás- és közokt. minisztérium 
1932. évi november hó 2-án 10.660/111. szám alatt 
kelt rendeletével Kaesz Gyula tiszteletdíjas tanárt, 
Pál Lajos és Ramold Lajos tiszteletdíjas tanár-
segédeket az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskolába 
rendes tanárokká nevezte ki a I X . fizetési osztályba, 
a törvényszerű illetményekkel. A nevezettek mind-
hárman az Iparművészeti Iskola neveltjei s Kaesz 
Gyula 1919 óta a lakásberendező szakosztály vezető-
tanáraként működik elismert jeles eredménnyel; 
Pál Lajos 10 év óta az ötvösszakosztályban Csajka 
István szaktanár mellett, Ramold Lajos pedig 12 év 
óta a díszítőfestő szakosztályban Sándor Béla tanár 
mellett, majd a természet utáni rajz, ékítményes 
tervezés és geometriai tárgyak oktatásában végez 
érdemes munkásságot. 

AZ ALKALMI AJÁNDÉK. Karácsony, újév, 
L farsang táján még a gazdasági válságban leg-

mogorvábbra vált kedély is megenyhül. Ha másért 
nem, csak a régi emlékek kedvéért is belenyúlunk 
olykor az ösztövér pénztárcába. Örömet akarunk 
szerezni, ha már a magunk élete olyan sanyarú. 
Ilyenkor remélheti tehát az iparművészeti műhely 
és bolt is, hogy valamennyire megélénkül s a modern 
háztartás szükségletei kapcsán az ő kvalitásos árui 
iránt is érdeklődés fog megnyilatkozni. Á m ipar-
művészeinknek nemcsak az ajándéktárgy — a kerá-
mia, a bőrmunka, a faragott vagy trébelt holmi — 
szépségére kell gondolniok. Fontos, hogy az meg-
felelő csomagolással is magára vonja az alkalmi 
ajándékozó figyelmét. Egy f inom doboz, ízléses 
tok, színes papírral bevont skatulya néha jobb 
«tekintetfogó», mint maga a tárgy, melynek szántuk. 
Meg kell tanulni, hogy a törékeny és kecses ajándék-
tárgy csak akkor teljes, hogyha ízléses kartonba fog-
lalva kerül a megajándékozotthoz. De éppúgy, mint 
az évvégi ünnepi ajándéknak, a farsangnak is meg-
vannak az ő ajándékszezonjai. Ilyenkor több az 
eljegyzés, az esküvő, a házi mulatság* melyek szin-
tén apró figyelmességeket kívánnak a gáláns részt-
vevőktől. Mennyire megkönnyítjük a vásárló dol-
gát, hogyha a nászajándéknak szánt árut mindjárt 
«meny asszony oknak» alkalmas csomagolásban szer-
vírozzuk. Egy kis színes jelvény, pár esküvői szim-
bólum a dobozon az árukínálásnak hatásos ténye-
zője lehet. A reklámgrafika siessen ebben az egyéb-
fajta iparművészetek támogatására. 

p Á R I Z S I KIÁLLÍTÁSOK. Oly időkben, mikor az 
ízlés — és a zsebek — befogadóképessége 

nagyon is vitás, a komoly képek, szobrok s mű-
tárgyak helyett — különösségekkel igyekszenek a 
művásárlók ínyét csiklandozni. Párizsban is a leg-
furcsább ötletek merülnek fel a kisgalériák tulaj-
donosai körében, hogy a vásárlókat magukhoz 
vonzzák. A Sambon-képkcreskedés mostanában 
«állatokat» mutat be, amint évezredek óta a képző-
és iparművészetben szerepelnek. A mezopotámiai 
guruló elefánt-játéktól a kubista festmények álla-
taiig mindenféle felfogás szerepel itt. Még különö-

sebb zamatja van a híres Bernheim Jeune új kép-
kiállításának. Ezt joggal lehetne úgy nevezni, hogy 
«képtár a mcllényzsebben». A falakon egy kép sincs, 
mely egy normális levélborítékban el ne férne. 
Az áruk is meglehetősen alacsony, 100—300 pengő 
közt váltakozik. így hiába panaszkodik a mecénás, 
hogy az ő falai már tele vannak képekkel, egyet-
kettőt még mindig hazavihet a gyufazsebben. 

Tl/rOLYMENTES SZÖVETEK. Tizenegy évvel ez-
-L*-®- előtt a legnagyobb német vegyészeti gyár új 
szabadalmat jelentett be. Ez arra az anyagra 
vonatkozott, — Eulan a neve — mellyel impreg-
nálva minden szövött anyagot molymentessé lehe-
tett tenni. Az azóta elmúlt idő csak megerősítette 
az akkori tapasztalatokat. Nemrég újra elővettek 
akkoriban eltett posztó- és gyapjúanyagokat s kide-
rült, hogy azok 11 éven át érintetlenek maradtak, 
így most már a bútorbevonásoknál számolni lehet 
nemcsak fény- és vízálló, de molykároknak ellen-
álló szövetekkel is. 

] i / | O D E R N JAPÁN SZÍNES FAMETSZETEK. 
Mintegy négy-öt évtizede, hogy egészen vélet-

lenül megismerkedett Európa a japán művészeti 
kincsek egyik legbeesesebbjével: a színes famet-
szettel. A Párizsban akkor megindult gyüjtő-
mozgalom a modern grafikának s főleg a plakát 
stílusának akkor egészen új irányokat adott. Sajnos, 
magában az exportáló országban sokkal rosszabb 
következményekkel járt az egykori divat, mert való-
ságos nagyiparrá fejlődött a fametszetek gyártása. 
A háború után megváltozott a helyzet. A modern 
japán festők közt általában észrevehető bizonyos 
törekvés arra, hogy a tradicionális szellemet új for-
mák közt, tehát nem a régiek szolgai utánzásával 
ébresszék új életre. Ez megmutatkozik a fametszeten 
is. Európai iskolák színtörekvésein felnevelkedett 
művészek a régi japán szokások, erkölcsök f inoman 
odalehelt kontúrjai közt fejezik ki a keletázsiai 
érzületet. S mivel művészek metszik fába e for-
mákat, minden lap egyéniséget árul el. 

AZ ÖNTÖTTVAS DÍSZÍTÉSE. Két fiatal olasz 
Lépítész, Franco Albini és Gianearlo Palanti 

igen érdekes kísérleteket tett arra, hogy a lakásban 
alkalmazott öntött vastárgyak felületét modern orna-
mentumokkal díszítsék. Kandallókat, kerti urnákat, 
vázákat készítettek, melyeknek nyugodt, tektonikus 
formáin elszórtan féldomború virágok, állatok, 
álarcok, lovasok jelennek meg. Valamikor az 
öntöttvasnak már megvolt az ő különleges díszítő-
nyelve, de idővel a kovácsolt vas befolyása e lnyomta 
az előbbit. A két olasz most egy kis halk archaizmus-
sal újra életre kelti ezt a technikát és a legolcsóbb 
fémet ezzel valóban nemes anyaggá változtatja. 

| T E M A L PASA PALOTÁJA. Ankara, az új török 
főváros, tudvalevőleg egy német városren-

dezőnek, Jansen Hermannak a tervei szerint épül 
fel. A török nemzeti hagyományokhoz való szigorú 
ragaszkodás jellemzi Kemal pasa politikáját, de 
azért a nyugati hatások elől semmiben sem zárkózik 
el, legkevésbbé az új középületek architektúrájában. 
A török köztársaság elnökének palotája nemrég 
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készült el s ez a modern, nemes anyagokból épített, 
nagyon finom ház egyaránt alkalmas mai ünne-
pélyességre és otthcnias pihenésre. Nincsen benne 
semmi pátosz, semmi pompára való törekvés, de a 
környező hegyekre való kilátása miatt, a körülötte 
elterülő mértani nyugalmú kertektől körülvéve 
s maga is egy magaslatra építve, a palota fejedelmi 
hatású. Legfőbb helye egy márványudvar, mely 
lent egy télikerthez, fent pedig egy képtárhoz csat-
lakozik. Minden szobájában egyszerű, de finom 
anyagok s modern szövetek ízléses mintái jutnak 
érvényre. A palota tervezője Clemens Holzmeister, 
a bécsi képzőművészeti iskola tanára, míg a belső-
építészetet két bécsi iparművész tervezésére bízták. 
Kemal pasa nagy súlyt vetett rá, hogy mindeu bútor 
és lakásberendezési tárgy Bécsből kerüljön az új 
palotába. 

\ SASFIÓK EMLÉKEI. Párizsban most ünneplik 
a reichstadti herceg halálának százéves évfor-

dulóját. Kegyeletes kézzel szedték össze a legapróbb 
emléktárgyakat is, hogy az Orangerie kis palotájá-
ban kiállítsák. Napoleon fiához a meghatódottság 
ezernyi szálával fűződik az érdeklődés. A falakon 
képek, az állványokon tárgyak. Itt a bölcsője, ott 
játéktárgyai, írótolla, kis hadihajó modellje, egy 
üvegtárlóban lúdtolla, mellyel írni tanult és egy-
pár levél; egyikben az apa szárazon tudatja Ferenc 
császárral, hogy fia született, de a sorokból az öröm 
elfojtott hangjai érezhetők. Igen sok iparművészeti 
tárgy került ki Malmaisonból, de a schönbrunni 
kastély termeiből is szép számmal szállítottak a ki-
állításra Párizsba. S velük együtt a szerencsétlen, 
hazátlan és anyátlan kis herceg melankólikus ár-
nyéka is a nagy allék k ö z ü l . . . 

XT ÍREK MINDENFELŐL. M ü n c h e n b e n is-
kolaépületek terveit és felvételeit mutatta be 

az ottani építész-szövetség. Az épületek túlnyomó 
része konstruktív stílusban van tartva, amellyel a 
bajor főváros közönsége csak nehezen tud meg-
barátkozni. H a n n o v e r b e n karikatúra-kiállí-
tás volt a Simplicissimus rajzolóinak műveiből. 
Gulbransson, Heine, Thöny, Arnold a lap főerős-
ségei. A legjobb német vicclapnak 36 éves életfolyása 
a legsikerültebb rajzain volt itt szemlélhető. L e i p-
z i g b a n az ez év őszén tartott vásár bútorered-
ményeivel általánosságban meg vannak elégedve a 
résztvevők. A bútoripar helyzete, bár Németország-
ban sem valami jó, de a tavalyi mélypontot már 
elhagyta és a javulás útján van. A t h é n b a n az 
olasz követség új palotát építtetett s annak freskói 
megfestését egy németországi művészre bízta, 
Georg A. Mathéy-re. Ez a nemzetköziség nem volna 
teljes, ha hozzá nem fűznők, hogy a szóbanforgó 
német művész — erdélyi származású. B e r l i n b e n 
érdekes háziipari kiállítás volt egy műkereskedés-
ben. Tizenhat vidéki városból való mesterember 
egy-egy kis műhelyben mutatta be, miként készül 
még ma is népművészet az ország legelhagyatot-
tabb vidékein. 

XpiJRCSASAGOK. Az általános zűrzavarból, külö-
nös és extravagáns korunkban az építő-, 

díszítő- és iparművészet sem vonhatja ki magát. 

Talán a megrendelők ízlése diktálja, vagy a «művész» 
feltűnési vágya? — nehéz volna megmondani. 
Annyi tény, hogy az újságokat böngészve, igen 
könnyen össze lehet kötni egy csokorra való — 
vadvirágot. íme néhány : az utolsó hetekből. 

Egy német hímzőnő pamutból egy csinos emeletes 
kis villa modelljét «horgolta» ki, ablakokkal, erkély-
lyel, kéményekkel. Most kávémelegítőnek használják. 

Egy berlini farmer rájött, hogy melyik a legol-
csóbb nyaralóház. Megvett egy ócska emeletes 
autóbuszt, eléje ácsolt egy verandát s most egy 
vidám család szokott benne nyaralni. 

Los Angeles közelében az országúton áll egy 
benzinárusító házacska, mely fémből épült s ponto-
san olyan, mint egy óriási kávésfazék. Füle, kiön-
tője, fedele van. Es egy ablaka. 

Sándor, a közkedvelt párizsi hajművész, tartós 
ondoláló és kozmetikus, boltja kirakatában <mi-
niatüröket» is bemutat finom keretekben. Ezek a 
miniatűrök hajtinesekből készültek és sírköveket, 
szomorúfűzfákat s egyéb empirestílű érzelmi kitö-
réseket ábrázolnak. Üveggel lévén fedve, ott is hasz-
nálhatók faldísznek, ahol ebédelni szoktak. 

Egy francia aukción eladásra került egy különös 
asztal. A XV. Lajos stílusában készült asztal két 
részből áll. A felsőrészén egy gramofon tok van 
lemezekkel. Az alsórészén egy 1900 körüli csata-
hajó kicsiny másolata. Ha a felsőrészen valamelyik 
lemezt lejátszották, az alsórészen a hajó elkezdett 
mozogni s ablakai kivilágosodtak. Egy öreg ember 
hét évig dolgozott rajta. Mit gondolnak, mennyiért 
kelt el az árverésen ? Négyszázötven pengőt kapott 
érte nagy keservesen. 

• S Z A K I R O D A L O M * 
Tl/TODERN SÍREMLÉKEK. (Összegyűjtötte R o s-

n e r Ármin. Kiadja a Kő és Műkő 
Budapesten.) A kőfaragómesterek hivatalos lapjá-
nak szerkesztője a magyar sírkőszobrászatnak kül-
földi érvényesülése felé egyengeti az utat ezzel a 
könyvével. Nemcsak a mesterek, de a legjobb 
magyar síremléktervezők is mind itt szerepelnek 
munkáikkal. Építészek, szobrászok, iparművészek. 
Vagy kétszázötven síremlék, amelynek egy új 
temetőkultúra kőbefaragott dokumentációját kell 
szolgálnia. E temetőesztétikának persze csak egyik 
részlete a síremlék. Tudjuk, hogy a parkszerű, 
sőt már-már erdővé fejlesztett és tektonikusán el-
gondolt városi temető egyik legfontosabb prob-
lémájává vált a modern városépítészetnek. De 
benne méltó módon kell szerepelnie a kőfaragónak 
is. Lehetőleg a régi jó műhelyszellem ébrentartásá-
val. Minél több jó, egyméretű s azonos szel-
lemű kővel. Nekik kell az individuális erőfeszí-
tések helyett a halál nagy nyugalmát, a sírkert 
örök ritmusát odavetíteni az élők elé. Rosner 
könyve ettől a törekvéstől áthatva készült. Mivel 
pedig bevezető tanulmánya három idegen nyelven 
is megismétli a külföld számára a temetőesztétika 
alapelveit, azt hisszük, módot fog adni a szé-
pen illusztrált, vonzó külsejű könyv arra, hogy 
sírkőművészetünk híre messze országokba is 
eljusson. 
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