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felmérte. S így megmentették múltjuk 
művészetéből, a mi megmenthető. Néme
lyik a régi faragott kapukat gyűjtötte 
egybe, mások építési, szobrászati rész
leteket, ajtókopogtatókat stb. A mellett 
ápolják a virágot, minden virághoz ter
veznek és csinálnak vázát, virágkosarat. 
Szóval művészi tartalommal töltik meg 
lelküket. Ez a dilettantizmusnak igaz 
útja, mely annak, a ki gyakorolja gyönyö
rűséget ád, a művészetnek pedig használ. 

L'ART Á L'ÉCOLE címen Parisban is 
mozgalom indult meg Paul Beurdeley 
vezetése alatt az iskola művészi kívá
nalmainak ápolására. Frízeket csináltak 
Barberis s mások, faliképeket pedig 
Moreau-Nélaton, Dufau, Wilette, Henri 
Riviére készítettek eddig. 
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y f " f > U L Y Á S PÁL dr. A könyvkötés 
M M ) technikája. Budapest, 1904. Az 

V^..,J?' iparművészet csak a tehnika 
tökéletességén át jut el céljához, örömmel 
kell tehát vennünk minden művet, mely 
ez irányban kezünkre jár. Gulyás Pál, a 
nemzeti múzeum Széchényi-könyvtárá
nak tisztviselője, a könyvkötésre hivja 
fel ilyenformán a figyelmet, egy egész 
könyvet szentelt a könyvkötés mester
ségének, technikájának, — az ide vágó 
szakirodalom és részben személyes tapasz
talatok alapján. Nem szorítkozik azonban 
csupán a technikai eljárások szűkös le
írására, hanem egyben kiterjeszkedik azon 
szempontokra is, melyeket a célszerű
ség, tartósság és szépségérzet jelöl ki. 
Első sorban a nagy, nyilvános könyvtárak 
kívánalmaira van tekintettel, de ott, ahol 
a könyvtáblák külső díszítéséről szól, 
a bibliofileknek is nyújt néhány lapot. 

Kellő tájékozást szerezhetünk könyvé
ből az előmunkálatokról, a könyvtestre 
vonatkozó munkálatokról, a könyvmet
szés díszítéséről, a könyvnek fedéllel való 
ellátásáról és borításáról, a béléspapírról 
(Gulyás őrlapnak nevezi) és egyszersmint 
a könyvkötés külső díszítéséről is. Ez 
utóbbi fejezetben érinti a stiláris válto
zatokat is, de inkább csak az anyag és 
technika szerint tárgyalja a könyvtábla 
díszítésének kérdését. Szerző előszere
tettel viseltetik a franciák iránt, Morris 
és Cobden-Sanderson hammersmith-i 

tevékenységén átsiklik, a mely pedig a 
modern könyvkötésben ugy művészi mint 
tehnikai szempontból korszakalkotó for
dulópontot jelent. Mindamellett csak azt 
mondhatjuk Gulyás dr. könyvéről, hogy 
még sok hasonló művet kívánunk hazai 
iparművészeti irodalmunknak. 

^ V N T W Ü R F E FÜR SPITZEN UND 
«$&#> STICKEREIEN VON FÉLIX 
^ . . „ A AUBERT. Stuttgart, Hoffmann, 
1904. 30 lap. Ára 30 márka. A kézzel 
varrott csipkéknek ismét felvirrad. Csi
nálják Halason, csinálják Sóvárott, Bécs
ben, de legelső helyen mégis a franciá
kat kell említenünk s azok közül is 
legeslegelsőnek Aubertet. Ez a művész 
közzé tett most 30 lapon mintegy 100 
tervezetet, mely az ő finom Ízlésének, 
szinérzékének, stilizáló képességének 
gazdagságát tárja elénk. Motívumait a 
növényvilágból veszi. S a floreális motí
vum elrendezésénél is meg tudja tartani 
a növényi jelleg organikus voltát. Amellett 
azonban a tehnika kívánalmai irányítják 
kompozícióit. Tanulságos ez nemcsak 
azoknak, akik értenek a csipkekészítés
hez, hanem minden tervező iparművész
nek és kézimunkázőnak. 

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. 

OLVASÓINKHOZ. Lapunk 
mostani késésének az az oka, 
hogy a st-.louisi kiállításon levő 

munkatársunknak augusztusra ígért cik
két és fényképeit vártuk, amelyek azon
ban nem érkeztek meg. Távirati meg
keresésünkre munkatársunk értesített, 
hogy a lapunknak szánt anyagot csak 
szeptember hó folyamán küldheti meg; 
ennélfogva előrelátható, hogy a legköze
lebbi füzetünk csak október hó folyamán 
fog megjelenni. A szerkesztőség. 

'rjSf ELHÍVÁS. A Magyar Iparművé
sz', szeti Társulat felhívja az összes 

&L hazai tervező művészeket és mű
vészi iparosokat, hogy a társulat folyó évi 
karácsonyi kiállításán résztvegyenek. 

E kiállításon a hazai iparművészet újabb 
haladását akarjuk a magyar közönségnek 
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