
Mint olvasójegy, mint applikálható szobadísz 
is szép az ilyen háborús emlék, melynek 
színei fakultával meglesz a történeti valőrje. 
Annál csodálatosabb, hogy nálunk még nem 
igen gondolt senki az ilyen zászlószalagok 
egyszerű, grafikai megoldására meg sokszo-
rosítására. Pedig nekünk is vannak régi kin-
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nk • cseink, háborúkat járt Szűz Máriás zászlóink 
s azokon mintának felhasználható szalagok. í 
S talán a mi grafikusaink is tudnának annyi y 
leleménnyel alkalmazkodni e nagy idők által jj 
megkívánt pátoszhoz, mint a németek. Üzlet- • 
nek sem volna ez rossz egy nagyobb grafikus- M 
vállalat számára és ilyen szárnyak közt bizo-
nyára még büszkébben lengenének ott fönn 
a tavasz ragyogásában a mi címeink, címe-
reink és jelmondataink s még hangosabb 
volna katonáink lelkesedése, mikor szemük 
rájaszegződik a féltett zászlóra. . . 

ŰVÉSZETI 
OKTATÁS 

DIVATTANULMÁNYOK. A Németország-
ból és Ausztriából felénk hangzó erőtel-

jes önállósulási törekvések a női divat terén 
minálunk is meg fogják teremni gyümölcseiket. 
Máris észrevehetők olyan jelek, melyekből 
következtetve a budapesti divatművészetnek 
is sikerülni fog felszabadítania magát a francia 
formák egyedül üdvözítő voltának babonája 
alól. Az Iparművészeti Iskola, mely egyre 
jobban igyekszik növendékeinek tanulmányait 
az ország gazdasági szükségletei irányába 
terelni, már jóeleve figyelmessé lett erre a 
készülő változásra és textilosztályát lassan 
olyan tárgyak beiktatásával gazdagítja, me-
lyekkel a kikerülő növendékek divatrajzolói 
elhelyezkedését is biztosítja. Ahhoz, hogy egy 
magyar erőkkel feltámadó divatművészet ér-
vényesülhessen, két nagy akadályt kell le-
küzdeni : a hölgyvásárlók makacs ragaszko-
dását a párisi cégjegyhez és a magyar szalon-
tulajdonosok elfogódottságát a hazai tervező-
művészekkel szemben. Mind a kettőnek volt 
némi alapja s mind a kettőnek útban van az 
engedékenysége. Az előbbi akadályt talán a 
társadalom megújuló önérzete fogja elsöpörni, 
az utóbbinak eléje kerül munkásságával az 
okos dessinateur-nevelés. S akinek volt al-
kalma bepillantania a textilosztály ilyen irá-
nyú munkáiba — nagyon biztosan mérlegelheti 
máris e tanterv helyességét. A növendékek itt 
is történeti előzmények gyökérszálaiba kapcso-
lódnak. Kosztümfanulmányokat végeznek mo-
dellek és régi divatlapok nyomán, hogy a 
jelenségváltozások törvényeit megismerjék. 
Minden elmúlt kort a maga vonalvezetésével, 
kedvenc színeivel, szövetfajaival ismernek 
meg s eljutnak azokhoz a rezultánsokhoz, 
melyek a testformák, anyagok, erkölcsi fel-
fogások szükségképpen való összeműködésé-
ből a női toalettben előállottak. Úgy lehetne 
ezt a pontos tanulmányt tekinteni, mint a 



változó divatok állandó elemeinek újra való 
desztillálását. Éppen a történeti artisztikum 
újraátélése teszi őket képessé a mai női divat 
oly fontos fényezőinek számbavételére, mint 
amilyen : a sajátságos faji jelleg tükröződése 
alakon, arányokon, a helyi élet igényei, a 
járás ritmusa, a számotvetés a mi általunk 
előállítható anyagokkal stb. A tehetségesebb 
növendékekkel persze itt nem lehet meg-
állni, hanem az iskola már jóeleve arról is 
gondoskodott, hogy egyikük-másikuk nagy 
női szalonokban gyakorlatilag ismerhesse meg 
választandó hivatása technikáját és üzleti kí-
vánalmait. E növendékek közül egyiknek, 
Winkler Margitnak divattanulmányai máris 
meglepő teljességét mutatják a formaérzés-
nek és az ízlésnek. Rajzolótolla akkora 
könnyűséggel siklik a papiroson, mint a leg-
rutinosabb franciáké. Alig kétéves múltja 
van ilyfajta tevékenységének, de máris észre-
vehető, hogy egy különös divatgrafikai kész-
ségre tett szert. Espritje van. S kivált kolo-
risztikus érzéke fejlett. Pasztózus könnyed-
séggel olvadnak össze színei, sohasem 
tagadva meg az anyagot, amelyek lehetővé 
teszik, hogy ne papirostervek legyenek el-
gondolásai, hanem finomízlésű megrendelők 
toalettjei. Mihalik Gyula tanárt, aki az ipar-
művészeti iskolai textilosztálynak ilyen 
irányú felfrissítését végzi, egészben az a helyes 
szempont vezeti, hogy a textilművesség leendő 
tervezőművészei a legkisebbtől a legáltaláno-
sabb feladatig mindenben szakismeretekre 
tegyenek szert és egy szép szövetornamens, 
egy csipke, egy géphímzés ne legyen nekik 
több, mint részlete egy általánosabb esztétikus 
egésznek, amely az embernek közveteflen vagy 
közvetett ruházatához, toalettjéhez vagy laká-
sához tartozik. Egyelőre egy nagy eklekticiz-
mus szellemében történik ez az irányítás. De 
eredményei hamarosan meg fogják mutatni, 
hogy a magába olvasztandó tiszta magyar 
elemek segítségével egy erőteljesen hangsú-
lyozott helyi formaművészetet is meg tud majd 
oldani. A tegnap tanulmányain és a mának 
kívánalmain át a holnap előrelendülését készítik 
itt elő csendes, de eredményes munkával. 

azokra az emlékművekre nézve, amelyek hi-
vatva lesznek az elesett hősök neveinek meg-
örökítésére. A társulat végrehajtó- és bíráló-
bizottsága Alpár Ignác elnöklésével május 
hó 15-én tartott ülésén, amelyen a Hősök 
Emlékét Megörökítő Orsz. Bizottság elnöke 
L u k á c s György dr. v. b, t. t. is résztvett, 

À MÁSODIK HADIEMLÉKTERV-PÁLYÁ-
ZAT EREDMÉNYE. Az Orsz. M. Ipar-

művészeti Társulat tudvalevőleg újabban 
ismét pályázatot hirdetett hadiemlékek ter-
veire azzal a célzattal, hogy a tervek útmu-
tatásul szolgáljanak a háború befejezése után 
az ország minden községében felállítandó 
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döntötte el a kegyeletes célú pályázatokat. 
A hadiemléktáb la - te rvek közül a bizott-
ság a 600 koronás I. díjjal Weisz Albert-
nek, a 400 koronás II. díjjal pedig Tóth 
Gyulának tervét tüntette ki és megvásárolta 
100—100 koronáért S t e i n e r István és Kó-
nya Zoltán, valamint Horvá th Béla és H. 
P in t é r Gyula pályaművét, — A s z a b a d o n 
á l ló emlékművek tervei közül a 600 koro-
nás I. díjat Sp i ege l Imre, a 400 koronás 
II. díjat Horvá th Béla és H. P in t é r Gyula 
pályaművének ítélték oda, 100—100 koro-
náért megvásárolták Moiret Ödönnek, Fe-
kete Oszkárnak és S z e g e Sándornak pálya-
műveit. A két pályázatra mindössze 170 pálya-
terv érkezett be, melyek május hó 27-ig meg-
tekinthetők voltak az Orsz. M. Iparművészeti 
Múzeumban. A végrehajtóbizottság György i 
Kálmán igazgató javaslatára újabb pályáza-
tot hirdet grafikai sokszorosításra szánt mű-
vészi hadiemléklapok terveire, miután előrelát-
hatóan sokan majd a kegyeletes megemlékezés-
nek ezt a módját választják s a Társulat ideje-
korán elejét akarja venni a kontármunkák el-
terjedésének. A pályázati felhívást e számunk 
Hivatalos Közlemények rovatában közöljük. 

E helyen említjük meg, hogy a Hősök 
Emléké t Megörök í tő B i z o t t s á g legutóbb 
tartott ülésén élénk elismerésssel emlékezett 
meg az O. M. Iparművészeti Társulat haza-
fias akciójáról és elhatározta, hogy a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egyesületet, a Magyar 
Építőművészek Szövetségét és a Magyar 
Képzőművészek Egyesületét felkéri, hogy buz-
dítsák szintén tagjaikat hadiemléktáblák és 
emlékművek tervezésére és válogassák ki a 
legsikerültebb műveket. A tervek beadásának 
határidejét a Bizottság f. évi október 1-jére 
tűzte ki. Az ekképpen egybegyüjtendő terveket 
és mintákat az O. M. Iparművészeti Társulat 
pályázatain beérkezett művekkel együtt a Bizott-
ság ki akarja állítani. Ez a kiállítás, melyen 
remélhetőleg minden jelesb magyar művész 
részt fog venni, bizonyára számíthat a közön-
ség nagy érdeklődésére és pártfogására. 

A művészetet senki más nem viheti előre, 
mint maga a művész. Műpártolók támogat-
ják ugyan a művészt, ez rendben is van 
így, de ez a támogatás nem mindig válik 
a művészet javára is. x. 



REKLÁMTUDOMÁNY É S PLAKÁTMŰVÉ-
SZET. (Paul Ruben : „Die Reklame, ihre 

Kunst und Wissenschaft". 2. Band. 1914. H. 
Paetels Verlag Berlin.) Alig két évvel az első 
kötet nagy sikere után Ruben egy újabb 
vastag kötetben igyekszik bemutatni szóval 
és képben mindazt, amit a reklámról szak-
emberek, grafikusok és esztétikusok elmond-
hatnak. Ennek a könyvnek is az a mottója, 
ami az elsőé volt: „A reklám akkor válik 
művészetté és tudománnyá, hogyha etikai 
eszközökkel az igazságot hirdeti". Mintha 
csak a német gazdasági élet szolid eszkö-
zeinek és bizfos formáinak tükre volna ez a 
mondás, mint különben maga az egész könyv 
is. Egy társulat életéről s munkásságáról ad 
számot, mely csak nemrégiben alakult s a 
címe: „Freie Vereinigung für Reklamekunst 
und Wissenschaft" s e valóban 
nagy tipográfiai szépségekkel 
kiállított könyv minden lapja 
bepillantást enged a német üz-
leti grafika szinte szédítő gaz-
dagságába. Az egyes tanulmá-
nyok (különböző szerzőktől) 
szólnak a reklám kinövéseiről, 
a régi illusztrált lapok kezdet-
leges reklámképeiről, a hamis 
cégtáblák tisztességtelenségei-
ről, az árúházépítkezésekről, az 
amerikai fanulságok értékesí-
téséről, a reklámbélyegekről, a 
papiros szerepéről a hirdeté-
seknél és a dohánykereskedelmi 
grafikáról. Egy tanulmányban 
(mely különben a Iegfelülete-
sebben megírt része a könyv-
nek) egy Oskar Wallfried nevű 
bécsi író az osztrák-magyar 
reklámról beszél egy füst alatt 
a németekről, csehekről, lengye-
lekről és magyarokról anélkül, 
hogy bármelyiknek jellegzetes-
ségéről vagy törekvéseiről szá-
mot tudna adni. A mi reklám-
művészetünkről például így em-
lékezik meg : „A magyarok va-
lamivel elevenebbek és forróbb-
vérűek, mint az osztrákok, innét 
magyarázható a magyar reklám-
ban az az amerikaias íz is, mely 
itt célszerűnek bizonyult. Hiszen 
Magyarország mostani gyors 
fejlődésében egészben véve van 

valami, ami az Unió államaira emlékeztet". En-
nél kevesebbet igazán nem mondhat rólunk egy 
olyan bécsi író, aki a monarchia plakáfművé-
szeit—éghajlati övek szerint osztályozza. (Mily 
sürgős lesz a háború után végre önállóan is 
bemutatkoznunk a németeknek !) A kötet leg-
érdekesebb része mindenesetre illusztratív 
anyagának színes gazdagsága, a német üzleti 
grafikának, utcai, kirakathirdetéseknek, levél-
papirosoknak, etiketteknek, bélyegeknek stb.-
nek az a panorámája, melyben Társulatunk 
kiállításában már egyszer eredetiben is volt 
alkalmunk gyönyörködni. így magunk előtt 
forgatva e lapokat, egész jogosan beszélhe-
tünk a német üzleti grafika leszűrődött stí-
lusáról. Talán helyesebben egy berlini grafikus-
stílusról, mely a nagy cégek szolgálatába 
állítja a tusnak, a kőnyomatnak, a nádnak 
biztos lendülete vonalait és nagy színsíkjait. 
Ma már erősen eltávolodott ez a német művé-
szet az angol s amerikai példáktól, inkább a 
francia divatilluszfrátorok könnyű gráciájára 
emlékeztet s mindenképpen van benne valami 
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nagyvárosi bonhomia, mely lapidáris egysze-
rűséggel, de feltétlenül biztos fellépéssel tudja 
rádiktálni mondanivalóját a szemlélőre. Doku-
mentáló erejük van ezeknek a lapoknak s ha 
ma egy pompeji Iávaeső mindent eltemetne 
a nagy német indusztriális és kultúrélelből, 
ebből az egyetlen megmaradó könyvből ezer 
év múlva is meg lehetne állapítani, mennyi 
szorgalommal, leleménnyel és választékos 
ízlésű formával teremtettek ipari termékeiknek 
fogyaszfóközönséget a németek anno 1914. 

NÉ M E T N Y E L V Ű M Ű V É S Z I S K O L Á K . 

(Deutsches Fachschulwesen III. Herausge-
geben von C. Malcomes.) Igen praktikus és 
áttekinthető kis füzetben van itt összefoglalva 
Németország, Ausztria és Svájc képzőművé-
szeti, iparművészeti és művészi jellegű szak-
iskoláinak jegyzéke. Megtudjuk belőle, hogy 
a Németbirodalomban kerekszámban 80, 
Ausztriában 25, a német Svájcban 7 ilyen 
iskola van, mindezek túlnyomó részben ipar-
művészeti jellegű iskolák. A német iskolák 
közt államiak, községiek és magániskolák vál-
takoznak, de társulatiak is szép számmal akad-
nak. Minden egyes iskoláról feltünteti a leg-
szükségesebb tudnivalókat is. így az utcát 
s házszámot, az iskola vezetőjének nevét, 
az iskola céljait, szervezetét, általános és 
szakosztályait, tanfolyamait, mindezek idő-
tartamát, a beiratkozáshoz megkívánt felté-
teleket, a fandíjakat, a bizonyítványokról, az 
iskolaév kezdetéről s befejezéséről szóló tudni-
valókat. Mindezeknél fogva kitűnő szolgála-
tokat tehet a könyvecske nemcsak az ilyen 
intézményeket külföldön tanulmányozó szak-
ember számára, hanem azoknak is, akik 
pályaválasztási tanácsadónak tekintik művészi 
vagy iparművészi hajlamaik továbbképzésére. 

• M • 
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MINISZTERI ELISMERÉS , j a n k o v i c h 

Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter abból az alkalomból, hogy a Társulat 
a XXX. közgyűlése elé terjesztett évi jelentését 
hozzá fölterjesztette, az elnökséghez meleg-
hangú elismerő leiratot intézett, melyet a 
választmány legutóbbi ülésén élénk örömmel 
fogadott. — „Megelégedéssel és elismerésssel 
tekintek vissza azon harminc esztendőre — 
írja a miniszter —, melyet a Társulat a magyar 
iparművészet ügyének buzgó szolgálatában 
töltött. Lelkes eszmékkel eltelve fáradhatatlan 
munkásságot folytatva s szép eredményeket 
érve el, a Társulat a nemzeti közművelődés 
ügyének jelenfős tényezőjévé vált. Midőn ezt 

igaz örömmel állapítom meg, a legszebb remé-
nyekkel vagyok eltelve a t. Társulat jövő 
működése iránt s ahhoz a negyedik évtized 
küszöbén a legőszintébb szerencsekívánatai-
maf fűzöm." 
TÓTÉKONYCÉLÚ HÍMZÉS- É S CSIPKE-

DJ KIÁLLÍTÁS nyilf meg május hó 23-án az 
Iparművészeti Múzeum elsőemeleti nagytermé-
ben, melynek jövedelmét a kiállítás rendezője, 
I s t v á n f f y Sándor dr.-né, felerészben a hábo-
rúban megvakult katonák sorsának enyhítésére, 
felerészben pedig katonai fehérneműk beszer-
zésére ajánlotta fel. Az érdekes kiállítás 
Istvánffy dr.-nénak igen gazdag gyűjteményét 
mutatja be, ki gyermekkora óta nagy buzga-
lommal hordta össze a most látható értékes 
kollekciót. Ennek túlnyomó része sopron-
megyei népművészeti munka ; a régi fejkendők, 
hímzett lepedők, törülközők, egyházi hímzések, 
párnahajak, fejkötők a hímzés és a csipke-
készítés sokféle művészi technikáit mutatják. 
Ezek mellett nagyon tanulságos a remekművű 
flandriai, brüsszeli, francia és velencei csip-
kékből álló sorozat; minden egyes darab jel-
lemző példánya a legfejlettebb csipkeművé-
szetnek. Külön üvegszekrényekben láthatók a 
gyűjteményből válogatott nyereménytárgyak, 
melyeket június hó 12-én sorsolnak ki. A kiál-
lítás június hó 10-ig naponként 10—1 óra 
közt tekinthető meg. Belépő díj 50 fillér. 

IPARMŰVÉSZEK SEGÉLYEZÉSE. A leg-
1 utóbbi számunk megjelenése óta az Ínségbe 
jutott iparművészek segélyezésére a Budapesti 
Központi Segélyzőbizottság elnöke, Bárczy 
István dr. két ízben 500—500 koronát utalt ki 
a bizottság iparművészeti osztályának, Teles 
Ede pedig 20 koronát adományozott a segély-
zőalap gyarapítására. Ezzel az eddig befolyt 
adományok összege 6287 koronára emelkedett. 
A május hó végéig kiutalt segélyek összege 
2131 koronát tesz ki. Emellett több ipar-
művészt segélyző célú vásárlásokkal és meg-
bízásokkal is támogattak, melyeket az Orsz. 
M. Iparművészeti Társulat igazgatósága köz-
vetített. 

SVÁJCI IPARMŰVÉSZET. Most, amikor a 
semleges államokat s ezek közt földrajzi 

és nemzetközi helyzeténél fogva éppen a kis 
Svájcot oly sokat emlegetik, falán nem érdek-
telen dolog tudomásul venni, hogy ennek az 
országnak milyen szépen fejlődő iparművé-
szete van. Olyan színvonalú svájci iparművé-
szeiről persze, amely a svájci festészet értéké-
vel vetélkedik, beszélni sem lehet, mert hiszen 
a szervezés ott mindössze pár esztendős, de 
máris vannak igen figyelemreméltó tehetségek. 
Ezek leginkább az új építészetben jelentkez-
nek s például a Pfister testvérek vagy Sengers 



íí neve a legjobb németekéi mellé állítható, 
y A bútorművességben és a kisebb ágazatok-
« ban kevesebb jelentős egyéniséggel találkozunk. 
• Egészben a svájci iparművészetet a nagy 
n gyakorlati érzék, az egymástól való függef-
y lenség, továbbá a kitűnő szervezettség jellemzi. 
• Alig egy-két évvel a német Werkbund léte-
• sülése után már Svájcban is megalakult egy 
» hasonló szövetség, mely eddig is már néhány 
y szép kiállítással járult hozzá a svájci idegen-
« forgalom emeléséhez. Van ennek a szervezet-
• nek egy jól szerkesztett folyóirata is : „Das 
íí Werk", amely most töltötte be első évfolya-
y mát és igen ötletes, változatos módon ad 
» képet az ott folyó életről. Általában nem 
• tagadható meg a német tervezőművészek erős 
i hatása a svájci iparművészetben sem, de 
y emellett érvényesül sok szép régi tradíció is, 
• kivált a svájciak fafaragóművészetébői s nagyon 
• természetes fejlődési folyamat lesz az, mely 
» néhány év múlva Bernben vagy Baselben épp 
y olyan erős ízléscentrumokat fog létrehozni, 
]» mint amilyenek a legjobb iparművészettel bíró 
• német városokban vannak. 
• 
•i 
» ~\Z ORNAMENS JÖVŐJE. A „Deutsche 
• Kunst und Dekoration" legutóbbi szá-

mában Schulze-Elberfeld tanár arról panasz-
y kodik, hogy az ornamens kihalóban van. 
y Nem nő, nem gyarapszik, nincs, ami tovább-
• fejlessze. Nem a síkdíszítőmintákra és mo-
ll tívumokra gondol itt, amelyekkel hímzéseken, 
» szöveteken, tapétákon oly sűrűn találkozunk, 
V hanem a díszítőművészetek egyetemére s főleg 
• az építészetre, melyek sokat szenvednek az 
ft újkori ornamensek hiánya miatt. A kor sze-
y génysége akkor tűnik fel legjobban, hogy 
V ha régibb időből való mintakönyveket, mond-
• juk aranyművesek vagy hímzések mustráit 
í vesszük elő. Azt hiszi a kis cikk írója, hogy 
£ ennek az anyagnak s a technikának folytonos 
y előférbetolása volt az oka. Ma minden kávé-
• ház, minden sörcsarnok márvánnyal, bronzzal, 
í nemes fákkal cifrálkodik és éppen a díszítő-
» festészetet, mely ezekre a helyekre leginkább 
V való, nélkülözzük bennük. Mi is azt hisszük, 
• hogy általában az utolsó évtizedekben túlsá-
í! gos kevés súlyt vetettek az ornamens életé-
y nek továbbfejlesztésére. A külföld a hiányos-
y ságokat leginkább történeti forrásokkal igye-
• kezett pótolni, nálunk emellett a népművészet 
Ä ezeréves raktára bizonyult pompás segítőnek, 
y De valóban sem az egyik, sem a másik nem 
• fejleszti tovább az ornamentális gondolko-
• zást és legföljebb újszerű variációkkal gaz-
í dagítja a síkot, melyet eredeti ötletekkel kel-
» lene elevenné tenni. Legjobban minálunk is 
« az építészet érzi a hiányokat. Az űj kon-
• struktív szépségek — mindenki érzi ezt — 

önmagukban már ki nem elégítenek és mikor 
egy egész kor színekért, lendületes vonalakért, 
brilliáns könnyűségért sóvárog, akkor nem 
éri be a szerkezet vagy az anyag folytonos 
puritanizmusával. Nincs más orvosság : újból 
neki kell látni és a művésziskolákban nagyon 
elhanyagolt ornamentális gondolkozást fo-
kozni. Megtanítani a díszítőelemek életére, a 
mai feladatokhoz, a mai konstruktív formák-
hoz idomítani azokat és nem félni még attól 
sem, hogy a kísérletekben nem minden példa 
fog véglegesen beválni. A díszítőművészetnek 
hozzá kell szoknia, hogy a saját fantáziájába 
is belenyúlhat, nemcsak abba, amit készen 
kínálnak neki a hagyományok. 

KÉT ÉPÜLET. A háború, bár az építkezés 
falán a legjobban érzi a hatását vala-

mennyi iparág közt, mégsem tudta teljesen 
megbénítani a nagyvárosi építészetet. S mi-
alatt ellenséges országokban a mi éhenhalá-
sunk hírét költik, egymásután két fejedelmi 
szépségű épület készült most el német és 
osztrák földön. Olyan nyugalommal s akkora 
reprezentáló erővel, ahogy nem végüket váró 
országok, hanem diadalmas ünnepekben bízó 
nemzetek szoktak építkezni. A különböző 
művészeti folyóiratok tele vannakmostmagasz-
talásaikkal. Áz egyik a Mozarteum Salzburg-
ban, amelynek megoldását egy nemzetközi 
pályázat zsűrije 1910-ben bízta rá Berndl 
Richárd műépítészre. Salzburgban, ahol nem-
csak szülőföldje van a nagy zeneköltőnek, 
hanem kétévenként megújuló nagy zeneünnep-
ségeket is tartanak műveiből, ahol az ő kul-
tuszát hirdeti a zeneakadémia, archívum, 
pompás hangszermúzeummal és ahol szinte 
minden kő a Don Juan és a Figaro lako-
dalma pompás rokokózenéjének korát juttatja 
a szemlélő eszébe, itt épült fel Berndl gyö-
nyörű palotája. Közel a Mirabella-parkhoz és 
a benne levő bárok kastélyhoz, a késői barok-
nak kecses formáival, mély ablakokkal, gyö-
nyörű erkélyekkel, finom lombkoszorúkkal és 
egy nemes attikával, melynek oromfalán Hiller fi 
Károly müncheni építész négy kecses puttó- y 
val jelképezi az allegrót, az allamarciót az • 
andantét és a menuettóf. Kívül és belül min- íí 
denütt ez a zenei grácia, ezek a halk Mozart- y 
ritmusok csendülnek meg az épület festmé- y 
nyein, szobrain, stucco-díszein. Legszebb a • 
nagy zeneterem hatalmas orgonájával, szigo- • 
rúbb klasszikus stílusú díszeivel és az olvasó y 
meg a múzeumi termek modern, de történeti y 
szellemben fogant berendezésükkel. A másik V 
monumentális épület, mely a háború emléke- J{ 
zetes idején készült el jeles földinknek Kauff- y 
mann Oszkárnak berlini nagy Volksbühneje. y 
Egykétezer néző befogadására készült hatalmas • 



színház, melynek sikere még inkább fokozza 
Kaufmannak máris elismert tekintélyét a német 
színházépítésben. Itt is, mint eddigi munkáin, 
főleg a nézőfér arányainak fokozásával törek-
szik művészi hatásokra és a nemes paliszan-
der ünnepi komolysága, finom tónusa meg-
lepő egyszerűséggel kapja meg a nézőt. Minden 
modernsége, kevés beszéde ellenére is van benne 
valami a fejedelmi színházak történeti pátoszá-
ból, ami talán ellenkezik egy munkásszínház-
zal, de amin senkisem ütközik meg ott, ahol a 
népet igyekszenek a művészet régióiba emelni. 

ÁMŰKRITIKUS. Ahhoz, hogy egy bizonyos 
korszakban művészi fellendülés támad-

jon valamely területen, nemcsak művészekre 
van szükség, hanem közvetítőkre is. A mai 
gazdasági formák mellett, mikor nem a vevő 
keresi fel az árút, hanem az árú kénytelen 
magára terelni a vevő érdeklődését, azt is el 
lehet mondani, hogy a közvetítő szerepe leg-
alább is olyan fontos a művészi életben, mint 
a művészeké. Hogy van mégis, hogy a művé-
szek senkitől sem irtóznak annyira, mint a 
közvetítés két képviselőjétől : a műkereskedő-
től és a műkritikustól ? S talán az előbbitől 
sem annyira, mint az utóbbitól. Pedig az esz-
tétikus az, aki a művészi érdeklődés lavináját 
fenn a hegytetőn megindítja, s nélküle elkép-
zelhetetlen a művész népszerűsége éppen abban 
a században, mely a művészet demokratizá-
lását írta ki zászlajára. S a művészek mégis 
a legjobb barátjuktól félnek legjobban, a 
lámpahordozótól, a kikiáltótól. Semmi sem 
igazolja annyira a műkritikusok önzetlenségét, 
mintha az utolsó évtizedek németországi moz-
galmait nézzük, egy egész sereg művészeti 
folyóirat köszöni neki létét: így a Sim-
plicissimus, a Jugend, a Pan s ezek nemcsak 
folyóiratok, hanem hatalmas művészi propa-
gálók is. Szinte máról holnapra váltak ezek 
révén ismeretlen, szerény művészekből, gra-
fikusokból elismert, fényesen honorált nevek, 
akiknek szárnyat adott a repüléshez a lenézeit 
műkritikus. Hogy egy művészre — persze 
csak az igazira — mit jelent az, ha ott áll 
mögötte jóhiszeműségével és girójával az 
esztétikus, azt a pozitív példák sokasága bizo-
nyítja legjobban : a preraffaelitáké, a Klinger, 
a Thoma példája, csakúgy mint a mi művé-
szetünkben például a Munkácsy, a Paal László, 
a Fadrusz János példája. Viszont hogy a 
kritikai erőfeszítések távolmaradása az igazi 
tehetségnek mennyire ártalmára van : Feuer-
bach, Szinnyey-Merse vagy Ferentzy István 
esete eléggé bizonyítja, a napjainkbeli bajtár-

sak sorsát nem is említve. Mindig a műkri-
tikus volt az, akinek megvolt a képessége, 
hogy a művésznek, ha nem is a belső értékét, 
de a külvilághoz való viszonyát szabályozza 
s ily módon reá hatással legyen. És 
hányszor a művészek körén belül — néha 
nagyon érthető okokból — visszahatás kelet-
kezik a művészeti írók ellen, jó ezeket az 
igazságokat nyugodtan mérlegelni s a mű-
kritikus gyarlóságaitól különválasztani a mű-
kritika nagy apostoli szerepét, kivált a térí-
tésre még nagyon rászorult társadalmakban. 

FOTOKALEIDOGRÁF. Mindenki ismeri 
gyermekkorából a kaleidoszkópot, azt 

a bádoghengert, melynek tükrében az ember 
a színes üvegmozaikok nagyszerű ornamen-
seit folyton változó formákban láthatja, ha 
belekukucskál. Aki csak valaha forgatta ezt 
a készüléket, mindenkiben feltolult a vágy, 
hogy miért is nem lehet ezeket a gyönyörű 
szimmetrikus képeket valahogy megrögzíteni. 
De legjobban az iparművészeti tervezők érez-
ték ezt a hiányt s mindig igyekeztek is valami 
módot találni a sokféle kínálkozó ornamens 
megrögzítésére. Ám mindezek a módszerek 
meglehetősen tökéletlenek voltak, míg most 
végre a jenai Zeiss-gyár egy mérnökének, 
dr. Pulfrichnak sikerült egy készüléket szer-
kesztenie, melyet ő fotokaleidográfnak nevez 
és amely elmés módon fényképezi le a kínál-
kozó mintát. Az egész készülék meglehetősen 
egyszerű. Egy üveglemezen van egy kis 
rajz, mely az ő tükrözésével s ellentükrözé-
sével egy meglehetősen szimmetrikus mintát 
ad. Ez alatt van egy készülék, mely nagy-
jából a kaleidoszkóp egyszerű fükörlemezei-
nek felel meg. Felülről jövő világítás segít-
ségével a kép s a hozzájatartozó tükörké-
pek egy fényérzékenylemezre vetődnek, amely 
azután a képet felveszi. Az egész készülék 
persze mégsem ennyire egyszerű, mint itt 
elmondottuk, de meglehetősen tökéletes. Nagy 
előnye a készüléknek az is, hogy erős mes-
terséges fényforrással — például higanygör-
lámpával — rá lehet a képet egy bekapcsolt 
tükör segítségével egy tejüvegre vetíteni s 
onnan kényelmesen lerajzolni vagy lefotogra-
fálni. Általában az új készüléknek kivált a sík-
ornamensekkel dolgozó iparművészeti ágak-
ban fogják nagy hasznát venni. így elsősorban 
a szövet-, tapéta-, grafikai s rokon műiparok-
ban. De bizonyára általánosságban is hozzá 
fog járulni e készülék az egyre éledő orna-
mensszomjúság gazdag kielégítéséhez az ipar-
művészetben. 


