
Parisból kaptunk arról hírt, hogy Culin úr rajzai 
milyen élénk hatást váltottak ki a — divattervezők 
körében. Egynéhány francia szalontulajdonos, akik 
Culin rajzainak birtokéba jutottak, áradozó elisme-
réssel küldik neki vissza a mintalapokat s elmond-
ják, hogy a „jövő szezon tervezéseiben sok új 
eszmét" merítettek a magyar népművészet e színes 
képeiből. És ha Európa lassankint felfedezi az itt 
rejtőző nagy értékeket, ebben a sziszifuszi munká-
ban a brooklyni múzeumigazgatót jelentős rész és 
egy nemzet hálája illeti meg. 

AKÜLFÖLD SEGÍTSÉGE. Nemrég lezajlott közgyű-
lésünk egy felszólalója az Iparművészeti Tár-

sulat felsegélyezésének egyik módjaként megemlítette, 
hogy jó volna, ha a vezetőség a külföld hasonló 
célú egyesületeihez anyagi támogatásért fordulna. 
Ma, amikor a különféle jótékonysági akciók révén 
a „guruló dollár" gondolata egyre jobban hódít, 
természetesnek tartjuk, hogy ez az eszme felmerült, 
amely — valljuk meg — amennyire érthető a sze-
gényebb osztályok jobb ruházatának s élelmezésé-
nek elősegítésére, épp annyira lealázó egy kultú-
rális egyesületre nézve. Maga a közgyűlés nagyszámú 
résztvevője is élénk ellenérzéssel fogadta ezt a kissé 
elhamarkodott ötletet, amely egyébiránt azért is 
célszerűtlen, mert aki a külföld s főleg Amerika 
minden oldalról igénybevett jótékonysági viszonyait 
ismeri, tudja, hogy a legújabb időben mily hatá-
rozott visszautasításra találnak ott az efajta kérel-
mek. Nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy a háborús 
pszichózisban támadt elfogultságok még ma is mily 
elevenen lobognak odakünn mindenfelé, s hogy azt 
az ellenszenvet és lenézést, melyet a magyarság 
minden kultúrális ügye iránt éreznek, csak lassú és 
hosszú munkával lehet leküzdeni. Kiállítási alkal-
mak, propaganda iratok, előadások — ez a három 
út igenis nyitva áll előttünk a külföldi elismerés s 
ezzel együtt az anyagi megbecsülés elérésére s 
ahányszor egy kis kollekciót magyar iparművészek 
munkáiból vagy — mint a közel jövőben — ipar-
művészeti évkönyvünket külföldre elindíthatjuk, min-
dig szolgáljuk vele a Társulat anyagi érdekeit is. 
Koldulásra semmi kedvünk és ennél még a csendes 
megsemmisülés is szebb vég volna. 

K Ü L F 0 L D 
A HAMBURGI TENGERENTÚLI HÉT. A német 

közgazdasági politika egyetlen alkalmat sem 
szalaszt el, hogy a márka alacsony vásárlóerejét 
kedvező export-elhelyezkedésre használja fel. Most 
Hamburg, a nagy kikötőváros gazdasági körei moz-
dultak meg és egy úgynevezett „tengerentúli hét" 
keretében akarnak a német iparművészeti tömeg-
cikkeknek hatalmas propagandát teremteni. Első-
sorban az amerikai s kivált a délamerikai vásárló-
körök bevonására számítanak, amelyek már a háború 
előtt is élénk érdeklődést mutattak a német nagyipar 
és ennek sorában a bútoripar termelése iránt. A 
hamburgi „tengerentúli hét," amely ez év augusztus 
12-ikétől 22-ikéig fog lezajlani, minden olyan német 
iparművészeti munkát be akar mutatni, amely 
exportcélokra alkalmas, így főleg: fémárúkat, ékszert, 
világítótesteket, kerámiát, bőrt, könyvkötőmunkákat, 

bútort, lakásberendezési tárgyakat, tapétát, kosár-
árúkat, divatművészeti anyagokat, hímzéseket, gobe-
lineket, használati grafikát stb. Amellett, hogy kvali-
tásos árúkat kívánnak s olyat, ami a német termelésre 
jellegzetes, elsősorban exportálhatót óhajtanak be-
mutatni. Ezért, mint látszik, nem akarnak elzárkózni 
a stílusbútorok ama formáitól sem, amelyekkel a 
francia műipar évszázadokig úgyszólván egyedül 
uralta az export-lehetőségeket. Másrészt az is fontos 
ebben a kiállításban, hogy ne a selejtes német 
ipart ismerje meg a külföld, hanem mintegy a 
hódítás legnemesebb eszközeivel vonuljon be új 
területeire. „Nekünk a keletázsiai tömegárúk export-
politikájának épp az ellenkezőjét kell folytatnunk" 
— így szól a hamburgiak jelszava — „s azt kell 
adnunk a tengeri szállítás céljaira, ami az itthoni 
termeléssel egyenlő rangú." Végezetül nagyon érde-
kes az is, hogy a tengerentúli hét vásárján senki 
sem szerepelhet önállóan, hanem csakis mint vala-
mely hamburgi export-ügynökség megbízója, ama 
cég kiállítása keretében. Ezzel a kiállítással tehát 
nyilvánvalóan az általános német gazdaságpolitikai 
célok mellett különleges helyi érdekük is van a 
rendezőknek : a nagymultú hamburgi kiviteli keres-
kedelmet akarják új lendületnek indítani. 

FALFESTÉSEK. New-Yorkban van egy társaság, 
mely egész komoly formában igyekszik a fal-

festés művészi formáját a lakásban meghonosítani. 
Ez a művészegyesület most nagy kiállítást rende-
zett s a Murai Painters' Society of New-York e 
kiállításának eredményeit mutatta be a Studio ez 
évi májusi száma. Meglepő szépségű, méreteikben 
is impozáns falfestmények vonultak itt fel a szem-
lélők előtt s az egyes lakószobák kevés, de ízléssel 
összeválogatott bútora stílusosan illeszkedett a 
falra festett képekhez. A japános, a rokokó-stílű és 
az expresszionista dekoratív festészet hangjai voltak 
az uralkodók, de nem egy stilizált tájképbe korai 
reneszánsz festők formáira emlékeztető alakos cso-
portok illeszkedtek. A kiállítási bizottság minden 
tekintetben .szabadságot adott a meghívott festőknek 
s csak a falméretek megadásával korlátozta ezt a 
szabadságot. Azonkívül pedig nem óhajtott kész, 
befejezett festményeket, csak, ideákat és vázlatokat, 
ami egy kiállítás ideiglenes jellegét tekintve, termé-
szetes is. A Murai Painters-társaság mozgalma is 
mutatja, hogy az iparművészetnek ez a hosszú 
évszázadok óta meglehetős mostoha elbánásban 
részesülő ága új reneszánsznak néz elébe, amely 
az egész festészet és építészet monumentális fel-
adatokra való vágyaival függ össze. 

ALT-WIEN FELTÁMADÁSA. Az osztrák közfársa-
ság kormánya az ország válságos gazdasági 

helyzetének enyhítése érdekében minden eszközt 
megragad, melyből jövedelmet remél az államház-
tartás számára. Mint értesülünk, mostanában tár-
gyalásokat kezdett egy pénzcsoporttal az 1864-ben 
megszűnt hírneves bécsi állami porcellángyárnak újból 
való felállításáról. A gyárat a bécsi Augarten egyik 
történelmi nevezetességű épületében akarják el-
helyezni, ahol a még fenmaradt régi feljegyzések 
szerint állítanék elő a gyártáshoz szükséges anya-
gokat és felhasználnák a gondosan megőrzött Alt-



(* Wien porcellánok modelljeit és rajzait, llyeténképp 
kilátás van arra, hogy nemsokára forgalomba kerül-

I nek a közismert méhkasalakú gyári jeggyel jelzett 
I új Alt-Wien porcellánok. 

Í A SVÁJCI CSIPKE- ÉS HÍMZŐIPAR VÁLSÁGA. 
• A St.-Gailen s környéki 400 exportház az utolsó 
| békeévi, 1913-iki adatok szerint 89.192 métermázsa, 
• 209,742.600 frank értékű hímzést helyezett el a 
S világpiacon. Amerika piacát is meghódító svájci 
1 kereskedők annyira növelték a termelést, hogy 
{ 1920-ban mér több mint 13.000 géppel dolgoztak 
| a hatalmas gyári műhelyek. Hímzéssel és csipke-
• készítéssel főként Észak-kelet Svájc, Appenzell, 
• Thurgau és St.-Gallen kantonokban foglalkoztak. 
• St.-Galleni kereskedők már a XVIII. században 
• kereskedőházat alapítanak, mely a megrendelt mun-
' kákát a környékező falvak népével készítteté el. 
2 „Fergerek" jártak faluról-falura s osztották ki a 
J megrendeléseket és mintákat. Ezek leginkább kül-

Í földi vásárlók ízlésének, kívánságának megfelelően 
készültek. Ez az oka a korabeli minták nagy válto-

• zatosságának. Nagyon érdekes, hogy míg Appenzell 
I völgyének lakói a régi remekbe készült népviseletet 
» hordják, addig a mai St.-Gallen környéki hímző-
| műhelyekben nyomát sem találjuk az eredeti svájci 
' ízlésnek. A békeállam lakossága már hosszú év-
| tizedek óta a lehető legkedvezőbb anyagi viszonyok 
J közt él. Nagy szenvedések, megpróbáltatások nem 
t szántották lelküket. Józan kereskedői számítás irá-
I nyitja minden lépésüket s így alkalmazkodtak a 
» hímzőiparban is teljesen a nagy tömegek követel-
I ményeihez. A mai nagy műhelyek tervezői minták 
• alkotásához ihletért nem a népművészet régi ter-
| mékeihez fordulnak, de egyáltalán nem is érzik 
' ennek szükségességét. Szakírók mint legtermésze-
jz tesebb dolgot említik, hogy a Handelsmuseum Iklé-
I gyűjteménye —- európai s ázsiai népek szép hím-

Ízéseiben gyönyörködhetünk itt — nyújt a tervezőknek 
s kereskedőknek motívumokat új minták kombiná-

• lásához. Főtörekvésük, hogy az előállítási árak 
• leszorítása végett egyszerűsítsék a formákat és — 
1 amire nagyon büszkék — biztosítsák az előállított 
i árúnak tartósságát. Az alacsony ár s a gyártmány 
? jósága tették idegen országokban nagy tömegeknél 
i kedveltté a svájci hímzést. A háború utáni nagy 
J gazdasági megrázkódás Svájc hímzésiparát alap-
J jában rendítette meg. A frank magas állása miatt 
I külföldi megrendelések nem érkeznek, a modernül 
t felszerelt nagy műhelyekben már két éve szünetel 
| a munka. Az amerikai piacot lépésről-lépésre ala-
; csonyabb valutájú országok foglalják el, sőt már 
É az Egyesült Államok hímzésipara is nagyon fel-
. lendült. Mi magyarok hímzőműhelyeinknek szintén 
! dús piacot biztosíthatnánk tengerentúlon. Árúink 
| jósága és — világpiaci viszonylatban — olcsóságuk 
í mellett művészalkotást nyújthatnának vevőinknek. 
I Nekünk századokon át könny marta orcánkat, ke-
• resztek törték véresre vállunkat. Ezer szenvedés 
I közepett álmok zsongtak bennünk, tőlünk soha el 
t nem rabolhatok s a népiélekből, gazdag mosolygó 
I színek ölelésében kipattant meseszerű formavilágunk. 
I Lelkes ifjú nemzedék munkájában újra s újra meg-

!
termékenyült iparművészetünk nyugodtan kiállja a 
versenyt a külföldi hímzőművészettel. T a m á s József. 

É LZAUFMANN OSZKÁR LEGÚJABB SZÍNHÁZA, 
i 1 »• Természetesen Berlinről van szó, amelyben a 
(magyar származású német építész úgyszólván egyed-

uralkodója lett az összes színházépítéseknek. Leg-

újabb színháza, a „Theater am Kurfürstendamm," 
Berlinnek leggazdagabb s legjobban fizető polgárai 
részére készült és a Hebbel-színház építészének 
minden jeles tulajdonságával ékes. Tulajdonképpen 
csak egy újjáalakított házról van szó : az 1903-ban 
épült Berliner Secession épületéről, amelyet Róbert 
Jenő, az ugyancsak magyar származású német szín-
házi tröszt-király vett meg, hogy ott a könnyű és 
vidám múzsának hajlékot teremtsen. Ezt a feladatot 
mesteri kézzel oldotta meg Kaufmann Oszkár. Egy-
részt pompás térhatást hozott létre, a kilenc kiállító-
helyiség összefoglalásával, másrészt a falaknak 
könnyű s mozgalmas díszítésével, meg a színeknek 
hangulatos akkordjával olyan miljőt teremtett a 
zenés és táncos játékokhoz, melynek kedélyhatása 
elmaradhatatlan. Valóságos virtuóza ő ezeknek a 
színhatásoknak, a mennyezet enyhe eperszínétől a 
falak rózsaszínjén át az ülések borpiros tónusáig 
egy egész színskálát üt meg, amelyet csak fokoz 
a világítás raffinált elosztása. A páholyokban vörö-
ses, a falaknak átmenetén a mennyezethez sárgás, 
a César Kleintől származó hatalmas mennyezeti 
falfestményen pedig gyenge kék fény reszket. El-
képzelhető, hogy e színszimfónia, amelyet sok és 
ízlésesen alkalmazott plasztikai dísz egészít ki, mily 
vidám együttesbe olvad a színpadi játékok scher-
zójával s mennyire megkapja a belépőt. Bizonyos, 
hogy a színház építésének munkájáról egyelőre 
sokkal több dicséretet lehet olvasni a berlini lapok-
ban, mint a benne folyó előadásokról. 

I Z É T NÉMET FAFARAGÓ. Sajátságos véletlen foly-
tán, amely — úgy lehet — nem is véletlen, 

csaknem egyidejűleg két német művészeti folyóirat 
két német fafaragó munkáit mutatja be. Wackerle 
az egyik (Dekorative Kunst, február) és Hitzberger 
Ottó a másik (Deutsche Kunst u. Dekor., március). 
Sokban rokon művészetük, ugyanazon hazai talaj 
hagyományaiból fakadt: a partenkircheni sváb fa-
faragóiskola kismestereitől tanult mind a kettő. Tulaj-
donképp mind a kettő a mesterségből jött tehát, a 
Herrgottschnitzerek faragó- és vésőszerszámai közül 
s egy tekintet munkáikra, elárulja, hogy nemcsak 
tirai e mesterség szerszámainak, hanem átélik e 
kegyeletes mesterség minden nemes vonalát, régi 
templomi szentek néma zenéjét. Mind a kettő kis-
plasztikus, a viszonyok kényszerűségénél fogva, 
mely a nagy templomi feladatokat a mai Német-
ország művészeire nézve is lehetetlenné teszi. De 
kis feladataikon is : egy-egy szupraportán, szekrény-
ajtón, facsillár vagy asztali lámpa figurális meg-
oldásain nemes és szép hagyományok kelnek új 
életre, egy stíluskópiától ment modern gótika, amely 
a legkevesebb kifejező eszközzel is nagyon intenzív 
kifejező erőt árul el. Művészetük, absztraháló szem-
léletük erősen beletorkollik az expresszionizmus 
formanyelvébe, a vonalakkal való játékuk pedig 
egészen archaikus faszobrászati emlékekre utal. De 
a nagy és mély intelligencia mellett megérezni, hogy 
vésőjüknek, plasztikai megmozdulásuknak minden 
eredménye egy erős művészi intuicióból fakad, mely 
tudatos céljai mellett gyermekien egyszerű. Bennün-



r ket művészetük még azért is közelről érdekelhetne, 
mert a nagyon elhanyagolt magyar fafaragó művészet-
nek új díszítőfeladatokat és munkaalkalmakra vonat-
kozó gondolatokat adhatna a profán élet számára. 

A FRANCIÁK ÉS A SECOND EMPIRE. A franciák 
közismert történelmi stílusimádata a nagy háború 

győzelmes befejezése óta még szenvedélyesebben 
keresi a pompás kosztümök és a piétásos bútorok 
iparművészetét, mint annakelőtte. Az Ingres-láz után 
most egy Proudhon-kiállítás képei, interieurjei és 
empire berendezései tartják lenyűgözve az érdeklő-
dést és valósággal csapatokban zarándokolnak a 
Sasfiók festőjének képeihez és a híres bölcsőhöz, 
melyben Napoleon fiát Schönbrunnban ringatták. 
Most azután egy még ennél is vonzóbb kiállítás 
nyílt meg a Pavillon Marsanban, az iparművészeti 
múzeum külön termeiben. Ez az Exposition de 
Second Empire, a francia biedermeier-kor kiállítása. 
Egynéhány terem az egész, de nagy gonddal és 
ízléssel összeválogatva mindenféle festmény, bútor, 
szobor, hangszer, toalett és ragyogó üvegszekrények-
ben, viaszbabákön ezernyi kellemes, levendula-
illatú emlék, melyek Eugénia császárnő nemrég 
elsuhant idejére emlékeztetnek. Itt egy krinolin, ott 
egy darab csipke, egypár fakó levél Metternich-
Sándor Paula hercegnő secretairejéből, egy daguerro-
typia, mely Pourtalés Melaniet ábrázolja fiatalkorá-
ban és sok-sok ezüst, bijonk, necessairek . . . A 
franciák pedig, akik immár a második szezont tán-
colják a second empire krinolinjaiban, vukli-vuklikkal 
és Gavarni rajzaira emlékeztető negédességgel, a 
franciák, akik most élik csak át az errefelé már 
csillapodó biedermeier lázát, rajongva forgatják 
nagyanyáik almáriomainak maradékait s kezdik 
észrevenni, hogy nemcsak az aranyban ragyogó 
korszakok iparművészete volt szép . . . 

A TAKARÉKOSSÁG FANATIKUSA. Egy bécsi épí-
tész és iparművész nevezi így magát, az ismert-

nevű Loos Adolf. Senki sem próféta a saját hazá-
jában s így Loos is kénytelen igéit, az iparművészeti 
takarékosságról vallott elveit részvét hiánya miatt 
francia lapokban hirdetni. Szerinte „a modern ideg-
rendszerű ember" semmitől sem retteg annyira, 
mint a felesleges díszítményektől, a növényi s egyéb 
ornamentumoktól, amelyek csak a néger, kannibál 
s egyéb civilizálatlan emberek készítményein helyén-
valók. A modern idegrendszerű ember, aki nagy-
városokban él és egy gyufaskatulyát sem pazarol 
hiába, természetesen a célszerű formákkal együtt a 
dísztelenséget szereti s ezért nem pazarol egyetlen 
dologra sem több anyagot, munkát, vagy időt, mint 
amennyi arra múlhatatlanul szükséges. Loosnak 
ez a purista, túljózan művészeti felfogása ameny-
nyire tetszetős, éppen annyira hamis is. Tudjuk, 
hogy a célszerűség és anyagi mértéktartás még 
semmiképpen sem jelent művészetet s a dísznek 
szeretete nemcsak a félvad és primitív népek lelki 
sajátossága. Ma már tisztán látjuk, hogy más a 
technikai egyszerűséggel, puszta célszerűségi for-
mákkal dolgozó iparművészet — egy bolt portáléja, 
egy villamos teafőző, egy váróterem berendezése — 

és megint más a lakásberendezés, vagy otthon-
díszítés, amelyekben a „modern idegrendszerű em-
ber" nem józanságot, hanem felüdülést, színörö-
meket és friss élményeket keres. A takarékosság 
fanatikusa tehát inkább az idejüket mult magán-
tudósokra emlékeztet, semmint a tisztalátású, koruk 
lelkét megértő apostolokra, akik a világot semmi-
esetre sem látják olyan egyszerűnek s olyan kevéssé 
komplikáltnak, mint Loos. 

piGARETTA-TÁRCÁK. Külföldi művészeti folyó-
^ iratokban mostanában gyakran látni a bécsi 
iparművészeknek expresszionista díszű ezüsttárgyait, 
ékszereit. Egyszer cigarettatárcák, máskor cukor-
szelencék, egyszer Peche kezéből kerültek ki, más-
kor Foltinéból. A név mellékes, a tárgy használati 
célja is mindegy,8 a fő az utolsó fagon, a rokokó-
felhők, az olajággal repülő sült galamb, a kínai 
sárkány, a stilizált villamszikra. A legdivatosabb 
díszítőeljárásnak is meg van a maga kelléktára, 
amelynek únos-úntaian ismétlése adhat ugyan a 
bécsi iparművészetnek expresszionista ízt, pikáns 
zamatot, á tout prix modernséget, de hamarosan 
modorossággá fog fajulni. Vagy talán már az is. 
Minden nagy formavajúdás : stílusküzdelem és min-
den újatakarás megható és tiszteletreméltó, ha a 
fantázia összetöri a régi kereteket és kilép önma-
gából. De ez a bécsi ál-modernség kissé ösztövér, 
túlfinomult és óvatos ahhoz, hogy komolyan lehes-
sen venni. Modernségnek nem elég őszinte, művé-
szetnek nem elég meggyőző. Ami benne új, az 
nem jó s ami benne jó, az már unalmas. Nagyon 
hasonlatos ez az expresszionista díszítőművészet a 
húsz évvel ezelőtt elviharzott szecesszióhoz, amely 
egy új formaakarás ígéreteivel érkezett és nem maradt 
belőle más mint egypár megmosolyogni való papiros-
tervezés és egy csomó használhatatlan bútor. 

EGY BIEDERMEIER-ÍZÜ GRAFIKUS. A Dekorative 
Kunst áprilisi füzelében egy kedves német grafi-

kussal ismerkedünk meg: Erich M. Simonnal. Mindaz, 
amit mint festő, rézkarcoló, rajzoló bemutat, a mult 
század harmincas és negyvenes éveinek utcaképét, 
boltjait, bútorait és frakkos, cilinderes, krinolinos 
alakjait vonultatja el szemeink előtt, — egy darab 
nyüzsgő életet a régi kedves kisvárosokból, melyek-
ben filagóriákban sóhajtoztak a szerelmesek és 
Ceylon-kávés zsákokon csibukozott a gyarmatárús. 
Ennek a grafikusnak humora, kellemes és lebilin-
cselő csevegő készsége van, az ő vonalaiban nem-
csak szinbolikusan él a régenmult romantikája, 
hanem mozgásban, szinte azt mondanók : moziban. 
Betűvetése és az egykori kalendáriumok, könyv-
fedelek és utcatáblák grafikai formáit utánozza s 
mindazt, ami a kor külsőségeiben jellemzetes, fonák 
és mégis szeretetre méltó, annyi bonhomiával tudja 
elénk varázsolni, hogy aligha csalódunk, ha nagy 
népszerűséget jósolunk e grafikus könyvillusztrációi-
nak és exlibriseinek. 

KANDALLÓTÜZEK. A nagy empire-szalonban 
éjfél után egy pár percre kialudtak a Lobmayer-

től vásárolt velencei csillár lángjai és a vendég-
énekesnő halk zongorakísérettel elkezdte Tosca 
áriáját énekelni. Csak a zongora mellett égett két 
rózsaszínernyős izzó és különben sötétség nehéz 
fátyola borult a bútorokra, a selyemruhákra, a 
csupasz vállakra. Es a mély sötétségben valahol 
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hátul piros máglyarakás izzott a kandallóban, amely-
nek fahasábjai kísértetiesen világítottak. Ez volt a 
nagy szenzáció, amelynek kedvéért a háziúr elol-
totta a lámpákat, az énekesnő énekelt és az összes 
vendégek felkiáltottak a meglepetéstől. Ez a máglya-
láng, ez a rőtt miszticizmus a kandallóban, amely-
ről most azt olvasom egy művészeti folyóirat hir-
detései közt, hogy Hamburgból szállítja egy cég 
prompt fizetés ellenében, berendezve egyszerű és 
piros elektromos világítással, postatakarékpénztári 
cheque-számla 4856. A művésznő tehát énekelt és 
senki sem vette észre, hogy a kandallóban milyen 
gixereket lobogott a láng és hogy ki volt festve, 
púderezve, ondolálva és emailozva ez a máglya-
tűz, mely grátisz és portofrei égett az empire-
szalonban. Egy egész kor lelke lobogott ebben a 
bádogból és piros villanykörtékből imitált ábrándos 
hazugságban. Vacsora után a kárpitos empire-
szalonban, amelyben az emberek nagy bergérekben 
sóhajtoznak a pásztortűz után és egy hamburgi 
cég szállítja nekik a hangulati elemeket. 

K I Á L L Í T Á S O K 
I AKÁSBERENDEZÉSI KIÁLLÍTÁST rendez az 0 . M. 
•L" Iparművészeti Társulat ez év december havában. 
A Lipótvárosi Casinó ugyanis a Társulat kérésére 
szívesen és teljesen önzetlenül átengedi a Vilma 
királyné-úton (Városligeti fasor) levő nyári tágas 
helyiségeit, melyek igen alkalmasak egy művészi 
kiállítás befogadására. Éppen tíz éve annak, hogy 
a Társulat a Technológiai Múzeumban utolsó ki-
állítását rendezte. Azóta sok tehetséges fiatal ter-
vező került az életbe és a bútoripar terén is új 
erők vágyódnak bemutatkozásra. Ezért nagyfontos-
ságúnak ígérkezik a Társulatnak tervezett kiállítása, 
amelyre szóló felhívásokat most küldik szét. Ezek 
szerint augusztus hó 10-éig kell jelentkezni azoknak, 
kik a kiállításon résztvenni akarnak. Minden jelent-
kezőnek előzetesen be kell mutatni a kiállításra 
szánt szobaberendezések terveit az illetékes bíráló-
bizottságnak elfogadás végett. Az intériőrök mellett 
iparművészetünk minden ágának jelesebb, újabb 
alkotásait is akarja egybegyűjteni a Társulat erre 
a kiállításra, mely eszerint érdekes és nagyszabású 
látványossága lesz a téli művészeti szezonnak. 

A RÉGI BUDA ÉS PEST KIÁLLÍTÁSA. Sokszáz 
litográfia, rézmetszet, akvarell, könyv, krónika, 

naptár s egyéb mindenféle nyomtatott munka : 
ezeknek a régi Pest és Buda életére vonatkozó 
grafikai emlékeknek kiállításával ünnepli meg a 
Magyar Bibliophil Társaság a főváros egyesítésének 
jubileumát. Halk és nemes történelmi hangulat 
fogadja az Iparművészeti Múzeum földszinti csar-
nokába lépőt, mert hiszen a kultura cívódásait, 
nehéz, megható küzdelmeit látja itt a Mátyás király 
diadalmas idejétől napjainkig képben és szóval 
leperegni. Kivált a tizennyolcadik és tizenkilencedik 
század fejlődés története gazdag dokumentumokban. 
Az egyetem, a nyomtatóműhelyek, az almanachok, 
a színjátszótársulatok, a vándorkönyvkereskedők, 
az iderögzent táncosnők, a Zrinyi-kávéházban bil-
liárdozó magyar leventék és delnők, a régi pesti 
házakkal díszített játékkártyalapok, a céhlevelek és 

a lánchídi szabadjegyek, a ponyvaregények és a 
nagy árvíz panoráma-képei, minden ennek a pol-
gári Budapestnek kialakulása keretében beszédes 
és szemléltető képeken tárul fel előttünk. Szinte 
átéljük a kisváros egykori friss, naiv szépségeit, 
amikor az István főherceg szállóban a vendég 
lovastul, kocsistul egy hétig mulathatott 4 frt 46 
krajcárért és erről olyan szép rézzel nyomott szám-
lát kapott, hogy öröm nézni. És amikor egy hasznos 
könyvecske a címlap szerint „3 jó krajcárba" került 
a könyvesbolban, — ah, de milyen jó is volt az a 
3 krajcár 1 Sok művelődés történeti dokumentum és 
igen sok gyönyörűen nyomott könyv gyűlt itt össze 
falakon, tárlókban, a legszebbek kétségkívül Ballagi 
Aladár könyvtárából. Kár, hogy az a pár iparművé-
szeti tárgy, mely helyenként közéje keveredett — 
poharak, dobozok, plakettek stb. nem több és nem 
szebb. A gondosan megszerkesztett katalógus becsü-
letére válik a Magyar Bibliophil Társaságnak. 

NTÉPMOVÉSZETÜNK SIKERE BERLINBEN. A ber-
lini egyetemen immár hat-hét éve tartja elő-

adásait a magyar irodalomról s a magyar költői 
szellemről Gragger Róbert dr., a kiváló filologus. 
Mint a kultúra egy előretolt bástyáján álló őr, 
háborúban és viharban, jóban és rosszban vigyáz 
nemzeti nagy érdekeinkre s nem egy becses írá-
sával, előadásával igyekszik ébren tartani azt a 
felénk forduló szimpátiát, amelyet a politikusok 
időnként el-elrontanak. Az ő vezetése alatt a berlini 
egyetemen működő „Magyar intézet" nemrégiben 
kiállítást rendezett a Wilhelmstrasse 69. szám alatt 
az Iparművészeti Társulat birtokában levő nép-
művészeti hímzések, kerámiai és egyéb munkák 
kicsiny, de válogatott anyagából. Ez a kiállítás jó 
alkalom volt arra, hogy Gragger professzor felénk 
terelje a szakemberek figyelmét s elsősorban a 
sajtó útján érdeklődést keltsen a magyarság nagy 
szellemi és kultúrális fölénye iránt, amellyel az 
elnyomó nemzetek fölé emelkedik. A Berliner Börsen 
Zeitung egy hozzánk érkezett számában Paula 
Bauer tollából egész kis tanulmányt olvasunk erről 
a kérdésről, mely rövid foglalatban nemcsak népies 
ornamentikánk fejlődését mondja el, de egy sereg 
népszokásról is beszámol, hogy a magyar paraszt-
romantika lelkét megértesse. És e sorokban arra is 
rámutat, hogy a politika nemtelen eszközeivel még 
szellemi értékeinket is elvitatják a hódítók : a romá-
nok a kalotaszegi művészetet, a csehek a tót felföld 
mintáit sajátítják ki a magukénak s francia lapok-
ban ezekkel bizonyítják kultúrájuk ősiségét. A pom-
pás megértésről tanúskodó írónő végül azt az óhajtást 
fejezi ki, hogy a berlini művészeti életnek igazi 
szenzációja volna egy nagyobbarányú magyar nép-
művészeti kiállítás, amely egy általános magyar 
iparművészeti kiállítás keretébe illeszkedve, e titok-
zatos értékekben bővelkedő fajnak egész géniuszát 
feltárná a maga igazi mivoltában. 


