
névszerint: Bodon Károly, Gróf József, Györgyi 
Dénes, Kozma Lajos, Lakatos Artúr, Menyhért 
Miklós, Meyer (Megyer) Antal, Szablya Frischauf 
Ferenc, Vass Béla, Tóth Gyula és Wesze/y Vilmos 
elvállalták egy-egy teljes szobaberendezésnek meg-
tervezését és iparosaink színe-java csatlakozik mellé-
jük, hogy megvalósítsák a művészi terveket. Az eddig 
történt megállapodások szerint a kiállítás megnyitása 
1925. április hó 18-ón lesz. Ezen a napon nyílik meg 
ugyanis az első nemzetközi magyar nagy órúminta-
vásár, melynek egyrésze a régi Műcsarnok több 
elsőemeleti termét fogja elfoglalni. A vásár vezető-
sége teljes megértéssel tudomásul vette a Társulatnak 
kérését, hogy a Műcsarnok termeibe kerülő csopor-
tok kijelölése és magának az elrendezésnek kérdé-
seiben véleményét, illetve javaslatait előadhassa, 
ott pedig, ahol erre alkalom nyílik, közre is működ-
hessen és ezzel biztosítsa a Műcsarnok összes 
helyiségeinek harmonikus művészi összhatását, Ily-
képpen reméljük, hogy a jubiláris kiállítás a hozzá-
kapcsolódó iparművészeti csoportokkal együtt való-
ban ünnepi és impozáns megnyilatkozása lesz a 
magyar művészeti tehetségnek és ipari készségnek. 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MŰVÉSZEK majoiika-
és agyagipar-telepe r.-t. újabb cserepeiből válo-

gatott kollekciót küldött az iparművészeti társulat 
kiállítására. Szívesen állapítjuk meg, hogy az újabb 
készítmények határozottan jobbak és szebbek a 
Műcsarnok őszi kiállításán szerepelt cserepeknél. 
Van köztük amateurnek való több, igen sikerült 
példány, melyre különösen felhívjuk a kiállítás 
látogatóinak figyelmét. 

A MONZAI N E M Z E T K Ö Z I IPARMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁST tudvalevően kétévenkint megismét-

lik. A legközelebbi 1925. év tavaszán nyílik meg 
és ezen Magyarország ismét hivatalosan résztvesz. 
A rendelkezésünkre álló helyiségek berendezésének 
és díszítésének megtervezését ezúttal is Maróti Géza 
vállalta magára, aki terveit már be is mutatta a 
Magyar Országos Képzőművészeti Tanácsnak, a 
kiállítás előkészítésével megbízott bizottságának. 

A Z 1925. ÉVI PÁRISI NEMZETKÖZI IPARMŰVÉ-
SZETI KIÁLLÍTÁSRA meghívták a föld vala-

mennyi államát, kivéve Németországot és az orosz 
szovjetköztársaságot. E két birodalom mellőzése 
ellen óvást emelt a Népjogok Ligája, természetesen 
eredménytelenül. Hiszen a kiállítást a francia kor-
mány rendezteti, amelynek minden ténykedését 
tudvalevően a nemzeti politika irányítja. Éppoly 
eredménytelen volt a L'Amour de l'Art című francia 
folyóiratnak 1922-ben megindított akciója, mely a 
legkiválóbb francia művészekhez körkérdést inté-
zett Németország meghívása ügyében s melyből 
kitűnt, hogy a Grandé Nation művészvilága úgy-
szólván egyértelműen kívánja a németek meghívá-
sát. Újabban Waldemar George a Paris Journal 
hasábjain erélyesen síkra száll a meghívás mellett 
azzal a megokolással, hogy egy francia „győzelem", 
Németország iparművészetének távoltartása esetén, 
mely egyedüli számottevő vetélytársa a franciának, 
valóságos gúny volna. Az előbb említett L'Amour 

de l'Art folyóirat most egy cikkében áttekintést 
nyújt a francia iparművészet mai állásáról, mely 
igen kétségesnek tünteti a francia győzelmet még 
akkor is, ha Németország iparművészetét csakugyan 
kirekesztik a párisi kiállításból. 

AZ IPARMŰVÉSZET WEMBLEYBEN. A Deutsche 
Kunst und Dekoration őszi kettős füzetében 

Sutter Ottó tollából rövid, de érdekes beszámolót 
olvasunk arról a nagyon kevéssé örvedetes ered-
ményről, mely az iparművészetek Wembley-i kiállí-
tási szerepléséből leolvasható. Mikor tíz évvel ezelőtt 
a kölni kiállítás hirtelen bezárult, az onnan haza-
tért angolok sürgős szükségét vallották egy angol 
iparművészeti szövetség megteremtésének, mely a 
német Werkbund módjóra a formák megnemesí-
tésén dolgozzon. Ennek eddig vajmi kevés hatása 
létszik a cikkíró szerint. A Palace of Art mai ipar-
művészete nemcsak a német, hanem a régi angol 
berendezőművészetnek is messze mögötte marad. 
Az 1750, 1815, 1850 és 1880-as évekből való szobák 
nagy kényelmet, ízlést mutatnak be, a mai villa 
legfeljebb technikailag jó munkájú bútorokat tud 
elénk állítani. Azon, hogy a kiállítás bazilikája a 
Behrens-féle münheni Gewerbeschau-beli Dombau-
hüttevel egy napon sem említhető, nem csodálkozik 
Sutter, de annál inkább azon, hogy a fejlett angol 
tájkertészet mit sem mutat azokból a színes virág-
szönyegekből, melyek a villaházak előtt lépten-
nyomon fellelhetők. Egynéhány szép kerámiai és 
egy üveggyűjteményen kívül seholsem lát a mai 
iparművészi termelésben kvalitésértéke/cet a cikk-
író. De annál többet és ebből a szempontból figye-
lemreméltóbbat lótott a „Palace of Engineering"-ben, 
a mérnöki konstrukciók közt. Gépcsarnok, elektro-
technika a látnivalók szép konstrukciója miatt is 
annyi tanulságot nyújthat a német mérnökök szá-
mára s annyi tanulságot, amennyit az iparművész 
hasztalan keres esztétikai sétái közben. 

S Z A K O K T A T Á S 
A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS mai 

-ÍT. helyzetét bemutató kiállítás idejét közbejött 
akadályok miatt elhalasztották. Valószínűen 1925. 
március havában fog megnyílni. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA, VAGY IPAR-
Í V MUVESZETI ISKOLA? Már megemlékeztünk 
a berlini művészi körök egy részének törekvéséről, 
mely megszüntetni akarja a szerintük életrevaló 
jogosultságukat vesztett akadémiákat, ellenben fen-
tartani és fejleszteni kívánja az iparművészeti oktatást 
olyképpen, hogy ebben azok a festő- vagy szobrász-
művészi pályára készülők is részesülnének, kiknek 
eszükágában sincs, hogy az iskola elvégzése után 
iparművészettel foglalkozzanak. Ennek a törekvés-
nek sok híve akadt és a kormány sem idegenkedett 
az akadémia feloszlatásától, de mégis jónak látta, 
hogy a végleges döntés előtt — mint ez nálunk is 
szokásos — szaktanácskozmányt hívjon egybe véle-
ményadás végett. Ez az ankét a képzőművészeti 
főiskola feloszlatása ellen nyilatkozott. A kormány 
elé terjesztett javaslat szerint a szaktanácskozmány 
a művészeti oktatást három részre kívánja csopor-
tosítani, úgyhogy a növendékek a teljesen önálló 

Magyar Iparművészet. 1925 



tanfolyamok közül szabadon választhassák azt, 
amelyet látogatni akarnak. A képzőművészeti oktatás 
nagyjában megmaradna úgy, mint eddig volt, úgy-
szintén nem változik lényegesen az iparművészeti 
oktatás menete sem. Ellenben új az építőművészeti 
szaktanfolyam, melynek bizonyos kapcsolata lesz a 
műegyetemmel. E három főiskolai tagozatnak van-
nak közös tantárgyai, melyeket együttesen hallgat-
nak majd a hallgatók. Mindegyik iskola vezetőjét 
a tanárok választják a maguk köréből. Ezek felett 
áll a három főiskola közös rektora. Mint értesülünk, 
a kormány e javaslat értelmében határozott és 
Bruno Paul professzort, a kiváló iparművészt, a 
berlini iparművészeti múzeum iskolájának érdemes 
igazgatóját nevezte ki a „Szabad- és alkalmazott 
művészeti egyesített állami tanintézetek" rektorává. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 
VjAGYAR HÍMZÉSEK kiállítása nyílt meg novem-

ber hó 24-én az iparművészeti múzeumban. 
A múzeum gazdag textilgyűjteményének magyarere-
detű anyagónak legérdekesebb példányait mutatja 
be ez a kiállítás, mely az Iparművészeti Társulat 
által eddig elfoglalt és a Társulat elköltözése után 
felszabadult helyiségeket foglalja el. A főúri dísz-
ruhák és egyházi paramentek arany-ezüstszálas és 
selyemhímzései mellett népünk jellegzetes varrot-
tasai, hímes párnahajai, térítői, rúdravalói, kötényei, 
főkötői itt is láthatók ebben a gondosan összeválo-
gatott kollekcióban. A múzeum vezetősége érdemes 
munkát végzett, amidőn pompás csokorba kötötte a 
magyar díszítőkedvnek, ízlésnek és hímzőkészség-
nek e becses dokumentumait, mellyel intézetének 
egy eddig fennállott szembeötlő hiányát tüntette el. 
Kívánjuk most, hogy a magyar hímzések e gyűjte-
ménye a közönség részére könnyen hozzáférhető 
legyen, de elvárjuk a közönségtől, elsősorban pedig 
a hímzéssel foglalkozó szakbeli köröktől, iskoléktól 
és műkedvelőktől is, hogy e nemzeti kincseinkből 
meríthető tanulságokat beható, elmélyedő szemlé-
lettel vonják is le. 

A MANNHEIMI JEAN WURZ-GYŰJTEMÉNY. Nagy 
gyűjtemények nemcsak nálunk, de Németország-

ban is egyre ritkábban kerülnek a nyilvánosság elé. 
Legföljebb néha-néha egy-egy haláleset alkalmával. 
Ilyen a Németországban gyűjtők körében jól ismert 
Jean Wurz-gyűjtemény Mannheimban, mely főleg 
a XVIII. század délnémet porcellánjait tartalmazza. 
Ezek közt viszont a frankenthali gyár van első-
rangú figurális darabokkal képviselve. Ebben a 
kiváló gyűjteményben megtaláljuk a gyár legjelesebb 
szobrászainak munkáit. így jeles sorozatokon tanul-
mányozhatjuk a gyár első modeleurjének, Johann 
Wilhelm Lcmz-nak a munkáit. Lanz Strassburgból 
került a gyárba. Régi helyén fajánsz-szobrocskékat 
mintázott mesteri kézzel. A fajánsz-technikán a 

hatása éppen a szóbanforgó gyűjtemény darabjain 
is jól konstatálható. Johann Friedrich Lucfe volt a 
legkedveltebb művésze a gyárnak ö alkotta meg 
azokat a porcellán alakokat, melyeket a gyűjtők 
oly szívesen soroznak be gyűjteményeikbe. Bájos 
rokokó figurái e kornak legjellemzőbb alkotásai 
Car Gottlieb Luck 1775 körül kezdte frankenthali 
működését. A mindennapi élet kedves jeleneteit 
örökíti meg előszeretettel színes csoportjaiban. Még 
a XVIII. század hatvanas éveire esik Conrad Link 
működése, Ő is a gyár egyik büszkesége. Különö-
sen allegorikus alakjai kedveltek. Hiteles munkái 
meglehetősen ritkák. A frankenthali művészek közt 
talán a leghíresebb Johann Péter Melchior, aki ott 
1795-ig működött és a Louis XVI. kor legkiválóbb 
porcellán-szobrásza volt. Ezenkívül még a ludwigs-
burgi és höchsti porcelléngyár értékes munkáit is 
megtaláljuk a Wurz-gyűjteményben, mely december 
hóban a berlini Lepke-cégnél kerül aukció útján a 
nagy nyilvánosság elé. Csk. 

lVyfÚZEUMOK ÉS MŰVÁSÁRLÁSOK. A párisi 
Musée des Arts Décoratifs-nak van egy bizott-

sága, amely a múzeumnak modern iparművészeti 
tárgyakkal való kiegészítését végzi. Ez a bizottság 
a legutóbbi időben rendezett kiállítások anyagából 
több tárgyat vásárolt meg, így például Ruhlmannak 
egy elefántcsonttal berakott bútorát, egy Dunand-
féle vázát, Dauratnak egy ezüstserlegét és egy 
Gurno-féle terrakottaszobrocskát. Ezenkívül pedig 
egynéhány művésztől ajándékozás útján szerzett 
meg a múzeum modern tárgyakat. Ez a tevékeny-
ség mindenesetre figyelemreméltó a franciáknál, 
kikről hosszú időn át az a vélemény uralkodott, 
hogy a modern műipart nem találják elég „múzeum-
képes"-nek. A mi múzeumi köreink aligha visel-
tetnek hasonló véleménnyel iparművészeinkről, de 
viszont — nem is vásárolnak tőlük. Pedig az anyagi 
támogatás csekély volta mellett hatalmas erkölcsi 
ösztönzés rejlik abban egy élő iparművészre nézve, 
ha még életében bejut a „halhatatlanok" közé. 
Szebb glóriáját el sem lehet képzelni a munkának 
ennél. Éppen azért a francia példát meg kellene 
szívlelniök a mi múzeumi köreinknek is, melyek 
régente ilyen dolgokban maguktól is tudták, miként 
támogassák az iparművészetet. 

P Á L Y Á Z A T O K 
L^ÉT ÉRDEKES PLAKÁT PÁLYÁZATOT döntöttek 

el október havában az illetékes bírálóbizottsá-
gok. Az egyiket a Janina cigarettahüvely- és papír-
gyár hirdette és nem kevesebb, mint 830 pályamű 
versenyzett a kitűzött elég tekintélyes összegű díjak-
ért. A gyár vezetősége felkérte a bírálatra Györgyi 
Kálmán igazgatót, Megyer (Meyer) Antal és Pilch 
Dezső képzőművészeti főiskolai tanárokat és Braun 



Vilmost, a Grafikai Intézet R.-T. igazgatójót, kik a 
rengeteg plakóttömegnek többszörös átvizsgálása és 
selejtezése után a négymilliós I. díjat Végh Gusztáv-
nak (Paris), a II., kétmilliós díjat Jantschi Bélának, 
a III., egymilliós díjat pedig Tábor János pólya-
művének ítélték meg. Ezeken kívül félmilliós jutalom-
díjakban részesültek: Amberg József, Dián János, 
Fehér Dénes, kállai Szabó György, Singhoffer Géza 
és i f j . Streda Károly. — A mósik pályázatot a 
Meisfer-féle szappangyár hirdettette a művészeti isko-
lák jelenlegi és volt növendékei között, jóval szeré-
nyebb pólyadíjakkal. Ennek ellenére mégis akadt 
53 pályázó, kiknek munkáit Györgyi Kálmán, Helbing 
Ferenc, Megyer (Meyer) Antal és a gyár képviselői-
ből alakult bizottság bírálta el a következő ered-
ménnyel : az I., egymilliós díjat i f j . Streda Károly, 
a II., 600.000 koronás díjat Amberg Ferenc, a III., 
400.000 koronás díjak egyikét Katona Ágota, a 
másikát pedig Szabó J. Gyula nyerte el. 

DÁLYÁZAT KISPLASZTIKÁI TÁRGY MINTÁJÁRA, 
r Halmos Izor úr, az Orsz. Magyar Iparművészeti 
Társulat pártoló tagja egymilliós alapítványt tett 
azzal, hogy ennek kamataiból időnkint a Társulat 
pályázatot hirdessen kisplasztikái tárgyak mintájára. 
Az aiapítványtevő érdemes műbarát intencióinak 
megfelelően a Társulat a következő nyilvános pályá-
zatot hirdeti: 1. Tervezzenek nagyobb mennyi-
ségben való sokszorosításra alkalmas, eredeti és 
lehetően magyarjellegű, praktikus célra szolgáló 
kisplasztikái tárgyat. 2. A sokszorosítás módjót 
(kerámia, fém), úgyszintén művének tárgyát a pályázó 
művész szabadon választhatja. 3. A pályázó művészt 
illeti meg egyedül a sokszorosítás joga, valamint a 
forgalombahozatallal elért jövedelem. Neki csupán 
a sokszorosításról kell gondoskodnia és oda töre-
kednie, hogy mennél több példányt eladjon. 4. A 
pályaművek lehetnek plasztilinből, viaszból vagy 
gipszből. 5. Csak magyarhonos állampolgár pályáz-
hat. 6. A pályaműveket 1925. január hó 12-ig kell 
beküldeni az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat 
igazgatóságának. Pályázni lehet jeligés levéllel vagy 
névvel. 7. A pályázatot öttagú bírálóbizottság 
dönti el, melynek tagjai a Társulat elnöke, vagy 
helyettese, a Társulat igazgatója és a választmány 
három művész tagja. 8. Rendelkezésre áll 500.000 
korona, mely összeget a bírálóbizottság egy összeg-
ben egy, vagy belátása szerint kétrészre osztva 
odaítélhet két pályázónak. 9. Valamennyi pólya-
művet a Társulat legalább egy hétig kiállítja a 
maga helyiségében. 

IN M E M Ó R I Á M 
DASTEINER GYULA +. November hó 9-én halt 

meg 79 éves korában a műtörténelemnek nagy-
tudományú professzora, aki éveken át a hazai ipar-
művészet érdekében is igen hasznos és érdemes 
munkásságot fejtett ki. Az Iparművészeti Társulat 
alapításakor, 1885-ben, első titkárnak tudvalevően 
Szemere Attilát választották meg, aki csak néhány 

hónapig viselte tisztségét. Majd lemondása után 
Pasteiner Gyulát hívták meg titkárnak, akire egy-
úttal a Társulat lapjának, a Művészi Iparnak szer-
kesztését is bízták, ő szerkesztette a szép és értékes 
folyóiratot 1894 végéig, amikor titkári tisztségéről is 
lemondott. Távozásával megszűnt a Művészi Ipar, 
mely valóban úttörő hivatást teljesített az iparművé-
szet iránt való érdeklődés felébresztése és az ide-
vágó ismeretek terjesztése körül. Pasteinernek a 
műtörténet irodalma, a műkritika terén és az egye-
temi katedrán kifejtett tevékenysége mély nyomokat 
hagy a magyar kultúra mezején. Tanítványai az 
alapos tudású mestert gyászolják, ki a már porla-
dozó nagy művészek alkotásainak megértésére, szép-
ségük felismerésére és élvezetére tanította őket. ő volt 
az, aki nem érte be a puszta szóval, fényképek és 
egyéb reprodukciók bemutatósóval, hanem rend-
szeresítette az egyetemen a művészet ígéretföldjére. 
Itáliába való kirándulásokat. Ott, a remekműveknek 
a helyszínen való szemléltetése és magyarázata köz-
ben volt ő igazán elemében és egy-egy ilyen elő-
adása felejthetetlen élményként vésődött bele hallga-
tóinak lelkébe. A Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteletbeli tagjainak sorába emelte őt, a művészet 
pedig lelkes búvárát és apostolát tisztelte és — 
vesztette benne. 

OTTERMAYER NÁNDOR. Az utolsó félszáz év 
ipartörténetének nemes és rokonszenves egyéni-

sége húnyt el a nyár folyamén, a 72 éves korban 
jobblétre szenderült Gottermayerben. Királyi Pál-
utcai háza tisztaságával, gépeinek és munkásainak 
serény, összehangzó és pontos munkájával szinte 
példaképe lehetne a nemes magyar kézműves-
műhelynek, mint ahogy ő maga annak az értelmes 
iparostípusnak lehetne példája, aki kis inas korától 
és külföldi vóndoréveitől kezdve egészen holtáig az 
egyre tökéletesebb munka szeretetén csügg. Negyvenöt 
esztendő önálló ipari munkája egész sereg külföldi 
és a legnagyobb magyar megbecsülésekhez juttatta, 
de alapjában szerény és kedves ember maradt 
minden gazdagságon és kitüntetésen át is. Mikor ő 
a könyvkötést elkezdte, annak iparművészi vonat-
kozásai minálunk még jóformán ismeretlenek voltak. 
A bőrdomborítést, a mozaikmunkákat, a kézi-
aranyozás finomságait fokról-fokra vitte bele mű-
helyébe Gottermayer, aki ebben nem csekély tanul-
ságokat merített a nála sűrűn megforduló könyv-
amatőrök, Ráth György és más connaiisseurök útba-
igazításaiból. Ezek viszont a becsületes, megbízható 
mesterségbeli tudós biztosítékait szerették az ő erős, 
jó kötéseiben. Ahogy bővült, gazdagodott technikailag 
az ő műhelye, úgy gyarapodott művészi kultúrában 
is és ezért nem utolsó érdeme, hogy vele emelkedett 
fel először a magyar könyvkötőmesterség arra a 
tiszteletreméltó ízlésbeli magaslatra, melyen ma áll. 



Kvalitésos munkát végzett mindig és az a leg-
nagyobb dicséret, amit egy mai iparosról el lehet 
mondani. 

A \ 7RBA MEGHALT. A német szobrászatnak és a 
német iparművészetnek egyaránt vesztesége 

Wrba György halála. Mint szobrász ahhoz a mün-
cheni iskolához tartozott, amely e század első év-
tizedében egy dekoratív tektonika keretében főleg 
a terek és utcák környezethatásainak ügyes kihasz-
náláséval végezte díszítőmunkáját. Lipcsében, Mün-
chenben nem egy kútja, hídfőszobra van Wrbának, 
melyek az erős naturalista formaábrázolás mellett 
a kínálkozó természethangulatok, fák, víz és épüle-
tek ötletes felhasználásáról tanúskodnak. Kivált az 
állatfigurák majesztétikus szerepeltetésével ért el 
bizonyos patétikus hatást, amely azonban mindig 
magasabb városszépítési feladatok alá rendelte 
magát. 1913-ban Dülfer mellől, akinek Drezdában 
asszisztense volt, a bielefeldi ipariskola igazgatói 
állásába hivták meg. Ebben az állásában aztán 
egész erejét az iskolának művészi újjászervezésére 
fordította s attól kezdve neve, mint szobrászé rit-
kán szerepelt. Ezt az iskolát a régi műhelyek fen-
tartésával és a nagyipari célokhoz való szorosabb 
kapcsolódással elsőrendűvé fejlesztette. Élete delén, 
42 éves korában halt meg Wrba professzor egy 
automobilszerencsétlenség következtében. 

K Ü L F Ö L D 
CZELLEMI EGYÜTTMŰKÖDÉS. A népszövetség-

nek tudvalevőleg Svájcban van a székhelye és 
ennek a népszövetségnek ugyancsak Svájcban van 
egy ligája, mely a népek szellemi együttműködését 
van hivatva előmozdítani. Azt lehetne hinni, hogy 
hat évvel e liga keletkezése után immár egész 
Európában tudják, hogy mi is rejlik e jelszó mögött. 
De a dolog nem egészen így van. Mert mi tudjuk, 
a barbár kelet tudja, hogy immár eljött az idő a 
kultúrnemzetek tudományos és művészi egyesülésére, 
de a svájci határtól csak pár órára fekvő Strass-
burgban azt még nem tudják. Ennek a német kul-
túrával, de francia politikai gyűlölködéssel átitatott 
városnak tanácsa nemrég egy pályázatot hirdetett 
új városrendezési tervekre. Ebbe a felhívásba azt 
is beleírták, hogy: pályázhatik minden olyan építész, 
aki francia állampolgár vagy a népszövetségbe fel-
vett állam tagja. Látnivaló, hogy a derék Strass 
burgiak elsősorban nem a quatemalai építészek, 
hanem a németek szellemi együttműködésétől féltik 
a strassburgi városrendezést. S ebben igen kitűnő 
oktatómestereik vannak: a francia kormány szemé-
lyében, amely kimondta, hogy a jövőévi ipar-
művészeti versenyben minden kiállító bebocsájtást 
kap, kivéve — a németeket és oroszokat. Ha már 
most a francia kormány, melyet a gyűlölködő para-
grafus törlésére az „Emberi jogok ligája" többször 
felszólított, ily makacsul kitart a régi szellem mellett, 
mit lehessen várni a kis Strassburgtól, mely messze 
esik Svájctól, de nem messze a — saját fájától. 

ÖSTERREICH1SCHE WERKBUND vezetősége 
erélyeshangú felhívással fordult tagjaihoz, amely-

ben felszólítja őket, hogy minden kétségetkizóró 
módon jelentsék ki, vájjon egy úton haladni és 
együttmunkálkodni akarnak-e a vezetőséggel, vagy 
nem. Ha nem, akkor lépjenek ki, mert a vezetőség 
taithatatlannak mondja a mostani helyzetet, amikor 
a szövetség kebelében tagok vannak, kik minden 
alkalmat megragadnak arra, hogy megnehezítsék és 
diszkreditálják a szövetség munkáját. Eredményes 
tevékenységet — a felhívás szerint — a Bund csak 
akkor fejthet ki, ha minden tag szívvel-lélekkel 
együtt érez és támogatja a tagok bizalmából a Bund 
élére került vezetőséget. Konkolyhintőkre nincs 
szükség s ilyeneket nem is fognak megtűrni körükben. 

DARMSTADTBAN az ott élő művészek legkivá-
lóbbjai „Neue Künstlerkasten" címen szövet-

séget szerveztek, mely magéhoz akarja ragadni a 
hesseni művészi politika irányítását. Az új egyesülés 
1925_re a Mathildenhöhe-n nemzetközi kiállítás, 
1926-ban pedig német építészeti és iparművészeti 
kiállítás rendezését tervezi. 

1VAÜNCHENIEK ÉS DREZDAIAK. Huszonöt éve 
IVl volt mostanában, hogy Schmidt Károly, a jeles 
drezdai bútorgyáros kezdeményezésére egy olyan 
társulás jött létre Drezdában, mely a bútortervezé-
sébe és az ebből előálló kereskedelmi haszonba a 
fiatal német iparművészeket is belevonja. Ebből a 
társulásból szülelett meg később a Deutsche Werk-
statte, majd a müncheni Vereinigte Werkstatte, 
melyek azután szorosabb együttműködést fejtettek 
ki és ma is két főüzlettel tevékenykednek Hellerau-
ban és Münchenben. A negyedszázados forduló sok 
érdekes reminiszcenciát vet fel. Az alapítók közül 
ma mór csak Riemerschmid, Niemeyer, Bruno Paul 
és Bertsch tevékenykednek, míg egész sor úi név 
került melléjük, mint Lucián Bernhard, Else Wenz-
Viétor, Carola Hilsdorf stb. Az ízlés is eltolódott 
azóta, mert az angol purizmust és a történelmi 
stílusok imádását felváltotta egy festői-expresszionista 
irányzat, amely kivált a lakkmunkékon és a textil-
díszítményeken s falfestéseken szembeszökő. De 
megbővült a műhelyek tevékenységi köre is. Mert 
míg eleinte főcéljuk az volt, hogy a gépi munka 
számára jó és olcsó típusokat teremtsenek meg, 
addig ma nem is annyira egyes szobák berendezé-
sére törekszenek, mint nagyobb egységek megterem-
tésére. Egész villák, szállodák, szanatóriumok, luxus-
hajók és tiszti étkezők berendezőmunkóit vállalják 
legszívesebben és legújabban még fából készült 
házak építésével is foglalkoznak. 

A PRÉSELT VIRÁGOK MINT DÍSZEK. Tudvalevő, 
hogy a régi idők érzelmes gyűjtőszokása a 

könyvlapok közé préselt virágokkal nem sok mű-
vészetet tudott életrekelteni. A biedermeier emlék-
könyv poézisnek és a szerencsekivánó-lapocskóknak 
édes testvérei, viszont a hajból font dísztérgyaknak 
unokatestvérei voltak a préselt virágok, melyeknek 
fakó maradványaival még most is gyakorta talál-
kozunk régi emlékvacakok közt. Most egy müncheni 
iparművésznő Lietzen-Mayer Cora — a neve nagyon 
jóhangzósú a magyar fülnek — igen érdekes apró-
tárgyak készítésére használja fel a préselt virágokat. 
Két köralakban, kivágott üveglapot illeszt egymásra, 
azok közé helyezi a lapos, apró mezei virágokból 
készült koszorúalakú girlandot, amely friss színeivel 
világít ott, míg azután összeragasztva és fogóval 



ellétva, kosárka, tálca vagy egyéb ilyen háztartási 
tárgy feneke lesz az üvegkorongokból. A Bayerische 
Kunstgewerbeverein egyik kiállításán voltak ezek 
kiállítva és nagyon tetszettek. De csak a hozzáértők 
látták meg, hogy az apró virágok szárítása, préselése 
mennyi türelmet, szeretetet és virtuozitást igénylő 
munka. 

A LADY OTTHONA. Az Innendekoration egyik 
mostanában megjelent száma néhány interiőrt 

mutat be egy Düsseldorfban élő angol származású 
lakásberendező-művésznő otthonából. A hálószoba, 
a kis szalon bútorai jórészt régi vagy régit utánzó 
bútorok, nincs rajtuk semmi különös. Ámde az 
egésznek összeállítása, összehangolása annyi derűt, 
friss életkedvet, finom előkelőséget árul el, hogy 
Surén Erzsébet lakásán akkor is meg lehet ismerni 
a régi, régi angol lakáskultúra öröklött fogékony-
ságát, ha nem olvasnók is róla, hogy britt szárma-
zású. Igazi asszonynak finomságokon nevelkedett 
ízlése adja meg ennek a lakásnak zengését. S ha 
elemezzük a hatás titkait, azt látjuk, hogy jórészt 
olyan csekélységek, melyek szinte minden úri ott-
honban adva vannak. Szép selymek, jó tükrök, 
nemesformójú ezüstedények vannak a szobában 
mindenfelé rakva: asztalokon és commode-okon, 
állványokon és könyvespolcok tetején. A falakon 
jó metszetek, finom miniatűrök és kedves ovális 
formákba keretezett apróságok foglalnak helyet, a 
bútorok párnázása és behúzása pedig a csíkos 
és virágos selymeknek egész szerenádjával kedves-
kedik. Tulajdonképpen nem is a gazdagság, csak 
az otthonszeretet, az apróságokba való elmélyülés, 
az intimitás bizonyítványát állítja ki magáról ez az 
iparművésznő. Ez az éppen, aminek a mi lakásaink 
leginkább híjával vannak, még az egyes beren-
dezőművészek kezéből valók is. Viszont az is igaz, 
hogy az ilyesmit tanulni alig lehet, ez érzések, 
átöröklött rezonálások eredménye és — talán első-
sorban — egy olyan családi atmoszféráé, amelytől 
ma távolabb vagyunk, mint valaha. 

pIPŐTERVEK. A Deutsche Kunst und Dekoration 
V-' egyik számában mostanában a bécsi Hoffmann-
iskola növendékeinek divatrajzait mutatta be. A 
Hoffmann-iskola, mely szinte önálló fakultása az 
iparművészeti iskolának, noha elsősorban belső 
architektusokat képez ki, mindennel foglalkoztatja 
a növendékeket, ami az architektúrához hozzátar-
tozik. Tehát a textiliákkal is és ezen az úton jut-
nak el a ruhához, melynek komponálása anyag-
és mozgéstanulmányi szempontból is kívánatos. 
Odáig megy ez a részletekbe való hatolós, hogy az 
iskola néhány leánynövendéke a toalettegység 
céljára még cipőterveket is gondolt ki s vetett 
papírra. Cipő az iparművészeti iskolában — kissé 
furcsának tetszhetik. Akármily raffinált színössze-
tételekre, bőrmozaikmunkákra nyílik is alkalom a 
mai színes cipődivatok mellett, néhány száz év óta 
kiesett a tervezőművészet programmjéból a cipő. 
De gondoljunk csak vissza a rokoko kedves és 
gáláns művészére Boucher-ra, aki a versaillesi 
színpad táncosnőinek, sőt magénak az isteni Pom-
padournak is megtervezte az elefántcsontlegyezőtől 
a cipőig az összes toalettszükségleteket és akkor 
— ne csodálkozzunk. Főleg azon se, hogy ezt a bécsi 
iskola elevenítette fel, amely tudatosan nemzet-
gazdasági számítással ápolja a ruházati ízlésnek 
azt a nagy hagyományát, mely Bécset évszázadok 
óta Paris mellé állítja. A Hoffmann-iskola bátor-
sága tehát tiszteletreméltó, mert arra mutat, hogy 

az anyagok, formák és szépség magasrendű eszté-
tikai céljainak mindent alárendel s az eszközökben 
nem válogatós. 

A VILÁGÍTÁS MŰVÉSZETE. Egy német világító 
technikus, Heyek mérnök előadást tartott egy 

építőkből és elektrotechnikusokból álló társaságnak 
a világítás művészetéről. Avval kezdte, hogy a 
lakás helyes megvilágítása elsősorban e kétféle 
technikuskéz együttműködésével érhető el. Szép-
nek csak akkor nevezhető a világítás, hogyha a 
tér viszonyainak és a rendeltetésének megfelel. De 
ezenkívül azt is megkívánjuk a világítótestektől, 
hogy a zavaró árnyékokat, amennyire csak lehel, 
kiküszöböljék. Padló, fal, mennyezet egyenletes 
világítást kapjon. Ami tükrözés, vakító fény. az 
mind zavarja a nyugodt hatást. De ezenkívül a 
takarékosság is fontos szempont. Ezen okoknál 
fogva az erős vakítású csupaszégők helyett mindig 
gazdaságosabb a mattégők használata, de még 
inkább a kristályüveggel vagy opálburkolóval ellá-
tott lámpák alkalmazása. Ha direkt, azaz lefelé 
vetítődő világítást vezetünk be a szobába, legjobb 
diffeir-sugarakkal élni. Olvasó- és előadótermek-
ben ennél célszerűbb a félindirekt világítás, mert 
ott a fénysugarak egyrésze felfelé vetődik s a 
mennyezet visszaveri. Az egészen indirekt világítás-
nál az összes fénysugarak felfelé hatolnak, kis 
árnyékok képződnek, nincs egyenetlenség, nincs vakí-
tés és a fény nyugodt. Csakhogy ez jóval drágább 
világítómód, mint az előbbi kettő. S ha már 
világításgazdasági kérdések is felmerülnek, jó tudni, 
hogy a kis lámpák több Wattot fogyasztanak, mint 
a nagyok, miért is okosabb kevés, de nagy égő-
testet szereltetni sok apró helyett. 

\ 7ILÁGSTÍLUS. Dr. Zeitler Gyula ismertnevű német 
esztétikus a lipcsei vósór megnyitása alkalmá-

val cikket írt az ott látottakról s ebben a cikkben 
megállapítja, hogy teljes gőzzel haladunk egy világ-
stílus felé. Nemcsak a közönséges használati tár-
gyak, hanem a magasabb kultúra számára való 
fényűzési tárgyak szükséglete is meglehetősen egyező 
ma az összes kultúrnépek körében. S azt venni 
észre, hogy nemcsak a germán népek ízlése vág 
egybe, hanem a latin népeké is, beleértve az ameri-
kai latin társadalmakat is. Maguk a franciák is 
szemmellátható erőfeszítéseket tesznek, hogy ehhez 
a világstílushoz jussanak, amely azonban távolról 
sem födi mór a kirólystílusok értelmét. Határozot-
tan kedvez e folyamat kialakulásénak a lipcsei 
vásáron egyre erőteljesebben jelentkező iparművé-
szeti árúkészlet, mely amellett, hogy a tömegárúba 
ízlést visz, számol az export lehetőségeivel is, 
azokkal a kívánalmakkal, melyeket más népek 
táplálnak. Zeitler e fejtegetései mindenesetre sok-
kal biztatóbbnak létják a szemük előtt végbemenő 
nivellálódósi folyamatot, mint amilyen az valójában. 
A németek egyelőre nyakig ülnek egy modernizált 
történelmi stílus kátyújában, mely ízlést igen, de 
fejlődést nem mutat. A latin népek iparművészete 
viszont egy túlhaladott és nyers szecessziós irány-
zat emlékeit sínyli, amelyben még hozzá az arányok 
és az anyag-, meg formaelvek kérdései sem eléggé 



"1 tisztázottak. Végeredményben pedig még mindig bútorok, azonkívül szalon, öltöző-, fürdő-és poggyász-
igen nagy különbségek választják el a germán és szoba, a régi fejedelmek kényelmével. Hogy telefon 
latin ízlést, melynek összemelegedését a mi világunk van mindenütt és hogy a poggyászát kiki bármely 
aligha fogja egységes stílus formájában megérni, percben lift útján megkaphatja, az alig mond ma 

A Z ELREJTETT HÁLÓSZOBA. Azelőtt csak a ^ ^ ^ í S ? ' . ^ 1 ^ c s ó n a k o k 
M . , ., . . . .. . 1 , 1 .1, i is rádiofeladokeszulekke! vannak felszerelve és ruhadivatban látszott a vegletek valtakozasa, , , . , . , , , . , i . , . . hogy ezekből majdnem minden utasra es minden most a takasberendezesben is mintha pontosan az . . . , , , , . „ , 
„ . . . i .,, -i r..i - . » i. . .. i , matrózra jut legalabb egy csónak. A Columbus ellentetek valtanak fol egymást. A mult evtizedek . . . . . . . . . . . . . . ., . ., , , .. ....... , , . , . , , . . . tehát ujabb hírvivője lesz az amerikai parton a sikerrel küzdöttek le a haloszobaberendezesben az . . , , . , .. . , . , . , . , , , , . , . i i nemet ludasnak, ugyessegnek, tzlesnek es egyben alcove-elvet. A mennyezetes agynak e modern . . . . . , . . . . , .. • . . . . . . . . . . . UJ eletrekeltoje a gondosan rejtegetett amerikai maradvanya egeszsegi, tisztasagi es esztetikai szem- . . . , . . , . . , 

r-t » .f , .. ,, , , A ingysegnek es germanofobianak. pontbol ezerfele kifogasra adott alkalmat. A nagy 
nyíltság, mellyel a tizenkilencedik század végének IIBERTY. A híres londoni selyemárúház, mely 
berendezőművészete dolgozott, úgy látszik most nemcsak a keleti mintájú selymeknek, de a 
helyet adott a romantikus és titokzatos női háló- finomabb műipari textilárúknak olcsó és tömeges 
nak. Ujabb iparművészeink, de kivált a bécsi iskola forgalombahozataléval is jó hangzást teremtett két 

I hívei szinte sülyesztett hélófülkével dolgoznak. Az világrészben nevének, mint a Studio képeiből lát-
• ő tervezéseikben a hálószoba előrésze nagy és juk, nagy újításokon esett át. Híres londoni árú-
I masszív bútoraival az asszony boudoirjának szere- házának helyiségei új installációkat, pompás ková-
Í p é t tölti be, az ágy azonban, mint valami falba- csolt vasajtókat, ízléses világító- és fűtőtesteket 
t épített intim fülke, vastag leomló kárpittal van kapott és a szemeket kápráztató hatalmas selyem-

elzárva ettől az előrésztől. Szemnek kétségkívül szövetek dombjai még ízlésesebben rendeződtek el 
tetszetős megoldás. Az egésznek van valami finom, a padozattól mennyezetig emelkedő kúpokban és 
keleti pikantériája, egy kis háremillata. De azután dombokban. A huszonöt évvel ezelőtti ízlés inkább 
mégis csak azok a középkori baromfiketrecek jut- a keletázsiai mintáknak kedvezett. Akkor Kína és 
nak az ember eszébe, melybe a szegény rabszolga- Japán jelentették azt az ázsiai motivumkészletet, 
sorban élő várúrnő volt éjszakára láncolva és egy mely iránt az angol körök legfogékonyabbak voltak, 
életen ót való vakaródzósra ítélve. S ezt látva, melynek díszét meg nem fakuló vegyi színekkel a 
kedvünk volna megkérdezni Josef Hoffmanntól, Liberty-cég igen hatásosan tudta népszersűtíeni. 
valamint követőitől, vájjon miért áldozzák fel a Ma inkább perzsa, arab, egyiptomi szövött mustrák 

Í n ő k egészségét, tisztaságát, a hálószobában érzett vannak a divalfestőiség előterében. A francia I 
szabadságukat egy gondolatnak, mely mégsem a textilgyárak nagy ügyességgel használják ki a J 
mi századunkba való. felszínre vetődött buddhista és indiai problé-
C/->iTrnDiic c - - • j i. i n i i_

 m ó k iránt megnyilvánuló érdeklődést és példéju-ÜLUMBUb. hz ev nyaran indult el Columbus . ... * , . . . ., i - i r i ...i k a t Libertyek is követik. A nagy, tarka selyem-Amerikaba es az amerikaiak nyitva telejthettek , , . , . . ,„ ,., . ., , . • .. , . u . .. , , - i ... kendők amúgy is előrevetik arnyekukat a kovet-• a szajukat. Mert amit ez a Lolumbus magaval vitt, , „ ,. . , , , . . , , , .. , . . . ~ . . , -i , i, kezo divatokban, melyekben a salokat es a színes • az a büszke nemet iparmuveszetnek egyik legszebb , , . , , , ,. r • j i • i i .-i u n • - apacskendoket fogjak felvaltani s így minden jel alkotasa, csupa tejedelmi lakosztaly, hall, marva- ., , , , . , 
r . . . . . . i_ . j i - , i , , arra vall, hogy az angol selyemgyarak nepszerű-nyos, faragottfaju ebedlo, kecses szalonok, bar, . . . . . . , r , . . . . , . , .. . - i r- r í u s e 8 e uj fenyesseggel fog felragyogni, táncterem s ki tudja meg mi minden, hz a Columbus 

ugyanis a Norddeutscher Lloydnak és Ballin igaz- A Z ÜVEG FESTÉSZET RENESZÁNSZA. Akármely 
gatónak lobogója és ízlése alatt futott be a new- ^ kiállításnak területére lépünk, vagy katalógusát 
yorki kikötőbe s evvel el van mondva az is, hogy forgatjuk, egyképpen feltűnik, hogy a legmodernebb 
szépsége békebeli, technikája „up todate" és a irányok képviselői újabban igen nagy szeretettel 
gyermekektől a matrózokig mindenki szómára kénye- foglalkoznak a vallásos tárgyú üvegképek festésé-
lem, higiéné és jólét honol rajta. Troost professzor vei, illetve tervezésével. Monzában, Wembleyben 
egységesen és az utolsó évek lakásberendezési s úgyszólván a legkisebb iparművészeti kiállítá-
ízlése szerint gondolta végig az egész installációt, son is feltűnnek ezek az archaikus formakom-
Wackerle nemesen mintázta meg a mennyezet- pozícióval, de nagy színeffektusokkal elgondolt 
reliefeket és a bronzkandelábereket. E R. Weiss szent csoportok, amelyeknek dekoratív ünnepélyes-
dekoratív pompával festette meg a falakat és a sége rendszerint még azokat is meglepi, akik nem 
müncheni Vereinigte Werkstátte a legjobb fákkal éppen ezeknek a formatörekvéseknek szemszögéből 
és a legragyogóbb lakkokkal csinálta meg a bútoro- nézik a művészetet. Nem lehet véletlen, hogy a 
kat. Az elsőosztályú utas valóban a legelőkelőbb csaknem félszázad óta elhanyagolt vallásos üveg-

^ hotelben érezheti magát. Hálófülkéjében beépített festészet most támad új életre s akik nagyobb ? 

í 
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összefüggéseket is keresnek: általában a vallásos 
festészet újraéledését látják e mozgalom keretéül. 
Az új vallásos irányú festészet megteremtésében 
pedig elsősorban a gótika és a középkor eszme-
s főleg érzésvilága felé fordult érdeklődésnek van 
oroszlánrésze. A naturalista-materialista természet-
látás után következő korszak a lélek naiv és spon-
tán érzéseinek formóbavágyakozésát, a primér 
érzésreligiót juttatta újra uralomra. Lehmbruck, 
Schmidt-Rottcluff és az expresszionizmus annyi 
úttörője az átszellemült és megittasult lélekállapo-
toknak nagyvonalú kivetítődéséhez az absztrakt for-
mákat a középkor falfestési és síkdíszítő, továbbá 
plasztikai monumentalitásában látják, helyesebben 
ebben látják a követésreméltó példaképeket. Ha 
még hozzá ez a belső átéléstől fűtött megszólalás 
az anyagnak ama természetes korlátozottságával 
is küzködik, amilyen az ólomkarikás színes tábla-
üvegekben adódik, úgy előáll egy neme a befelé 
elmélyült pátosznak, mely annál őszintébb, minél 
hevesebb küzdelmet vív a kifejezőeszközökkel. 
Formailag ezt úgy lehetne kifejezni: a színes üveg 
technikája a szögletes, aszketikus arcok, a csontos 
alkatok, a merev mozdulatok ritmusénak össze-
fogására minden síkdíszítő technikánál alkalmasabb. 
Ha még hozzávesszük ehhez a háború utáni 
miszticizmusnak és a lelkek éltalános transzcenden-
tális fogékonyságának tüneteit, megvan a kulcsa 
annak, hogy miért jelentkezik mindenütt új kép-
viselőkkel a szép régi technika: az üvegfestés. 

T ALIQUE ÜVEGEI. A modern iparművészet ismerői-
* nek nem kell bővebben magyarázni, hogy kicsoda 

ÍLalique René. A modern ékszer színhangulatainak 
feltalálója, a stilizált állati és növényi formák bájé-

| nak megteremtése az ő nevéhez fűződik az ékszer-
I művességben. Egy-egy diadém, vagy breloque, melyet 
I ő a vitrinbe helyezett, a francia nő fensőséges 

Í toalettművészetének koronáját jelentette s mint egy 
drága hangszer oly csodásan zenélt hangok nélkül 

{ is. Lalique most újabban párisi műhelyében üve-
f geket készít fémbeolvasztéssal. Ezeknek a vastag 
| üvegedényeknek egészen különleges növényi és 
* állati formákat ad, amely bizarr forma ellenére is 
| egyszerű háztartási vagy toalettigények praktikus 
í kielégítésére alkalmasak. Vannak köztük dobozok, 
1 ékszertartószelencék, tükör- és pudertartók, kandalló-

Í
díszek, egyszóval olyan tárgyak is, amelyeket azelőtt 
sokkal masszívabb anyagokból állítottak elő, mint 

!
az üveg. Hatásuk főtitka a színezés sokféleségében 
rejlik és mindegyik tárgy más és más élénk színben 

Í játszik, de sok a törtszín is, amelyek az élénk színek 
skáláját kellemesen egészítik ki. 

LJV4ARTINE. A francia Art et Décoration augusztusi 
száma egy új francia berendezőcéget mutat 

be, amely színes textiljeivel, nagy kárpitozott búto-

raival, falfestésekkel, lámpákkal, porcellénokkal s 
egyéb iparművészeti tárgyakkal kelt maga iránt 
figyelmet. Az ismertetésből aztán megtudjuk, hogy 
az atelier Martin művészeti vezetője — Poiret. Az 
egykor ünnepelt, de ma már kissé visszacsúszott 
ruhatervező most tehát friss babérokat gyűjt és erre 
való területnek a lakásberendezést tartja. Kétségtelen, 
hogy itt is főleg régi fegyvereivel igyekszik a hódí-
tásra : a bútorok erős, élénk színeivel, a textilnek 
puha koloritjával, az egésznek teátrális csoportosí-
tásával. Valami keleties és meseszerű van ezeknek 
a dolgoknak megjelentetésében. Majdnem azt mon-
danók: hóremberendezéseket látunk. Hálószobájá-
nak, fürdőszobájának erős asszonyi parfümje, sző-
nyegeinek buja ornamentikája, egyes bútorainak 
gazdag díszítése fényűző és érzéki pompára vall. 
Poiret tehát az installálóművészetben sem tagadja 
meg magét, a kosztümök és balletruhók, melyek 
egykor a Minaretben mozogtak, most ugyanolyan 
keleti melódiákat muzsikéinak, de a bútorok orches-
trumán. Mindenesetre érdekes jelenség a színeknek 
e ruhafaja a francia iparművészetben, amely körül-
belül most jutott el oda a kolorizmusban, ahol a 
müncheni és bécsi iparművészet a háború előtt volt. 

A POÉTA EMLÉKE. Camille Roy Lyonban élt, 
költő volt. Egy csomó chansont költött, amely-

lyel nemcsak a modern francia lirát gazdagította, 
hanem a dalszerzést is, elsősorban pedig szülő-
földjének vidám derűjét szolgálta. Most nemrég 
Lyon városa elhatározta, hogy emlékét méltó 
módon fogja megörökíteni. A megbízást egy oda-
való építész és szobrósz kapta s igazi francia szel-
lemmel oldotték meg feladatukat. Kikeresték a 
lyoni liget legszebb pontjót s egy kis forrás fölé 
odaállították a gyönyörű emlékoszlopot, melybe 
belevésték a költő reliefjét, fölötte pedig néhány 
éneklő gyermekfejet. Fönt az ének száll a gyerme-
kek ajkáról, lent a szökőkút csobog egy medencébe, 
az egészre pedig repkények borulnak és fák zöl-
delő lombjai hajlanak susogva. Kétségtelenül a 
legpoétikusabb emlék, mellyel egy költőnek áldozni 
lehet és a legszebb instrumentum, mellyel versei-
nek hangulatát tisztelőiben ébren lehet tartani. 
Hogy pedig miért mondjuk ezt el ? Azért, mert a 
francia költő példájának gyújtani kellene minálunk 
is. A mi régi gazdagságunk idején csak elvétve 
jutott a városszépítés intézőinek eszébe, hogy a költő 
emlékezetét össze lehet kötni az utca, vagy tér 
hangulatos díszítésével s csak egyetlenegy esetben 
(Szép Ilonka kútja a Várban) lágyultak el egy kút 
poéziséig. Ma, amikor anyagiakban és anyagokban 
megfogytunk, talán nekünk is eszünkbe juthatna, 
hogy a költőnek memóriájához gyakran egy szép 
relief is elég, ha a hely, a faragás és a természet, 
mely hozzája társul, esztétikailag becsessé teszi. 



BEÉPÍTETT BÚTOROK. AZ amerikai példa raga- IAKÁLYOSSÁG. Tálén nem jó magyar szó, de a 
dós és sok egyéb amerikai berendezőelv mel- *-> fogalom, melyet föd, régi, jó és magyaros, 

lett újabban európai lakóházakban is teret hódít a Lakályos helyett talán inkább úgy kéne nevezni a 
bútorok beépítésének ötlete. A hely- és anyagmeg-
takarítás az egyre kisebb méretekre összezsugorodó 
lakószobákban, de kivált szállodákban nagyonis 
megfontolandó körülmény és kétségkívül a szoba 
intimitását is fokozza néhány ügyesen beépített bútor. 
Szállodákban, — főleg Párisban — továbbá Óceán-
járó hajókon mér régtől fogva érvényesül ez a 
szokás, mely újabban a nagyobb hallókban és a 
polgári lakóházban is otthonra lelt. Azonban helye-
selni semmiesetre sem lehet. Legkevésbé pedig 
ott, ahol elegendő tér és anyagi eszköz állt a beren-
dezőtevékenység rendelkezésére. A bútor jellegé-
hez mégis csak hozzátartozik a mozgathatósóg, a 
helyváltoztató képesség. (A neve is : mobilia, Möbel 
ezt a tulajdonságát domborítja ki.) Voltak ugyan 
régente, kivált a középkorban és a reneszánszban 
is beépített ágyak, szekrények stb., de az akkor 
sem, ma sem emeli a lakószóba higiénéjét, tiszta-
ságát, kényelmét. Még leginkább a beépített, falba-
mélyített könyvszekrény állhat meg a mai lakóház-
ban, amely ellen alig lehet kifogást emelni, sőt 
egyenesen fokozza az olvasó- vagy dolgozószoba 
hangulatát. Bizonyos nyugalmat, finom keretet ad 
a beléjehelyezett könyvsoroknak és evvel a szoba 
rendeltetését még jobban hangsúlyozza. A többi 
bútornak azonban itt is az az előnye, hogy nem 
épületalkatrész, hanem ide s oda tolható bútor. 

jól berendezett szobát, hogy otthonos. Régen úgy 
mondták volna : vendégmarasztaló. Egyszóval az a 
szoba, társalgó, hall, klubterem vagy más efféle, 
melyben gazda is, látogató is jól érzi magát. S az 
bizony nem azonos avval, amit „ízléses"-nek neve-
zünk. Egy jó mély ülőbútor, mely oda van téve a 
kandalló elé s az oldalán egy kis asztalka áll, 
alatta finom szőnyeg terül el, látványnak egészen 
szép lehet, de hogy a testi kényelmet és a lakélyos-
ságot is szolgálja-e, az már csak akkor dől el, 
hogyha beleülünk. Az attól függ, hogyan lehet 
benne olvasni. Ablaktól, lámpától elég világos-
ságot kap-e. A többi ülőbútorban elhelyezkedőkkel 
tudok-e jól beszélgetni stb. S ezért van az, hogy 
egy szoba lakólyossóga elsősorban ugyan a szoba 
alaprajzi viszonyaitól függ, de másodsorban mégis 
csak a berendező kéztől, sőt még ettől sem annyira, 
mint annak az ötletességétől, aki használja. Egy-
egy bútor helye sokszor csak évek gyakorlata, 
kísérletei után állapítható meg véglegesen. Úgy-
látszik, hogy ennek az eltalálásához több kell, mint 
ízlésbeli készség. Kell, hogy az embernek a búto-
rokhoz személyes érdeklődése fűződjék, meghitt 
viszonyban legyen velük. 
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