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ALPÁR IGNÁC ÜNNEPLÉSE. Lelkeiemelő, szíves 
szeretettől sugallt nagyszabású ünneplésben volt 

része az Orsz. M. Iparművészeti Társulat érdemes 
elnökének, Alpár Ignácnak, a nagy magyar „építő-
mester"-nek abból az alkalomból, hogy elérte szüle-
tésnapja 70-dik évfordulóját. Barátainak és tisztelői-
nek egy csoportja december hó elején bizottsággá 
szervezkedett és elhatározta a jeles mester arcképes 
emléktáblájának készítését és egyik alkotásán való 
alkalmazását. A kezdetben szerénykeretűnek terve-
zett ünneplést az önként csatlakozó társulatok, intéz-
mények, vállalatok nagy száma és áldozatkészsége 
nagyméretűvé és az Alpár iránt fellángoló szeretet-
nek, nagy tiszteletnek és elismerésnek oly impozáns 
megnyilatkozásává növesztette, amilyennek eddig 
alig lehettünk tanúi. Az ünneplés a mester 70-dik 
születésnapját követő napon, január 18-án folyt le. 
Reggel 10 órakor leplezték le a Mezőgazdasági 
Múzeum csúcsíves stílusú részének egyik sarkára 
erősített hatalmas bronz emléktáblát, mely Wálder 
Gyula műegyetemi tanár terve szerint készült és 
magéba foglalja a Teles Edének Alpárt híven ábrá-
zoló reliefjét. Az avatóbeszédet Hauszmann Alajos 
professzor, az ünneplést rendező bizottság elnöke 
mondotta, majd Paikert Alajos, a Mezőgazdasági 
Múzeum igazgatója szólalt föl, aki gondozásába 
fogadta a kiválóan sikerült emlékművet. Alpár kö-
szönő szavaival véget ért az ünneplésnek ez a része. 
Déli V212 órakor nyílt meg a Tőzsdepalotában ren-
dezett ünnepi díszülés mintegy ezer résztvevő jelen-
létében. Hauszmann elnök megnyitóbeszéde után 
Kertész K. Róbert h. államtitkár az építőművészet 
jelentőségét fejtegette, majd érdekesen vázolta Alpár 
művészi pályáját és melegen méltatta alkotásainak 
építőművészeti értékeit és szépségeit. Klebelsberg 
Kunó gróf a kormány, Sipőcz Jenő polgármester a 
főváros nevében üdvözölték a jeles mestert. Ezután 
következtek a különböző intézmények és testületek 
szónokai. Simanek Emil rektor a kir. József-mű-
egyetem, Reinhold Béla prorektor a szegedi Ferenc 
József-egyetem, Hermann Miksa elnök a Magyar 
Mérnök- és Építészegylet és a Budapesti Mérnöki 
Kamara nevében köszöntötte Alpárt. Matlekovics 
Sándor az Orsz. Iparegyesület, Lukács György a 
művészeti társaságok és intézmények, végül Ziegler 
Géza a M. Építőmesterek Egyesülete, Szövetsége s 
az Állami Felső Építőipari Szakiskola üdvözletét 
tolmácsolta. A szónokok mindegyike az általa kép-
viseltek szempontjából ékes szavakkal mutatott rá 
Alpár Ignác hervadhatatlan érdemeire, aki mélyen 
meghatva köszönetet mondott az ünnepléseért s egy-
ben a sikereiért neki jutott elismerés jó részét 
munkatársaira hárította át. Majd felhangzott az egye-
temi hallgatók énekkarénak szívetmegrendítő Hiszek-
egye, mely méltó záróakkordja volt a szép ünnepnek. 
A díszülés folyamán jelentette be Kertész K. Róbert 
h. államtitkár, hogy a kormányzó ez alkalommal 
megengedte, hogy Álpárnak elismerése kifejeztessék 
és átadta neki az ezzel járó díszjelvényt. Aznap 
estéjén a Hungária-szálloda termében rendezett 
ünnepi díszlakoma a fehér asztal köré gyűjtötte 
Alpár barátainak és tisztelőinek százait. Ezalkalom-
mal több lelkes felköszöntő hangzott el; különös 
jelentőségű volt Klebelsberg Kunó grófnak beszéde, 
aki bejelentette, hogy az Alpár ünneplése alkalmá-

ból elhatározta egy építészeti múzeumnak alapításét, 
melynek feladata lesz, hogy kiválóbb építőművészeink 
terveit összegyűjtse, megőrizze és az érdeklődők 
részére hozzáférhetővé tegye. — Az Országos M. 
Iparművészeti Társulat is kivette részét érdemes elnö-
kének ünneplésében. Január hó 16-án a Társulat igaz-
gatósága díszes otthonában kereste fel Alpárt, kinek 
Szablya Frischauf Ferenc alelnök szíves szavakkal 
fejezte ki a Társulat jókívánságait, majd átadta neki 
Moiret Ödönnek egy márványtóblára alkalmazott mű-
vészi bronz-triptichonját. — A Steindl Céh Művé-
szetetpártoló Egyesület, melynek Alpár már húsz 
év óta elnöke, mér megelőző napon barátságos 
vacsora keretében ünnepelte szeretett elnökét s ez 
alkalommal átadta neki Berán Lajosnak az e nap 
emlékére készített érmét. Úgy ezt az érmet, mint a 
Mezőgazdasági Múzeumon levő emléktáblát e füze-
tünkben mutatjuk be. E helyen megjegyezzük, hogy 
utóbbinak bronzöntését Kulcsár Sándor gyárában 
végezték el kifogástalanul. 

ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI RÉSZ-
VÉNYTÁRSASÁG címmel az Országos Magyar 

Iparművészeti Társulat kezdésére 150 millió alap-
tőkével részvénytársaság alakult azzal a céllal, hogy 
a Társulat törekvéseit támogassa és ezzel elősegítse 
hazai iparművészetünk fejlődését és térfoglalását. 
Az alakuló közgyűlést 1924. november 30-án tartották 
meg Alpár Ignác elnöklésével. Az előterjesztett alap-
szabályokat a közgyűlés elfogadta és egyhangúlag 
megválasztotta a részvénytársaság elnökévé Bánffy 
Miklós grófot, igazgatósági tagok lettek Schóber József 
és Seenger Béla. A felügyelőbizottság tagjaivá meg-
válaszották Hauswirth Ödönt, Kulcsár Sándort és 
Lakatos Artúrt. A részvényeket az alapszabályok 
jóváhagyása után bocsátják ki és küldik meg a 
részvényeseknek. 

GRÓF JÓZSEF neve már iparművészeti iskolai 
növendék korában ismeretessé vélt az ipar-

művészet iránt érdeklődők körében. Bútor- és be-
rendezési terveivel tűnt ki társai közül és sikerrel 
vett részt nyilvános pályázatokon is. A lefolyt 
10—12 év, amióta önállóan működik, megmutatta, 
hogy nemcsak mint tervező, hanem mint alkotó is 
jól megállja helyét. Egyik társával asztalosműhelyt 
nyitott, amely nemsokára számottevő helyet vívott 
ki magának a régi, elismert lakásberendező válla-
lataink mellett. És pedig — ami nevezetes és fel-
tétlenül dicséretére válik Grófnak — sohasem másol-
gatja, utánozza, mint sok más, a régi stílusok 
alkotásait, hanem egyéni formanyelvével fejezi ki 
művészi gondolatait. Szerencsésen elkerüli a túl-
hajtésokat, nem szertelenkedik s bár olykor elég 
merész formaadással lep meg, mindig jóízléssel és 
elegánsan oldja meg ötleteit. A most közölt néhány 
szemelvény is mutatja, hogy olyan iparművészről 
van szó, akitől még sok szép és komoly alkotást 
vérhatunk. 

TRSAI ISTVÁN készíti a kisplasztika gourmandjai-
1 nak örömére az elefántcsontból faragott aprósá-
gokat, melyekkel újabb iparművészeti kiállításainkon 
szerepel. Ennek a nemes technikának nálunk csak 
kevés művelője van, pedig itt is a plasztikai kész-
ség, dekoratív érzék és a finomult ízlés épp úgy 
érvényesíthet és alkothat maradandó értékűt, mint 
a fémművesség terén. Iparművészeti múzeumunkban 
a letűnt századok sok remek elefántcsontfaragványa 
látható és kívánatos, hogy kisplasztikusaink ezeket 



behatóan tanulmányozzék és felevenítsék a csont-
faragásnak már-már feledésbe ment ősrégi művé-
szetét. — Irsai munkáinak egy sorozatát e számunk-
ban mutatjuk be. 

REMÉNYI JÓZSEF ma már szobrászaink első sorá-
ban küzdött ki helyet magának. Nem könnyen 

jutott ide; sokat tanult, fáradozott, szenvedett és 
amit ő az eléje tornyosuló nehézségek ellenére elért, 
azt a maga tehetségének, ernyedetlen szorgalmának 
és a művészet rajongó szeretetének köszöni csupán. 
Végigszenvedte a szegény művésznövendék keserves 
Golgotháját, de büszke önérzettel tekinthet vissza ez 
a 38 éves kemény homlokú művész a befutott pályá-
jára, mert még nélkülözések és nyomasztó gondok 
között sem alkudott meg soha; mindig tiszta idealiz-
mustól vezettetve teljesítette művészi hivatását. És 
ez a nemes áhitat sugárzik műveiből. Ezért becsülik 
a művészet finom ízlésű connaisseurjei a Reményi 
plasztikáit. A körülmények nem engedték ugyan,hogy 
nagyméretű feladatokat oldhasson meg, noha több 
nyilvános pályázaton igazolta a monumentális szob-
rászatra való hivatottságát. így a többi között fel-
tűnést keltett a Jókai-szobor pályázaton és az 
Erzsébet királyné-emlékműre hirdetett egyik pályá-
zaton a Greff Lajossal közösen készítetett és a bíráló 
bizottság által megvásárolt plasztikus mintájával. 
Atléta-szobraival is teljes elismerést aratott, de a 
legnagyobb sikereket érmeinek köszöni, amelyek 
száma ma már meghaladja az ötszázat. Különösen 
a közelmúltban fejt ki lázas tevékenységet e téren, 
úgyhogy a lefolyt évben százötven új érem került 
ki vésője alól. Mint az antik világ és a reneszánsz 
éremművészei, ő is eredeti nagyságban vési érmei-
nek mintáját, ami tudvalevően sokkal fegyelmezettebb 
munkát kíván, mint a lágy matériából (agyag, plasz-
tilin vagy viaszk) mintázott nagyobbméretű modell-
nek redukáló gép alá való készítése. Mestere a 
komponálásnak. Bámulatos könnyedséggel helyezi 
el reliefjeinek alakjait, vagy a csoportokat a rendel-
kezésre álló formátumba. Sokalakú kompozícióiban 
is minden alak, amellett, hogy szervesen beillesz-
kedő része az egésznek, külön is érvényesül. Arc-
képes plakettjeiben merészen leegyszerűsíti, széles 
síkokba foglalja a fej formáit s ennek ellenére, vagy 
talán éppen ezért nagyon jellemzőek az ő relief-
portréi. Örvendünk, hogy a jeles mester újabb érmei-
nek sorozatából néhány szemelvényt bemutathatunk 
olvasóinknak. 

VÉGH GUSZTÁV a fiatalabb magyar grafikusok 
legtehetségesebbjeinek egyike, aki számos szép 

sikerre tekinthet vissza. Így a többi között az ősszel 
rendezett Janina-plakátpályázat alkalmával 836 pálya-
terv között az ő Párisból küldött plakáttervét tüntette 
ki a bíráló bizottság az első díjjal. — Egy év óta él 
Párisban, ahol főképpen a boulevardokról és a mon-
dáin társaságból vett tárgyú friss vázlatait kapkodják 
el a finom grafikák élesszemű gyűjtői. E számunk-
ban egy könnyedén odavetett előkelő ízlésű díszít-
ményét mutatjuk be olvasóink-
nak és bízunk abban, hogy 
ennék a jeles készültségű, tö-
rekvő művésznek még sok si-
került művét közölhetjük, a 
grafika barátainak örömére. 

ZILZER HAJNALKA a Nem-
zeti Szalon egyik csoport-

kiállításán mutatta be újabb 
PETÖTI - TARSAH/ÍÍ, 

szobrait és kerámiai müveit. Minket különösen az 
utóbbiak érdekeltek, mert évek óta kísérjük figye-
lemmel a jeles művésznőnek e téren való munkás-
ságét s örvendünk komoly törekvésének és egyre 
tökéletesedő mintázó, díszítő és technikai készségé-
nek. Úgy formái, mint ornamentikája egészen egyé-
niek. Kerüli a szertelenségeket és választékos ízléssel 
határozza meg vázáinak, urnáinak, apróbb edény-
kéinek arányait, díszítését és színezését. Külön dicsé-
retet érdemelnek kifogástalan mázú figurális szobrai 
és kompozíciói, melyek jólesően különböznek az 
ú. n. gicsektől, a felületesen összecsapott, a laikust 
megtévesztő, mutatós, de valójukban értéktelen tákol-
mányoktól. Zilzer Hajnalkának ez a kiállítása biztató 
ígéret arra, hogy izmosodó tehetsége, kitartó szor-
galma a magyar kerámiát még sok értékes alkotással 
fogja gazdagítani. 

A PETŐFI-TÁRSASÁG JÓKAI-EMLÉKBÉLYEGEI. 
•Í*- A Petőfi-Társaság halhatatlan nagy írónknak, 
Jókai Mórnak, egykori elnökének százéves születési 
évfordulóján, a centennárium emlékére és irodalmi 
és kulturális célokra, belügyminiszteri engedéllyel 
Jókai-emlékbélyeget bocsájt ki, mely Jókait mint regős 
lantost ábrázolja. A lapos háromszögalakú bélyeg 
piros-, zöld- és lilaszínű nyomásban kerül forgalomba. 
Ára 1000 korona. Rajzát Szege Sándor tervezte. 

IV \ AGYAR ANNO SANTO-ÉRMEK. A huszonöt-
I V l évenkint megismétlődő jubileumi év alkalmá-
val úgy a római központi bizottság, mint a világ 
éremművészei emlékérmet készítenek. Utóbbiakért 
érezhető módon igyekeznek úgy tartalom, mint forma 
szempontjából érdekeset és értékeset alkotni. A most 
folyó jubileumi évnek hivatalos érme egyik szem-
pontból sem mondható szerencsésnek. Az egyik olda-
lon a pápa en face-képe se nem élethű, se nem mű-
vészi felfogású; az ellenkező oldalon a Szent Péter 
kupolája s az alája alkalmazott kalászoktól övezett 
emléktábla is erőszakolt. Büszkeségünkre szolgál, 
hogy az összes érmek közül a Berán Lajosnak, Rejőd 
Tibortól kapott témákat érzékeltető érmei illetékes 
római körök véleménye szerint is a legsikerültebbek. 
Az egyik érem általános katholikus vonatkozású és 
a tudós pápa jellegző és szépen formált profilját 
azoknak a pápáknak neve és évszáma övezi, akik 
a világtörténelemben a nemzetek közötti béke elő-
mozdítói voltak. Tudvalevő az is, hogy XI. Pius 
pápa uralkodó mottója: „Krisztus békéje Krisztus 
országában 1" Az ellenkező oldalon a Szentévnek 
mély lelki gondolata nyer kifejezést, mert hiszen a 
Szentév búcsú-alkalom és lelki megújulásnak ideje 
és a kereszt tövében fakadó forrásból ivó nő és 
férfi, Krisztus malasztjának a lélekbe való befoga-
dását jelenti. A felirat is ennek megfelelő : „Békesség 
a földön a jóakaratú embereknek!", melyben a jó-
akarat a békének előfeltételéül van odaállítva. A 
második érem magyar vonatkozású és a pápa pro-
filjának keretét ama elődök neve és évszáma alkotja, 
akik a magyar történelemben fontosabb szerepet 

játszottak. Az ellenkező olda-
lon remek magyar gondolat 
talált művészi megoldásban 
kifejezést. Alépcső, mely Szent 
Péter bazilikájának, tehát Pet-
rusnak, a sziklának része, áll 
Asztrik püspök kezében a ma-
gyar szent koronával, jobbra 
egy pálos szerzetes a kettős 
kereszttel, balra egy Mária-



lobogós apród és a lépcsőn a következő felirat: 
„Non prevalebunt", „nem vesznek erőt rajta". A kör 
irat magyarázza ezt az allegorikus nemzeti gondo-
latot: „Bis mille annos floret S. R. Ecclesia, mille 
iam annos S. Stephani corona", azaz a krisztusi 
biztatásból, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt 
az egyházon, mely kétezer éve áll fönn, az ezer éves 
Hazánk is reményt meríthet 1 Mindkét érem az 
Ecclési r.-t. rendelésére készült, mely mint kiadó, 
a terjesztésről is gondoskodik. 

• T Ö B B KULTÚRÁT! Vettük a következő sorokat: 
1 Csak most látszik igazán, mit jelent a való-

ságban a „Magyar Iparművészet", mikor jelei mu-
tatkoznak annak a szomorú árvaságnak, amelyben 
a fővárosi kereskedő és iparos társadalom (teljes 
tisztelet a kivételnek 1) iparművészeti kultúra szem-
pontjából leledzik. Az a szép belmissziós munka, 
melyet a „M. I." háború előtt megkezdett s oly 
sikerrel folytatott, a háború utáni bitang években 
a legsivárabb anyagi okok miatt abbamaradt s 
mo st szinte újra kezdhetünk mindent. Ha csak egy 
pillantást vetünk arra a vandalizmusra, melyet a 
reklámoszlopok és villamosok plakátjai alakjában 
a kontárság végez, láthatjuk, mily messzire rugasz-
kodott a jóízlés és a becsületes iparművészet köve-
telményeitől az a sok-sok kereskedő és vállalat, 
aki most ezerszámra ontja a plakátot, hogy forgal-
mát kétségbeesetten megjavíthassa, s közben nem 
törődik azzal, hogy ismert és ismeretlen „művészek" 
naponta rontsák, züllesszék az utcai publikum meg-
maradt jóérzését. Megannyi bűn minden rossz lito-
gráfia, minden durva reklámötlet, holott ez a sok 
plakát mind nevelhetne isi Igazán ideje volna, hogy 
a kamarák és egyesületek előadásokban neveljék 
kissé a közízlézt s hívják fel tagjaik figyelmét a 
művészi munka üzleti előnyeire. A felvilágosító 
propagandának sok-sok munkája lesz addig, míg 
e bajok orvoslást nyernek . . . " (Aláírás.) G. J. 

DIVATIRÁNYOK KÜZDELME. Az a két hatalmas 
áramlat, melynek versengését immár egy év-

tizede figyeljük meg az iparművészet terén, most 
átcsapott a női divat területére is, ahol az úgynevezett 
„stílusruha" és „modern vonal" vívja harcát. Alig 
lehet megmondani, melyik érvényesül erősebben. 
A két irány szinte párhuzamosan halad, ugyanúgy, 
ahogy a „férfias", meg a „nőies" irány is egyforma 
erővel nyomja rá bélyegét a mai asszony ruházatára. 
A divatos „mondén" nő ugyanis egyfelől férfias az 
ő „bébéfrizurájával", sportdresszével, sífelszerelésé-
vel vagy strandpyjamájával, de másfelől az asz-
szonyi bájak minden megvesztegető vonalát kifeje-
zésre igyekszik juttatni estélyi öltözetén, mely az 
empire és a második császárság női divatja módjára 
testhez simuló „ingruhák" finom, fátyolos muszlin-
és creppe-meg selyemruhák tapadó anyagával engedi 
hatni a testformákat. A „ligne droite" még mindig 
a hosszú, sovány, ideges és kissé fiús alkatot emeli 
trónusra, noha az újabb divatjelenségek arra 'val-
lanak, hogy a bővülő szoknya, a harangszabású ruha 
és ezzel kapcsolatban a sokszor megígért krinolin 
van a láthatáron. A mai ruhának a gazdag gyön-
gyözés, a csillogó és fémszínekben ragyogó üveg-
és strass-dísz adja meg foszforeszkáló szépségét, 
viszont a sok csipke légiessé és finommá teszi a 
viselőjét. A gyöngyház, a zománcos fém és a gyöngy 
pedig a halk színakkordok lehetőségeit teremtik meg. 
Általában a mai divatos nő — eltekintve minden 
egyéb vonatkozástól — festőileg sok érdekeset és 

történelmi ízlés-élményeket nyújt a szemlélőnek, 
amiért bátran lehet mondani, hogy a tiszta esztétikai 
érdeklődés is sok táplálékot kap a stílusruhák és a 
francia szabóötletek világában. 

AREKLÁM* SZELLEME. Joggal beszélhetünk a 
reklám művészetéről — fejtegeti Grabow Vilmos 

egy errevonatkozó tanulmányában — mert erős és 
eredeti hajlam, mély megérzés, tiszta értelem, intuitív 
szemlélet és erős képzelet nélkül csak haszontalan 
tákolmány marad minden plakát. Sőt a szerves 
fejlődés és szintézis iránti érzéket is megköveteli a 
tervezőtől, de nyomban hozzáfűzi, hogy a reklám 
jósága sohasem velejárója annak pusztán művészi 
voltával. A művészi reklám nem tisztén esztétikai 
probléma, sohasem művészi öncél, csupán csak esz-
köz a lehető legreálisabb célok elérésére, s volta-
képpen nem más, mint egy kereskedelmi szándék 
művészi megfogalmazása. A jó reklámnak annyira 
ki kell fejeznie egy árú kvalitását, rendeltetését és 
külalakját, előnyeit oly erővel kell hangsúlyoznia, 
hogy a fogyasztónak eszébe se juthasson az illető 
árú föltétlen legkitűnőbb voltában kételkedni. Ha ez 
így van, így a raklám jó. Itt kapcsolódik be aztán 
egy másik kérdés, a reklám ethikójának kérdése. 
Vájjon jó-e az ilyen reklám, ha nem áll mögötte az 
árú, ténylegesen felruházva a hirdetett előnyökkel? 
Kétségtelen, hogy a jól megoldott piakét pillanat-
nyilag aránylag nagy hatást érhet el, tekintet nélkül 
az árú minőségére. De tapasztalati tény, hogy az 
átmeneti sikert ilyen esetben annál erősebb vissza-
hatás szokta követni. A jó reklámnak egyben igaz-
nak is kell lennie, hogy a feléje irányuló bizalmat 
az árú meg ne hazudtolhassa. Ezért sem lehet a 
reklám tiszta művészet, hisz' tőle — minden ten-
dencia nélkül — ethikai hatást is várunk. Hogy egy 
reklám kötelességét igazán teljesíthesse, szükséges a 
tervező és kereskedő szoros együttműködése. Ideális 
pedig az, ha a reklámszakember egyben kereskedő 
is. Hiszen csak egy kereskedő tudhatja igazén, hogy 
mely körülmények mozdítják elő a forgalmát, s 
melyek akadályozzák azt. Mert végeredményben is: 
„Minél nagyobb forgalmat I" Erre megy ki minden. 

LINÓLEUM. Egyike az iparművészet lenézett pót-
•* tartalékosainak. Valamikor, 40-50 évvel ezelőtt, 

mikor felszínre került egyszerű és szerény viaszkos-
vászon nevezettel, szegényes, fakó és kopottas volt, 
mint maga a szegény emberek élete, akiknek asztalán 
helyettesítette a korhadt lapot, a fehér abroszt, sőt 
sokszor a meleg ebédet is. Ázóta pedig póttartalékos-
ból sorkatonává, sőt tiszthelyettessé lépett elő : ma 
művészek tervezik a díszítését, nagytőkéjű gyárak 
küldik szét ízléses tekercsekben a linoleumot a be-
rendezkedés mindenféle fajtája számára. Állj meg 
egy linoleumosbolt kirakata előtt és szíved örülni 
fog a friss, meleg és csillogó színek léttára, melyek 
végigömlenek rajta, mint zománc a fémen, a sokféle 
kellemes minta láttára, melyek ellepik a vászon fel-
színét, mint tarka mozaiktenger. Az építész, kivált 
akinek a masszív, túltömör padozatra kell enyhítő, 
tiszta fedőlap, őhozzá fordul s ugyanezt teszi a 
lakásberendező, mikor a gyermekszoba higiénéjárói 
van szó s a háziasszony, aki konyhája fehérségére 
büszke. Tartósságban, célszerűségben, hőszigetelés-
ben és vízálló hatásban vetekednek egymással az 
újabb linoleum-gyártmányok és a nagyipar helyes 

* Ideje volna jó magyar szót találnunk, vagy képeznünk a német 
Werbekunst visszaadására, melyet a szintén idegen, de használatba 
átment reklám nem fed teljesen. 



r ösztöneire vall, hogy újabban már kolorisztikus 
hatásokban is. És a linóleum sohasem akarja meg-
tagadni származását, nem henceg, nem mimeli a 
selymet, a perzsaszőnyeget, a majolikacsempét, meg-
marad a viasz és vászon egyszerű póttartalékosának, 
szerény, de tiszta öltözetében az olcsó anyagok 
gyermekének: ebben a demokrata világban az egyet-
len anyagnak, amelyet még nem tettek meg méltó-
ságos úrnak. 

T'TJ MOTÍVUMKÉSZLETEK GYŰJTÉSE. Mit csinál 
a mai textilrajzoló, bútorszövettervező és mindaz, 

akinek huzatokat, selymek, díszítőkelmék motívum-
anyagáról kell gondoskodnia ? Mit csinálhatna mást, 
minthogya mai idők ízlésirányénak megfelelően keleti 
mustrájú szövetek, szőnyegek, ázsiai és perzsa textil-
munkák díszítőmotívumaiba mélyed. De a buddhista 
vallású népek és fajok kultúrája mellett éppoly szere-
tettel kell a régi olasz brokétokat, reneszánsz és 
bárok virágokat, gyümölcsfűzéreket, továbbá szarva-
sos, parkos, tündérkertes hímzéseket tanulmányoznia 
a múzeumok és gyűjtők anyagában. Sehol sem kap 
annyi inspirációta textil síkdíszítő feladataihoz, stilizált 
motívumaihoz, mint a múzeumokban és könyvtárak-
ban. Az eleven formák és a finom arányok iránt való 
érzék ezeken fejlődik és természetes, hogy az egy-
szerű másolófelvételeken ét jut el azután a gyűjtő a 
friss, önálló és leegyszerűsített tervezésekhez, melyek-
ben azután már saját énje szólal meg. 

S Z A K I R O D A L O M 
BUDAPEST MŰEMLÉKEI. írták: Gárdonyi Albert 

dr., Kuzsinszky Bálint dr., Szőnyi Ottó dr.. Lux 
Kálmán dr., Csányi Károly, Foerk Ernő, Kertész K. 
Róbert és Lechner Jenő dr. Szerkesztette : Lechner 
Jenő dr. — Budapest székesfőváros és a Műemlékek 
Orsz. Bizottsága kiadása. (255 nagy 4° oldal, 501 kép-
pel.) Nagyszabású, értékesés tanulságos művel gazda-
godott hazai művészettörténelmi irodalmunk. Buda-
pest egyesítésének ötvenéves évfordulója alkalmából a 
Műemlékek Országos Bizottsága a jubileum évében 
hivatott szakférfiak bevonásával a főváros egész múlt-
ját felölelő előadássorozatot tartott, mely összefüggő 
képét nyújtotta az egyesített három város: Buda, Óbuda 
és Pest fejlődésének és ismertette műemlékeit a legré-
gibb időktől a főváros egyesítéséig. Már az általános 
érdeklődést keltő felolvasások nyomán felhangzott az 
a jogos kívánság, hogy ezeknek az előadásoknak nagy 
gonddal, szeretettel és szakavatottságga! egybegyűj-
tött anyagát, úgyszintén az illusztrációkként bemutatott 
képeket örökítsék meg maradandó és méltó formában, 
hogy tudomástszerezhessenek róluka közönség szélesb 
rétegei, a külföld és majdan az utókor is. Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter elő-
terjesztésére a magyar király i kormány társulva székes-
fővárosunk Tanácséval, előteremtették a szükséges, 
nem csekély anyagi eszközöket a Budapest Mű-
emlékei című mű kiadásához s örömmel és hálás 
érzéssel állapítjuk meg, hogy a most megjelent mű 
minden tekintetben méltó a legteljesebb elismerésre, 
amelyre derekasan rászolgáltak a mű mecénásai 
mellett a tudós írók, a székesfőváros kitűnő házi-
nyomdája, de mindenek felett az érdemes szerkesztő, 
Lechner Jenő dr. Az íróknak jórészben úttörő munkát 
kellett végezniök, mert csak szorgalmas kutatásokkal, 
utánjárásokkal gyűjthették egybe elvállalt témájuk 

anyagát. Csak az, aki maga vállalt hasonló feladatot, 
tudja érdeme szerint méltányolni az ügyszeretetet és 
lelkesedést, mely művünk minden cikkéből kisugár-
zik. Régi mulasztásokat igyekeztek az ismertetések 
szerzői jóvátenni, de természetesen művészi kultúránk-
nak sok végképpen eltűnt, elpusztult emlékéhez már 
nem férkőzhettek hozzá, mert semmi nyomuk nem 
maradt meg. Annyi bizonyos, hogy a ma még meg-
levő kiválóbb emlékművek vagy azok maradványai 
nem kerülték el az élesszemű kutatók figyelmét, úgy-
hogy teljes áttekintést kapunk Budapest műemlékei-
ről, ha figyelmesen elolvassuk a körültekintő gonddal 
megírt ismertetéseket. Különösen érdekesek az el-
képzelt restaurálásokról szóló leírások. A Margit-
szigeti zárdák, a török fürdők, a királyi vér, egyes 
templomok stb.-k tárulnak fel szemünk előtt, ahogyan 
azt szakavatott tudós építészek a meglevő töredékek, 
régi leírások, metszetek és analógiák egybevetésével 
igyekeztek visszaállítani, amilyenek azok évszázadok 
előtt lehettek. A főváros rohamos fejlődése miatt a föld 
színéről eltűnt sok ócska emlékre bukkanunk e könyv-
ben, amelyeknek a mai nemzedék hírét is alig hal-
lotta. A gyászos emlékű Neugebáude, a régi pesti 
német színházak, a Grassalkovich-palota és vele sok 
ősi, nemesi palota, szoborművek stb.-k kedves, meg-
hitt ösmerősként köszöntik a régi pestieket, emlé-
keztetve őket letűnt ifjúságukra... 

Helyes intézkedés volt, hogy a képek magyar 
aláírása mellett megvan a,nnak francia, angol, olasz 
és német fordítása is. Űgyszintén örvendhetünk, 
hogy a szerkesztő rövid összefoglaló cikkbe tömö-
rítette a vaskos könyv szövegét, mely szintén négy 
idegennyelvű fordításban kommentárul szolgál a 
magyar szót nem értő olvasóknak. Időszerű a könyv 
kiadása most, nemcsak azért, mert porladozó őseink 
kultúrájáról tanúskodik, hanem mert ebben a művészi 
ízléssel elénk tárt, magas színvonalú műben a régi 
művelődésnek oly nemes formában való megbecsü-
lése nyilvánul meg, mely a mai nemzedéknek kegye-
letét, alapos tudását és művészi érzékét is bizonyítja. 

RÉGI NÉMET BÚTOROK. Falke Ottó, a berlini 
múzeumok sokoldalúan képzett, fáradhatatlan 

igazgatója ismét nagyértékű könyvvel ajándékozta 
meg a szakirodalmat: az ő szerkesztésében most 
jelent meg a német bútor történeti fejlődését tárgyaló 
összefoglaló munkának első vaskos kötete, mely a 
középkor és a reneszánsz német bútorát ismerteti 
írásban és képben* A leghitelesebb példák után 
készült kitűnő reprodukciók rendkívül gazdag soro-
zata, valóságos kincsesbányája a bútorművészetnek ; 
a képeket Falke avatott tollából eredő rövid, de min-
den lényeges tudnivalóra kiterjedő magyarázata kíséri. 
Éppen ma, amikor a modern iparművészet követke-
zetesen küzd az ú. n. „történelmi stílusok" felújítása 
ellen, nagy haszonnal járhat a régi idők alkotásai-
nak szellemének alapos ismerete. Hiszen nem veszé-
lyes többé sem a reneszánsz, sem a csúcsíves stílus, 
de tfllán még a román ízlés sem, mert egyik sem 
csábit már utánzásra. Ezen, hála Istennek már túl 
vagyunk. Ellenben a régiek alkotásaiból sok tanul-
ságot meríthetünk ma is. Meglátjuk belőlük, hogy 
csak a szerves, egészséges fejlődésben, a kor szelle-
méhez való észszerű alkalmazkodásban, nem pedig 
az önkényes, ugrásszerű újításokban és szertelensé-
gekben rejlik a művészet életképességének biztosí-
téka. Állandó értékű, maradandó csak az, ami meg-

* Deutsche Möbel des Mittelalters und der Renaissance. Herausg. I 
v. Ottó V. Falke. Mit 600 Abb. Veri. v. Julius Hoffmann, Stuttgart. ? 


