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egyforma a művészi értékük. Érdekes, hogy a 
németek, akik még tíz évvel ezelőtt szinte fölényesen 
vezettek a plakétok versenyében, lassanként le-
maradoznak, éppen úgy, mint ahogy a franciák és 
angolok is. akik mintegy negyedszázad előtt életre 
hívták a művészi plakátot. Minél inkább elmélyül 
a reklámtan a tudományos és tömegpszichologiai 
vizsgálatok részletkérdéseibe, annál mellékesebbé 
válik a plakát művészete. Ebben talán a gyors, 
kritikátlan termelésnek is része van s annak a 
körülménynek is, hogy a hirdetésszolgálatnak ez a 
része éppúgy nagyvállalatok, trösztalakulatok kezébe 
kerül manapság, mint akármely más indusztria. 
Hat-hét tehetséges fiatal művész összeáll és nem a 
művészetük látja ennek a hasznát, hanem a zsebük. 
Ily körülmények közt még mindig a régi jelesek 
plakátjai azok, melyek legalább bizonyos átlag-
színvonalon mozognak. így például Hohlwein Lajos 
plakátjai legalább az erőnek s a gondos meg-
rajzolásnak bizonyságai. Viszont technikailag egyre 
nagyobb és szebb lehetőségeket kapott a plakát a 
litho- és offset-eljárások tökéletesedésével, melyekre 
a kiállításon a müncheni „Kunst im Druck" vállalat 
s az előnyösen ismert zürichi Orell Füssli-cég 
nyújtják a legjobb példákat. 

AZ ÚJ HÁZTARTÁS. Arról, hogy milyen lesz s 
•*»• milyen legyen a szerényebb középosztály s a 
munkás háztartása — cseléd nélkül, technikai segítő-
eszközökkel —, sokat írtak már és sok rajz is készült. 
De bemutatásra a valóságban ezideig csak az idei 
nyáron került a bécsi volt udvari istállókban ren-
dezett „higiénikus kiállítás" keretében. Egész sereg 
„modellakás"-t mutattak itt be, melyek gazdaságos 
térkihasználás, egyszerűség és tisztaság szempont-
jából példaadók lehetnek. Hogyan lehet a lakószoba 
egyúttal hálószoba is; milyen a jó modern konyha 
a legkisebb konyhafülkétől a villamosáramú nagy-
üzemi konyháig; amerikai rendszerű gőzmosás ott-
hon ; ezek s ilyenek voltak a jelzett modellek. Külön 
csoportban mutatták be a „mezőgazdasági lakás és 
háztartás" higiéniáját s egypár igen érdekes példa 
keretében bemutatták azt is, hogy milyennek kell 
lennie a terített asztalnak a huszadik században. 
A kiállításnak nagy sikere volt. 

KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS MÜNCHENBEN. 1888-

ban történt, hogy a Münchenben rendezett gép-
kiállítás alkalmával a csendes Isar-parti Athén 
utcáin egyszerre csak megjelent hatalmas pöfögéssel 
és ropogással egy gépkocsi. Ahogy zihált, füstöt 
fújt és emberek tömege szaladt utána, a láttára 
megvadultak a lovak és egyéb állatok. Nosza a 
rendőrség sietve betiltotta a járatását. Ez volt az 
első Benz-kocsi München utcáin. Azóta harminchét 
év telt el s most, hogy Németország legnagyobb 
közlekedési kiállítását mutatják be a háromszázezer 
négyzetméter nagyságú területen, bizony erősen meg-
változott a nagyvárosok képe. Óriási csoportokba 
foglalták a kiállítás anyagét. Egyik főcsoport a kis-
és nagyvasútak összes látnivalóit mutatja be. A 
másik az utca képébe illeszkedő motoros és nem 
motoros közlekedő eszközök technikáját egyesíti. 
Harmadik főcsoportja a vízi közlekedés mai nagy-
szerű állapotáról számol be. A negyedik a levegő 
összes járműveit felöleli a ballonoktól a légi és 
vízi repülőkig. Az ötödik főcsoport a posta, távíró 
és távbeszélő minden erényét és hibáját bemutatja. 
A hatodik főcsoport az úgynevezett „egyetemes 
kérdések"-et öleli fel s ennek keretébe tartoznak a 

tudományos képzés, a pszichotechnika, a reklám, a 
film, a ruházat stb. problémái és megoldásai. Általá-
ban kevés kiállítás volt még a német földön, mely 
akkora szervezőkészséggel és olyan gondos — 
mindenre kiterjedő — figyelemmel készült, mint 
a mostani müncheni kiállítás. 

KIÁLLÍTÁSOK NYARA NÉMETORSZÁGBAN, 
í v Mialatt a franciák egész erejüket egyetlen kiállí-
tásnak, a párisi iparművészetinek érvényesülése érde-
kében vetették latba, a németek úgyszólván min-
den nagyobb városukban csináltak ezidén egy-egy 
helyi jellegű s főleg az idegenforgalom, vagy egy 
gazdasági szakma fellendülését célzó kiállítást. Jelen-
tőség és ünnepélyesség dolgában a kiállítások közt 
a rajnai tartomány ezeréves fenállását ünneplők 
vezetnek. így például a Mainz városában rendezett 
kiállításnak fődíszei azok a pavillonok, melyekben 
a híres Guttenberg utáni könyvművészetet és a régi 
patricius-csalódok birtokában levő antik műkincseket 
mutatják be. Grafika és régiségkultusz mellett azon-
ban Mainz rózsáiról is híres, amiért is kertészeti 
kiállítással, sőt egy egész ünnepi hétre való szóra-
kozásokkal (kocsikorzó, hangversenyek, rajnai hajó-
ünnepek) is kedveskednek azoknak az amerikai s 
egyéb vendégeknek, akik a különféle kongresszusok 
idejére odautaznak. Ugyanakkor a közeli Aachen-
ben modern egyházművészeti kiállítás nyílt meg, a 
sokféle képzőművészeti, grafikai kiállításokon kívül. 
A kiállítások legnagyobbrésze azonban ez évben is 
inkább építészeti és lakásberendezési jellegű s főleg 
a német kislakásépítés propagandáját szolgálja. Ilyen 
a drezdai kiállítás, mely hét csoportban a lakóház 
egész történetét felvonultatta. Ilyen a berlini építő-
ipari kiállítás, mely a sport- és filharmonikus-palo-
tában volt elhelyezve. Az esseni kiállítás azért igen 
nevezetes, mert a Ruhrvidéknek. tehát a kislakás-
építésben legfejlettebb zónának haladásót mutatja 
be a munkáslakóházak külső és belső architektúrájá-
ban. De mindezeknél nagyobbarányúnak ígérkezik 
az a kiállítás, melyet a jövő év nyarára terveznek 
Lipcsébe, amikor is egy „Otthon és technika" című 
kiállításon mindazt be fogják mutatni, amivel a 
mai technika az emberi lakás kultúráját nagyváros-
ban, bérházban, kislakásban stb. jobbá és könnyebbé 
tudta tenni. Ez a kiállítás nagy eseménye lesz a 
német művészetnek is. 

K Ü L F Ö L D 

SZÍNES LEPEDŐK. AZ a nagy színszeretet, mely 
a mai egész lakásberendezést jellemzi, az ágyat 

is teljesen átformálja. Külföldi iparművészek ma 
már az ágynemű színével is számolnak, mikor egy 
hálószobát megterveznek. Most azt olvassuk, hogy 
nagyobb külföldi cégeknél megjelentek a színes ágy-
lepedők. Crepe de chine anyagból készülnek, varrás 
nélkül és mintegy harmincféle színárnyalatban. Aki 
akarja, a hálószobája színét is kiválaszthatja, vagy 
pedig annak a kiegészítő színét. 

REKLÁMOK HAZÁJA. A reklám igazi hazája 
tudvalevőleg volt és marad Amerika, amelyen való-

ságos főiskolai tárgyként kezelik a reklámtant. De ma 
már az amerikai reklám sem az a nyers és szokványos 
hirdetési formula, mely beéri egy árúnak s a cégei-



nek hangos dobraütésével s legfeljebb egypár hang-
zatos jelszót fűz hozzá. Az amerikaiak is tudják 
már, hogy az úgynevezett „tárgyilagos hirdetés"-nek, 
a szűkszavú közlésformának épp olyan kevés haszna 
van, mintha azt írják mellé, hogy „a világon a legjobb", 
vagy ha arra pazarolják a nyomdafestéket, hogy 
„mindenkinek nélkülözhetetlen." Nem, az amerikai 
hirdetővállalat — mert ott minden kereskedelmi 
propagandát egy vállalat indít meg nagy stratégiai 
tervszerűséggel —, ma már inkább a „kvalitásos 
árúhirdetés" formáját űzi. A hirdetés szövegezésé-
nél tehát elsősorban arra törekszenek, hogy mindenki 
számára érthetővé tegyék, micsoda előnyöket jelent 
a számára ezen és ezen fürdőkádnak vagy akta-
táskának a megszerzése. Az amerikai vásárló ugyanis 
erre kíváncsi. Ezért a jó reklám ma már bőbeszédűen 
mondja el, valósággal érvek és bizonyítékok súlyá-
val támogatja a kínélt cikk kvalitásait. Ha ezt egy 
hirdetéssel nem tehetik meg, akkor a hirdetések soro-
zatát használják fel erre a célra, úgyhogy egy ilyen 
reklám-szériában az olvasó valósággal intim ismeret-
séget köt a jelzett árúval, kénytelen foglalkozni 
vele, gondolkozni felőle s az lassan, de biztosan 
nélkülözhetetlenné válik a számára. 

TÜKÖR A KERTBEN. A régi barok-kertek idején, 
kivált ott, ahol a kertészek ötletes kedve labi-

rintusok útvesztőjével akarta a főúri szórakozáso-
kat fokozni, gyakran alkalmazták a tükröt is a 
növények s fák álléi közt megtévesztésül. De a 
modern kertépítő technika nem igen élt vele. De 
nemrégiben az egyik párisi magánpalota, a Colloredo 
hercegi kastély kertjében elhelyeztek egy ily tükröt. 
A hosszú kerti pergola végén van egy széles, 
magas kőfal, mely mintegy lezárja azt a vue-t, 
melyet a kert főútjai nyújtanak. Ennek a nagy fal-
nak síkját reneszánsz módon óriási félköríves mezők 
és rácsozatok díszítik, amelyek köré márvány-
reliefek vannak illesztve. Egyik ilyen mezőt, ponto-
san a középsőt egy nagy tükör tölti be. Mindaz, 
ami e tükör irányába esik — fák, épület, ablakok —, 
ott tükröződik benne. Az, aki itt sétál, csak az 
utolsó pillanatban veszi észre, hogy a kőfalnak itt 
nem egy kapuja nyílik s amit lát, az nem élő való-
ság, csak tükörkép. Az illúzió mindenesetre teljes 
még a nap ragyogása idején is. A különös és csil-
logó effektus a francia építészek espritjére vall, 
ama francia építészekére, akik a tükörnek min-
dig szívesen nyújtottak alkalmat ily távhatások és 
perspektivikus csalódások előidézésére. 

DRIAN. A divatlaprajzolásnak a franciáknál nagy 
múltja van. A hajdani királyi metreszek házi 

grafikusai — Boucher, Fragonard — az ő kosztüm-
terveikkel az első divatrajzolók, akik tudatosan az 
uralkodó ízlésirány szellemében komponálják rokokó-
kosztümjeiket. A divatrajzolás azóta is a legtehet-
ségesebb és legötletesebb művészeket vonzza magá-
hoz, akiket a francia szabóipar nemcsak fényesen 
fizet, hanem igen nagy szabadságot és megbecsülést 
is biztosít számukra. A drága selymek, az elegáns 
francia életművészet — no meg a gazdag dollár-
királynők — mellett ugyanis nekik köszönhet leg-
többet a francia szabóipar. Meg is van átlag minden 
öt évnek a maga új divatrajzoló nemzedéke s míg 
az előbbi évek kedvencei Irib, Lepope és társaik 
voltak, mosta divat egén Bénigni, Aemarty, Demeyer 
és legfőként Drian csillog. Ez a legegyénibb vala-
mennyi közt. Tusrajzai egyáltalában nem úgy hatnak, 
mint divatlapok illusztrációi, hanem mint finom 

mozgástanulmányok a nagyvilági dámák légköréből. 
Egész felfogásában van valami archaikus vonás. De 
ezt nem külsőségekkel, kosztümökkel és stílus-
imitálással éri el, hanem az árnyéktónusok modelláló 
lágyságával s a beállítás nyugodt simaságával. 
Drian ahhoz a francia grafikus- és festőcsoporthoz 
tartozik, mely Ingres akadémikus formazártságának 
tudatos folytatója. Az ő művészetének dokumentumai 
— ezt érezni minden lapján — nem is fognak el-
múlni az elröppenő divattal, hanem mindig hír-
mondói lesznek annak a korhangulatnak, mely a 
mai francia nőt nyomon követi. 

y ÉGE A CSIPKEKONJUNKTÚRÁNAK. Londonból 
V írják nekünk, hogy az utóbbi években ott hatal-

masan fellendült csipkeszeretetnek egyidőre — sőt 
talán igen hosszú időre — vége van. Az angol csipke-
készítő iparosok egyesülete, minthogy a német, 
osztrák és svájci csipkeimport eddig is érzékenyen 
szorította őket, most azzal a kéréssel fordult a 
kormányhoz, hogy a beözönlő külföldi csipke-
termékek ellen 33°/o-os vámmal védje meg őket. 
Ez az egykori szabadforgalom hazájában történik... 
S ugyanakkor a régi csipkekereskedelemre még 
mostohább sors vár. A New-Bond-Street egyik nagy 
cége, a tizennyolcadik század óta fennálló Hayward, 
minapjában bezárta üzletét. Valaha királyok, feje-
delmek, szinte valamennyi európai udvar az ő 
közvetítésével szerezte be és javíttatta csipkéit.S m a ? 
„A régi arisztokratáknak nincs pénzük a jó csipke 
számára, az új gazdagok pedig azt sem tudják, 
mi különbség van régi és a modern gépcsipke közt", 
mondta a tulajdonos. Angliában sem jobb a helyzet, 
mint a kontinensen. 

KE R E S Z T R EJTVÉ NY- H í M Z É S E K. Világszerte 
keresztrejtvény-láz uralkodik. Mialatt a pszicho-

fizikai kutatás a munkateljesítmények gazdaságosabb 
kihasználását keresi, a szellemi munka jelentős részét 
rejtvények fejtésére fecsérli el két világrész unatkozó 
naplopója. Ezt a szellemi lustaság-járványt ügyesen 
használta ki üzletileg egy londoni divatérúhéz. Ölyan 
szalagokat hozott ugyanis forgalomba, amelyeken 
keresztrejtvények egyes részletei láthatók. A széles, 
vagy keskenyebb fehér szalagokon vörös vagy fekete 
hímzésű kockák és idomok vannak s aki a mai 
geometriai ízű hímzésmotívumokat ismeri, egy 
csöppet sem csodálkozik ezen a kézenfekvő ötleten. 
A keskenyebb méretű szalagokat kalapdísznek, 
övnek használják fel a londoni hölgyek, akik ezen a 
réven annál kitartóbb bámulókat szereznek maguk-
nak s annál rejtélyesebb arcot öltenek. 

PRIMITÍV LAKÁSOK. Mióta azok a sajátos néger-
plasztikák, melyeknek csodásan mythikus lelkük 

van, megjelentek az európai nagyvárosok ázsia- és 
néprajzi-gyűjteményeiben, a modern képző- és ipar-
művészet szinte szívja magába a belőlük áradó 
exotikus szellemiséget. Eleinte inkább csak a festők 
ésazexpresszionista képfaragók munkáin volt hatásuk 
felismerhető. Azután — egy pár évvel ezelőtt — a 
kisplasztikában, a bronzművességben és a kerámiá-
ban lehetett díszítőformáikkal találkozni. Ma már 
egész lakásberendezések hódolnak ennek a sajátos 
ízlésiránynak. A német építészek közül főleg Breu-
haus Ágost az, aki tudatosan hódol ennek a 
stílusosságnak, mely főleg belső berendezésein, 
azoknak térviszonyain, világítási hatásaiban nyil-
vánul meg. Nos, ez a Breuhaus nemrégiben a saját 
maga részére épített egy házat Münchenben s itt 
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teljesen szabadon követte hajlamait. Dolgozószobája 
csaknem egy buddhista-bölcs elmélkedései szómára 
készült, amellett, hogy minden kényelemmel és 
finomsággal van benne elgondolva. Misztikus lámpái, 
hosszú, falmentében egymásra rakott heverőpárnái, 
kaktuszokkal benépesített ablakai kedves, de pri-
mitív hangulatot teremtenek a szobában. Breuhaus-
nak az az elve, hogy olyan kornak, melyben a 
gazdasági viszonyok is minél több takarékosságot 
kényszerítenek az építtetőkre, legfőképpen az egy-
szerű, de mély érzésvilágú primitív kultúrákhoz 
kell visszamennie formákért, mert ezek már maguk-
ban is mély hatással vannak gondolatvilágéra. 
S ezért neki nincs is szüksége külső eszközökre, 
múzeumi csodabogarakra, hogy ezt az atmoszférát 
megteremtse magának. Egypár jó forma, a tér és 
beosztés keleties arányai ravaszul ugyanezt a hatás-
komplexumot érik el. 

EGY M Ü N C H E N I KIRAKATVERSENY, A m ü n -
cheni Deutsches Museumot, mely a németek egyik 

legnagyobb technikai gyűjteménytára, nemrégiben 
újjászervezték s ennek megnyitása alkalmából az 
ottani kereskedők kirakatversenyt rendeztek. Hogy 
mennyi gonddal és a művészetnek milyen meg-
becsülésével készítenek ott egy ilyen kirakatversenyt 
elő, arra jellemző, hogy a rendezőbizottségban 
döntő szava volt az úgynevezett Münchener Bund-
nak, mely művészek, iparművészek és iparosok 
közös szövetsége. Az előzetes útbaigazítósok szerint 
a jelszó ez volt: színek 1 De a színek hangzavarét 
elkerülendő, egy tervezetet dolgoztak ki s a várost 
övezetekre osztották fel. A legbelső városrészben a 
vörös színnek kellett uralkodnia, e körül volt egy 
narancsvörös, azután egy sárga zóna és így tovább, 
amint a külvárosok felé haladt, egyre élénkebb 
színeket és színösszetételeket engedtek meg. Az 
egyes cégek természetesen igyekeztek a város, az 
utcakép hangulatával is összhangban maradni s 
kerülték az ilyenkor szokásos hangos effektusokat, 
melyek a müncheni ember lelkétől idegenek. De 
annál inkább törekedtek az alkalomnak, a technikai 
múzeum történeti jellegének megfelelő árúkat s 
díszítőeszközöket bevonni. így például a híres Tietz-
áruház viaszfigurái mellett, melyek a művészetet, 
tudományt és technikát személyesítették meg, ott 
voltak ezeknek az emblémái is. Egy üzlet a közle-
kedőeszközök mult és jelen példáit állította egymás 
mellé. Körülbelül a legsikerültebbek egy divatárú-
héz kirakatai voltak, melyek egymás mellett mutat-
ták be az elegáns nőt a reggelinél, a délelőtti útján, 
az ötórai teánál és a páholyban, estélyi toalettben. 
Igen ízléses volt egy csemegekereskedés kirakata, 
mely egy pompásan terített asztal ínyes ételeit s 
gyümölcseit szerepeltette, de ami az egyesek művészi 
érzékét legrokonszenvesebbé tette, az az volt, hogy 
nem akartak feltűnni, trükkökkel a figyelmet lekötni, 
hanem a kirakatot úgy fogták fel, mint a város össz-
képének egyik díszítőtényezőjét. 

SZÍNES ÉPÍTÉSZET. Hamburgban nemrégiben egy 
német színkongresszus zajlott le, amellyel kap-

csolatban kiállítást is rendeztek a színes építészet 
köréből. Tömérdek képen mutatták be, hogy milyen 
gazdag volt egykor Németország szépen festett, vagy 
élénkszínű kövekből épült patrícius- és paraszt-
házakban. Különösen Danzig, az Odera melletti 
Frankfurt és Hannover környéke őrizték meg e szép 
hagyomány emlékeit. De — minta kritikákból látszik — 

azok, akiknek e házakat akvarelleken be kellett mutat-
niok, már csak fogyatékosan érzik azt, hogy mi szép 
e színes homlokzatokon. Azok pedig, akik az ugyan-
akkor kiírt építőpályézaton résztvettek, voltaképpen 
egyetlen olyan ötletet sem tudtak bemutatni, amely 
egyéni ízlésről tenne bizonyságot. 

EINSTEIN-TORONY. Egy német építész,Mendelsohn 
Erich alkotása az a monumentális csillagvizsgáló, 

mellyel most sűrűn találkozunk a német építészeti 
folyóiratokban. Nevét onnan kapta, mert főleg az 
Einstein-féle relativitás-elmélet csillagászati meg-
figyeléseken alapuló kutatásait szolgálja. A hatal-
mas és kissé romanizáló stílusú toronyépület leg-
inkább nagy tömegeivel és ferde síkjaival, melyek e 
tömegeket éles profilokban határolják el, ér el merész 
és korszerű hatást. Tudatosan mellőz mindenféle 
díszt. Kemény, szinte aszkétikus formái már mesz-
sziről hirdetik, hogy a tudományok számára való 
megfigyelőtornyot épített a tervező. Az Einstein-
torony körülbelül úgy hat, ahogy a színpadon egy 
expresszionista festő a tudós csillagvizsgálóját ábrá-
zolná. De belseje is ilyen. Csupa tompa bútor, csupa 
szöglet és él. Egy-egy szoba belső térsége a hajó-
kabinok térkihasználására emlékeztet. Széles ágyak, 
sőt rózsaszínre festett ülőbútorok vannak itt, melyek 
kényelmet nyújtanak ugyan, de egészben mégis a 
jó börtöncellákra emlékeztetnek. Csupa józan ész-
szerűség, higiéna és technikai szépség uralkodik 
bennük, de igen kevés hangulat és lakásromantika. 
Mendelsohn elsősorban építész és mint ilyen, Taut-
nak. Gropiusnak s azoknak a német reformépítészek-
nek a társa, akik a belső derűt a lakásvilágításában, a 
falfestés színében, egy-egy mennyezetdíszítő spirális-
vonalban látják kimerítve és aszkétikus felfogással 
távoltartják onnan a higiéna és a tisztaság minden 
ellenségét, ami a polgári lakást egyébként ottho-
nossá teszi. 

ETURÓPAI MŰKINCSEK AMERIKÁBAN. Ma már 
í - 1 mindenfelé tudott dolog, hogy az eladósodott, 
háborúktól s gazdasági bajoktól sújtott Európa 
legjelentősebb műkincsei milyen hatalmas mennyi-
ségben vándorolnak át az Oceánontúlra. Gyűjtök és 
műkereskedők azonban, akik az európai aukciók 
eredményeit s az ottani vásárlók érdeklődését figye-
lemmel kísérik, egészen hihetetlen arányúnak festik 
ezt a vándorlást. így elmondják, hogy ma már nem-
csak a kisebb és anyagilag megrendült alapú gyűj-
temények kerülnek kalapács alá, hanem a leg-
nagyobb angol magángyűjtemények sem bírnak 
dacolnia mindenféle adóterhekkel és végül is behódol-
nak a csábító kivándorlási alkalmaknak. így például a 
westminsteri herceg, lord Spencer, báró Rothschild 
Alfréd és mások évszázados kép- és régiségkincsei 
is lassan kiáramlanak a náluk sokkalta gazdagabb 
amerikaiakhoz. A mi tudatunkban ezek az ameri-
kaiak legtöbbnyire úgy élnek, mint jámbor meg-
gazdagodott kalmárok, akiknél a műszeretet konjunk-
turális kedvtelés. Holott a valóságban a Morgan-, 
Frick-, Altmann-, Gardner-féle gyűjtemények nagy-
multú és igen finom hozzáértéssel összeválogatott 
művészeti kollekciók, amelyek legtöbb darabja nem-
csak hitelesség, de esztétikai érték szempontjóból 
is „first class". Ez elsősorban azoknak a képkeres-
kedőknek köszönhető, akik e multimilliórdosokat 
minden becsapási és hamissági szándék nélkül 
a legjobb szerzeményekkel szolgálják ki s úgyszól-
ván állandóan nevelik őket a maguk érzései szerint. 
E kereskedők közt a legnagyobb tekintélyű Duvcen, 



aki Newyorkon túl Chicagóban, Los Angelosban, 
Kanadában s a nyugati részek egyéb nagyvárosai-
ban is fáradhatatlanul tud új és új művásárlókat bele-
vonni abba a művészetpártolásba, mely hovatovább 
Amerikát teszi a régi művészet igazi hazájává. 

BARRY P A R K E R . Az „Innendekoration" egyik 
számában egy új angol építésszel ismerkedünk 

meg, aki Lechtwortban él és az angol családiház-
építésnek kissé németes irányú képviselője. Barry 
Parker tömérdek képen mutatja be, hogy két év alatt 
milyen házakat épített Brazília rohamosan fejlődő 
nagyvárosában, a gyönyörű, völgyben fekvő Sao 
Paoloban. A félmillió lakosú városban, mint tudjuk, 
újabban igen sok magyar kereskedő és iparos is 
letelepedett, így bennünket közelről érdekel, amiket 
képei mellé írt szövegében az építész az ottani 
viszonyokról elmond. A városi tanács a két legszebb 
völgyben, Pacaembu-ban és a Jardin America-ban 
való nagyarányú városrendezési és építőfeladatokkal 
bízta meg az angol építőt. Persze házainál tekintettel 
kellett lennie az ottani szokásokra. A villaházak 
fontos, szinte legfontosabb helyiségei a loggiák, 
az erkélyek és pergolák, melyek a klimatikus viszo-
nyok miatt a nap nagyrészében a család tartózkodó-
helyei. Az éléskamra csaknem egy nagy élelmiszer-
raktár jellegét ölti. Az építésznek választania kellett 
az ott uralkodó renaissance-építőhagyományok és a 
régi portugál házak tradíciói közt. De ez utóbbiak szellő-
sebbek s festőiebbek voltak, így ezeket választotta. 
Az építés közben igen mulatságos volt, hogy, mivel 
az ottani kőművesek részletrajzok után dolgozni nem 
szoktak, a tervezőnek néha rögtönzött modelleken, 
egy krumplin, vagy egy marék agyagon kellett meg-
magyaráznia egy házrészlet alakját. A munkáslakó-
hóz építésénél tekintettel kellett lennie arra, hogy az 
ottani munkások mind saját házukban laknak s ez 
gyakran nem több, mint egyetlen szoba, de úgy, 
hogy az évről-évre továbbfejleszthető s új helyisé-
gekkel bővül. Itt tehát egy minimális készséggel 
kellett megvetni a házépítés alapját. De Parker így 
is sok gyönyörű épülettel gazdagította a brazíliai 
várost, melyet azonfelül egy egész parkgyűrűvel is 
övezett. Brazília pompás ország — így végzi Parker — 
és még igen nagy jövő vár rá. 

K Ü L Ö N F É L É K 
A LYUK ÉS A CIFRASÁG. A németeknek egy 

kevéssé ismert, de jókedvű írója, Justus Möser 
1774-ben könyvet írt „Egy hazafi elmélkedései" 
címen. Ebben írja le a következő jellemző pár-
beszédet : 

Gyermek: Mondd, anyuskám, miért festett oda 
a tükör közepére a festőbácsi egy rózsakoszorút ? 

Anya: Hát nem látod, hogy ott a tükör megvan 
repedve és az a festés azért van ott, hogy a repe-
dést eltakarja ? 

Gyermek: Mondd, anyuskám, ahol ilyen cifraság 
van, ott mindig repedés van alatta ? 

Anya: Úgy van, fiacskám 1 Ott, ahol felesleges 
cifraság van, ott mindig van egy repedés. Vagy 
azon a holmin van repedés, vagy aki csinálta, 
annak a fejében van a repedés. 

Ez az anekdota azóta sem évült el. Sokszor idéz-
ték mór, de örökké új marad. És ma, amikor torkig 
vagyunk már a cifraságokkal teletűzdelt, rózsa-
koszorúkkal agyondíszített bútorokkal és látjuk más-
részt az anyagok hitványságainak ügyes leplezését, 
ma kétszeresen vágyakozunk olyan bútorok és hasz-
nálati tárgyak után, amelyeken nincs repedés, ergo 
nincs szükség felesleges díszítményfüzérekre sem. 
Egyszerű, repedésnélküli bútorok és koponyák, mikor 
jön el a ti időtök ? 

AVELENCEI CSILLÁR. Valamikor, még nem is 
olyan régen, a ragyogó szalonok nagyravágyá-

sának és csillogó gőgjének látható központja volt a 
velencei csillár. Kékes, zöldes és sárgás színei 
összevegyültek a színtelen üveg csillámló felületé-
vel és ezernyi remegő kristólyalakkal párosulva úgy 
trónolt a magasban, mint egy királyné, aki gyöngyös 
palástjóban fényeskedik. Azóta, hogy a háború 
kitört, a velencei, helyesebben muranoi, még helye-
sebben cseh üvegipar, a bárok gyermekei nem igen 
szaporodtak meg a világon. Az ügyetlen szoba-
lányok gondoskodtak róla, hogy előbb a fülbevalói, 
azután pedig a fejének koronája essen le a ragyogó 
királynéról. De most a muranoi gyár ismét jelent-
kezik — ezúttal azonban komolyabb lámpákkal és 
egyszerűbb eszközökkel. Ezek is üvegcsillárok, de 
négy- és hatkarú, arányaikban finom, egyebekben 
pedig dísztelen üveglámpák, amelyek inkább a 
flamand reneszánszgyertyatartók formáit veszik át, 
mint az olasz barokot. Különösen Capellin és Venini 
tervezései aratnak sikereket az olasz és külföldi 
kiállításokon. A lassan fejlődő és féllábbal még a 
mult stílusaiban élő modern olasz iparművészet 
jellegzetes képviselői az új muranoi üvegcsillárok. 

A NEGYVENEN INNENI ÉPÍTÉSZEK. A negyven 
évüket még be nem töltött építészek Bécsben 

szövetséget létesítettek, amely — mint ők mondják 
nem gazdasági vagy kari érdekek védelmére létesült, 
hanem érzületbeli közössége a rokongondolkozásúak-
nak. Legfőbb programmpontja tehát az lesz, hogy a 
közönségben kiállítások, felolvasások rendezésével 
visszhangot keltsen a modern építőtörekvések és 
lakáskérdések iránt. Szép és nemes cél, csak az 
teszi kissé zavarossá — és valljuk meg: gyanússá 
is —, hogy miért van ez korhatárhoz kötve és pláne 
felfelé. Azt még csak meg lehetne érteni, ha azt 
mondanák, hogy senki húszéves kora előtt helyet 
nem foglalhat az egyesületben, de hogy a tehet-
séget, az alkotókedvet, a propaganda-buzgalmat a 
negyvenéves korhatárral bezártnak tekintik, ez mégis 
csak kissé furcsán hangzik. Annál furcsábban, mert 
az új szövetség tagjaitól felvételi pályamunkát is 
kíván, amelyet egy szigorú zsűri ítélete alá bocsájt 
és ennek a zsűrinek csak három tagja van : Loos 
Adolf, Hoffmann József és Strnad Oszkár, a három 
legnevesebb modern bécsi építő. Három olyan úr, 
aki már mind túl van a negyvenen, aki tehát mind 
lehet igen híres ember, döntőbíró stb., stb., de úgy-
látszik, tag mégsem lehetne az új egyesületben. Az 
ötlet tehát, amely ilyen bécsiesen, ressen és fessen 
oldja meg a művészi alkotóképesség kérdését,minden-
esetre elég őrültségnek látszik, még pedig olyan őrült-
ségnek. amelyben — mint a zsűri mutatja — nincsen 
semmi rendszer. 

RÉGI VITRIN, MODERN ÜVEGSZEKRÉNY. Manap-
ság, amikor „a régi szép formák" után való 

sóvárgás még a legmodernebb gondolkozású ember 
lakásóban is vissza-visszatér, alig van valaminek 



] 
akkora becse, mint az „antik vitrin"-nek. Ha valódi, 
ha hamisítvény, de legalább egy ilyen régies vitrin-
nek okvetlenül helyet kell foglalnia a lakásban, még 
ha az egyébként szecessziós vonalvezetésű ebédlő, 
vagy keletindiai stílusú dohényzószoba is. Pedig 
éppen a használhatóság és célszerűség szempont-
jából mennyire más egy mai tervező kezéből kikerült 
üvegszekrény, mint egy történelmileg lebélyegzett 
vitrin. Az üvegszekrény csupa üveg, igen vékony és 
kevés fabordázat, a vitrin rendszerint sok fa és igen 
kevés üveg. Az üvegszekrényben sok és széles polc, 
a vitrinben kevés és keskeny. Az üvegszekrény hát-
tere finoman csiszolt, csillogó tükör, a vitriné töre-
dezett és vakolt tükördarabok. Az üvegszekrény 
alakja kellemes sokszög, mint valamely nagy üveg-
kalitkáé, a vitriné nehézkes hasáb, mint valami 
hajdani kirakat. A modern üvegszekrényben ezért 
csillog a sok belerakott porcellán, kristályos fényben 
remeg az üvegedény, pirosan, kéken muzsikálnak 
a tarka poharak és zománcos tárgyak, a vitrinben 
pedig a tompa félhomályban szendereg a sok 
egymásra halmozott ódon tárgy. A régi vitrin a 
régimódi emberek kissé félénk zárkózottságával tartja 
magától távol a látogatót, a modern üvegszekrény 
pedig csupa nyiltszívűség, elegancia, vidámság, mint 
a fiatal és jókedvű háziasszony. 

A MŰVÉSZETI HELYEK MEGSZENTSÉGTELENÍ-
TÉSE. Schmitz Oszkár, a német esztétikusok 

egyik legkiválóbbja, ezen a címen egy szellemes és 
mindvégig igaz kis eszmefuttatást írt arról, hogy 
mennyire kiforgatják, profonizálják és tűrhetetlenné 
teszik a világ mindenféle turistái a csöndesen el-
mélyedő műélvezők számára Európának minden 
olyan zugát, melyben művészet van. Schmitz a nyáron 
Olaszországban szemlélte a palazzok és templomok 
kincseit, azaz csak szemlélte volna, ha a nap,a hajnal 
és az alkonyat minden órájában angol, amerikai és 
nemzetközi népvándorlási hullámok nem zavarták 
volna csöndes eszmélkedésében. Schmitz tehát el-
határozta, hogy egy javaslatot terjeszt a legközelebbi 
művészettörténeti kongresszus elé mindazoknak érde-
kében, akik hozzá hasonló felháborodással látják a 
műemlékek és múzeumok körül lezajló tömegmozgal-
makat. Ez a javaslat mindenekelőtt különbséget tesz 
hivatásos és hozzá nem értő vezetők közt. Arra ille-
tékes egyéneknek — ilyenek elsősorban a tanítással 
foglalkozók — engedjék meg, hogy az összes ily 
helyeket reggel 8—9 órakor ők és a kíséretükben 
levők díjtalanul megszemlélhessék. 9—11 óráig ám 
jöhetnek a „vadak". Vezetők és nyájak. De ezeknek 
azután meglehetős magas belépődíjakat kell szabni. 
11 óra után egészen 1 óráig tilos legyen minden 
hangos szó. Ez az idő legyen a kutatóké és az el-
merülőké. Ha nem is azzal a szigorú hallgatási 
kötelezettséggel, melyet a könyvtárak kívánnak meg, 
de mindenesetre igen halk eszmecserével. Ha vala-
mennyi ország múzeum- és műemlékigazgatói ezt 
az eszmét magukévá tennék, akkor — Schmitz 
szerint — végre meg volna szervezve a „nemzet-
közi műélvezés" is. Eddigelé tudniillik csak az ellen-
tábor dolgozik pompás szervezettel. 

A KÜLÖNLEGESSÉG. Amerika, tudjuk, hogy az az 
ország, mely tökéletesen az újkori fejlődés tempó-

jára van beállítva. Itt nem él a modern sportszerűen 
aktív embertípus mellett a biedermeierszabású em-
ber, mai idők mellett a félmúlt. Ennélfogva min-
denki azt hihetné róla, hogy ez a „kollektív akarat" 

igazi termőföldje s csupa típusbútor nő ki belőle. 
Pedig ennek pontosan az ellenkezője igaz. Az ame-
rikai nő egyre többet sóhajtoz „különleges holmi"-k 
után, ezért faggatja a kereskedőt, a lakásberende-
zőt, olyasmit keres, kutat, ami „nincs mindenkinek", 
hanem csakis az ő különleges igényeihez van 
szabva. Ezért van aztán, hogy az amerikai gyáro-
sok gőzerővel dolgoznak különlegességekelőállításán. 
Újdonságokon, lakásberendezési tárgyakon, ezeknek 
színben, formában eltérő változatain törik a fejüket, 
hogy vevőik egészen különleges óhajait kielégíthes-
sék. Mi ebből a tanulság ? Hogy akármennyire az 
egyöntetűség, a típusszerűség irányában tör is egy 
óriási földterület fejlődésvonala, az egységes irány-
ból való eltéréseket mégis mindig elegánsaknak és 
kívánatosaknak fogják tartani azok, akik vágyuk vagy 
ízlésük következtében kikívánkoznak a tömegből. 

PARFÜMCSOMAGOLÁSOK. Most, hogy a behoza-
tali korlátok megszűntek és a fényűzés minden-

féle raffinélt és megvesztegető árúcikke szabadon 
ömlik be az országba, a francia kozmetikai gyárak 
is ontják errefelé a tíz év óta szinte teljesen hiányzó 
szépítő és illatosító szereiket. Sokszézféle eredeti 
csomagolásban látjuk viszont azokat a Coty-, 
Houbigan- és egyéb parfümöket, arcfestékeket és 
szappanokat, amelyek egy-egy márkának a világhír 
mellé számláihatatlan milliárdokat juttatnak. S így 
e ragyogó marsban, ahogy a színes és irizáló üve-
gek, a brokátcsillogású papirosok, az aranytól égő, 
vagy lilába vesző dobozok, a sokféle tükrös, zomán-
cos nécessairek egymás mellett sorakoznak, mint 
a francia piperegyárak apró kis csatársorai a barbár 
keleten, csak így látszik, hogy milyen nagy varázs-
ereje van a csomagolásnak. Nemcsak a díszpapi-
roknak, a cartonnage-munkának, a fémdobozoknak 
és a tégelyek égetésének, de az üveggyártásnak is 
kifejlődött egy luxusválfaja a francia parfüméria 
mellett, mely a formák hallatlan gazdagságéval 
dolgozik. S különös figyelmet fordít a francia parfüm-
ipar a grafikára. Vignettáik színes ornamentikája 
nem mindig kifogástalan. De a betűvetés, a tisztén 
rajzolt és élesen vágott kontúrok, a rézbe maratott 
és a legfinomabb árnyékvonalakat is kifejező cím-
kék különös gyönyörűségei a szemnek. Talán nem 
is nagy alkotók ezek az illatszer szolgálatában álló 
grafikusok. De finom ízlésük, nemes kultúrájuk van. 
Az ülteti a kék vért művészi vénájukba. 

"WIGELAND. Szűkebb hazájában, Svédországban 
* már régen ismert név Vigeland Emanuelé. De 

Európa délibb részeiben csak most kezd ismertté 
válni, amikor üvegképei egymásután jelennek meg 
kiállításokon és a művészeti folyóiratok hasábjain. 
Archaikus művészete telítve van a skandináv néphit 
naiv egyszerűségével. Alakjainak és technikájának 
ódonságában románkori székesegyházak nagyvonalú 
és színek tüzében égő üvegfestményeire ismerünk. 
Vigeland, aki szinte át és át van itatva e szakrális 
művészet középkori formáival, főleg a trondhejmi 
székesegyház száméra festett üvegablakokkal és a 
christianiai múzeum számára készült ablakaival 
biztosított magának nagy nevet hazája művészet-
történetében. Űgy látszik, mintha az északi kultúrá-
ban, melyek a vallásos áhítat színes forrásait jobban 
megbecsülik, mint a déliek, új és új reprezentánsai 
támadnának az üvegfestésnek, e nálunk lassan el-
sorvadó iparművészeti ágnak. 


