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KUKORICZA JANCSI A SÖRÖZŐBEN. Azt hisszük, 
t. olvasóink is helybenhagyják, ha azt állítjuk, 

hogy a fővárosi nagyvendéglőink között alig akad 
olyan, melynek a berendezése kielégítené a művészi 
igényeket. Vannak ugyan elegáns éttermeink, de ez 
az előkelőség rendszerint bizonyos unalmas, semmit-
mondó, sablonos, hűvös ürességgel jár. Akik a bécsi 
és a drezdai Rathauskeller, a berlini Rheingold, a kölni 
Auerbachkeller csarnokaiban és még a többi művé-
sziesen megoldott német vendéglőkben megfordultak, 
bizonyára szívesen emlékeznek vissza az ott szerzett 
kellemes benyomásokra és művészi élvezetre. Étkező-
helyiségeink átlagának sivárságát végre megbontja 
az Egyetem-utca 5. szám alatti Erzsébet-szállóval 
kapcsolatos sörözőpince,*melynek tulajdonosa,Szabó 
Imre példás áldozatkészséggel rendeztette be a szeré-
nyen sörözőnek elnevezett kedves étkezőhelyiségét. 
Hoepfner Guidó és Györgyi Géza építészek tervei 
nyomán készült a komor, régi borpincének átalakítása, 
berendezése, Sándor Béla ecsetjét dicséri pedig 
Petőfi halhatatlan János vitézének jelenetét ábrázoló 
s az egyik terem fülkéit díszítő tizenkét kép. E képek-
ről ugyancsak tizenkét lapból álló levelezőlapsorozat 
került forgalomba s örülünk, hogy a jelen füzetünk 
mellékleteként egy ilyen lappal kedveskedhetünk 
t. olvasóinknak. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI CSEMPE-KÁLYHÁK. 

Néhány éve már, hogy néhány lelkes hódmező-
vásárhelyi művészember szülővárosában agyag-
ipari műhelyt alapított. Sok fáradságos kísérlet után 
végre bemutatták készítményeiket Budapesten az 
Iparművészeti Múzeumban, majd a Képzőművészeti 
Társulat kiállításain s emellett állandóan szerepelnek 
az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat kiállításain 
is. A műértő közönség meleg rokonszenvvel és tet-
széssel fogadta ennek a színmagyar műhelynek 
artisztikus hatású díszes cserepeit és ebből az el-
ismerésből újabb ösztönzést merített,a derék művész-
csapat üzemkörének szélesbítésére. Ujabban a díszes 
cserépedények mellett tetszetős, magyaros jellegű 
csempekályhákat készítenek, amelyekből két típust 
e füzetünkben mutatunk be. 

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk legutóbbi szómának 
98. oldalán közöltük a Társulat jubiláris kiállítása 
alkalmával a keresk. miniszter iparművészeti érmével 
kitüntetett kiállítók névsorát. E névsorból kimaradt 
Mayhen Ferenc asztalosmester neve, ki a Lakatos 
Artúr terve nyomón nemes ízléssel készült díszes 
szalonberendezéseért kapta a szép kitüntetést. 

UJ KERÁMIA. Néhány igen finom edény, apró 
grés-szobrocska került a kezünkbe nemrégiben: 

a Zsolnay-gyár új modelljei, mellyel a kerámia 
barátait lepte meg ez a kitűnő gyér. Markup, Lux és 
Zsolnay-Mattyasovszky kisplasztikái modelljei után 
égették agyagba e szobrocskákat, amelyeknek nem-
csak kecses, teljesen anyagszerű elgondolása, hanem 
igen finom máza is a tervezők és a gyér szerető 

* Újabban a Ferenciek-bazár jában levő vendéglő átalakí tását is 
művésziesen végezték. A szerk. 

gondosságénak bizonysága. Mindez talán csak egy 
lépés a Zsolnay-gyér megújhodó tevékenységéhez, 
mely fiatal vezetőinek kegyeletes feladataiból fakad. 
Kivóltképen most lehet erre számítani, amikor szerte 
a világon egy új kerámiai reneszánsz van kifejlődés-
ben. Ha csak a szomszédos Bécsbe tekintünk is, 
ott is a változatos és ötletes példák ezreivel talál-
kozunk a különböző műhelyek agyagégető kemencéi 
körül. Nemcsak vitrinbevaló tárgyak, hanem egész 
a monumentálisig fokozott használati tárgyak is 
kerülnek ki ezekből az iparművészeti telepekből. 
Gyertyatartók, edények, vázák, szökőkutak s a kerti 
architektúrának mindenféle díszei egész az élet-
nagyságú szobrokig — a színes kerámia ezernyi 
ötletességét tárják fel. Általában ezt az új porcellán-
és agyagmunka-irányt a bárok formagazdagsága, 
a színek és csillogó felülethatások festőisége teszi 
pompázatossá. Könnyű megjósolni, hogy a leg-
közelebbi építészeti fellendülés is nagyon széles 
teret fog adni a polychrom épületkerámiának és 
így egy régi, nemes iparnak közeli feltámadásával 
kell számolniok azoknak a művészeknek, akik az 
égetésre szánt agyag szépségei iránt fogékonyak. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRGYSORSJÁTÉK második 
és utolsó húzósát június hó 19-én tartották meg 

a kirendelt hatósági közegek közreműködésével. 
A következő nyereményeket, illetőleg sorsjegyeket 
sorsolták ki: 

1 drb automobilt C 95766. 
1 „ hálószobaberendezést C 27639. 
1 „ motorkerékpárt D 76055. 
1 „ porcellánkészletet D 16226. 
1 — 1 drb iparművészeti tárgyat á 5 millió korona : 

C 99288 és D 41577. 
26 drb lakberendezési tárgyat á 2 millió korona : 

A. B. C, D sor. 28265, 84229, 77576, 24592, 48903, 
75260, A és D sor. 31368. 

5 drb varrógépet: A, B, C, D sor. 59008 és A 
sor. 56572. 

23 drb iparművészeti tárgyat á 1 millió korona: 
A, B, C, D sor. 40526, 63774, 57886, 13236, 41002 
és A, B, D sor. 72519. 

20 drb lakásberendezési tárgyat á 500.000 korona: 
A, B, C, D sor. 88010, 11520, 78622, 36013, 46279. 

A kisorsolt nyerőszámokat a napilapok június hó 
21-én közölték s a sorsjáték intézősége a közléstől 
számított szabályszerű hat hét folyamán jelentkező 
nyerőknek kiszolgáltatta a nekik jutott nyereményeket. 
Sajnos, a sorsjátékhoz fűzött remények a kedve-
zőtlen közgazdasági viszonyok és az egyéb sorsjegy-
vállalkozások erős versenye miatt nem valósultak 
meg, úgyhogy az Iparművészeti Társulatnak a 
sorsjátékból haszna nincs. 

KÉT MŰVÉSZI SZOBABERENDEZÉST mutatott be 

a kézműipari kiállításon Erhardt Ernő oki. építő-
iparművész, aki eddig több jól sikerült boltberende-
zéssel vonta magóra az iparművészet iróntérdeklődők 
figyelmét. Egészen egyéni stílusú ebédlőt állított ki, 
feketére pácolt, csiszolt lakkozású jávorfából. A bútoro-
kat részben antikizált aranyozással borított, részben 
színezett faragványokkal díszítette és színezett áttört 
művű (á jour-) faragványokat alkalmazott ő a bútorok 
üveglapjainak élénkítésére. A másik intérieurje háló-
szoba, melynek megtervezésénél szabadon alkalmazta 
a francia barok-korabeli bútorok díszítő motívumait. 
Ezeken a halványzöldes színű, csiszolt lakkozású 
bútorokon is felcsillan a díszítmények diszkrét ara-



r nyozása. Megjegyezzük még, hogy a két szobaberende-
zés asztalosmunkái Varga Lajos és Fia jónevű műhe-
lyében készültek, a tervek helyes megértésével meg-
csinált faragványos díszítések pedig Katona István 
aranykoszorús mester jeles szakavatottségét dicsérik. 
E füzetünkben néhány részletet közülünk a tehetséges, 
finom ízlésű és komoly törekvésű fiatal iparművé-
szünk ez újabb munkáiból, melyekkel méltán föl-
keltette a kézműipari kiállítás kényesebb ízlésű 
látogatóinak érdeklődését. 

BÚTORSZÖVETEK. Ha valaki a mai kor ipar-
művészetének mérlegét el fogja készíteni, egy 

ponton bizonyosan föléje fogja helyezni a mai idő-
ket a régieknek s ez a bútorszövetek színbeli gaz-
dagságát illeti. Mert még nem igen volt olyan kor-
szak, melynek a festékek s anyagok oly változatos 
skálája állt rendelkezésére, mint a mai idők textil-
iparának. Sajátságos módon ebben a tekintetben 
ma is nem a német vagy angol iparművészet, hanem 
a francia vezet, ami arra vall, hogy a bútorszövet 
tervezéséhez megkívánt könnyedség, színöröm és 
technikai ismeret az ő tervezőikben van meg leg-
inkább. A párisiak tavalyi iparművészeti kiállításu-
kon e részben igen sok elragadtatást nyújtottak a 
szemnek s a könnyű és olcsó nyomott vásznaktól 
egészen a drága átszövött brokátokig minden rendű 
és árú bútorkelméjük a derűs, mosolygó lakás kép-
zetét keltette fel. Legjobb iparművészeik: Follot, 
Jourdain, Süe et Mare, Quénioux s mások a modern 
mustrák és motívumok hallatlan ötlettárát hintik szét 
ez anyagokon. A középkori heraldikus állatoktól az 
expresszionista tennisjezőkig mindenféle korok, né-
pek és erkölcsök visszatükröződnek rajtuk. De leg-
szebbek mégis a színharmóniák meglepetései. Két-
ségtelen azonban, hogy mindez a gazdagság nem 
bontakozhatna ki az iparművészek kezén, ha nagy 
és kitűnően vezetett textilgyárak (Bianchini, Cornille 
Fréres, Chatel, Tassinari) főnökeiban nem volna meg 
a művészekkel szemben való bőkezűség és rokon-
szenv. Elszomorító ezzel szemben azt lótni, hogy a 
magyar textilgyárak, amelyek újabban szintén némi 
kísérletfélét tesznek bútorszövetgyártásra, micsoda 
szánalmas olcsójánoskodással terveztetik ezeknek 
mustráit, olyan „rajzolók" ízlésére bízva ezt a 
munkát, akiknek még az elplagizálandó mű meg-
választására sincs meg a kellő érzékük. 

AZ EGYES BÚTOR. Semmitől sem idegenkedik 
úgy manapság a magyar bútorvásárló, mint attól, 

hogy esetleg egy-egy darab jó bútorral egészítse ki 
lakósát. Ennek alapvető oka a konzervativizmus, 
az a körülmény, hogy mi úgyszólván mindnyájan 
a komplett szobaberendezés kissé szigorúan értel-
mezett rendszerébe születtünk bele. Ezt szolgálják 
nevelésükkel az antik lakószobák s ez volt a parancs-
szava a modern angol lakásberendezésnek is. Pedig 
ma már nagyon eltávolodtunk ettől. A mai lakástól 
sokkal inkább színt, derűt, vidámságot s mozgal-
masságot kívánunk meg, mintsem hangulati egységet, 
lezárt komolyságot. Külföldön s kivált a németeknél, 
osztrákoknál az iparművészetnek nagy segítségére 
van az egyes bútorok rendelője s vásárlója. Akinek 
egy szép teásasztal, vagy egy jó likőrfelszolgáló, 
egy kellemes verandakanapé, kényelmes karosszék, 
virágtartóóllvány, konzol vagy tükör kell, nem várja 
meg, míg „új berendezést" csináltat s nem ragasz-
kodik ahhoz sem, hogy ezt okvetlenül már meglevő 
ebédlőjéhez igazítsák. Nem, az ilyen bútoroknak 
éppen önmagukban, kecses egyszerűségükben, precíz 

technikai készségükben van az erejük. Semmi baj 
sincs abból, hogyha például egy akármilyen modern 
ebédlőben valamelyik sarokban egy jó, komoly-
formájú tölgyfából való tálalóasztalka vagy egy indus 
formájú virágtartóóllvány húzódik meg s ha egy 
paliszander-varróasztalka kerül az ablak alá, a 
stílusban elütő szobában. Az egyes bútor egy kicsit 
az időt, a korhangulatot jelképezi, azt a felfogást, 
hogy az egyéniségnek nem muszáj okvetlen kerékbe-
törnie önmagát, hogy megalkudva helyet kapjon a 
családban, a környezetében. 

KONYHABERENDEZÉSEK. EGY NÉMET ASSZONY IGEN 

megszívlelni való dolgokat ír arról, milyennek kell 
lennie a jó konyhaberendezésnek. Hogy a konyha 
világos legyen s fényét a dolgozó nő elölről vagy 
oldalt kapja, talón nem is kell külön hangsúlyozni. 
Hogy az edénymosogatónak ott kell lennie minden 
konyhában a baloldalon, az is sokat hangoztatott 
kívánság. A konyha nem szükségképen nagy, mint 
nagyanyáink idején volt, bár olyan játékosan kicsi 
sem lehet, amilyen az amerikai asszony konyhája. 
Ha 3X3V2 méteres, akkor körülbelül megfelel a mi 
szükségleteinknek. Hogy a falak lemoshatóak legye-
nek (olajfestékkel bevonva) s az ajtók profilnélküliek, 
simák, az is magától értetődik. Téves azonban az az 
európai szokás, hogy a konyhát hideg terrazzo s 
cementbevonással padlózzák, holott ennél egész-
ségesebb és ép oly tiszta a linóleummal bevont 
fapadozat. A konyhaszekrények tekintetében is a 
praktikusabb amerikaiaktól kellene példát vennünk. 
Az ő szekrényeik három részből állanak s akár egy-
másra rakhatók, akár külön is alkalmazhatók a 
részek. így például egyik rész a fazékok, másik a 
tányérok tartására szolgálhat, az első a tűzhely, a 
második az öblítő közelében, a harmadik, a közép-
rész a konyhaasztal mellé kerülhet, mert ebben 
vannak a főzés egyéb szükségletei elhelyezve. Egy 
konyhában sem volna szabad egy evőfülkének 
hiányoznia, amelyben a háztartási alkalmazott ét-
kezik, de határozott ellensége a német írónő a 
„lakókonyhának", ennek a főleg kislakásos épít-
kezésnél annyira divatos konyhának, mert szerinte 
az az asszony, aki maga főz, ha konyhai teendőivel 
készen van, egy percre sem akar a konyha atmosz-
férájában élni s tiszta, jólevegőjű szobába vágyódik. 

MODERN KÖNYVKÖTÖ-DÍSZÍTMÉNYEK. Mint A 

könyvipar egész területén, úgy a modern kötött 
könyvön is észrevehető az az ízlésbeli haladós, mely 
az utóbbi évtizedekben mór nemcsak a kézműves-
úton nyert tárgyakat, hanem a gépipari úton nyert 
tömegcikket is előnyösen kiemeli. A külföldi, sőt 
gyakran a magyar könyvek kiadói is ma már a 
kötött s gépileg előállított fedélnek is megadják a 
művészi bélyegét. A könyvfedél díszítésének manap-
ság általában három módja van elterjedve. Egyik 
módja a keretezés, a középrészen lévő szövegnek 
kiemelésére. Mósik a hálószerű kezelése a könyv-
fedélnek, mely mintegy a díszítmények hálófonadéká-
val fedi be a fedelet. A harmadik módja a szimbolikus 
díszítőeljérás, mely a könyvfedél mögött lévő eszme-
világnak alakjait vetíti a könyv felszínére. Az annyira 
divatos diagonális osztás, kockás mezőkre tagolása 
a könyvtéblának, a hálósrendszerbe tartozik. Az 
expresszionizmus díszítőnyelve, mely sokféle formá-
ban jelentkezett a német s francia kötött könyveken, 
nem igen tudott gyökeret verni, ami talán a technikai 
eszközök s az anyag által megszabott feltételek gátló 
körülményei miatt van így. A mai könyvkötőművészet-
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ben az egyéni ízlés és formakészség — mivel a 
bélyegzők és szerszámok itt nem korlátozzák — 
leginkább a pergamentkötés felületén érvényesülhet 
kézi színezés formájában. Azok a rendkívüli könyv-
szeretettel és színfogékonysággal készülő amatőr-
kötések, melyek egy-egy igazén jeles könyvkötő 
egyéniségét is érvényesülni engedik, rendszerint a 
pergament figurális és betűdíszein ét szólaltatják 
meg a mestert. Itt emelkedik a könyvkötő egyenlő 
értékű társává a hajdani kézműveseknek és könyv-
nyomtatóknak. 

p a l y a z a t o k 
T ÉGIPOSTA-BÉLYEGEK TERVRAJZAIRA hirdet 

pályázatot a kereskedelemügyi miniszter. I. pálya-
díj 4 millió, II. díj 3 millió korona. A pályaműveket 
október hó 15-ig kell beküldeni a postavezér-
igazgatóság III. ügyosztályába (I., Krisztina-körűt 12. 
III. 334), ahol a pályázat részletes feltételei is meg-
tudhatók. 

A MAGYAR CEMENTGYÁROSOK ÉS MÉSZ-
ÉGETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE az Orsz. 

Magyar Iparművészeti Társulat közvetítésével hirdetett 
plakátpályázat 6 milliós elsődíjat az illetékes bíráló-
bizottság Haranghy Jenő, a második 4 milliós díjat 
pedig Moldovány Béla pólyaművének Ítélte oda. 

AZ EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS PLAKÁT-
PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE. Az Egyház-

művészeti Kiállítás végrehajtóbizottságából alakított 
zsűri Kertész K. Róbert államtitkár és Zsembery 
István dr- nyugalmazott főispán elnöklésével a ki-
állítás plakátjára hirdetett pályázat első díját Végh 
Gusztáv: „Szerzetes" című plakátjának, a második 
díjat Tary Lajos: „Lélekmérő Szent Mihály" című 
plakátjának és a harmadik díjat Biczó András: 
„Szerzetes" című plakátjának ítélte oda. Plakát cél-
jainak nem felel meg, de kitűnő grafikai megoldása 
és artisztikus hatása miatt a végrehajtóbizottsóg 
megvásárolta Buday Istvánnak plakátját, melyet az 
Egyházművészeti Kiállítás katalógusának címlapján 
óhajt reprodukálni. Végül megvételre ajánlotta a 
bizottság Matskássy Gyula „Szent László" című 
plakátját. 

k i a l l i t a s o k 
ÍRÁSMÚVÉSZETI KIÁLLÍTÁS nyílt meg az Ipar-
* művészeti Múzeumban, mely magában foglalja 
az ez év tavaszán Bécsben Larisch professzor tisztele-
tére rendezett nemzetközi írásművészeti kiállítás 
magyar anyagát. Oklevelek, díszfeliratok, iniciálék, 
könyvtáblák, monogramok, exlibrisek stb. sok szép 
példánya igazolja a magyar grafikusművészet fejlett-
ségét, művelőinek készségét és jeles tehetségét. 
Végh Gusztáv, Haranghy Jenő, Helbing Ferenc, 
Kovács Erzsébet, Falus Elek, Tötössy Edith, Kner 
Erzsébet, Jaschik Álmos és tanítványainak, vala-
mint az Iparművészeti Iskola grafikai osztályának 
munkáit igaz gyönyörűséggel nézhetik az írás-
művészet barátai. 

SPORTKIÁLLÍTÁS töltötte be a nyári hónapokban 
a Nemzeti Múzeum hat termét. Az ügyesen el-

rendezett kiállítás jórészét a sokféle sportegyesület 
versenydíjai foglalták el, ú.m.: serlegek, bronzszobrok, 
plakettek, vázák, dohányzó- és írókészletek, ezüst-
koszorúk, dísztólak, szivar- és cigarettatárcák stb.-k. 
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a temérdek 
drága holmi közt alig akadt a jogos művészi igé-
nyeket kielégítő egy-két tárgy. Eltekintve néhány el-
enyészően csekély kivételtől, a kiállított tárgyak szokvá-
nyos gyári munkák voltak. Ha ezekből a kiállított tár-
gyak jó részéből kellene következtetnünk az emléktár-
gyak adományozóinak művészi érzékére és jóízlésére, 
általában pedig a magyar művészi kultúrára, akkor 
bizony igen lesújtó volna az ítélet. Pedig azon a 
pénzen, amit az állam, a városok, sportegyesületek 
és egyes sportbarátok ezekre áldoztak, maradandó 
becsű, igazán jó és szép dísztárgyakat szerezhettek 
volna be, ha nem — mint nálunk szokásos — az 
utolsó napon a legközelebbi díszmű- vagy ezüstárú-
kereskedésben szerzik be szükségleteiket. Ötvös-
művészetünk a háború óta a legsúlyosabb válságba 
jutott. Nincs megrendelő, nincs kereslet, úgyhogy 
eddig már több jelesképzettségű fiatal ötvös kény-
telen volt pályát változtatni, vagy külföldön keresni 
boldogulást, mert itthon a végsőkig lefokozott igé-
nyek mellett sem tudott megélni. Az Orsz. Magyar 
Iparművészeti Társulat már többször figyelmeztette 
a hazai sportegyesületek vezetőit, hogy változtassák 
meg a díjak beszerzésénél eddig követett rendszert 
s hassanak oda, hogy derék tervezőművészeinknél, 
illetve ötvös- és bronzöntőmestereinknél és egyéb 
szakképzett iparművészeinknél idejekorán rendeljék 
meg a kívánt emléktárgyakat. A Társulat egyben fel-
ajánlotta teljes önzetlen közbenjárását ilyen munkák 
kiadásánál. Sajnos, ennek a kérésnek foganatja 
alig volt. Pedig sok-sok százmillió jutna a pártolásra 
annyira érdemes és annyira rászorult iparművé-
szeknek, ha az illetékes körök megszívlelnék a Tár-
sulat kérését. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az itt 
elmondottakat s reméljük, hogy ott, ahol arra alkalom 
nyílik, szívesen és hathatósan felemelik a szavukat 
küzködő iparművészetünk érdekében. 

AZ ÚJKORI ÉPÍTŐMŰVÉSZET BEMUTATÁSA. 
Érdekes s a maga nemében újszerű lesz az a 

kiállítás, melyet Stuttgart városa rendez a jövő nyáron. 
Az ottani községtanács nagy szociális építkezést 
folytat a legkülönbözőbb bérháztípusokkal s kis-
lakásos házakkal. Ezeknek a házaknak építésénél 
sorra kerülnek az összes újfajta technikák, építő-
anyagok és a legkülönbözőbb háztípusok. E házak 
jórésze a jövő nyárra készen lesz s ezeknek a terü-
letén fog a kiállítás lezajlani. Egy berlini építészt, 
Mies von der Rohe-t bízták meg a tervek elkészíté-
sével, de természetesen őkívüle még, egész csomó 
építész fog általa tervezett házakkal szerepelni. 
A kiállítás eszméje egyébként a német Werkbund 
ötlete volt, mely a kiállítási házakban az olcsó, 
egészséges lakás berendezésére is fog jó bútorokat, 
tapétákat, szöveteket s padlóburkolatokat bemutatni. 
ELHALASZTOTT KIÁLLÍTÁS. A kiállításokra épp-
•I—1 úgy, mint a vásárokra, rossz idő jár Németország-
ban. Egyiket a másik után halasztják el „technikai 
okokból". így halasztották el az ezen év nyarára 
tervezett esseni kiállítást is, mely a „Fény és szín" 
címet kapta s amelyet 1927-ben fognak megvalósí-
tani. Ez a kiállítás tudvalevőleg a színek és a fény 
összes ipari alkalmazásainak területét fogja felölelni. 
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