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\ MAGYAR HÉT KIRAKATAI. Budapest ki-

rakatni űvészete még mindig gyermekcipők-
ben jár. A világítótechnika, az égi írás, a neon-
csövek és a higanygőzben izzó színek — mindez 
mérföldekkel jár előtte ízlés szempontjából is ki-
rakataink installációjának. Az utolsó két-három 
év alatt semmit vagy csak alig valamit javult ebben 
a tekintetben a helyzet. A pesti kirakatversenyben 
még ma is inkább a trükkök kelnek birokra, mint-
sem az anyagok szolid, linóm feltálalása. A kopogó 
ember, a vigyorgó fej, a hájból készült eímer, az 
úgynevezett attrappok, amik a kirakatban úgy 
hatnak, mint a villa kertjében a cserépből való 
szakállas kis törpék. Inkább utálatot ébresztve, 
mint vásárlásra hangolva. Ez részben onnan van, 
mert a magyar kereskedelemnek az eleganciáról, 
a színről, az arányokról, a harmóniákról még 
mindig kissé ködösek a fogalmai. Azt például még 
becsületszóra sem hiszi el, hogy egy aranyozott 
rokokó asztal, amely a szobában egész jól hozzá-
ülik az ülőbútorokhoz, a férfiingek számára készült 
kis boltkirakatban ijesztően megdagad. Szintúgy 
a háttérben álló japán váza és egyéb a lakásból 
idetévedt panoptikumi csodák is. Ha én azt monda-
nám a belvárosi kereskedők egyébként igen derék 
egyesületében, hogy a kirakatukba minél kevesebb 
árut tegyenek, csak a legjobbat, a legszebbet, szín-
harmóniák szerint összehangolva, akkor engem 
ezért a kijelentésért megkótyagosodott dadaistának 
neveznének. S alkalmasint azt vetnék ez ellen, 
hogy a kirakatnak az a célja, hogy a benti »vég-
kiárusítást« jelképezze. Akkor »hoz« igazán vevőt, 
ha az árucsomagok, a kifordult belíí cipők, az 
egymásra dobált gallértucatok messze feltűnő piros 
cédulák áthúzott számaival jelzik, hogy odabent 
»ocassio« van barátságos meleg szobában. Ilyen 
lévén a pesti kirakatok nagy többsége, semmikép 
sem csodálatos, ha a kirakatrendezőknek nagy 
belső csatákat kell vívniok a munkaadóikkal. Pedig 
világot látott, szakmájukban ügyes és művelt ter-
vezők is vannak közöttük. Olyanok, akik tudják, 
hogy a kirakatot szerkezetileg kell felépíteni, tér-
ségét, mint egy íinom kis színpadét, kialakítani s 
a bevonó-anyag, a világítás, az áru színével hangula-
tossá tenni. Hogy ebben kép, plakát vagy fclirat-
graíika kevés, de feltűnő alkalmazása csak segít-
ségükre, van azt is tudják. De mitévők legyenek 
a boltossal, aki bálaszám hordja oda a harisnyá-
kat ? S mit kezdjenek a közönséggel, mely jobban 
megcsodálja még ma is a kirakatba dugott szopós 
malacot, amint szopik, minden párizsi viasz-man-
nequinnél ? így nézve a dolgokat, a Magyar Hét 
kirakatversenyének sikertelenségéért sem lehet ezek 
tervezőit okolni. Mert bizony csak szegényesen, na-
gyon-nagyon vontatottan szólalt itt meg a vágy, 
hogy egy nagy, egyetemes magyar propaganda üte-
mébe a saját kis hangszerükkel belejátszanak. 

A legtöbb bolt beérte a jellegzetes Magyar Hét-plakát 
kifüggesztésével, holmi jelzőtáblácskákkal s zász-
lócskákkal, ahelyett, hogy a mi nagyszerű színeink 
forró kiáltását, díszítőnyelvünk gazdag szótárát 
belevitte volna a koncertbe. De ez természetes is. 
Ott, ahol a kereskedő-főnök nem fukarkodik az 
anyagiakkal s hivatásos tervező kezére bízza okos 
számvetéssel a kirakatrendezést, efféle fonákságo-
kat el is kerülnek. De hány ilyen boltos van. Ebben 
az egész Magyar Hét-mozgalomban alig két-három 
olyan bolttal találkoztunk, melyben ízlés, ötlet és 
anyagérvényesülés szerencsésen egyesültek. S most 
is, mint mindig ugyanaz a két-három üzlet. A Har-
mincad-utca és Bécsi-utca sarkán a nagy selyem-
áruház minden kirakata más és más szín tónusait 
variálta, persze csupa magyar terméken. A Blaha 
Lujza-téren levő nagy áruház nemcsak a mi heral-
dikus színeinket gyújtotta ki esténként apró izzók 
lámpásain, hanem kirakataiba is finom ritmust 
vitt. Mindegyiket egy-egy magyar gyár vagy üzem 
fényképe díszítette, egyforma keretben, egyenlő 
elhelyezéssel, nyugodt rendezőkézzel egyenlően 
osztva el termékeiket is a kirakatablakok mögött. 
És éppen ennek az áruháznak óriási »kirakat-
forgalma« bizonyítja minden ilyen héten, hogy a 
jó kirakattervező megbecsült munkája a leghatá-
sosabb bolti reklám. Am valamennyinél nagyobb 
feltűnést keltettek a Vörösmarty-tér egy ú j házá-
ban a legnagyobb magyar kartonnyomógyár hatal-
mas kirakatai. Tervezőjük neve ugyan egy szerény 
kis táblán húzódott meg a sarokban, de munkája 
kikívánkozik a feledésbe merülő aktualitások közül. 
F a r a g ó Ödön, akinek magyaros berendezései 
egy iparművészeti korszak sajátos ízlésének voltak 
szószólói, most sem tagadta meg akkori friss, 
magyaros érzésvilágát. Ez a két kirakat a ruralia 
hungarica pipacs- és búzavirág-hangulatának vilá-
gát lopta oda a nagyvárosi utcára. Finom, nyugat-
európaivá halkult magyar melódiák — kartonból, 
szőttesekből, tulipántos ládából kiáradva. Példaadó 
ereje volt ennek a kirakatnak. Mert túlhalmozott 
cikornyák helyett az anyagokat, a kedves pettyes 
és virágos holmikat helyezte oda a mélyített térbe, 
háttérnek pedig a magyar népművészet jelképeit 
választotta, ügyesen elosztva a kifeszített falakon. 
Sajnálni kellett, hogy a századeleji lakásberende-
zés e mestere egyre ritkábban jut ily tiszta magyar 
szellemű s modern feladatokhoz. De másrészt 
örülni lehetett annak, hogy a magyaros díszítő-
iránynak egyre halkabb hangjai még feltörnek 
időnként a feledésből. Már csak ezért is hálásaknak 
kell lennünk mindazoknak a névteleneknek, akik a 
Magyar Hetet megrendezték. Ezek közül elsősorban 
annak, aki az eszmét kipattantotta: R a d v á n y i 
Lászlónak. Az ő évtizedek óta ápolt gondolata mű-
vészeti és gazdasági eredményekkel kecsegtet. 

\ PÉCSI ZSOLNAY-gyár, mely alapítása óta, 
tehát majdnem évtizedeken át nem készített 

porcellánt, újabban művészi porcellántárgyakat is 
gyárt. Ezek első sorozatát az Orsz. M. Iparművé-
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szeti Társulat mutatta be az 1927. évi karácsonyi ki-
állításon, amelyen általános feltűnést keltett és osz-
tatlan elismerést aratott. A figurális és állatokat 
ábrázoló tárgyak mintáit elsőrangú művészekkel 
készítteti a gyárvezetőség és a szorosan vett ipar-
művészeti tárgyakat is kiválóan szakavatott mes-
terek tervezik és díszítik, úgyhogy ma már méltán 
versenyezhetnek a kopenhágai, a sévres-i és a meis-
seni gyárak készítményeivel. 

Ü I T T N E R LAJOS budapesti aranykoszorús ötvös-
mester méltó fia atyjának, a néhai, szintén 

aranykoszorús Bittner Antal mesternek. A közép-
kor és a renaissanee nagy mestereire emlékeztető 
áhítattal, elmélyedéssel és becsületes szakavatott-
sággal csinálja műhelyében a pompás egyházi kegy-
szereket, ünnepi serlegeket és a nemesfémművesség 
sokféle egyéb remekműveit. Egyik újabb alkotását, 
egy díszes szentségtartót ábrázolja e füzet egyik 
illusztrációja. 

TCIARANGHY JENŐT mint csodálatos képzelő-
erővel és szuverén rajztudással rendelkező 

igen tehetséges grafikust ismeri e folyóirat olvasó-
közönsége. E füzetünkben az üvegmozaik-művesség 
szakavatott tervezőjeként mutatjuk be a jeles mű-
vészt, aki feladatait e téren is, a technikai meg-
kötöttség ellenére, kész mesterként könnyen és 
kifogástalanul oldja meg. Az e füzetben közölt négy 
szemelvény esak kis töredéke egy harminc tervből 
álló színes sorozatnak, mely remélhetően már a 
közeljövőben kerül megvalósulásra úgy, hogy a 
színes üveget faiba, nedves vakolatba ágyazzák. 

SÍZIK NÓRA csak iparművészeti iskolai nö-
^ ^ vendék korában készült munkáival szerepelt 
eddig az Orsz. M. Iparművészeti Iskola kiállításain. 
Budapesti tanulmányai elvégzése után állami tanul-
mányi ösztöndíjjal Párizsba ment, ahol tovább 
tanult s most kétévi munkásságának eredményeit 
beszámoló-kiállításon mutatta be a francia közön-
ségnek. Kiállításának szép sikere volt és a párizsi 
lapok számos közleménye nagy elismeréssel emléke-
zik meg a tehetséges magyar iparművésznőről. 
Különösen a dekoratív és ősmagyar vonatkozású 
műveivel aratott tetszést, sőt egyik festményét, 
melyet a Magyar Iparművészet legközelebbi számá-
ban fogunk közölni, a Párizsi Magyar Egyesület 
elnöke megvette az épülő Magyar Ház számára. 

\ HÁZIASSZONY ÉS A RÁCIÓ. A kettő nem 
járt mindig együtt. A háziasszony valamikor 

sokkal többet érdeklődött a lét romantikus kérdései 
iránt, mintsem a valóság zord formái iránt. De az át-
alakuló világ, úgy látszik, őt is rákényszeríti az ösz-
tönök helyett a ráció, a józan ész útjaira. Ettől 
pedig csak egy lépés már az, ami a racionalizálás-
hoz vezet, a konyhának és a lakásnak üzemszerű 
kiépítéséhez. Hála a külföldi kiállításoknak és kissé 
talán a Magyar Iparművészet háború utáni tanítá-
sainak is, a magyar háziasszonyok kezdik a gazda-

ságos élet e követelményét átültetni az életbe. Most 
a Katholikus Háziasszonyok Egyesülete kezdett igen 
okos mozgalomba, melynek középpontjában az ú j 
háztartás propagálása áll. Előadók egész sora és 
a Technológiai Iparmúzeumban rendezett kiállítás 
szolgálja ezt a mozgalmat. Az előadásokon a gazda-
ságos berendezkedés, az ú j lakásépítés, a fűtés, világí-
tás, főzés, mosás egész technikai apparátusa bemuta-
tásra kerül. Sőt később annak is sorát ejtik, hogy 
a lakás otthonosságának s ízlésbeli föltételeinek 
összességét is elmondják arra hivatott előadók. De 
talán az élőszó erejénél is nagyobb sugallóhatás 
volt abban a kis kiállításban, mely mostanában 
zárult le a Technológián. Nagy cégek és fővárosi 
üzemek legmodernebb háztartási gépei működtek 
itt, szinte automatikus nyugalommal. A hivatalba 
járó, dolgozó s otthonát, tűzhelyét mégis meg-
becsülő asszony sok-sok értékes gondolatot kapott 
itt, az egyelőre szerény, de tanulságos kiállításon. 

\ VIRAGKULTUSZ FELKAROLÁSA érdeké-
ben lelkes röpiratot intézett a Magyar Asszo-

nyokhoz R á c z Lajos dr., a Tiszántúli Mezőgazda-
sági Kamara érdemes igazgatója. Miután az ország 
legfátlanabb vidékén, a Tiszántúlon, megszervezte 
a Faültetők Társaságát, melybe 3000 tagot tobor-
zott, és a fásítás terén minden várakozást felülmúló 
sikert ért el, most a virágkultusz fellendítésén fára-
dozik. Javaslatára a Kamara a tanyai, falusi és a 
városi házak kertjeire, illetve azok virággal való 
díszítésére versenyt hirdet és buzdításul számos 
díjat tűzött ki. Egyben felkérte a Kamara kerté-
szeti előadóját, hogy a tanácsért hozzáfordulóknak 
teljesen díjtalanul adja meg a kért szakszerű útba-
igazítást. A szegénysorsúakat pedig a Kamara ta-
vasszal virágmagvakkal látja el addig, amíg a kész-
let tart. A debreceni Kamarának okos és utánzásra-
méltó kezdését nemcsak a többi kamarának, hanem 
minden városnak és községnek figyelmébe ajánljuk. 

GYERMEKJÁTÉKOKAT készít kis fia számára 
szabad óráiban S z á n t ó Gergely, a jeles 

grafikus és éremművész. Ötletesség, egészséges hu-
mor és a meleg, gyengéd apai szeretet nyilvánul 
ezeken a tetszetős, artisztikus apróságokon, me-
lyek egyaránt szelíd örömök forrásai apának, aki 
csinálja, és gyermekének, aki játszik velük. Néhá-
nyat e számunkban mutatunk be képben. ;yj K < 

\ KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER KA-
ZETTAJA. Herrmann Miksa miniszter nem-

régiben lett hatvanéves, s ebből az alkalomból 
rendelték részére születésnapi ajándékul a minisz-
térium tisztviselői az e füzetünkben ábrázolt díszes 
kazettát. K ö v e s d y Géza tanár tervezte a 
fényezett diófából készült és intarziákkal és farag-
ványokkal díszített 60 cm hosszú és 44 cm széles 
kiválóan sikerült kazettát. Az intarziákat a buda-
pesti áll. felsőipariskola, a faragások pedig az 
újpesti áll. fa- és fémipari szakiskola műhelyében 
készültek. 
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Hormann Muthesius + : Fogadó- és leányszoba. Szemelvény Muthesius »l>ie schöne Wohnung« című művéből. Pliot. A. Hruck-
mann A.-(J. München. — Empfangs- und Töchterzimmer. Sálon et chambre de jeune fiilo. 
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l ín ino P.MUI : Télikert . Szemelvény Mntliesius »l)ie schöne \Volumn(j« cimű művéből. Pliot. F. Bruckmunn A.-G. München. 
— Wintergar ten . — Jarclln d'hiver. 
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'T̂ IRINGER FERENC kecskeméti aranykoszorús 
vasművesmester, felbuzdulva a legutóbbi kéz-

műipari kiállításon elért sikerein, újabb és újabb 
Iparművészeti remekműveket készít a nemes ková-
csoltvasmunkák kedvelői részére. E számunkban 
a nála megszokott gonddal készült falikaros lám-
páinak sorozatát mutat juk be, melyek K o v á c s 
Erzsébet, jeles iparművész-tanárunknak igen sike-
rült tervei nyomán készültek és az O. M. Ipar-
művészeti Társulat karácsonyi kiállításán láthatók. 

T'T JVARY IGNÁC EMLÉKEZETE. A M. Klr. Ipar-
művészeti Iskola kegyeletes Ünnepélyt rendezett 

november hó 23-án nemrégen elhunyt jeles taná-
rának, Űjváry Ignácunk emlékére. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, az Iparművészeti Múzeum é9 
az O. M. Iparművészeti Társulat képviselőinek, az 
elhúnyt özvegyének és fiának, valamint a M. Kir. 
Iparművészeti Iskola tanári testületének és ifjúsá-
gának jelenlétében L e s z k o v s z k y György tanár 
lendületes megemlékezést olvasott fel Űjváry Ignác-
ról, melyben méltatta az elhúnyt sikeres és érdemes 
művészi és tanári tevékenységét és jellemzően ecse-
telte rokonszenves egyéniségét. Az emlékbeszéd mély 
hatást váltóit ki a hallgatóságban. 

\ C S E R K É S Z S Z Ö V E T K E Z E T , a ma-
gyar cserkészmozgalom ú j felszerelési válla-

lata boltot nyitott a Hajnal-utcában. A napokban 
avatták fel a maga nemében igen eredeti bolthelyi-
séget, melynek berendezését N a g y István ipar-
művész tervezte. Menedékházak belsejére emlékez-
tet a bolt gerendázatos falburkolata, kerékre szerelt 
világítótestei, a hatalmas kandalló és a rejtett lám-
pákkal állandóan világított ablakokból erdei növé-
nyek ágai haj lanak a belső felé. A faragott díszekben 
a székelyföldi fejfák motívumaira ismerünk rá, és 
magyaros hímzések élénkítik a falakat. A hangu-
latos bolthclyiséggel fővárosunk érdekes látványos-
sággal gyarapodott. 

\ HERENDI PORCELLANGYAR Ű J A D R 
S I K E R E . A Budapest—Wien városokat 

összekötő távbeszélőkábel lefektetésének nagy mun-
káját végző három magyar iparvállalat, névszerint : 
Félten & Guillcaume kábelgyár, Siemens—Schuckert 
villamossági művek és az Egyesült Izzólámpagyár 
oly módon ünnepelték meg e munkájuk befejezését, 
amely példaként szolgálhat összes iparvállalataink-
nak. Wicar úr, a Felten-gyár művészetszerető 
vezérigazgatójának javaslatára egy allegória-cso-
portozat tervezésére adtak megbízást i f j . Vastagh 
György szobrászművésznek, aki ezt a technikai 
vonatkozásai folytán nehéz feladatot sikeresen 
oldotta meg. A szükségszerüleg szereplő kábel-
hengert úgy helyezte el, hogy alig látható s a fő-
súly zavartalanul az újonnan létesített kábel-
vezeték által közvetlen távbcszélőkapcsolatba ke-
rülő négy várost (Budapest, Wien, London és 
Konstantinápoly) megszemélyesítő jelképes női 
alakokra s a felettük lebegő géniuszra esik. Az 

eredeti plasztikus munkának sokszorosítására a 
Herendi porcellángyár vállalkozott; hogy mily 
sikerrel, azt a színes műmellékletünk mutat ja . 
Különösen örvendetes az eredmény, ha tekintetbe 
vesszük, hogy e csoportozat majdnem fél méter 
magas, úgyhogy porcellánban való elkészítése 
igen nagy technikai nehézséggel járt . Az elkészült 
csoportozat egyes példányait a fentnevezett három 
cég közösen nyújtotta át emlékUl a szóbanforgó 
vállalkozásukban részes belföldi s külföldi közéleti 
és szakmabeli kiváló férfiaknak. Színes műmellék-
letünk a herendi gyár ez újabb mestermunkájának 
az Orsz. Iparművészeti Múzeum gyűjteményében 
levő példánya nyomán készült. 

U " A R O M OKLEVELET visz a Turul-Szövetség 
küldöttsége Angliába. Egyet Rothermere lord-

nak, a máslkat Budapesten járt fiának, a harma-
dikat Wald doktornak, a Rothermere-sajtóvállalatok 
propaganda-osztálya főnökének. Mind a három ok-
levelet Szathmáry István, a székesfővárosi iparrajz-
Iskola jeles tanára készítette és aki e feladatát nagy 
lelkesedéssel vállalta és sikeresen teljesítette Is. E fü-
zetünkben az említett oklevelek elsejének kisebbí-
tett reprodukcióját közöljük. 

IPARMŰVÉSZETÜNK A KÜLFÖLDI MAGYAR 
KÖVETSÉGEKEN. Külföldön járt honfitársaink 

részéről már gyakran hangzott fel a panasz, hogy 
követségeink helyiségeinek berendezése sablonos, 
nincsen bennük semmi, amin érvényesülne a nem-
zeti jelleg. Ennek a visszás állapotnak akar véget 
vetni dr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter azzal, hogy művészeti vásárlásokra rendel-
kezésére álló összeg egy részét a magyar követségek 
díszítésére alkalmas oly képző- és iparművészeti 
alkotások megszerzésére fordítja, amelyeken a ma-
gyarjelleg szembeötlően nyilvánul. E vásárlásokkal 
megbízott bizottság november hő 24-én az O. M. 
Iparművészeti Társulat állandó kiállítását is felke-
reste s részben ebből, részben a karácsonyi kiállí-
tásra beküldött munkákból 52 darabot vett meg. 
Ezeket a párizsi, berlini, római és londoni követségek 
között osztják majd el. 

NE M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I KON-
G R E S S Z U S . 1928. október 7—13. között 

nemzetközi népművészeti kongresszus zajlott le 
Prágában. Az összejövetelt a Népszövetség égisze 
alatt dolgozó Értelmi Együttműködés Nemzetközi 
Bizottsága rendezte, illetőleg e bizottság Párizsban 
székelő állandó központi irodája. A kongresszus-
nak mintegy bevezetője volt a nemrégen Párizsban 
rendezett szláv és a Genfben rendezett román nép-
művészeti kiállítás, s már a szervezkedés leg-
elején az is meg volt állapítva, hogy a kongresszus 
helyéül csak két város jöhet számba : Prága vagy 
Bukarest. Hogy miért éppen ez a kettő, azt politika 
nélkül nehéz volna megmondani. Egyik sem az 
a hely, ahol a bécsi vagy budapesti idevágó gyűjte-
ményekhez fogható köz- vagy magángyűjtemények 

i. 257 



volnának, különösen a sokoldalúságot, továbbá az 
elfogulatlanságot tekintve, — akol teliát a nép-
művészeti gyűjtő- és tudományos tevékenység 
példaadó, ösztönző hatással szolgálhatott volna a 
kongresszus tagjainak. No mindegy, lezajlott 
Prágában, ha nem is olyan sikerrel és eredmények-
kel, ahogyan egy ilyen nagy nemzetközi sokadalom-
tól várni lehetett volna. 

Magyar részről gr. Z i c h y István, a jeles 
magyar őstörténész, a magyar népművészetről 
általában, B a r t ó k Béla a magyar népzenéről, 
dr. G y ő r f f y István a magyar paraszti felsőruha-
félékről, dr. L a j t h a László a magyar nép-
táncról, dr. V1 s k i Károly a magyar pásztor-
művészetről nyújtott be jelentést. Viski kivételével 
a többi előadó személyesen is jelen volt. Ott volt 
továbbá a sokoldalú tudós E r n y e y József,1 
Csehszlovákia kitűnő ismerője. Egyedül a magyarj 
kiküldöttek nem mentek üres kézzel. A kongresszus 
tagjai között ingyen osztogatták Nemzeti Múzeu-
munk Néprajzi Osztályának L'a r t p o p u l a i r e 
h o n g r o i s c. gazdagon illusztrált kiadványát. 
A Magyar Bizottság által kiküldött fentieken kívül 
magyar részről jelen volt T é r e y-K u t h y 
debreceni folklorista is, aki egy nemzetközi népdal-
és népzene-archivum tervét terjesztette elő. Az 
északi ugor népek, skandinávok, németek — a nép-
rajz nagymesterei — alig voltak képviselve. Annál 
nagyobb meglepetés volt a spanyolok bő felvonulása. 

A programmon főleg elméleti kérdések szerepeltek, 
s a magyar kiküldöttek azt állapították meg, hogy 
az előadók nagy része kellő tudományos készült-
ség nélkül műkedvelősködött, illetőleg az alkalmat 
hazája népművészetének tudománytalan propa-
gandájára használta fel. A magyarok előadásai 
népművészeti kutatásaink nagy múltjához méltóan 
színvonalasak voltak s megérdemelt elismerésben 
részesültek. Magáról népünk díszítő művészetéről 
természetesen legközvetlenebbül beszélt a kiosztott 
pompás magyar kiadvány. Ennek bemutatására annál 
nagyobb szükség volt, mert a párizsi szláv és a genfi 
román kiállítással kapcsolatban megjelent külföldi 
közlemények már-már úgy állítják be a dolgot, hogy 
magyar népművészet nines is s a háború előtti 
magyar népművészeti propaganda erejét pl. a tótság 
népművészetének értékei szolgálták. B. Gy. 

SIMA SÁNDOR budapesti vasművesmesternek a 
legutóbb rendezett Kézműipari Tárlaton szere-

pelt, általános és méltó elismerést aratott munkái 
közül a Medgyes Alajos terve nyomán készült igen 
gondosan és szakavatottan elkészített díszes kapuját 
mutatjuk be ebben a füzetünkben. 

T I E N D E VINCE már a háború előtt jónevű díszítő-
festőink közzé tartozott, önálló munkássága 

kezdetén nagyobbszabású feladatot bíztak rá és pedig 
olyat, mely erősen próbára tette nemcsak komponáló-
készségét, hanem stílusérzékét is. A Szt. Gellért-fürdő 
nagy csarnokának üvegképeit kellett megterveznie 
s ő e feladatát a várakozásokat messze túlszár-

nyaló módon alkotta meg. Azóta is különös kedvvel 
készíti az üvegképek kartonjait s mindig kifogás-
talanul oldja meg feladatait az anyag és a technika 
korlátainak szigorú betartásával. Az e számunkban 
közölt műve egy már meglevő barokk stílusú helyiség 
részére készült üvegképét ábrázolja. 

p á l y á z a t o k 

PALYAZAT IDEGENFORGALMI EMLÉKTÁR-
GYAK TEBVEIBE. Az Orsz. M. Iparművészeti 

Társulat a m. kir. kereskedelemügyi miniszter támo-
gatásával általános nyilvános pályázatot hirdet olyan 
Iparművészeti tárgyak terveire, illetve mintáira, 
melyek alkalmasak legyenek arra, hogy a Magyar-
országon megforduló idegenek azokat mint jelleg-
zetesen magyar emléktárgyakat útiemlékként meg-
vásárolják és könnyű szerrel magukkal is vihessék. 

Tudvalevő dolog ugyanis, hogy ma Budapesten, 
a vidéki városokban és a hazai fürdőhelyeken a 
választékosabb ízlésnek és iparművészetünk mai 
színvonalának megfelelő, jól megcsinált, magyaros 
jellegű emléktárgyak alig kaphatók. Ennek az 
idegenforgalom, de hazánk jó hírneve szempontjából 
is visszás állapotnak megszüntetésére törekszik a 
Társulat azzal, hogy jó tervek után gondosan el-
készített emléktárgyakat — olcsót és drágábbat 
egyaránt — akar forgalomba hozni és Budapesten, 
a vidéki városokban és a hazai fürdőhelyeken 
árusíttatni. A Társulat bízik abban, hogy kiválóbb 
tervező-iparművészeink lelkesedéssel támogatják 
majd a Társulat e hazafias törekvését és tudásuk 
és tehetségük Iatbavctésével komoly igyekezettel 
vesznek részt az érdekes pályázaton. 

A pályázat föltételei a következők: 
1. Tervezzenek a fent meghatározott cél szemmel-

tartásával művészies, ötletes, magyaros jellegű 
emléktárgyakat. 

2. A tárgyak anyagát, megmunkálásuk módját, 
rendeltetését, méreteit a pályázók szabadon választ-
hatják. Tehát tervezhetnek mindenféle grafikai 
munkákat, textil-, kerámiai, fém-, fa-, bőr-, szaru-, 
csont- stb. tárgyakat, és pedig lehetőleg olyanokat 
is, amelyek nem csupán díszítésre, hanem valamely 
praktikus célra használhatók. 

3. Pályázni lehet: 
a) a tárgyak eredeti nagyságú rajzaival, és pedig 

az egyes tárgyak annyi vetületével, mint amennyi az 
illető tárgy elkészítéséhez múlhatatlanul szükséges. 
Esetleg távlati kép is készíthető a vetületi rajzokon 
kívül. — Csatolni kell a tárgy szakszerű leírását. 

b) A tervek vázlatosan is készíthetők. Ilyen vázla-
tos tervek beküldői kötelesek felszólításra a kivitelre 
alkalmas eredeti nagyságú részletrajzokat 2 héten 
belül elkészíteni és a Társulatnak beszolgáltatni. El-
fogadás esetén a terv díja ekkor válik esedékessé. 

c) Pályázni lehet még plasztikus (gipsz-, plaszti-
lin-, fa-, viaszk-) modellel vagy magával a teljesen 
kész tárggyal is. 
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<4. A pályaművek díjazására a Társulat ucm tűz 
ki pályadíjakat, hanem legalább 

5 0 0 0 ( ö t e z e r ) p e n g ő t 
irányoz elő a pályázat feltételeinek és a művészi igé-
nyeknek mindenben megfelelő legkiválóbb terv-
rajzok, illetve modellek és tárgyak sokszorosítási 
jogának megváltására. — Ezenkívül még azon lesz, 
hogy gyárosok, iparosok és kereskedők is vásárol-
janak a beérkezett és a célnak megfelelő, jó tervekből. 

5. A bíráló-bizottság által javasolt kisebb módo-
sításokat a megvásárolt tervek készítőinek külön 
díjazás nélkül kell foganatosítaniuk. 

6. A pályázaton csak magyar honos állampolgár 
vehet részt. 

7. A p á l y á z a t t i t k o s . Tehát minden ter-
vet ugyanazzal a jeligével kell ellátni, amilyen 

a pályázó nevét és lakása címét magában foglaló 
és a pályaművel egyszerre beadott zárt levélboríté-
kon van. 

8. A pályázat határideje 1929. január hó 28-án 
déli 12 órakor jár le. A pályaműveket az O. M. Ipar-
művészeti Társulat igazgatóságához (VI., Andrássy-
út 69.) kell beküldeni. 

9. A pályázatot az Orsz. M. Iparművészeti Tár-
sulat elnöksége által felkért szakemberekből álló 
bíráló-bizottság dönti cl. 

10. A Társulat a pályaműveket a döntés után 
nyilvánosan kiállítja. E kiállítás leszerelése után 30 
napon belül el nem vitt pályaművekért a Társulat 
nem vállal felelősséget. 

Budapest, 1928. december havában. 
Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat elnöksége. 

k i á l l í t á s o k 
KABÁCSONYIIPABMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST ren-
dez az Orsz. M. Iparműveszeti Társulat december havá-
ban az Andrássy-út 09. sz. a. az ú. n. régi Műcsarnok-

ban levő helyiségeiben. Iparművészeink ünnepi ajándékoknak alkalmas újabb műveit mutatja be a Társulat, 
s a látogatók rögtön magukkal vihetik a megvett tárgyakat. A nemrégiben lezajlott Magyar Hét napjaiban 
a leghivatottabb írók a napilapok hasábjain meggyőzően magyarázták meg a magyar közönségnek, hogy 
megbocsáthatatlan bűnt követ cl minden magyar, ha külföldi holmira költi pénzét, amikor ugyanazon az 
áron, ugyanolyan minőségű hazai készítményt is vehet. Ennek a megcáfolhatatlan igazságnak ma már köz-
tudatba kellett átmennie, épp ezért fölöslegesnek tartjuk ama kérelmünk bővebb mcgokolását, hogy 
t. olvasóink szerezzek be az ünnepi ajándékoknak szánt iparművészeti cikkeket a Társulat karácsonyi 
kiállításán, amelyen kizáróan magyar művészek tervei nyomán készült, hazai iparművészeti tárgyak 
közül válogathatják az igényeiknek megfelelőket. Olcsót és drágábbat egyaránt. Bízunk abban, hogy e figyel-
meztetésünk nem marad hatástalan s t. olvasóink nemcsak családjaikkal keresik fel vásárlási szándékkal 
a kiállítást, hanem erre buzdítják barátaikat és ismerőseiket is. A kiállítás a Társulat tagjai és a meg-
hívott vendégek részére december hó 1-én d. u. 5 órakor nyílik meg. Vasárnaptól, december 2-tól kezdve 
egyelőre csak d. e. 9—2-ig látható a kiállítás, de december hó 15-től kezdve d. u. 5—7 óráig is nyitva 
lesz. Vasárnapokon, a közbeeső 8-i és karácsony második ünnepnapján 9—2-ig tekinthető meg a kiállítás. 

4 Q Q A-BAN: STOCKHOLM. A svédek fővárosa 
* lesz a világ iparművészeti érdeklődésé-

nek központja 1930-ban. Egy gyönyörű öbölnek két 
oldalán, melyet híddal is összekötnek, a város szívétől 
tíz percnyi távolságra építik fel a svédek kiállításu-
kat. Az a szándékuk, hogy ott a modern lakásnak 
minden változatát bemutatják. A legszegényebb 
falusi kislakástól a nagyvárosi luxusvilláig minden 
felépül itt, bútorokkal, felszereléssel, edényekkel. 
De bemutatják a nagyvárosi közlekedőeszközök, 
telefonközpontok, szállodák, kávéházak, továbbá 
az egyes nagyipari bútorüzemek, ékszer- és textil-
gyárak stb. működését és művészi eredményeit is. 
A fiatalabb svéd építész-nemzedék egyik legtehet-
ségesebb tagja : Asplund kapta a megbízást, hogy 
a terveket elkészítse. 

GY ÓBIÁS-BELIEF KATONAS1BOKKAL. A 
'' berlini Európa-teremben egy egészen sajátsá-

gos kiállítás nyíit meg nemrégiben. Egy körül-
belül kétszáz négyzetméter terjedelmű óriási színes 

és plasztikus »relief-kép« ez, amelyen a világháború 
egész nyugati frontján elesett katonák sírjai, te-
metőhelyei s emlékei piciny, miniatörszeru pontos-
sággal fel vannak véve. Az 1 : 5000 léptékben való 
domború képen tavak, folyók, vasúti vágányok, 
sokszázezer fa olyan precízen van feltüntetve, 
hogy azt a helyet, melyen elesett hozzátartozója 
el van temetve, mindenki felismerheti. Ilyen módon 
Artois, Flandria, Verdun leghősibb küzdőterei szinte 
monumentális háborús emlékkép gyanánt vannak 
megörökítve. 

T3ABCELONÁBAN — mint már jelentettük — 
1929 tavaszán nemzetközi világkiállítást ren-

deznek. A magyar kormány elhatározta, hogy c 
kiállításon Magyarország hivatalosan részt vesz és 
művészetét, iparát és földmívclését méltó keretben 
fogja bemutatni. Egyelőre a magyar osztály helyé-
nek biztosítására és a részvétel föltételeinek meg-
állapítása végett megbízottai tárgyalnak a hely-
színén a kiállítás vezetőségével. 
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s z a k o k t a t á s 
X I Á Z É P I T Ő IPARMŰVÉSZETI ISKOLA. Míg 

a legtöbb iparművészeti iskolán csak a kisebb 
tárgyak tervezését követi az anyagban való kivitel, 
a zürichi iskola azzal dicsekedhetik, hogy ők 
még a háztervet is megoldják anyagban. Bár ott 
is érthető ellenállással találkozott a furcsa gon-
dolat, hogy egy iskola lakóházakat építsen fel kísér-
leti célból, a stuttgarti modern lakástelep sikere 
mégis megtörte a jeget. Altherr igazgató meg-
kapta a munkáslakások építésére szánt állami ösz-
szegek egy részét s ez év nyarán már el is készült 
egy kisebb házcsoport, melyen az iskola építészeti 
szakosztálya működött közre. Három épületet emel-
tek, melyek közül kettő ötszobás családi villa, egy 
pedig emeletes bérvilla két család részére három-
három lakószobával. Egy gyönyörű kertben, a 
Limmat folyócska partján, a napfényes vidék kellő 
központjába helyezve pompásan hatnak ezek az 
épületek. Nagyjából a stuttgarti Weissenhof-teiep 
lakóházainak modern stílusára emlékeztetnek e 
házak, amelyekben a konyhától a mosógépekig 
minden a legmodernebb felszerelésű. A vállalkozó 
szellemű iskola már 1911 óta úgyszólván központja 
a svájci Werkbund építészeti és lakásberendezési 
reformtörekvéseinek. 

s z a k i r o d a l o m 
Ü A R B I G E lt A U M K U N S T. IV. Folge. 100 

Entwürfe moderner Künstler. Stuttgart, 
Julius Hoffmann kiadása. Aki élvezni tudja a 
finom színhangulatokat, az nagy gyönyörűséggel 
lapozza végig a jeles kiadócég által közzébocsátott 
Bauformen-Bibliothek 22-ik kötetét; a fentírt cím 
alatt megjelent könyvek negyedikét. Kiváló, híres 
lakásberendező művészek hosszú sora, melyben 
oly nevek szerepelnek, mint F. A. Breuhaus, Fahrcn-
kamp, W. Fcrber, Kari Müller stb. tervezett inté-
rieurjeiknek javát mutatja be száz lapon a modern 
reprodukáló technika tökéletességével készült vaskos 
könyv, és pedig színesen úgy, ahogy azokat a 
művészek elgondolták és részben meg is valósítot-
ták. Előcsarnokok, fogadó-, zene-, úri-, gyermek-
és hálószobákat, továbbá nézőtereket, szállók és 
vendéglők termeit ábrázoló színes képek töltik 
meg a díszes kötésbe foglalt nagy kvartalakú 
művet, melyből sok-sok jó ötletet meríthet az 
építész, a lakásberendező művész, az Iparos, a díszítő 
festő, esilláros stb. és mindenki, aki lakását nemes 
ízléssel akarja elrendezni és szereti a színek meló-
diáját. Kifejezetten históriai stílusban tervezett 
berendezések ninesenek a képek között, de viszont 
nem szerepelnek a szélsőséges irányok hívcinek 
művei sem. Higgadt, leszűrt modernségnek jelle-
mezhetjük a műben érvényesülő irányzatot, mely 

szemmelláthatóan kifejezője a jelen kornak, de 
nem dob sutba mindent, ami eddig volt, amit 
elődeink alkottak. Tanul a mult nagy mestereitől, 
de nem utánozza őket. A legmelegebben ajánl-
hatjuk a jeles kiadóvállalat legújabban közzé-
bocsátott remek művét az érdekelt körök figyelmébe. 
E számunkban szemelvényként a mű két színes 
lapját közöljük. A vaskos kötet ára 38 márka. 

J . VVOLF : MÜNCHENER WALDFRIEDHOF. 
B. F i i s e r k i a d á s a . A u g s b u r g . Á r a 

2 m á r k a. A Deutsche Kunstführer c. sorozat 
15. kötete ismerteti München városának 1907-ben 
megnyílt s azóta világhíressé vált erdei temetőjét. 
Egy finomlelkű, de vasmarkú művészember, Hans 
G r a s s e 1, középítési igazgató gondolta el és való-
sította meg a világ Ieghangulatosabb temetőjét. 
A legkisebb részletében is következetesen hajtották 
végre Grassel tervét, mely csodálatos harmóniát 
teremtett természet és művészet között. A megkötött-
ség, mellyel a sírhelyeket elrendezték és pontosan 
előírták a síremlékek méreteit, anyagát, és a kér-
lelhetetlen szigorúság, mellyel utóbbiak terveit 
művészi szempontból elbírálták, elejét vette annak, 
hogy az esztétikai érzéket sértő vagy a maga nemé-
ben semmitmondó, sivár síremlékek lerontsák a 
temető sacralis hangulatát. Ezért megszívlelésre 
méltó példát mutat be G. J . Wolf könyve, melyet 
bizonyára megelégedéssel forgatnak majd mindazok, 
kik tudni akarják, hogy milyen egy temető, mely 
egyaránt kifogástalanul megfelel a művészi, a kegye-
leti és a szociális követelményeknek. 

XXERMANN MUTHESIUS: Die schöne Woli-
nung. F. Bruckmann A. G. kiadása München. 

Második, lényegesen bővített kiadás. Ára 15 márka. 
A tragikus véget ért H. Muthcslus* Németország 
legnevesebb és legképzettebb építészeinek egyike, 
ki mint a londoni német nagykövetséghez beosztott 
építész, hosszú időn át tanulmányozta az angol 
külső és belső építészetet s ennélfogva annak 
alapos ismerője. Az angol hatás nyilvánul meg 
nemesízlésű művei mindegyikén, ö maga nemcsak 
nagy szakavatoltsággal épített házakat, különösen 
szabadon álló villákat, hanem a lakásművészet 
terén is igen széleskörű és általánosan megbecsült 
tevékenységet fejtett ki. Ezek után elképzelhető, 
hogy az ő szerkesztésével megjelent mű, mely 214 
oldalon kitűnő reprodukcióban Németország és 
Ausztria legkiválóbb, hírneves lakásművészeinek 
megvalósult újabb alkotásait mutatja be, csak-
ugyan a mintaszerű példák hosszú sorozatát foglalja 
magában. Ö a tervei nyomán készült lakásberen-
dezések részére 21 lapot foglalt le, munkatársai 
közül P. L. Troost 18, Bruno Paul 17, E. Fahren-
kamp 12, K. Bcrtsch 11, Ottó l'rutscher 9 iuterieur-
rel szerepel, és alig van számottevő német belső-
építész, aki egy vagy több művével képviselve ne 
volna. A műben nyilvánuló modern irány any-
nyira lehiggadt és nemes ízlésre vall, hogy még a 

* L. Magyar Iparművészet 1027. évi. 222.1. In memórián). 
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