
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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k ü l f ö l d 
legkonzervatívabb hajlamúak is gyönyörrel lapoz-
hatják végig a sok képet. Lakásberendező terve-
zőink és iparosaink sokat tanulhatnak Muthesius 
ez utolsó publikációjából. 

I I U B E B T SCHMIDT: MÖBEL. A berlini Bichard 
Carl Schmidt & Co. cég kiadásában meg-

jelenő Bibliothek íür Kunst- und Antiquitaten-
sammler c. könyvsorozat V. kötetének most meg-
jelent, Immár hatodik kiadása az előzőknél jóval 
gazdagabb képanyagot foglal magában. Az olvasó 
belőle általános tájékozást meríthet a bútor fejlő-
déséről a különböző stíluskorszakokban. A gótikát 
megelőző időkből vett néhány példának ismertetése 
után a XIII., XIV. és a XV. századi bútor jellemző 
példáit mutatja be és magyarázza a szerző. Majd 
a renaissance, a barokk, a rokokó és a XVI. Lajos-
korabeli bútorok hosszú sora következik. Végül 
az empire- és az ú. n. biedermeier-idők bútoraival 
lezáródik a nagy gonddal egybegyűjtött 230 képet 
és szakavatottad megírt szövegrészt magában 
foglaló mű. A képek Francia-, Olasz- és Német-
ország, valamint Anglia híres gyűjteményeinek 
egyes bútorait ábrázolják. Bútorkedvelők, -gyűjtők 
és -kereskedők hasznos és könnyen áttekinthető 
kézikönyvül használhatják B. Schmidt művét. 
Ara 12 márka. 

1 V Í Y I T O T T K Ö N Y V a címe az Orsz. Köz-
^ egészségügyi Egyesület kiadásában megjelent 
és a M. Kir. Egyetemi Nyomdában készült igen 
értékes, tanulságos és emellett művészi szempont-
ból is figyelemreméltó könyvnek. Jóllehet tárgyá-
nál fogva nem sorozható az iparművészeti szak-
irodalom termékei közé, mégis helyénvalónak 
látjuk t. olvasóink figyelmét erre a maga nemében 
páratlan és minden családot, irodát, műhelyt és 
gyárat egyaránt érdeklő jó könyvre felhívni, 
mert az ember legfőbb kincsének, az egészségnek 
védelmére oktat s emellett a munka, a családi 
élet, nevelés, erkölcs, művelődés és az egészséges 
szórakozások körérc is terjed. 30 gyönyörű kép 
kiváló művészeink festményét mutatja be sike-
rült színes reprodukciókban, és sok szöveg-
kép tarkítja a jeles egyetemi profeszoroktól és 
irodalmunk kitűnőségeitől eredő, Gerlóczy Zsig-
mond egyetemi tanár és Bodor Antal egyetemi 
magántanár által nagy gonddal és ügyszeretettel 
szerkesztett szövegrészt. A könyv az Orsz. Köz-
egészségügyi Egyesülettől (VIII., Eszterházy-utca 
14—16) szerezhető meg. Ára fűzve 8 P, kötve 10 P. 

Nemcsak tisztességtelenül, hanem ostobán cselekszik un, 
<tki csupán látszatra dolgozik. R. Riemcrsehmid. 

Jóformán mindegy, hogy miként hatnak a helyiségek 
emberek nélkül ; ámde fontos, hogy bennük az emberek 
hogyan hatnak. Tant B. 

t r Á Z I S Z Ő T T SZŐNYEGEK. Üjabb időben mi-
nálunk is erősebb lendületet vett az úgyneve-

zett »keliiu«-tcchnika szerint szövött házi szőnye-
gek készítése. Egyes vidékeken, mint például Békés 
megyében, nagyiparilag is termelik az ilyen szőnye-
geket. Sajnos azonban, e szőnyegek nálunk inkább 
a délszláv népművészet készítményeit utánozzák 
erőtlen színekkel és kevéssé üdítő formákkal. A né-
meteknél az úgynevezett »allgaui« szőnyegek szin-
tén a szövőszéken készült parasztszőttesek és a 
rongyhulladékokból előállított színes termékek el-
vei szerint készülnek. Csakhogy ott egy igen finom 
színérzékfi művész, Sauerliinder Vilmos és a fele-
sége irányítják a dolgozó női kezek munkáját. 
Csodálatosan szép színharmóniák uralkodnak eze-
ken az olcsó és erős német szőnyegeken. Egyiken 
a tenger kékjei és zöldjei, másikon a rozsdaszínű 
ősz variációi. Az ember nem is érti, hogy miért 
nem jut nálunk valamelyik textilművésznek eszébe 
az ilyen szövött szőnyegeknek tervezése és készí-
tés©» .árt? 

Y^IHÁGÁLLVÁNYOK. A virágok és szobai nö-
^ vények kultúrája lépést tart az otthonszeretet 

fejlődésével. A virágcsarnokok a mai nagy gazda-
sági pangás mellett sem panaszkodnak és különö-
sen a kaktuszok szeretete terjed mindenfelé hatal-
mas méretekben. Ez a pompás, darabos formáiban 
is kedves, exotikus hatású növény alighanem a mo-
dern festészetnek s az oceanikus primitív népek 
etnográfiájának népszerűsége miatt vált általánossá. 
Mint valaha a japanizmus művészi divatja kedvezett 
a krizantémumoknak, úgy kedvez most a post-
expresszionizmus formavilága a kaktuszoknak. Ezzel 
a körülménnyel a lakásberendezőknek is számol-
niok kell. Ez pedig annyit jelent, hogy a széles 
virágtartók, vályúk, virágasztalok helyére a magas, 
ágasformájú állványok kerülnek a szobákba. Ezek-
nek a rudaknak, ágaknak, csaknem stilizált élő-
fákra emlékeztető állványoknak egyszerű szerke-
zete jól hozzáülik a konstruktivizmus mérnöki 
elveihez. És a modern kisméretű szobákban keve-
sebb helyet is igényelnek. 

TVTI LEGYEN A PADLÓN ? A legtöbb lakásbe-
-L"- rendező könnyedén siklik át ezen a kérdésen. 
Természetes, hogy a lakószobákban szőnyeg, a gye-
rekek szobájában, fürdőszobában linóleum. Csak-
hogy ezzel a kérdés még nincs elintézve. Mert a sző-
nyeg is lehet modern s régi, gépi vagy perzsaszőnyeg. 
Ott, ahol a jó tanács hiányzik, egy perzsaszőnyeg 
mindent áthidal. Mert éppoly jól illik a stílusbútor-
hoz, mint a legfrissebb puritánsághoz. A szőnyeg-
kedvelők rendesen keskeny csíkokkal szeretik a 
padlót befödni s annak változatos voltában gyö-
nyörködnek. A háziasszony minden esetben szíve-
sen rászavaz erre, mert ő meg a könnyű kezelhető-
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séget tartja szem előtt. Mindamellett esztétikai 
okokból mégis a nagy átfogó szőnyeg mellett kell az 
iparművésznek állást foglalnia. A jól kifeszített 
velour vagy a linóleum (esetleg puszta egyszínű 
festés) az egész szoba térhatását fokozza. Ez a széles 
alap mintegy a bútorok talapzatának látszik, úgy-
hogy arról a bútor hatásosan emelkedik ki. Az uni-
velourok megnyugtató alapjára azután lehet persze 
egyes tarka szőnyegdarabokat ráhelyezni. A házi-
asszonyi aggodalmakat pedig a jó porszívó- és sző-
nyegkefélőgépek tökéletesen eloszlathatják. 

A LARCOK. A Studio októberi számában egy 
érdekes angol iparművésznek, Olivér Messelnek 

munkáit mutatja be. Álarcok ezek, melyeken egy 
bizarr díszítőérzék pompás plasztikai formákban 
tudja magát kifejezni. Salome-, egyiptomi, néger-, 
rokokó-arcok egymásra rakott s ragasztott papír-
ívekből vagy viaszból kiformálva. Egy-két évvel 
ezelőtt egy Londonban előadott revűben viselték 
őket először a táncosnők, azután divatosakká lettek 
s ma már nemcsak a tánctermekben találkozni ve-
lük, hanem — a szobák falain is, díszekül. Messel 
valóban ügyes kézzel és finom történeti iróniával 
mintázza meg ezeket az arcokat. Csinál egész baba-
figurákat is ilyen fejekkel és groteszk mozdulatok-
kal. Még a legkényesebb ízlésű ember sem tagad-
hatja meg ezektől azt az elismerést, hogy minden 
darabja ötletes, eredeti, iparművészeti frisseséggel 
kiformált kis remek. Velence régi karneváljaitól 
az aranypart exotikus világáig mindenhonnan ki-
markolja azt, amiben mulatságos életmozgást talál. 

\ NORMALIZÁLÁS ELLEN. Ügy látszik, hogy 
a racionalizálás szélsőségei ellen még ez elv 

szülőhazájában, az Egyesült-Államokban is bizo-
nyos ellenszenv van keletkezőben. Erre vall egy 
híradás, mely az »Ameriean Institut of Architccts« 
tiltakozásáról szól a végsőkig vitt városépítési norma-
lizálás ellen. Azt mondja az egyesület proklamá-
ciója, hogy a helyi jelleg sokfelé teljesen elvész 
az egyhangúság ez építészeti túlhajtásában. A köz-
ségek s városok kezdenek egy hüvelybe zárt borsó-
szemek cgyformaságára emlékeztetni. Nagy a zűr-
zavar és az építőzaj mindenfelé az egyes orszá-
gokban, de egyre kevesebb gondot fordítanak az 
épületek külsejére. És ennek egyik tünete az is, 
mondja a tiltakozó irat, hogy az építészeknek 
egyes csoportjai semmiféle történeti összefüggést 
sem hajlandók tekintetbe venni. 

f^SEH-ÜVEG. Ne kicsinyeljük le ezt a kifejezést, 
melyet hosszú évtizedeken át gúnyos ajk-

biggyesztés kísért. Mert Európa egyre ritkuló üveg-
művészetében a cseh-üveg kezd nagyon jelentős 
szerepet játszani. Mióta a cseh állam átvette a 
haidai és steinschönaui szakiskolákat, azóta az 
osztrák uralom alatt elért magas művészi szín-
vonalat, ha lehet, csak fokozták ott. Üj abban, 
némileg eltérve a Wiener Werkstatte előbb ural-
kodó ízlésétől, inkább a párizsi s az orreforsi (svéd) 

iparművészek festett és maratott üvegmintáit hasz-
nálják, helyesebben azok felé közelednek. De azért 
megőrizték a szláv népművészetnek kedves, vidám 
kedélyességét is. Hogy milyen komolyan veszi a 
cseh állam ezeknek az iskoláknak iparművészetét, 
azt az is bizonyítja, hogy termékeiket mindenfelé 
elküldözi kiállításokra. így szerepeltek az utóbbi 
időben Stuttgartban, Berlinben, Hamburgban öt-
hatszáz darab üvegtárggyal. Nagyon megfonto-
landó, hogy szomszédaink e hatalmas kultúrpropa-
gandájának ellensúlyozására nem kellene-e a mi 
iparművészetünknek is bizonyos speciális magyar-
jcllcgű készítményekkel (például textiliákkal) fel-
kelteni a külföld érdeklődését. 

T ÜDTOLL-VENDÉGLŐ. Milánóban egy ú j ven-
déglő tereli most magára a figyelmet, melyet 

azért csináltak, hogy benne újságírók, írók és színé-
szek találkozzanak munkájuk végeztével. A »Penna 
D'Oca« étterem most a legelegánsabb restaurant-ok 
egyike lett, amelynek minden zugát, bárját, sön-
tését, tánctermét nemcsak művészek tervezték, de 
művészek díszítették is. Jellemző, hogy míg azelőtt 
Olaszországban, Párizsban az ilyesfajta helyiségeket 
rendesen a szokványos történeti stílusok valamelyike 
szerint rendezték be, újabban a legradikálisabb ú j 
művészet kap bennük helyet. így például ebben a 
milánói vendéglőben az olasz »novocentista« művész-
csoport tagjai végezték a falak dekorálását és a 
szobrászmunkát. Pontosan az ellentéte ez annak, 
mint ami nálunk történik. Itt talán a harminc 
évvel ezelőtt készült Ncwyork-kávéház volt az 
utolsó olyan hely, amelynek díszítésében az ipar-
művészet és a képzőművészet vetélkedve nyúj-
totta a legjobbat. Azóta egyre inkább a drága anya-
gokat ízléstelenül halmozó »intérieur«-vállaIkozók 
végzik efféle helyiségek berendezését. A közönségük 
pedig szájtátva bámulja meg ezeket az újságokban 
»iparművészet«-nek hirdetett erőmutatványokat. 

\ J I S S NEW-YORK ÍZLÉSE. Az ő ízlésével eddig-
elé csak ruházati téren voltak tisztában a 

franeia divatkirályok. S legfeljebb még az auto-
mobil, a golfparti, a tetőkert és a fürdőtrikó ízlése 
volt biztos alapokra fektetve. De hogy miként 
óhajtott lakni, berendezkedni a iniss, kinek apja a 
Fifth Avenuen koporsószeg-király, azt nem is sej-
tette Európa. Nem is nagyon érdekelte. Talán 
csak a francia asztalosipart érdekelte, amely pontos 
stíluskópiák alapján szállította nekik a Lajosok és 
Napoleonok kastélybútorait. Most pedig — íme — 
azzal lepi meg Európát Miss Amerika, hogy neki is 
kell bizonyos modern iparművészet. Egy idő óta a 
modern tervezőművészet fényes üzleteket csinál 
8 — így olvassuk — kapcsolatot keres a modern 
amerikai építőformákkal. Ez a kapcsolat bizony 
még nagyon laza. De már vannak iparművészeti 
stúdiók New-Yorkban is, melyek modern berendezé-
seket — inkább bécsi, mint francia ízlésben — szállí-
tanak és terveznek. A királystílusok pompája 
nélkül, egyszerűen a mai célszerűség szerkezeti for-
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máival. Kedves, vidám, mosolygó bútorok ezek. 
Egy-egy jó állvány, asztal, polc lépcsőzetes rend-
szere, fölfele keskenyedő formája árulja el, hogy itt 
a művész a felhőkarcolóra gondolt. No meg a sok 
ragyogó tükör, csecsebecse, toalett-járulék tanúsítja, 
hogy a mecénás Miss New-York, a felső tízezer el-
kényeztetett kcdvenec. De mindenesetre az idők 
jele/hogy bécsi s német lakásberendezők boldogul-
nak New-Yorkban magukkal hozott modern stílusuk-
kal, sőt már előadásokat is tartanak e kérdésről a 
ncwyorki egyetemen és múzeumokban. 

TIRÖSÜK EDÉNYGYÁRA, A háború végeztével 
alakult Angliában. Egy sereg leszerelt katona 

összeállt, megtanulta az agyagművességet, kere-
sett magának tőkés vállalkozót, s ma már egész 
Angliában nagyon keresettek az Ashtead-kőedény 
áruk. Ennek az a magyarázata, hogy ez a 
gyár is éppúgy, mint a legtöbb brit edény-
gyár egészséges érzékkel pompás formájú edé-
nyeket hoz forgalomba. Míg a mi áruházainkban 
a száz év óta megszokott cseh gyárak unalmas 
szervizeitől eltérőt sohasem látni, az angolok csinos, 
nagyon ízléses tálak és csészék »műhclyi formáját« 
viszik bele nagyipari edényeikbe is. És nemcsak a 
formákon adnak újat, de a mázakon is igyekszenek 
opakos, lüszteres vagy ezüstös hatásokat elérni, 
amiben nem is éppen az újítás fantáziáját, hanem 
a régi jó keramikusok tanulságait értékesítik. így 
elérik egyrészt azt, hogy jó edényért nem kell ide-
gen országokba futniok, másrészt kerámiájuk ter-
vezői a luxustárgyakra és vázákra csak kevés 
időt vesztegetnek. Inkább azon igyekszenek, hogy 
a leszerelt katonák kezcmunkájával a konyhák 
mindennapi szükségleteit elégítsék kl. 

\ »KVALITÁSFOGALOM« VÉDELME. Sok jel 
vall arra, hogy a német iparművészet éppen 

olyan exportcikké fog rövidesen válni, mint a német 
háziipar bizonyos termékei. Különösen az észak-
amerikai államok fokozódó luxusigénye s a latin 
népek »stílusművészctével« való szakításuk biztat 
kedvező kilátásokkal a német iparművészetben. 
Mi is megemlékeztünk már róla, milyen nagy 
sikerük volt a newyorkl Macy-áruházban ez év 
tavaszán kiállító német cégeknek avval a közel 
ötezer művészi tárggyal, melyek tervezői s készítői 
a ma élő legjobb német iparművészek voltak. A 
fokozottabban meginduló export most arra kész-
teti a birodalmi német iparművészeti köröket, hogy 
a »kvalitásos áru«-val űzött visszaéléseknek véget 
vessenek. Szigorú törvényben készülnek lefektetni 
az alapelveket, melyek a »kitünő« jelző használatát 
az arra érdemes árukon megengedik. Érdekes ösz-
tönzésül szolgálhat cz a példa a mi hivatalos kö-
rcink számára. Nálunk ugyanis hasztalanul sür-
getjük évtizedek óta a jó magyar háziipari ter-
mékek védelmét az ál-népművészeti Invázióval szem-
ben. Kongresszusi óhajok, cikkek, ankétok után 
végre talán a német példa ezt az áruvédelmi tör-
vényt is életre fogja hívni. 

\ SZIMFÓNIÁK HAZA. A német alkotóvágy 
még a háború utáni szűkös években is kiapad-

hatatlan. Most Baden-Badenből tör magának utat 
egy felhívás, mely a német szimfóniák házának fel-
építését tűzi ki feladatul. Ami nemeset és szépet 
a kórusok és szimfonikus zenekarok számára a 
német muzsikusok megalkottak, azt évenként, fel-
váltva, elő kell adni a felépítendő szimfóniák házá-
ban. Bachtól napjainkig, sőt még az utánunk jövők 
zenei fohászai is innen szárnyaljanak szerte a 
világba. A szimfóniák temploma legyen ez a ház, 
mondja a felhívás, melyet Gerhart Hauptmann 
szerkesztett. Efféle tervezés már 1910 óta foglal-
koztatja a német közvéleményt. Akkoriban arról 
volt szó, hogy egy bizottság alakuljon meg Stutt-
gartban s az építse fel Haiger Ernst-nek, a kiváló 
müncheni építőnek erre vonatkozó terveit. De jött 
a háború és elsöpört mindent. Most Baden-Baden, 
az elegáns világfürdő tett ajánlatot e terv meg-
valósítására. Semmi kétség, hogy a német nemzet 
nagy öntudata és zenei áldozatkészsége tető alá 
fogja juttatni a szimfóniák házát. 

I T A L B A ILLESZTVE. A modern amerikai cél-
szerűség-gondolat a lakásberendezés minden 

pontján utat tör magának Európában is. De talán 
egyetlen ponton sem olyan erősen, mint abban, 
hogy szekrényeket, állványokat és polcokat falba 
illesszünk. A müncheni legnagyobb iparművészeti 
vállalat vezetője, Bertsch Károly villát épített magá-
nak Berlinben. Kedves, vidám, napfényes villát — 
fából. Egyszerű, de téres szobák, cifraságtól mentes 
bútorok, színes, de nagyon egészséges anyagok, 
mosható vásznak, linoleumpadló, porccllánkonyha, 
ez a jellemző egyszerűség vonul át az egészen. És ami 
mindennél fontosabb, az, hogy nincs a lakásnak 
olyan edénye, szerszáma, használati apróbb tárgya, 
amelynek meg ne volna a maga helye a — falban. 
Majdnem végig ki vannak a falak használva polcok 
és szekrények számára. Bertsch érzi, hogy a szívó-, 
kefélő- és melegítőkészülékek korszakában nem a 
szobalányok féltő gondjára van bízva a lakás fel-
szerelése, hanem vak gépekre. Jellemző példa a 
müncheni építészé arra, hogy a huszonöt év előtti 
iparművészet dekoratív irányának úttörője mint 
vált a puritánság hódolójává, mikor a maga családi 
házát megcsinálta. 

J E M E N T ÉS FÉM. Hogy a modern építésben 
ezé a két elemé a döntő szó, azt eddig is 

tudtuk. De hogy az iparművészetben is eljön hama-
rosan az idejük, azt a legmerészebb álmodozók is 
csak halkan merték elgondolni. Most kiderül, hogy 
a párizsi iparművészek idei nyári kiállításán milyen 
döntő fontosságra tett szert e két anyag. A vas-
és rézbútor éppoly gyakori volt, mint a fából ké-
szült. De a cement-, illetve betonfülkékben az ugyan-
ilyen anyagból formált ágyak is ott merevedtek a 
meglepett szemlélők előtt. Mindaz a kísérlet azon-
ban, amit Le Corbusier, Djo Bourgeois és felesége 
e tekintetben véghezvittek, semmi ahhoz képest t 
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amit Lucie Holt kisasszony cselekedett, ő az utazás 
különféle módjait (hajó, gőzgép, repülő) jelképezte 
egy szoba falain olyan plasztikus díszítményekkel, 
melyek stílusa a szürrealistáké volt, anyaguk pedig : 
festék, lakk, fibro-cement és fém. Egy kicsit emlé-
keztetett ez a szoba azokra a »diorámákra«, melyek 
a negyven év előtti kiállítások számára készültek 
képből és színezett kukoricacsutkákból. Csak persze 
kissé »vadabb« volt elgondolásában ez a francia 
iparmttvésznő, aki ezt a díszítést egy t'iriszoba szá-
mára tervezte, amelyben aligha fognak Kantról 
elmélkedni. 

P U R I T A N I Z M U S . Dr. Frank József, béesl épí-
tész egy kis cikket írt a »Baukunst« című 

folyóiratban és abban »az ú j stílus«-ról a következő 
mulatságos jellemzést adja. Ha két modern építész 
összekerül s elkezdenek az új stílusról eszmét cse-
rélni, akkor rendesen igyekszenek egymást »lefelé 
lieitálni«. Az egyiknek nem kell tető, a másiknak 
nem kell homlokpárkány. Egyik lemond a székek-
ről, másik a lámpákról. Egyiknek nincs szüksége 
szövetekre, másiknak viszont a színek feleslegesek, 
mert ezek a modern fényűzés szolgálói és megtöltik 
a szobát é n j ü k k e l . . . Csak abban az egy dologban 
értenek mind a ketten egyet, hogy testi és szellemi 
műveltségük egyensúlyához feltétlenül szükségük 
van »dancing«-ra és »revű«-re. Ebben a puritánság-
ban aligha telt volna öröme Savonarolának. 

THECHNIKAI ÉPÍTÉSZET. Az essenl Folkwang-
múzeumban ezzel az összefoglaló címmel nem-

rég kiállítást rendeztek. Fényképek, modellek, tervek 
és perspektivikus festmények mutatták be a gyár-
építés és a technikai üzemek új formavilágát. De 
a közlekedés épületeinek is bőségesen jutott itt 
hely : hidak, garázsok, repülőgép-hangárok és pálya-
udvarok sokféle változatban szerepeltek. A kiállí-
tásban főleg a német Werkbund művészei vettek 
részt. 

XT'GY BAJOR IPARMŰVÉSZETI VÁLLALAT 
^ MEGBÍZÁSAI. Akkor, amikor minálunk az 
Ipar és iparművészet gazdasági pangása minden 
képzeletet felülmúl, talán nem lesz érdektelen fel-
sorolni, hogy mennyiféle megbízáson dolgozik egy-
idejűleg a müncheni Vereinlgte Werkstatte irodái-
ban és saját műhelyeiben. Egy müncheni lapban 
olvastuk ezt és úgy adjuk, ahogyan ott felsorolták. 
Tehát : berendezik a Mitropa-társaság összes ú j 
étkező- és hálókocsijait tökéletesen modern szállo-
dai kényelemmel. Kivitelezik egy nagy szállodának 
átalakítási munkálatait Kastenben, Hannover tarto-
mányban. Építenek s bebútoroznak egy villát Stutt-
gartban. Egy augsburgi textilgyár irodaházát, mely 
nyersen már felépült, teljesen befejezik és felszere-
lik. Két óriási német személyhajónak, az Európá-
nak és a Bremennek valamennyi szalonját, ebédlő-
és társalgóhelyiségét is ők fogják drága s finom 
anyagokkal installálni. Végül, hogy a német kor-
mány se maradjon ki a munkáltatók közül, ők 

kapták meg két külföldi német követségi palo-
tának : a lisszaboni és angorai épületeknek telje-
sen ú j s modern ízlésű berendezését. Azoknak, 
akik folyton a világháborúra és legyőzött mivol-
tunkra hivatkoznak akkor, mikor művészeti 
Iparunk foglalkoztatásáról van szó, figyelmébe 
ajánljuk egyetlen német berendező - vállalatnak 
munkaprogrammját. 

MONTESSORI-GYERMEKSZOBAK. A bécsi 
lakásberendezők újabban a haladott pedagó-

giai elveket is tekintetbe veszik gyermckszobálnknál. 
A higiéna minden szempontjának respektálása mel-
lett (fehér szín, lakkozás, mosható függönyök) olyan 
bútorformákat terveznek, melyek összerakhatók, 
mint a nagyobb dobozok. Ezeknek a gyermekszo-
báknak készítésében a nagy olasz pedagógusnőnek, 
Montessorinak elvei érvényesülnek. Ezek pedig 
abban foglalhatók össze, hogy a gyermek játszva 
végezze el a nagyok munkáját. E nevelőelv szerint 
tehát a gyermekszoba összerakásánál, tisztogatásá-
nál, takarításánál is a gyermekeknek segíteniük kell. 
Az elv olyannyira bevált a gyermeknevelés tekinte-
tében mindenféle, hogy annak értéke ma már vitán 
felül áll. Ezért igazodnak hozzá a bécsi lakásterve-
zők Is megfelelő praktikus bútorokkal. 

130NSEKI . A messze Tokióban, mely néhány évti-
zed óta az európai nagyipar fióküzeme lett, most 

nagyon érdeklődnek a régi japán iparművészet 
emlékei iránt. Sőt igyekszenek felújítani is annak 
szellemét. így jutott eszébe egy Katsuno Hakuyen 
nevű művésznek, hogy feléleszti a rég feledésbe 
merült bonseki- ( = tálcakő) technikát is. Mi ennek 
a lényege? Készíteni kell egy négyszögű vagy ovális 
feketére lakkozott tálcát, alacsony peremmel. Erre 
azután kis sziklakövecskékből és színes homokból 
tájképet raknak ki. A kőből lesz a hegy, a szirt, a 
tengerpart, a homokból pedig a sivatag, a vízesés 
vagy a hullám. Ennek a tájkép-mlniatűr-készítésnek 
nagy múltja van a japánoknál. Már Suiko császár-
sága Idején a Kr. u. első században foglalkoztak ilye-
nekkel. A tizenhetedik században pedig egész iskolát 
teremtett ebben Hosokawa Sansai, egy nagy tábornok 
s kitűnő műbarát. Az ő stílusát nemzedékeken át 
utánozták. A festő, aki ezt a technikát most fel-
élesztette s a tanítványok egész seregével együtt űzi, 
nem merev követője a hagyományoknak. A maga 
ötleteit is beleviszi s úgyszólván újra találta fel az 
egészet. A kis kövecskék alját megcsiszolja és egy 
selyemalap segítségével ragasztja a tálca fenekére. 
Azután egy lúdtollal befesti a sziklát, a homokot 
a szükséges színre. Havas, esős, napsugaras tájat 
tud így elérni s nem kell mást tennie, mint a szikla-
csúcsot fehérre vagy a homokot aranyesíkosra fes-
teni. A rendkívüli precizitásban, az aprólékos finom-
ságokban van e tájábrázolások szépsége. Japánban 
igen sok csodálója s vásárlója van e régi s mégis 
ú j Iparművészetnek. A kész munkát a falak díszíté-
sére használják, ahova egy szegre felakasztva kerül, 
mint egy keretbe foglalt relief. 
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