
ú j a b b t ö r e k v é s e k 
e g y h a m b u r g i k o n g r e s s z u s o n 

I r t a : H A U S W I R T H ODON 

német festők birodalmi 
szövetségének északnémet 
esoportja ez év májusában 
rendezte meg évi nagygyű-
lését Altonában hét ország 
kiküldötteinek és mintegy 
200 német delegátus rész-
vételével, összesen kb. 1000 
résztvevővel. Ez az élénk 

érdeklődés egyrészt a közérdekű tárgyalásoknak, 
másrészt egy jól megrendezett szakirányú kiállí-
tásnak szólt. A gazdasági irányú tárgyalásokkal 
párhuzamosan folytak a művészi irányú meg-
beszélések,melyeknek szinte aláfestésére, tán helye-
sebben illusztrálására szolgált a kiállítás, amely az 
anyagok és szerszámok megfelelő alkalmazásának 
bemutatása mellett egy rendkívül érdekes, 16 töké-
letesen berendezett helyiségből álló csoportban 
bemutatta a térkiképzést a színek domináló 
felhasználásával. A szokástól eltérően nem pom-
pával és nem iparművé-
szeti ügyeskedéssel szol-
gálta a díszítést, amelyet 
csak a módosabb közön-
ség képes megfizetni. A 
cél inkább az voll, olyat 
alkotni, ami a mai gazda-
sági viszonyok figyelembe-
vételével úgy technikai 
kivitelben, mint ízlés tekin-
tetében a legjobb. Mester-
ségesen világították a helyi-
ségeket ugyan, de annyira 
nem voltak megvilágít-

va, hogy az alkalmazott 
színek kellő pompájukban 
érvényesülhettek volna. 
Ennek ellenérc a színek-
nek egymással való helyes 
szembeállítása igen finom 
hatásokat váltott ki. E cso-
porthoz csatlakozott az 
iskolák kiállítása, amely 
a fiatalság művészi neve-
lését egészen új irány-
ban mutatja be. A vezető 

szerepet a müncheni iskola ragadta magához, 
amelynek Prof. Ottó Rückert a lelke és irányítója. 
Az ő kiváló művészi egyéniségének bélyege látható 
is a növendékek munkáin. A multak gyakorlatától 
eltérően nemcsak a legkiválóbbak munkái kerültek 
bemutatásra, hanem minden tanfolyam legjobb, 
közepes és leggyöngébb növendékének egy-egy 
munkája volt látható annak megítélésére, hogy 
képességeiknek megfelelően a gyakorlati életben 
hol találhatnak olyan alkalmazást, hogy helyü-
ket kellően meg is állják. Ugyancsak ezzel kap-
csolatban a hamburgiak segéd- és mestervizsgálati 
munkái voltak láthatók. Ezen a részen már látha-
tók azok a befolyások, amelyek a festők birodalmi 
szövetségének művészi irányú törekvései, s amely 
irányelvek a hamburg-altonai tanonc- és mester-
vizsgáknál célravezetőknek és eredményeseknek 
bizonyultak. Hamburg különösen nagy súlyt vet 
a tanoncképzésre. Carl F. Hansen, a hamburgiak 
kiváló vezetője őrzi azokat a közel 500 éves érdekes 

foliánsokat, amelyekbe a 
felszabaduló tanoncok 
belerajzolták mesterművü-
ket. 

Az altonai templom-tér 
színes kiképzésére kiírt 
pályázat munkái közül egy 
hamburgi fiatalember vitte 
cl a pálmát, helyesebben 
az 1000 márkás díjat. A 
terv meg is valósult egy-
részt Altona város, más-
részt a festők szövetségé-
nek áldozatkész hozzá-
járulásával, jórészt pedig 
az egyes házak tulajdono-
sainak a költségére. Ezzel 
Altona városa egy gyö-
nyörű városképpel gazda-
godott. 

Az anyagok és szerszá-
mok bemutatásánál el-
tértek a gigászi méretű 
hordó- és bögretornyok 

— építésétől. Szép művészi 
Kozma Lajos. keretben szemléltették és 
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a 

oktató formában mutat-
ták be az anyagokat 
úgy, hogy a kiáll ítás 
látogatói megismerhették 
használhatóságukat és 
forgalomba hozataluk 
módját. 

ö t napig tárgyalták a 
kongresszus tárgysoroza-
tát. A művészi oktatók a 
gyakorlat embereinek be-
vonásával külön albizott-
ságban készítették elő azt 
a tervezetet, amelyben 
az oktatás újabb egysé-
ges irányelveit fektették 
le és amely lényegesen 
eltér az eddigi tantervek-
től és úgy terjesztették 
a nagygyűlés elé. 

Az utolsó napot három 
érdekes előadás foglalta 
le. Az előadók egyike 
Oberstudiendirektor Prof. 
Ottó Rückert volt, aki élénk érdeklődés mellett 
beszélt a kollektivizmusról és az egyéni mun-
káról kapcsolatban a színnel és a formával. 
Utána dr. Hellvvig műszaki főtanácsos ecsetelte 
azokat a küzdelmeket, amelyeket a városkép 
eléktelenítésévcl szemben folytat a hatóság s 

Kozma Lajos. 

amihez felhívta a festő-
ket az együttműködésre. 
Harmadiknak dr. Lauffer 
egyetemi tanár a Museum 
für Hamburgischc Kunst 
igazgatója tartott rend-
kívül érdekfeszítő elő-
adást a hamburgi festők 
múltjáról, vetített képek 
kíséretében. 

A nagy gj ülés ünne-
pélyes befejezésén a 
sehleswig-holsteini kor-
mány, Altona, Hamburg 
és Lübeck szenátusa, 
kereskedelmi és ipar-
kamarái és Berlin meg 
Drezda városa is kép-
viseltették magukat. A 
berlini R e i c h s b u n d o t 
K r u s c elnök, Dániát52, 
Svédországot 4, Hollan-
diát 3, Ausztriát, Nor-
végiát és Magyarországot 

1—1 delegátus képviselte, akik nemcsak csen-
des szemlélői, de tevékeny résztvevői is voltak 
a kongresszus munkájának. Ez a munka ter-
jedelmes jegyzőkönyvekben és kimutatásokban 
szolgáltat becses anyagot értékes eredmények 
elérésére. 

k r ó n i k a 
\ MAGYAR IPARMŰVÉSZET ŰJ BEKÖTÉSI 

TÁBLÁI. Olvasóink többször hangoztatott 
kívánságának teszünk eleget azzal, hogy célszerű 
és csinos ú j bekötési táblákat rendeltünk, amelyek 
lapunk füzeteinek megóvására és évfolyamonként 
való összefoglalására alkalmasak. E bekötési táblák 
leírása az e számunkhoz csatolt külön hirde-
tési lapon olvasható. Amidőn erre lapunk barátai-
nak figyelmét felhívjuk, egyben készséggel vállal-
kozunk arra, hogy akár a Magyar Iparművészet 
újabb, akár pedig régibb évfolyamaihoz való be-
kötési táblákat — megbízás esetén — részükre 
elkészíttetjük és nekik cl is küldjük. Az 1920—1925. 
2, 3 és 4 füzetből álló évfolyamokból esetleg kettő 
vagy három összevonható egy közös bekötési táblába. 

C Z A L M Á S Y SÁNDOR vidéki tanító, aki szabad 
^ óráit fafaragással tölti. Dobozokat, cigarctta-
és szivartárcákat, kulacsfélékct stb.-ket, sőt egyes 
bútordarabokat csinál és jellegzetesen magyaros, 
sűrű díszítmény borítja ezeket a népművészet leg-

jobb, legérettebb alkotásaira emlékeztető artisztikus 
apróságokat. Ösztönösen helyes arhitektorikus ér-
zékkel oldja meg a dobozokon levő lábak, a fedelek 
forgóinak és zárak formáit és a doboz testébe való 
belekapcsolódását. Minden darabbal ú j meg ú j 
eredeti elgondolást, ötletet valósit meg és egyetlen 
egy művén sem talál még a legszigorúbb kritika 
sem a forma, szerkezet vagy az ornamentika 
szempontjából kivetni valót. A faji jellegű ipar-
művészet kedvelői nagy gyönyörűséggel nézhetik 
ezeket a maguk nemében páratlan, tősgyökeres 
magyar fafaragványokat, melyeket az Our Shop 
vállalat hoz forgalomba. 

p a l y a z a t o k 
LAKÁTPÁLYÁZATOT hirdet a dr. Wander-

féle részvénytársaság felkérésére az Orsz. M. 
Iparművészeti Társulat. A pályázat f. évi október 
hó 30-án jár le. A pályadíjak összege 600, kétszer 
400 és kétszer 100 pengő. A pályázat részletes föl-
tételeiről az Orsz. M. Iparművészeti Társulat ad 
felvilágosítást. 
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/ \ Z 1930. ÉVI ÉPITÉSZKONGBESSZUS PLA-
KÁTJA. A jövő év szeptember havában tar t ja 

a 42 nemzet építészeinek szervezete, a Comité 
Permanent Internationaal des Architccts kong-
resszusát Budapesten. A kongresszus és a vele 
kapcsolatos tervkiállítás gondolatának terjesztésére 
az előkészítő bizottság plakát-, fejléc- és jelvény-
tervezetekre pályázatot hirdetett. Ennek bíráló 
bizottsága á 800 pengős díjjal H e r a n g li y Jenő 
plakáttervét tüntette ki és 200—200 pengőért meg-
vásárolta Korner József és Csillag Vera valamint 
Gyenes Lajos plakátját . A fejlécre és jelvényre 
hirdetett pályázatot a bizottság eredménytelennek 
nyilvánította. Valamennyi pályamű 8 napig látható 
volt az Építész Egyesület székházában. 

T^LDŐLT PÁLYÁZAT. AZ O. M. I. T. által a 
'' szegedi Pick-szalámigyár felkérésére hirdetett 

plakátpályázat bíráló-bizottsága a június hó 26-án 
tartott ülésén a 600 pengős I . pályadíjat V é g h 
Gusztávnak, a 400 pengős II. díjat J e n e y Viktor-
nak, a 200 pengős III . díjat M u s k o v s z k y 
Lászlónak ítélte oda. 100—100 pengős díjakat kap-
tak H a r a n g h y Jenő, L c c h n e r Marianne, 
S z u n y o g h Géza és T a r y Lajos. 

k i á l l í t á s o k 
\Z ORSZ. IPARMŰVÉSZETI ÉS HÁZIIPARI 

KI ÁLLÍTÁST július hó 13-án nyitotta meg 
a kereskedelemügyi miniszter képviseletében Dr. 
M o r v a y Jenő h. államtitkár. A kiállítás rendező-
sége nevében G y ö r g y i Kálmán igazgató üdvö-
zölte a miniszter képviselőjét, aki meleg szavakban 
köszönte meg a rendezőség fáradozását és annak 
a reményének adott kifejezést, liogy a kiállítás 
buzdítóan és oktatóan fog hatni iparművészetünkre 
és eredménye igazolni fogja a hozzá fűzött vára-
kozásokat. A megnyitáson a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert Dr. R ó n a y Zoltán miniszteri 
tanácsos, a székesfővárost Dr. L i b e r Endre és 
Dr. L o b m a y e r Jenő tanácsnokok, a budapesti 
kereskedelmi és iparkamarát S z á v a y Gyula fő-
t i tkár képviselték. — Július hó 24-én Herrmann 
Miksa kereskedelemügyi miniszter látogatta meg 
a kiállítást, aki nagy érdeklődéssel nézte az ott 
szereplő iparművészek és háziiparosok munkái t és 
a kiállításon nyilvánuló föllendülés tünetei felett 
való örömének adott kifejezést. 

\ Z ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KIÁLLÍTÁSAI. Szeptember bó lő-én zár ják 

az Iparművészeti Múzeumban rendezett Orsz. Ipar-
művészeti és Háziipari Kiállítást s az akkor fel-
szabaduló igen értékes anyag java részét a Tár-
sulat átszállíttatja az Andrássy-úti ú. n. régi 
Műcsarnok félemeletén levő saját helyiségeibe. Hogy 
ott az igen terjedelmes kollekció méltón elhelyez-
hető legyen, a Társulat teljesen átalakít tat ja helyi-

ségeit. Ezeknek egy részét eddig szobaberendezések 
foglalták e l ; ezentúl valamennyi termében vitri-
nákba helyezett apróbb iparművészeti tárgyakat állít 
ki a Társulat, mert csak így tehet eleget az egyre 
szaporodó és érvényesülni akaró if jabb iparművész-
nemzedék jogos kívánságainak. Intericur- , azaz 
lakásművészeti kiállításoknak saját helyiségeiben 
való rendezéséről a Társulatnak egyelőre le kell 
mondania. De ez nem jelenti azt, hogy a Társulat 
ezentúl nem akar foglalkozni az iparművészet e 
fontos ágának propagálásával, mert időnként, 
a l k a l m a s h e l y e n a lakásművészet körébe 
tartozó kiállítások rendezését is felvette munka -
programmjába. — Budapesti kiállításain kívül a 
Társulat a b a r c e l o n a i v i l á g k i á l l í t á s 
magyar osztályában és a szeptember elején G e n f -
b e n megnyíló magyar reprezentatív kiállításon is 
gondosan egybeválogatott csoportot mutat be ipar-
in űvészetünk és háziiparunk újabb jeles alkotásaiból. 

ABABCELONAI NEMZETKÖZI VILÁGKIÁL-
LÍTÁS M AGY AB OSZTÁLYÁBÓL nagy elis-

meréssel ír a L a s O f f i c i a s c. tekintélyes spa-
nyol újság június 30-ilrf számában. A cikk címe : 
Egy nemzetközi esemény. A magyar pavillon. És 
alatta közli a magyar csarnok főhomlokzatát a 
nagy toronnyal és a főbejárattal. A kép alá í rása: 
Az ősi magyar stílusú torony, mely egy büszke nép 
kitartásának nagyszerű megnyilatkozása. Az érdekes 
cikkből közöljük a következő sorokat : 

»A komoly és hatásos pavillon, amely a déli 
épület egyik végében emelkedik, kifejezi a magyar 
nemzet életképességét; azét a nemzetét, mely 
minden bánatot, minden keserűséget megismert, 
de mindenkor sértetlenül tudta megőrizni függet-
lenségének érzését, szabadságszeretetét és a dicső 
mult nagyságainak tiszteletreméltó emlékét. 

Századokig tartó elnyomás nem tudta meg-
rendíteni lelkét, nem tudta elpusztítani nemzeti 
öntudatát, nem tudta szétrombolni kul túrájá t . 
A magyar nemzet mindazt a sok csapást, melyet 
történelme mutat , csodálatos kitartással, eszméinek 
győzedelmébc vetett megrendíthetetlen hittel tűrte. 
Minden újabb szerencsétlenség növelte lelkesedését 
és megerősítette függetlenségének érzését. Tudta 
mindig, hogy a nagy nemzetek a sorscsapások 
pőrölye alatt erősödnek. 

Az a nemzet, amely a történelem számára a 
Icrombolhatatlan kitartás, a hazaszeretet és szabad-
ságszeretet oly nagyszerű példáját állította, mely 
százával számolja nagyjait — politikusokat, írókat, 
művészeket, tudósokat —, az a nemzet, mely min-
dig az európai lélek védőbástyája volt szemben a 
Kelet erőszakos támadásaival, az a nemzet nem 
érdemel ilyen csapást, mely megcsonkítja természe-
tes határait és testvéreinek millióitól fosztja meg. 

A világháború óta most először mutatkozik be 
Magyarország egy nemzetközi küzdelemben, hogy 
minden nemzet előtt kiállítsa iparát, művészetét, 
kul túráját . És miközben erre törekszik, termékeit 
egy nagy művészettel megalkotott teljesen modern 
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épületben helyezi el, melynek nagy sima felületeket 
és egyenes vonalakat feltüntető stílusa, emellett az 
egyik legősibb ázsiai kultúrának, az úgynevezett 
»sumir - turáni«-nak motívumain alapszik. Azon 
nemzet kul túrá jának motívumain, melytől a magyar 
nemzet származik. Hogy jelen, tökéletes civilizáció-
já t bemutassa, Magyarország ú j ra ahhoz a múl t ja 
iránti ragaszkodáshoz menekült, mely a magyar 
fajiság csodás fennmaradásának titka volt. 

Magyarország, mely már megnyerte szimpátián-
kat szomorú énekeivel s művészeinek és íróinak 
műveivel, hozzánk jön, nagyszerű épületet emel-
vén a mi nagy mérkőzésünkre. És mi magunk is 
emléket állítunk szívünkben a magyar nemzetnek. 
Mert intelligens, mert jó, mert szereti a szabadsá-
got, mert szerenesétlcn.« B. 

]%/|~ONZÁBAN 1930-ban ismét nemzetközi ipar-
művészeti kiállításra készülnek az olaszok. 

Alig hisszük, hogy a kiállításra szóló felhívás ez-
alkaloinmal élénkebb érdeklődést váltana ki az 
egyes nemzeteknél. Különösen azoknál, akik már 
az előző években résztvettek a Monzában rendezett 
ilyen kiállításokon. Monza körülbelül olyan messze 
esik Milánótól, mint Gödöllő Budapesttől. Ugyebár 
nemcsak egész Magyarországon, hanem mindenütt 
csodálkozással fogadnák, ha Gödöllőn akarnánk 
nagy nemzetközi iparművészeti kiállítást rendezni. 
Azért, mert az olaszok nem tudnak mit csinálni 
az államra szakadt monzai 200 szobás királyi 
kastéllyal, rá akar ják bírni az egyes nemzeteket, 
hogy vegyenek részt egy 10-12.000 lakosú kis város 
kiállításán, csakhogy ott némi idegenforgalom 
legyen és a király atyjának meggyilkolása miatt 
a királyi családtól elhagyott nagy, néma és üres 
kastély ismét embereket lásson. Akárhogyan lesz 
is, sok kiállítóra alig számithatnak, mert az eddigi 
monzai kiállítások látogatottsága és anyagi ered-
ménye elég siralmas volt. Nagyon kétséges, hogy 
az 1930. évre tervezett kiállítás erősebben vonzana 
oda látogatókat, mint az előző 1923. és 1925. évi 
kiállítások. 

^S^ERKBUND-KlALLITASOK. A német ipar-
* * művészek és bútorgyárosok hatalmas szerve-

zete az idei nyáron tudvalevőleg Kölnben rendezett 
nagyszabású kiállítást. Ennek a cíinc : «A nö-
vekvő lakás», már elárulja a jellegét is. Gyakorlati 
példákon akar ják bemutatni, miként lehet a leg-
egyszerűbb igényekből kiinduló kislakást a esalád 
és a jövedelmek gyarapodásával egészen az önálló 
családi-házig vezetni. Ugyanakkor, mikor ezzel a 
kiállítással Köln idei gazdag kiállítási nyarát élén-
kítik, javában folynak az előkészületek a német 
«Werkbund» jövő évi párizsi vendégszereplésének 
előkészítésére. A német külügyi hivatal támogatá-
sával impozáns demonstrációnak ígérkezik a f ran-
cia iparművészek szalonjában rendezendő kiállí-
tás. A kiállítás művészi anyagának rendezését 
Bruno Paul és Gropius Walter tanár, adminisztra-
tív igazgatását pedig Graul Richárd leipzigi múzeum-

igazgató fogja végezni. Még ebben az esztendőben 
egy másik német városban is rendez lakáskiállí-
tást a Werkbund. Ennek a színhelye Breslau lesz 
és különféle európai államok szemléjét is adja 
lakásviszonyaik és újabb építkezéseik bemutatá-
sával. 

m u z e á l i s ü g y e k 
/^YÖNGYHÁZ-MUNKÁK. A stuttgarti múzeum 

ötletes igazgató ja : Pazaurek, szeptember 
havára ismét művészeti pikantériát ígér. Be fogja 
mutatni egy nagy kiállításon a tizenkilencedik 
század hagyatékából fennmaradt legszebb gyöngy-
háztárgyakat. Persze csak azokat, amelyekben a 
forma vagy a vésés művészi. Az olyasféle emlék-
tárgyakra tehát, aminőket jeruzsálemi bazárokban 
árulnak és pesti régiségboltokban is sűrűn fellel-
hetők, nem igen fogja a helyet pazarolni. Bizonyos, 
hogy ez a keleti eredetű technika, melynek a bieder-
meier-időkben annyi finomkezű művésze volt, 
éppúgy megérdemli a modern iparművészek figyel-
mét, akár^az'elefántcsont. Alkalmasint éppen ez a 
figyelmeztetés akar Pazaurek kiállításának célja 
lenni. 

s z a k i r o d a l o m 

AZ ORSZÁGOS IPARMŰVÉSZETI ÉS HÁZI-
IPARI KIÁLLÍTÁS EMLÉKALBUMA. S z e r -

k e s z t e t t e G y ö r g y i K á l m á n . Budapest, 
1929. Már néhány nappal a kiállítás megnyitása 
után jelent meg annak emlékalbuma, mely némi 
fogalmat ad a kiállított érdekes művészi mun-
kákról. Az album kiadásával és hazánkban, de 
főképen külföldön való terjesztésével a kiállítás 
rendezői a magyar és a kultúrállamok kereskedő-
világának ügyeimét akar ják felhívni a magyar 
háziiparra és a magyar iparművészetre. Bővebb 
ismertetésre az album nem szorul, mert szövegét 
egészen, képeinek gazdag sorozatát pedig jórészben 
e füzetünkben közöljük. Korlátolt számú pél-
dányok 3 pengőért a Társulat irodájában kaphatók. 

"TkAS WERK c. Zürichben megjelenő építő- és 
iparművészeti előkelő folyóirat egyik újabb szá-

mában A. Ros Theiler behatóan ismerteti a M. Kir. 
Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent Magyar 
Népművészet c. műnek a külföld számára rende-
zett francianyelvű L'A r t p o p u l a i r h o n -
g r o i s c. kiadványát. Nagy elismeréssel szól a 
magyar nép művészetének páratlan gazdagságáról, 
a sokféle hímzések és népviseletek eredetiségéről a 
parasztudvarok díszes kapuiról, festett bútorairól, 
a népies fazekasság artisztikus készítményeiről és 
végül melegen a jánl ja a művet mindazoknak, kik 
iparművészeti munkák készítésével foglalkoznak. 
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SARRE, FRIEDRICH UND HERMANN TRENK-
WALD. ALT-OIUENTALISCHE TEPPICHE. 

Herausgegebcn vom Österrcichischcn Museum für 
Kunst und Industrie. I—II. Bd. Wien, Anton 
Schroll & Co. ; Leipzig, Kari W. Hierscmann, 
1926—192«. Ara 1120 M. — Az osztrák kereske-
delmi minisztérium 1092-ben «Orientalisehe Tcp-
piehe» cím alatt egy szőnyegmunkát adott ki, mely 
126 keleti szőnyegnek az akkori technikai viszo-
nyokhoz mérten mintaszerű reprodukcióját tartal-
mazta. Ezt a művet az 1891. évi bécsi nemzet-
közi szőnycgkiállítás nyomán adták ki, mely alka-
lommal sok, addig ismeretlen, a nyilvános és privát-
gyiijteményekben őrzött szőnyeg került bemuta-
tásra. 1907-ben az osztrák iparművészeti múzeum 
kiadásában a fönti műnek egy pótkötete jelent meg 
«Alt-Oricntalisehe Teppichca cíinen, mely 28 első-
rangú szőnyegnek reprodukcióját foglalta magában. 
Mindkét mű az osztrák államnyomdában készült. 
A két mű, dacára annak, hogy azóta a keleti sző-
nyegekről szóló számos számottevő mű jelent meg, 
még most is az első helyet foglalja cl a szakiroda-
lomban. Űj kiadását két körülmény tette indokolttá, 
először a könyvárusi forgalomban ritkaságszámba 
megy mindkét mű s igen drága, másodszor az azóta 
folytatott kutatások sok új , értékes anyagot hoztak 
felszínre. Az ú j kiadás a régi műben közölt sző-
nyegek egy részének közlésétől, melyek tudomá-
nyos és művészi tekintetben csekélyebb fontossá-
gúaknak bizonyultak, elállott s ezek helyébe újabb, 
becsesebb darabok kerültek, melyek azóta váltak 
ismeretesekké, de közölve nincsenek vagy közlé-
sük nem kifogástalan. 

Az ú j kiadás két kötetből áll, mindegyik 60, rész-
ben színes táblát tartalmaz. 

Az I . kötet, mely tulajdonképpen az osztrák 
iparművészeti múzeum szőnyeggyüjteinényénck a 
katalógusa, a múzeum anyagának kiválóbb darab-
jait t á r ja elénk. 1907-ben az iparművészeti mú-
zeum szőnycggyüjteménye a kereskedelmi mú-
zeumtól vásárolt becses anyaggal gyarapodott s 
ebből 20 szőnyeget közöl az ú j kiadás. 1922-ben 
újabb 23 darabbal szaporodott a múzeum állo-
mánya a volt udvari kincs gyűjteményéből. Az 
első kötet 27 ú j szőnyeg reprodukcióját muta t ja 
be, mely a régi kiadásban nincs meg. A közölt 
szőnyegek a XVI. és XVII. századból származó 
perzsa, indiai, armeniai, egyiptomi, kisázsiai és 
török szőnyegeknek legjobb, legtanulságosabb pél-
dáit muta t ja be. 

A bevezetésben H. T. Trenkwald a szőnyegek 
jellemző sajátságait tárgyalja, S. Troli pedig 50 
szőnyeg technikai vizsgálatának eredményeit közli. 

A I I . kötetben azokat a művészi és történeti szem-
pontból kiválóbb szőnyegeket találjuk, melyek nem 
az iparművészeti múzeum tulajdonai. A. U. Popé 
állította össze a legjellegzetesebbeket, melyek közül 
kiemelkedik a két selyem vadászszőnyeg, az egyik 
a volt császári kincstár tulajdonát képezte, a másik 
Párizsban Maurice Rothschild báró gyűjteményé-
ben van, a milánói nagy vadászszőnyeg, a Victoria 

& Albert Museum állatszőnyege, a berlini Schloss-
Museum és a Kaiscr Friedrich-Muscum, a bostoni 
Museum of Fine Arts, a newyorki Metropolitan-
Museum, a müncheni Residenzmuseum, a Ieipzigi 
iparművészeti múzeum, a milánói Poldi—Pezzoli-
Museum, a párizsi Louvre, a stockholmi Statens 
Historiska Museum s több privátgyüjtcmény szá-
mottevő darabja. A közölt szőnyegek a XV—XVII. 
századból valók. 

A II. kötetben a táblák elrendezése, ellentétben 
az I . kötettel, olyformán történt, hogy a fejlődés-
menetet tartották szem előtt. Elől vannak a pri-
mitív, egyszerűbb szőnyegek s ezek után követ-
keznek a stilisztikailag fejlettebb darabok. A II. 
kötet anyagának kiválasztásánál tekintettel kellett 
lenni az I . kötetre is, hogy a két kötet egymást 
kiegészítse. Azokat a szőnyegeket, amelyek az 
I. kötetben bővebb tárgyalásban részesültek, pl. az 
egyiptomi és a török szőnyegek, a II. kötetben 
alig, vagy egyáltalában nem is vették figyelembe. 

A két kötetben közölt anyag alapján, mely pom-
pás példákban muta t ja be a keleti csomózott és 
szövött szőnyegeket, Fr. Sarrc a keleti szőnyegek-
nek rövid fejlődéstörténetét adja elő a legújabb 
kutatások figyelembevételével. A technikai részt 
S. Troli írta. A szőnyegeknek technikai vizsgála-
tát többen végezték. 

A táblák mellett kimerítő, szakszerű leírását 
talál juk a közölt szőnyegeknek A. Riegl termino-
lógiája alapján. A bibliográfiai részt Kurt Erd-
mann állította össze. 

A táblák technikai kivitele határozott haladást 
tüntet fel az első kiadáshoz képest. A reproduk-
ciók az eredetiek után készültek és a színes táblá-
kat az eredetiekkel az elkészítésig összehasonlít-
hat ták. A reprodukciók teljesen hűen adják vissza 
a szőnyegek színét, bágyadt tónusát, valamint a 
régiség és a használat folytán előállott változáso-
kat. A részletfelvétclcknck egy sora a pontosabb 
tanulmányozást segíti elő. 

Elrendezés és tartalom szempontjából egy egé-
szen ú j mű fekszik előttünk, mely az első publiká-
ciók birtokosainak is sok, megkapóan ú j anyaggal 
szolgál. A mű három kiadásban jelent meg, német, 
angol és francia nyelven. Sz. L. 

FEULNER, ADOLF, KUNSTGESCHICHTE DES 
MÖBELS SEIT DEM ALTEBTUM. Berlin, 

Propylacn-Verlag, é. n. Ára : 74 P. — A bútor-
ral foglalkozó jelentékenyebb művekkel különösen 
a háborút követő években gyarapodott az irodalom, 
de a bútor fejlődéstörténetét áttekintően tárgyaló 
művet, miután az anyag tudományos gyűjtése, ki-
választását s feldolgozását csak az utolsó évtized-
ben fejezték be, mindezideig nélkülözni voltunk 
kénytelenek. Ezt a hiányt pótolja Fculncrnek 
műve, mely 600 oldal szöveget és 500 szövegközti 
ábrát tartalmaz. Szerző az európai bútor fejlődés-
történetét tá r ja szemünk elé a középkortól a XIX. 
századig. Az antik bútorra, melynek csak csekély 
számú töredékei maradtak korunkra, csak hivat-
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kozás történik akkor, ha az antik formák a későbbi 
fejlődésmenet megértésére támpontot nyúj tanak. 
A bútornak nem minden fa já t tárgyalja. Az egy-
házi bútort, miután az inkább az építészet és szobrá-
szat körébe vág, szándékosan mellőzi s csak akkor 
tér ki rá, ha a korunkra maradt egyházi bútorok 
egy periódusnak egyedüli maradványai és ha az 
egyházi bútor formái egy bizonyos típus megvilá-
gításához alkalmas anyagul kínálkoznak. Ugyan-
csak nem részesülnek bővebb tárgyalásban a nép-
művészet alkotásai sem s ezekre is csak csctről-
csetre történik hivatkozás. A mű szorosabb érte-
lemben csak a házibútorra szorítkozik, nem fog-
lalkozik az egyes nemzetek bútortörténctének fejlő-
désével, hanem az európai bútor történetét adja 
elő különös tekintettel azokra a nemzetekre, melyek 
a bútor fejlődéstörténetéhez önálló és fontos adato-
kat szolgáltattak. 

A bútor szükségleti cikk s ezért az igények 
és kívánalmak szerint külső megjelenésében a leg-
változatosabb. A szociális viszonyok, a nemzeti 
kultúra, a szokás, a viselet, a lakás mind befolyás-
sal vannak a bútor egyszerűségére vagy gazdag 
kiképzettségére, de a bútor művészi formájá t nem 
ezek, hanem más faktorok határozzák meg. Mű-
vészi formájuk éppúgy változik, mint a képzőművé-
szet, az iparművészet bármely ágának alkotásai. 
A bútor a művészi forma kialakulásában kötve van 
a célszerűség folytán, de a fantázia és a forma-
érzék éppoly szerepet játszik itt, mint az építészet-
ben, melyhez a bútor a belső berendezés kapcsán 
tartozik. 

Fculner e művében kimerítő tájékozást nyúj t 
a bútor fejlődéséről a különböző stíluskorsza-
kokban. A középkori bútor után külön fejeze-
tekben számol be a késői gót ikáról ; a renais-
sance-tól a barokkig terjedő 
időnek; a késői barokknak 
és XVI. Lajos k o r á n a k ; a 
rokokónak, a XVIII. századi 
angol bútornak ; a XVI. Lajos 
korának ; a klasszicizmus, 
empire és biedermeier korá-
nak és a XIX. századnak 
bútortörténetéről. A stíluskor-
szakokon belül kiemeli azokat 
az országokat, melyek az egyes 
korszakok stílusfejlődéséhez 
lényegesen hozzájárultak, így 
a rcnaissanccban Olasz-, Fran-
cia- és Németországot, Belgi-
umot és Hollandiát, a barokk 
korszakban külön szól Franeia-
és Németország bútorművésze-
téről. Külön fejezetet szentel 
az angol bútornak a XVIII. 
században, majd a XVI. Lajos 
korabeli stílus tárgyalásánál 
Francia- és Németországot s 
a többi országokat veszi sorra, 
mindenütt kiemeli a bútor- I lorvúth J e n ő : Exllbris. 

művészetben nagyobb s jelentékenyebb tevékeny-
séget kifejtő mestereket. 

A m ű végén felsorolja a bútorról szóló szak-
irodalmi műveket. 

A képanyagban Európa nevezetesebb múzeumai-
nak és magángyűjteményeinek jellegzetesebb darab-
jait muta t j a be. Szerző igeu ügycsen pótolta a 
megfelelő anyag hiányát egykorú művészek ra j -
zaival, rézmetszeteivel, festményeivel és belső be-
rendezési ábrázolásokkal. 

Az irodalomra nézve határozott nyereséget jelent 
Feulnernek bő és jó illusztrációkkal ellátott, a 
bútor történetét könnyed, áttekinthető módon tár-
gyaló műve. A bútor múl t ja iránt érdeklődők, a 
bútorgyüjtők, a bútorkereskedők, az iparművészek 
sok hasznot fognak a műből meríteni. Sz. L. 

DEGERING, IIERMANN. DIE SCHRIFT. 
ATLAS DER SCHRIFTFORMEN DES 

ABENDLANDES BIS ZUM AUSGANG DES XVIII. 
JAHRIIUNDERTS. Berlin, Ernst Wasmuth, 1929. 
Ára : 66-24 P. — Szerző 240 táblán két évezredre 
visszamenően bemutat ja a nyugat írásainak leg-
tipikusabb példáit, szemléltető anyagot, mintákat 
nyújt az írás különféle fajairól, melyek alkalmasak 
arra, hogy ú j ideák, ú j típusok megvalósítására 
serkentőleg hassanak. 

Rövid vonásokban előadja az írás történetének 
főbb fázisait. A nyugat írásainak ősanyja az 
egyiptomi hieroglifírás, melyből egyes képeket már 
a Kr. e. XVI. században a Sinai-hcgy vidékén lakó 
sémiták vettek át. A föníciaiak által az írás a görö-
gökhöz s ezek révén az etruszkokhoz s Itália 
más népeihez került. Az írás nemcsak a héberek-
nél, hanem a görögöknél is jobbról bal felé történt, 
de a rómaiak Livius, Andronicus, Nacvius és Ennius 

idejében már a balról jobb felé 
való írást használják. A latin 
írás legrégibb idejéből csak 
epigráfiai emlékek maradtak 
korunkra, melyeken az írás a 
monumentálisra törekszik, a 
folyóírás ellenben az egyszerű-
sítésre s az egyes betűk össze-
köthetőségére. A kőfaragó mű-
vész monumentálisra törekvő 
feliratai mellett találunk ecset-
tel vagy palával falra írt köz-
napi jellegű feliratokat, melyek 
nem monumentális jellegűek. 
Vannak pompásan kiállított 
kéziratok, melyek a monu-
mentálisra való törekvés dol-
gában a legjobb kőfeliratokkal 
vetekednek. A Kr. u . I. századi 
emlékeknél szereplő kapitális 
írásban egy típus fejlődött ki, 
mely századokon keresztül ér-
vényben maradt s ma is épület-
feliratoknál, sírfeliratoknál és 
cégtáblákon használatos. 
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Az írásban állandó a változás, a fejlődés. Az 
írás minden egyes esetben, akár vésővel, akár 
ecsettel vagy tollal történik, egy személynek a 
műve s így teljesen érthető, hogy az individuális 
formaérzék, elrendezés s az írónak a gyakorlott-
sága érvényesül benne. Ha ehhez még hozzá-
vesszük, hogy az írónak az írása is esetről-esetre 
változik s hogy a hangulat , a kor az írást befolyá-
solják, akkor fogjuk megérteni, hogy mily tág körre 
terjed ki az írás fejlődésének a története. A leg-
jellegzetesebb írások nincsenek határozott névhez 
kötve, azért nem tudjuk az egyes íróknak befolyá-
sát a formaképzés tekintetében kimutatni . Clau-
dius császár reformjának a klasszikus quadrata 
formaképzésérc nem volt hatással. Pliilocaleusnak 
kísérlete a szigorú geometriai formájú kapitalis-
nak könnyed, hajlított vonalakkal való képzésére 
nem volt tartós, hasonló törekvésekkel találko-
zunk a késői karoling minuskula és a gótikus írás 
korában. 

A kapitalis quadrata mellett, melynek alakja a 
köztársaság végén megállapodott, az írásnak egy 
könnyebben folyó formájá t lá t juk a pompeji-i és 
dák viasztáblákon. Ezzel a rusticának nevezett 
írással találkozunk a pompeji-i Carmen de bello 
Actiaeo papyruson könyvalakban és feliratszerűen 
a Monumentum Ancyranumban. A rustica a 
quadratával hosszú ideig parallel haladt s a leg-
szebb e korból származó díszkódexek egyikében a 
Virgil szövegek részben quadratában, részben rusti-
cában vannak írva. A kapitalis quadrata és rustica 
stilisztikai tekintetben görög eredetűek. 

Mint az építészetben a 
félköríves stílus, úgy az írás-
ban is mindinkább nagyobb 
tért hódít a betűk gömbölyí-
tésére való törekvés. A 
könyvírásnál az unciális 
csakhamar uralkodó szerep-
re jut s majdnem az egész 
k e r e s z t é n y i r o d a l o m b a n 
használatos az uncialis. 
Lassan az uncialishoz kur-
zív elemek járulnak a min-
dennapi írásban és néhány 
betűt (d, h, 1, f, p, q) a két 
sor határán túl a többi betű-
vel szemben meghosszabbí-
tották. Az uncialisnak ez 
az a lak ja a féluncialis. 

A római birodalom buká-
sa után Galliában, Spanyol-
országban, Angol- és Ír-
országban líj írástípusok 
tűnnek fel, melyek a fél-
uncialistól mindinkább el-
térnek. 

Kr . u. 350-ben Ulfilas, a 
gótok püspöke, a görög 
alfabet alapján egy ú j típust 
teremtett, melynél az uncia- Horvúth J e n ő : Exlibris. 

lisnak nagy szerepe volt. A runaírás főképp Európa 
északi részén lakó germánoknál volt elterjedve a 
latin alfabetnek egy változataképpen. 

A nemzeti írások a féluncialisból fejlődtek, így 
Spanyolországban a nyugat-gót, í r - és Angol-
országban az angolszász, Franciaországban a me-
roving írás és Itáliában az ó-itáliai, hibásan longo-
bardnak nevezett írás volt használatban. A különb-
ségek azonban annyira összefolynak, hogy Nagy 
Károly alatt már általános volt az óhaj , hogy az 
írásba egyöntetűséget hozzanak. Rövid időn IJCIÜI 
megállapodik az írás az úgynevezett karolingi 
niinuskulában, melyet Franciaországon kívül még 
Ir- és Angolországban is használtak. Miután ez 
az ú j írás egyforma jelleget tüntet fel, a rövidítések, 
kapcsolások, a képek és iniciálék révén tudjuk csak 
eldönteni a kézirat hazáját , ha az író nincs alá-
írva. Ezen írásreformnak legszebb példáit szol-
gáltatta a toursi Szt. Márton-kolostor, ahol a fél-
uncialis ir példákra támaszkodva, kiváló tökélyt 
ért el. Dél-Itáliában, Monté Cassinóban, egy ú j 
írástípus keletkezett, mely az ó-itáliai könyv-
kurzivának stilizált formájá t tünteti fel s Itálián 
kívül Dalmáciában is elterjedt. 

A karolingi minuskula is idők folyamán külön-
féle változásokon ment keresztül. A XI. század 
végén nemcsak az építészetben, szobrászatban és 
festészetben áll elő stílusváltozás, hanem az írás-
ban is, ahol a tört vonalnak jut a XII. század 
végén a főszerep. 

A XIV. században a papirosnak bevezetésével 
emelkedik a kéziratok száma s ez lehetővé teszi, 

hogy az írást minden vál-
tozataiban t a n u l m á n y o z -
ha t juk . Érdekes megfigyel-
ni, hogy a mindennapi élet 
spontán itt-ott egy ú j írás-
típust hoz létre. így kelet-
kezik O l a s z o r s z á g b a n a 
korai humanista, a gót-
antiqua, a fiórenci bastard-
írás és az északitáliai 
rotunda. 

Olaszországban a huma-
nisták elfordultak a gótírás-
tól s a karolingi minuskulá-
hoz tértek vissza, melyet a 
francia, a svájci, a német 
és olasz kolostorokból elő-
került klasszikusok máso-
lataiban oly híven tudtak 
utánozni, hogy néha csak 
a pergamen minősége, az 
iniciálé díszének stílusa 
vagy a szöveg ortográfiai 
sajátságai óvnak meg a 
hamis keltezéstől. 

A számtalan írásmód, 
mely a XV. században hasz-
nálatba jött, a könyvnyom-
tatásban is érvényesült. A 
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tiszta gót tipust követte a rotunda, a goticoantiqua, 
a textúra, a bastardírás, a schwabachi és az 
antiqua. Mindezekből számos jól kiválasztott pél-
dát találunk ebben a műben. 

A XV. században a humanista minuskulából 
fejlődött egy ú j kursiva, melyet Aldus Manutius 
velencei könyvnyomtató vezetett be a könyvnyom-
tatásba. Belőle fejlődött a világon legjobban el-
terjedt folyóírás, melynek csak Nürnbergben akadt 
Dürer működése folytán a frakturában konkurrcnse. 
k' A jól összeválogatott anyag, melyet Dcgering 
jelen műve nyújt , elsősorban a grafikusokat fogja 
érdekelni s speciális feladataik megoldásában nagy 
segítségükre lesz ez a mű . Sz. L. 

ETIENNE SOUBIAN : L'AVENIR DE L'ES-
THÉTIQUE. Libraire F. Alean. Paris. — 

A «Bibiiothéque de Philosophie Contemporaine» 
sorozatában jelent meg ez a könyv, amely a szerző 
saját bevallása szerint nem 'anny i r a az esztétika 
jövőjével, mi inkább j e l e n j problémáival foglal-
kozik. Nyolc részben végig tárgyalj a az esztétika 
mai helyzetét, viszonyát a művészethez és a rokon-
tudományokhoz. Bennünket a harmadik rész érde-
kel különösen, amelyben a művészet lényegét keresi : 
hivatását és szerepét az iparban. Szigorúan szembe-
helyezkedik azzal az évszázadokon át a köztudatba 
gyökerezett nézettel, amely a művészt a normális 
emberek közösségén kívül, talán felül álló, de 
mindenesetre csodálatos, különc lénynek tar t ja . 
E. Sourian a művészetet is a többi nagyobb intelli-
genciát és készséget feltételező f o g l a l k o z á s 
közé sorolja és a művész érdekében azt kívánja, 
hogy tekintsük őt is olyan mesterembernek, mint 
a többit, aki a kultúrember magasabb igényeinek 
kielégítéséből él. Ezzel a felfogással nem leala-
csonyítani akar ja a művészetet, hanem inkább a 
komoly, tiszteletreméltó munka mellé emelni ; hogy 
ne tekintse a laikus közönség a művész verejtékes 
munká já t szórakozásnak, «nap!opó» kedvtelésnek. 
E . Sourian nem von éles határokat a művészet 
— és iparművészet, iparművészet — és ipar k ö z t ; 
mert az egyszerű iparos keze alatt is a véletlen 
szerencsés darabokat hozhat létre, viszont ugyanígy 
a véletlen a művész munká já t értéktelen ipari 
produktum nívójára süllyesztheti. E. Sourian azt 
a különbséget keresi, ami a művészetet mégis el-
választja az ipartól. Ezt a megkülönböztető bélye-
get meg is találja, de nem a cél, az eszme kitűzésé-
ben (mert nem egy klasszikus alkotás készült meg-
rendelésre), hanem a kivitelben. Ez a különbség 
csak az újabb korban fejlődött ki a mechanikus 
előállítás bevezetésével. Ez utóbbinak az e g y -
h a n g ú s á g a az, ami a kézimunka eredetisé-
gével szemben az ipari terméket megfosztja a mű-
vészi jellegtől. Szociális szempontból abszolút ipari 
munka a gyári munkásé, aki eél és elmélet ismerete 
nélkül szolgálja a gépet, viszont művészi munka 
a vezetőé, aki egyéni tervvel, ízléssel irányítja a 
dolgok előállítását. Mert a művészi munka krité-
r iuma, hogy az elkészülendő mű teljesen meg-

határozott lényegében előre él, mintegy uralkodik 
a művész képzelőtehetségében. A szerző részletcsen 
foglalkozik az ipar és művészet benső viszonyá-
val és sok termékeny gondolatot ad ennek a kap-
csolatnak a kimélyítésérc. A jövő fejlődési lehető-
ségét abban látja, hogy az ipar emelkedjék minél 
közelebb a művészethez, viszont a művészet bizto-
sítsa magának az irányító szerepet az iparban és 
ez mindkettőjük számára meg fogja hozni az er-
kölcsi és anyagi fellendülést. Dr. Gy. G.-né. 

AZ I P A R M Ű V É S Z E T I 
TÁRSULAT K Ö R É B Ő L 

\ Z OBSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
TÁRSULAT választmánya 1929. évi június 

hó 14-én Seengcr Béla elnöklésével tartott ülésén 
jelen voltak Benkhardt Ágoston, Bodonyi Jenő, 
Fiseher Zsigmond, Gaul Károly, Fcyérné Kovács 
Erzsébet, Grabovvieczky Léon, Gulden Gyula dr., 
Ilausu-irth Ödön, Horváth Béla, Hosszú István, 
Jauernik Nándor, Klausz Gyula, Koródy György, 
Kulcsár Sándor, Mátrai Lajos, Pacher Béla dr., 
Schóbcr József, Tüll Viktor, Víg Albert, Zadu-
bánszky Irén és Györgyi Kálmán igazgató. 

Kimentette távolmaradását : Dréhr Imre dr., 
Szablya-Frischauf Ferenc, Bodon Károly, Bartha 
Károly, Holló Mihály, Hültl Dezső dr., Mattya-
sovszky-ZsoInay Tibor és Thomas Antal. 

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Hauswirth 
Ödön választmányi tagot kérte fel. A napirend tár-
gyalása előtt Györgyi Kálmán igazgatónak beteg-
ségéből való szerencsés felgyógyulása feletti őszinte 
örömének ad kifejezést. Majd üdvözli az ú j választ-
mányi tagok közül az ülésen jelen levő Klausz 
Gyulát. 

Elnök jelenti, hogy Dréhr Imre dr. államtitkár, 
ügyvezető elnök f. évi május hó 24-én a rádióban 
a magyar iparművészctről előadást tartott, mely-
nek keretében nagy elismeréssel emlékezett meg a 
Társulat működéséről. Az előadásért kapott tisz-
teletdíját, 100 pengőre kiegészítve, a Társulatnak 
adományozta. 

A választmány örömmel és köszönettel tudo-
másul veszi. 

Igazgató jelentése : a) a tavasszal megnyitott 
lakásművészeti kiállítás installációját, az interieu-
rök egy részének leszerelése után, az IOKSz-szal 
történt megállapodás szerint, továbbra is meg-
tar t juk ; 

b) a barcelonai világkiállítás magyar osztálya 
részére a Társulat magas színvonalú, gazdag ipar-
művészeti és háziipari kollekciót gyűjtött össze, 
mely ott méltán számíthat elismerésre és sikerre ; 

c) a nyár folyamára tervezett nagyszabású ipar-
művészeti és háziipari kiállítás iránt igen nagy 
érdeklődés nyilvánul, eddig több mint száz kiállító 
jelentkezett. Olyan gazdag anyagra van kilátás, 
hogy annak helyiségeinkben való bemutatása lehe-
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