
• K R Ó N I K A * 
\ BARCELONAI NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS 

magyar iparművészeti csoportjában grand 
prémiumot nyertek : Izabella kir. hercegnő és a 
védnöksége alatt álló Izabella Háziipar Egyesület 
és Budapest Székesfővárosi Iparrajziskola ötvös-
müvei. 

Diploma de Honeurt nyertek az Orsz. Magy. 
Iparművészeti Társulat, az Orsz. Magy. Kir. Ipar-
művészeti Iskola, a Magyar Nemzeti Múzeum Nép-
rajzi-osztálya, az Orsz. Magy. Kir. Iparművészeti 
Múzeum és Budapest Székesfővárosi Iparrajziskola. 

Aranyéremmel tüntették ki a Budapest Székes-
fővárosi Iparrajziskolát, az Orsz. Magy. Kir. 
Iparművészeti Iskolát és Gádor István ipar-
művészt. 

EGY ÍZIG-VÉRIG MODERN MÜVÉSZLÉLEK 
HITVALLÁSÁT olvassuk V a s z a r y J á n o s 

kiállítási katalógusának sajátmagaírta előszavá-
ban : »1930. A jelen, amely abszolúte nem hasonlít 
semmiféle múlthoz. Teozófia, távolbalátás, pilóta, 
flapper, soffőr, talki és meccs, mint fogalom és 
forma elhelyezkedtek gondolatvilágunkban és el-
képzelésünkben uélkülözhetlen elemeivé váltak . . . 
A temérdek ú j benyomás és szellemi élmény ú j 
formát kíván. A művészetre sorsdöntő tehát az 
ú j forma, — és ez az oka, hogy a görög, reneszánsz 
és barokk formavilág eddig élhetett és nem tovább. 
Egy barokkgondolat ma elviselhetetlen — az autó 
nem élhet egy régi landauer formájában . . . A mo-
dern ember megkívánja a rögtönös, jól kiegyen-
súlyozott, tömören megfogalmazott határok azon-
nali közbelépését, felfokozott erejét, organikus 
szintézisét formában, elképzelésben, alakításban. 
Mindegy : legyen az dekoratív alakítás, expresszió 
vagy absztrakció. Ez az oka, hogy a modern kép-
nek általában mindig van dekoratív hatása és hogy 
fényben és színben f e l fokozo t t . . . A modern képek 
majdnem mindig szimbólumok : mögöttük érzés, 
gondolat, élmény, — vagy éppen egy egész külön-
felfogású ember á l l . . . A mikroszkóp és teleszkóp 
formai rendkívűliségével, szenzációjával ú j vilá-
gokra eszmélünk. A vertikális rálátás a repülő-
gépekről, a tér teljesen ú j felfedezése, az eddigi 
horizontális bepillantás mellett már nem egyedül 
a patak partját és ligeteit élvezzük, nemcsak házak, 
udvarok, utcák szűkített dimenzióival próbál-
kozunk, hanem a magasból tektonikus tereket 
élvezünk, melyek erősen közelednek a mértani és 
geometriai á b r á k h o z . . . Hol van ma Ruskin gép-
utálata ! ? . . . « 

"TkÜRER HATÁSA MAGYARORSZÁGON. Ober-
schall Magda dr., az Archeológiai Értesítő-

ben (1929. 266.) kritikai áttekintését adja Dürer 
magyarországi hatásának, amelyet a XVI. század-
beli magyar festészetre gyakorolt. 

Ezt a hatást eddig meglehetősen túlbecsülték. 
Mindössze három szárnyas oltáron lehet a Dűrer-
metszetek kérdését kétségenkívűl megállapítani : 
a hétházú Szt. Márton-templom oltárán, a székcly-
zombori és a csíkmenasági oltárokon. 

A két elsőn Dürer hatása külsőleges és formai. 
Egy-egy metszettel azonosítható részleteken kívül 
a festő inkább ott hívja segítségül Dürert, ahol 
saját maga a leggyengébb : a kompozícióban. 
A Nemzeti Múzeumban lévő esíkmeusági oltár 
csak kompozíció témát vesz át, de már felfogásá-
ban és ábrázolásában sok az eredetiség. 

Dürer metszetei tehát mintegy mintákúl szere-
peltek e korban. Az ő etikai mélységének és férfias 
erejének termékenyítő hatása nem ihlette meg 
származás helyének kisebb fajsúlyú mesterét. 

"IZÁDÁR LÍVIA : CSONGOR ÉS T Ü N D É J E . 
A Könyvbarátok Szövetsége százesztendős 

születési évfordulója alkalmából díszes kiadás-
ban jelentette meg Vörösmarthy Mihály Csongor 
és Tünde színjátékát. 

»A Kádár Lívia szép rajzaival díszített kötet a 
legszebb magyar nyomdai munkák egyike. ízlés 
dolgában a magyar könyvkiadóvállalatok méltán 
igazodhatnak az Egyetemi Nyomdához. A betűk 
inegválogatása, a szöveg keretbefoglalása, a képek 
elhelyezése s általában az egész kiadásban megnyil-
vánuló leleményesség és gondosság a legkényesebb 
igényű bíráló részéről is elismerést érdemel.« 
(Pintér Jenő. Irodalomtörténet. 1930. 1.) 

Kádár Lívia, az angol Stúdió megállapítása 
szerint, »dekorativ irányzata mellett a valóságról 
álomszerű képet ad. Nagy benne a költői lendület 
s a látható és sejthető világ ábrázolásával eljut az 
elvont jelképekig. A Csongor és Tündével a mű-
vésznő mindinkább tovább fejlődik a belső lelkiség 
jegyeinek kifejezéséig. Alkotásait nem könnyű 
sokszorosítani. Leheletfinom vonalai és pontjai 
szinte mikroszkopikus szövedékbe fonódnak össze, 
— láttukra önkéntelenül túlvilági szellemek mun-
káira gondolunk.« 

A Stúdió Csongor és Tünde illusztrációjának 
közlése mellett szokatlan melegséggel és nagyra-
becsüléssel szórja dicséretét Kádár Líviára : »tech-
nikája mesteri, minden munkája magában véve 
is teljes és tökéletes mű, melynek a toll és a tus 
adja meg stílusát. Amellett minden ábrázolása 
végtelen tiszta, uélia talán komor, sőt szinte mér-
tani szerkezetű ; mindezt azonban elöntik a belső 
összhang és az érzelgősségtől mentes érzések 
különböző fokozatai. Hallgatag dinamikai erők 
rejtőznek alakjaiban és tárgyaiban. És a rajz 
fekete-fehér merész változatú szépsége mindenkor 
összecsendül a látományszcrűség harmóniájával...« 

Szebb bemutatót ennél még nem kapott magyar 
művész az angolok előkelő folyóiratában. 

I Z O V A C S MARGIT Tamás galériában történt 
bemutatkozása alkalmából a Napkelet el-

ismerő sorokkal ír a fiatal művésznő munkáiról : 
« . . . rokonszenves munkák . . . Érdekes, hogy né-
hány reliefjével a gótikus ideálokhoz közeledik.» 
A kritikus úgy látja, hogy céltudatos stíluskeresés, 
stílus-akarás az, ami ezeknek a kerámiáknak leg-
főbb jellemzője. Művészi értékük mellett is ezek 
a munkák még inkább csak ígéretét jelentik annak, 
amit Kovács Margittól várnunk lehet és várnunk 
kell. Végül ajánlja a régi magyar gölöncsérség 
eredményeinek tanulmányozását. 
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BORTNYIK SÁNDOR ÉS AZ ÁBRÁZOLÓ 
GEOMETRIA. A T a m á s - g a l é r i a Bortnyik 

Sándor munkáit mutatta be legújabb kiállításán. 
Bortnyik Sándor ötletes, tehát tehetséges festő, 
vagy inkább talán tervező, kinek mulatságos 
plakátjait minden utcánjáró ismeri. Jó tíz évvel 
ezelőtt plakátrajzolással kezdte pályáját, akkor is 
ötletes elképzelésekkel, de azoknak megvalósításá-
ban általában ragaszkodott ahhoz, amit természet-
nek nevezünk. A/óta nagy idő elmúlt és Bortnyik 
belé került a külföldi — pontosabban : a német — 
művészeti törekvések áramába. Benne otthonossá 
Is lett, nyilván, inert igazi hajlandóságai ott érzik 
magukat legjobban. Kiállítása nagyobb igényű volt, 
mint plakáttcrvei. Képeket függesztett ki, olajjai 
vagy temperával festett és keretbe foglalt képeket. 
Képeinek nehéz körülírni a tárgyát, de azért van 
tárgyuk, utcák, házak, emberek, gépek, szóval 
konkrét természeti jelenségek szerepelnek rajtok. 
De megábrázolva belőlük éppen csak a sémájuk 
van, az emberi alak mint tagolt henger, az utca, 
a ház és gép mint mértani test. A geometria nagy 
kegyében van az újabb művészetnek, mióta a 
kubizmus helyett szorított neki benne. De a geo-
metria nem művészet. A geometria törvények és 
szabályok szigorú összesége, inkább tudomány, 
mint érzéki észlelék. Bortnyik képei azokra az 
ábrázoló geometriai tervezetekre emlékeztetnek, 
melyeket középiskolás korunkban az osztály leg-
jobb tanulói alkottak meg léniával, körzővel és a 
perspektívái ábrázolás gépiesen alkalmazott mód-
szerével. A perspektíva alkalmazása nem kevésbbé 
gépiesen kínos Bortnyik festményein. Felvetődik 

a kérdés, miért impo-
nál némely művésznek 
annyira a geometria, 

^ ^ ^ mely a síkidomoknak 
_ és térbeli testeknek 
®v ^ ^ ^ y ® aránylag igen csekély 

változatosságú sorával 
' ^ H ' dolgozik. A geometria 
^ ^ ^ L idom- és testkészlstét 

^ ^ ^ ^ ^ ^ csak bizonyos határig 
lehetséges variálni és 

• • kombinálni azon 
^ I az ismétlés következik. 

0 m A plakáttervekcn és 
W ^ j I L j p általában az iparmű-
w ^ ^ vészét területén, ahol 

ez a törekvés szinte 
korláttalanul érvényesül, már megállapítható ez a 
következmény. Nem találunk egyéb magyarázatot 
némely művésznek erre a hajlandóságára, mint 
azt, hogy a geometria, ez az ősrégi elvont ábrá-
zoló módszer újszerűnek hat reájuk. Valószínűleg, 
mert nem volt vele dolguk a középiskolában, ahol 
pedig mindörökre betelhettek volna véle. A művé-
szet mindenesetre egyéb valami, mint az ábrázoló 
mértan, valami sokkal, de sokkal gazdagabb. 
A művész anyaga a természet, amelyet nem 
másol, legfeljebb interpretál, de azon belül a maga 
világát is feldolgozza, élményét, érzéki gyönyörű-
ségét, sőt az igazán nagy művész meg a vágyait 
és álmait is. Mi van meg mindebből Bortnyik 
képeiben ? Egy és más esetben ízléses színkompo-

zíció, amely helyes színérzéknek tanúsága, egy és 
más esetben szerencsésen elhelyezett formai foltok, 
melyek egy bizonyos komponáló képességnek bizony-
ságai. Egyebet nem találunk bennük. De ennyi 
még nem művészet. (Elek Artúr.) 

TVTOHOLY-NAGY LÁSZLÓ a német Walter 
Gropius mellett a dessaui Bauhaus egyik 

vezetője, lakberendező, festő, díszlet- és ruha-
tervező, fotogrammkészítő és író, az ésszerű és 
gazdaságos művészet, a gazdaságos és higiénikus 
stílus lelkes hirdetője és egyik kezdeményezője. 
Tervei szerint készült bútorok a díszesség mellő-
zésével a célszerűség, használhatóság és olcsóság 

Bortnyik Sándor 
linómetszete 
és reklámrajzai. 
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— ma már esztétikai — szempontját hangsúlyoz-
zák. Ugyanaz az elv vezeti színpadi díszleteinél is. 
Ugyanazt a díszt vetíti a mélységében erősen ta-
gozott sima díszletekre. Molioly-Nagy legkiválóbb 
értéke bőséges és változatos leleményessége egy-
úttal biztosítéka annak is, hogy a Bauhaus-stílus 
lehetőségeit kimerítse. 

/ ^ A D O R ISTVÁN SZOBRÁSZMŰVÉSZ, kerá-
mikus, a barcelonai kiállítás iparművészeti 

csoportjának egyetlen személyileg kitüntetett ipar-
művésze. Az aranyérem, mellyel kerámiai mun-
káinak művészi értékét elismerték, nemcsak a 
magyar iparművészet, hanem Társulatunk mű-
vészi céltudatosságának is igazolása. Gádor István 
tizenhárom éve kiállítója a mi tárlatainknak. 
Eleinte nem nagyon értette közönségünk az ő 
bécsi megtermékenyítéssel alakult sajátos kerámiáit. 
De lassanként beidegződött a köztudatba az ő 
művészetének egyéni, különös zamata és elfogad-
ták. Közben Gádor István is nagy átalakuláson 
ment át. Művészi látása kialakulásához az első 
ösztönzést kétségtelenül idegenből kapta a nyugati 
új mozgalmak kisugárzásából. Ebben a látásban 
az a szigorú gazdaságosság a döntő, mely a formát 
az anyagból, az anyag igényeiből származtatja. 
Nem lehet az agyagnak ugyanolyan grandart meg-
munkálást, ugyanolyan formamegoldást tulajdo-
nítani, mint a karraral márványnak vagy az 
ónixnak, nefritnek s más nemes anyagoknak. 
Az agyag primitív kifejező eszköz, melyet csak a 
lényegén elkövetett erőszak mellett lehet összetett 
és finomodott formaérzetek kerekébe törni. Innen 
— és nem a nyugati kultúra hanyatlásából szár-
mazik a primitív formák beütése. Amit primitív 
népek ösztönös megérzésből csinálnak, az a mo-
dern szemléletben a teljes következetességgel, 
szigorú logikával érvényesített gyakorlatiság, gaz-
daságosság, az úgynevezett «tárgyilagosság» ered-
ménye. 

Gádor István — mint az a románstílus óta állandó 
és természetes folyamat törvénye szerint történik — 
a nyugatról hozott látással együtt hozta a formá-
kat, melyeket aztán lassanként a magyar talajba 
ültetett. A gazdaságosságból teremtett primitív 
formaszemlélete számára a dunántúli pásztor-
művészet alakos rajzai, faragásai és az országban 
szerte elterjedt mézeskalács formák adtak újabb 
megtermékenyülést. És ebben érte el Gádor mű-
vészete azt a teljességet, melyet a barcelonai 
kiállítás zsűrije aranyéremre méltatott. Tanul-
ságos ez az eredmény azok számára, akik a mű-
vészet nemzeti gyökereit tagadják és figyelmez-
tetés azoknak, akik hirdetik, hogy az egyetlen 
boldogító tan a változhatatlan nyugati forma. 
Nincs nyugaton termett gondolat, melyet a mi 
saját nyelvünkkel formába foglalni ne tudnánk. 

(Sz.) 

"ü'IATALOK ELŐRE ! A magyar iparművé-
szetl élet legfiatalabb erőit az Iparművészek 

Országos Egyesülete foglalja magába. Mindenki 
előtt rokonszenves, ha a pálya rögös útjára indulók 
megfogják egymás segítő kezét és közös erővel 
küzdenek létükért és jövőjükért. 

Az Iparművészek Orsz. Egyesületének tiszt-
újító ülésén elnökké választatott szentkereszthegyi 
Kratochuil Károly ; alelnökökké : Weichinger Ká-
roly, Klausz Gyula és Kiss Ferencné Duschnitz 
Piroska; ügyv. igazgató : Major Is tván; titká-
rokká : Brauczeiz János és Hegyesi János ; ügyész : 
dr. Eeker Ferenc ; jegyzőkké : Tankó Gábor és 
Zimmcr Emil ; háznaggyá : Somos István Bálint ; 
ellenőrökké : Keresztessy Ágost és Horváth Endre ; 
pénztárossá : Strausz P á l ; sajtóügyek intézésére : 
Olcsvay Géza ; számvizsgálókká : Molnár Kálmán ; 
Zilzer Hajnalka és Erhardt Ernő ; választmányi 
tagokká : Muhits Sándor, Gáthy Fülöp, Gombássy 
Anna, Deli Anna, Lazetzky Rezső, Szűcs Pál és 
Márton Lajos ; választmányi póttaggá: Cimber 
Béla, Gere János, Uray Zoltán, Soós Irén és 
Schvvarcz Jánost. 

Ezek kezébe van tehát letéve a célmegoldás 
problémája. Nekik kell kiépíteni az egyesületbe 
tömörült iparművészek gazdasági, jogi és szociális 
útjait. Nekik kell vezetni a jogos előretörést és 
megszerezni munkájukhoz az érvényesülés lehető-
ségét és az erkölcsi védelmet. 

A legfiatalabb generáció megérdemli, hogy meg-
felelő munkaalkalom révén gyakorlathoz és levegő-
höz jusson. Ha a lóversenyek jövedelmezőségéből 
kaphat a testnevelés, a mozik és középítkezések 
néhány percentjéből nem lehetne-e a fiatal ipar-
művészek léleknevelési céljaira is áldozni ? 

AMAGYAR KÖNYV- ÉS REKLÁMMŰVÉSZEK 
TÁRSASÁGÁNAK PLAKAT- ÉS IIEKLAM-

MŰVÉSZETI JUTALMAI. A Magyar Könyv- és 
Rcklámművészek Társasága minden esztendőben 
az év öt legjobb plakátjának és öt egyéb legszebb 
reklámnyomtatványának (csomagolás, prospektus 
stb.) kibocsátóit elismerő oklevéllel tünteti kl. 
A zsűri, amely az 1928—29. évi anyagot bírálta 
felül, V é g h G y u l a , az Országos Iparművészeti 
Múzeum főigazgatójának elnöklésével, a követ-
kező művészeket részesítette elismerő oklevélben: 
B e r é n y R ó b e r t e t , B o r t n y i k S á n d o r t , 
T á b o r J á n o s t , D a n k ó Ö d ö n t , K o z m a 
L a j o s t , C o n r a d G y u l á t , J e g e s E r n ő t . 
A bírálóbizottság ezenkívül dicséretben részesí-
tette B a l o g h R u d o l f n a k a Budapest Székes-
főváros Idegenforgalmi Hivatala részére készített 
fényképfelvételeit. 

\ MODERN LEGÉNYLAKÁS szalónja így él 
Herczeg Ferenc írói képzeletében: A 111a-

színű falon halványzöld csíkok futnak végig, 
szubálytalan rajokban és bágyadt ívekben, mint 
a hulló csillagok. A szőnyeg zöld, a mennyezet 
fehér, a bőrbútorok egér-szürkék. A kandalló 
tátottszájú vörösréz-szörnyeteg, mely el akarja 
nyelni az előtte szepegő asztalkát. Egy sárga 
szekrény is van a szobában. A titokzatos rendel-
tetésű bútornak olyan kínosak a vonalai, mintha 
gyomorgörcsben szenvedne. A szekrényen már-
ványfej áll, amelyen egy agóniában lévő nőt ábrázol. 
Csillár helyett egy tucat világító üvegesepp függ 
le a mennyezetről különböző hosszúságú zsinóro-
kon. A falon francia művész életnagyságú aktja : 
egy sovány, vöröshajú asszony. 
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Gádor István a barcelonai kiállításon aranyérmet nyert keramikus művész vázlatai. 
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/ y z ATNYŰLÓSZEKRÉNY. A régi szekrénytől 
csak azt kívántuk, hogy egyszerű és célszerű 

bútor legyen a lakásban. Most az ú j építőelvek 
mellett «téralkotő» elem is lett a kissé vaskos 
szekrényből. Az a feladat is gyakran hárul rá, 
hogy mint válaszfal szerepeljen két szoba közt. 
Ilyenkor úgy nevezik, hogy «átnyúló»-szekrény. 
Ebben a minőségében legtöbbször a konyha és 
étkezőfülke közé állítják, ahol azonban a kettőt 
egymástól nemcsak elválasztja, hanem össze is 
köti. A boroszlói kiállításon lehetett látni ilyen 
nagyon ügyesen konstruált szekrényeket. Nemcsak 
közfalnak szolgáltak ezek, de mindkét oldalról 
használható fiókok is voltak bennük, úgyhogy a 
háziasszony éppolyan ügyesen tudta őket a kony-
hából kezelni, mint az étkezőhelyiségben. A borosz-
lói kiállítás általában a kísérleti építészet és lakás-
berendezés jegyében állott. (N.) 

TZ REDENC-SZEKRÉNY. A modern élet ter-
mészetéből folyik, hogy az ebédlőedény fel-

szerelése egyre bővül. De nem bővül ennek arányá-
ban a kredenc. Hovatovább nem is más az ilyen 
kredenc, mint egyszerű üvegkirakattal ellátott 
tálaló. Ezért az újabb lakásberendezők odaállítják 
mellé az ebédlőszekrényt is. Ez a több-osztatú, 
keskeny, falmentén húzódó üveges szekrény bőven 
cl van látva kihúzható polcokkal, fiókokkal, üve-
gek, poharak, porcellánok és terítők tartására 
alkalmas szerelvénnyel. A nesztelenül gördülő, biz-
tos építésű tolófiókok a legkisebb erőltetés nélkül 
szolgálják ki a terítéssel foglalkozó személyt és 
mint régente nevezték az ilyen alkalmatosságot, 
«Stummer Diener» a háztartás szolgálatában. (N.) 

T RODATERVEZÉSEK. Míg azelőtt az iroda-
bútor meglehetős jelentéktelen szerepet ját-

szott az emberek életében, addig ma már ezekre 
is ráterelődött a tervezők figyelme. Az amerikai 
bútor sablonjai mindenesetre helyes utat mutattak, 
de nem feleltek meg mindenben az európai kívánal-
maknak. RoIIós irattartó-állványaik, darabokból 
összerakható könyvszekrényeik sokszor zavaró be-
nyomást keltenek. S elmondhatjuk, hogy azok az 
irodabútorok, melyek egy-egy nagy német cég 
rendeletére például Riemersehmid tervezőkeze alól 
kerülnek ki, egyszerűbbek és tetszetősebbek ameri-
kai kollégáiknál. Ezeknél is a lehető legnagyobb 
célszerűség, a funkció könnyűsége jut érvényre. 
Ezek is továbbfejleszthetők. Itt is a tölgyfa az 
alapanyag és a pácolás adja meg a színt. De az 
arányok, a bútor tömege, szerkezeti egyszerűsége 
jobban átgondolt az amerikaiakénál. Minálunk 
persze ennek alig van hatása, a mi irodaberendező 
cégeink egyszerűen nem vesznek arról tudomást, 
hogy lakás- és bútortervező építészeink jó és a 
magyar igényeknek megfelelő irodai felszereléseket 
is tudnak rajzolni. (N.) 

\ KIS TÉLIKERT. Nemcsak a gazdag villa-
tulajdonosnak, hanem az egyszerű bérház-

lakónak is módjában van, hogy lakásában egy 
olyan télikertet csináljon magának, amelyik akkor 
is növényekkel kedveskedik neki, mikor a kert-
ben már teljes az enyészet. Különösen most, a 

kaktuszok nagy kedveltscge idején fontos ez, mert 
legtöbben azt hiszik, hogy csak a nagy meleg-
házak alkalmasak téli növényápolásra. A valóság-
ban egyetlen feltétele van annak, hogy a lakásban 
kis télikertet lehessen csinálni, hogy legyen olyan 
szoba, melynek egy tág ablaka, erkélye vagy ajtó-
nyílása van déli irányba fordulva. Már most ebbe 
vagy ennek üvegablaka, esetleg kettős üvegfala 
elé kell a szobában a kis télikertet illeszteni. Erre 
a eélra legjobb egy minden oldalon üvegfallal körül-
vett szekrényt konstruálni s ebbe üvegpoleokat úgy 
helyezni, hogy a raj tuk levő cserepes növények igen 
magasra nyújtózhassanak. Ezért még a teteje is 
üveglap legyen ennek a szekrénynek s csaknem 
a mennyezet magasságáig érjen. Az üvegszekrényt 
azonban úgy kell megszerkeszteni, hogy abba 
melegvízfűtéscs csövet lehessen bevezetni s a belső 
hőmérsékletet tetszés szerint 5—20° Celsiusig sza-
bályozhassuk. Ha ez a szekrény jól van össze-
állítva (ára 300—350 pengőbe kerülhet), akkor 
olyan télikertre teszünk szert, amelyben télen is 
magról lehet növényeket a virágzásig felnevelni. (N.) 

C Z A B A T O S A R B PÁLYÁZATI FELTÉTELE-
^ K E T ! A Tér és Forma című előkelő építé-
szeti folyóiratunk, amely élénken figyeli a szak-
májába vágó hazai eseményeket, februári számá-
ban szóvá teszi a győri színház pályázatát. Ennél 
a bizottság utólag arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a »színház barokk legycn«, továbbá előnyt 
ad a harmadik díjas helybeli szülöttnek és szak-
értőkkel szemben a végleges döntést átadta a 
túlsúlyban levő laikusoknak. Ezen módszer sze-
rint elesett a kivitelezéstől az első díjas modern 
terv, a második díjas kvalitásos terv szerzője és 
csupán a helybeli tervező vétetett figyelembe. 
Mindenesetre sajátságos, hogy ezeket a kikötéseket 
nem előre tették meg a pályázatnál és sok olyan 
munkát végeztettek érdemes művészekkel, ame-
lyekről tudták, hogy nem részesülhetnek méltány-
lásban. 

r | R . OREL GÉZA : AZ ÁRUSÍTÁS NEVELÉS-
TANA. (Athenaeum, 1930.) A beteg proletár 

fülledt levegőjű szobájába benyit az orvos és gyor-
san kinyitja az ajtókat, ablakokat. Tiszta levegő, 
a földkerekség eleven életének pezsgő erői törnek 
be az Orel könyvén át Európa lázas, vizionárius 
mostohagyerekéhez. Gazdag, lüktető üzemű és cso-
dálatosan szervezett társadalmak magukhoz szé-
dítő lendületét kápráztatja ez a könyv. A szerző 
alapos elméleti és gyakorlati felkészültsége, a 
kereskedelemtudomány irodalmának és a nyugati 
gyakorlat eredményeinek, intézményeinek isme-
rete az egész könyvet elevenné, aktuálissá tevő 
természetes gyakorlatiság korrajzszerű érdekességet 
adnak a másfélszáz oldalas tanulmánynak. 

A mi szempontunkból különösen érdekes a 
könyvnek az a fele, liol a kereskedelemnek segítő-
eszközéül szereplő iparművészetet tárgyalja. Egé-
szen egyéni módszerrel, a célnak megfelelő prakti-
kummal szemlélteti a nyugati szakiskolák kirakat-
rendező-, plakátrajzoló-, grafikus- és festő-
tanfolyamain át az egész kereskedelmi életen 
szétömlő, szétáradó iparműveszetet. Ismerteti a 
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Nyaraló-liáz szobaberendezése. Vio nagyságú modellben készült Kaesz Gyula tanár osztályán 
az Iparművészeti Iskolában. — Zimmereinrichtung einer Sommérwohnung. Verfertigt auí der Klasse des Prolessors 
Gyula Kaesz, Kunstgewerbeschule. — Rooms tor a week-end khouse. Designed and executed in the Class oí P ro f . Kaesz* 
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Koeli Rudolf feliratos művei. Fali szőttes, 
fémkivágások és vésetek. ( V betűk dekoratív alkalmazásának példája.) - Werke des Hudolí Koeli. — Works oi K. Koeli. 
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Gádor István, a barcelonai kiállításon aranyéremmel 
kitüntetett keramikus-művész újabb munkái . — Keramische Werke des István Gádor. — Ceramic works by I. Gádor. 
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Szentségtartó 
Hámor Saroltától, készült a Szent István templom részére. — Monstranz von Sarolta Hámor . — Monstrance by S. Hámor . 
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Kovácsoltvaskapu 1755-ből ;»z egri vármegyeházán. (Középen a magyar, balra Heves vármegye, 
jobbra a bíbornoki kalapos és püspöki süveges Barkóczy-címer. — Geschmiedetes Eisentor des 
Egerei* Komitatshauses aus 1755. — Wrouglit-iron gáté to the county hall, Eger , í rom 1755. 
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Kovácsolt szőlőfürtös vaskapu a XVIII. sz. közepéről az egri vármegyeházán. (A rocaille-alakulatokba 
helyezett szőlőfürtök lleves vármegye bor termő vidékére utalnak. — Gescbniiedetes líisentor des 
Egerer Komitntsliauses aus 1755. — Wroughl-iroii gate to llie county hall, Eger , írom 1755. 
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Kovácsoltvaskapu részletei 
az egri vármegyeházáról. (Az organikus természeti és dekoratív formák eleven mozgalmas-
sággal fonódnak össze.) — Teile der vorangehenüen Eisentore. — Par t s of the íormer gates. 
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Ilonfogtaláskori eziist tarsoly-lemez Szolnok-
Strázs i-halomröl a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
(Az életfa - motívum szimmetrikus alkalmazása.) 

Aranycsat, északi hatásra mutató szalagdíszekkel, 
melyek állatábrázolások. (M. Nemzeti Múzeum.) 

Aranyszarvas, oldalnézetben ábrázolva, »szkila» 
ízléssel. Találták Tápiószentmártonban. (Hl. Nem-

zeti Múzeum.) 

MAGYAROHSZAGI NÉPVANDORLASKORABliLl EMLÉKEK. — FUNDK IN UNGARN AUS DER ZEIT DER VÖI.KER-
WANDERUNG. — TIIINGS FOUND IN HUNGARY<FROM THE TIME OF MIGRATION OF PEOPLES. 

Szalagdíszes agyagedény a neoli th-korból. Lelő-
helye : Alpár. (M. Nemzeti Múzeum.) — Geláss aus Díszedény, domború díszítéssel mázas cserépből. Készítette : 

der neollthischen Per iode. — Neolithlc v^se. Kovács Margit . — Vnse von Margit Kovács. Vasé by M. Kovács. 
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vevey-i, lausannel, ncuchateli, berni, zürichi, lcip-
zigi, berlini városi és a Rcimann-féle, aztán a 
prágai és bécsi szakiskolákat, tanfolyamokat. Rá-
mutat a részletesen tárgyalt tantervek legapróbb 
részleteire, előnyeire, melyek a mi számunkra is 
kívánatossá tennék. Hangsúlyozza a műhelyi neve-
lés fontosságát az elementáris oktatásban. »A mű-
helyi nevelés tanítása — írja — nemcsak az ügyes-
séget fokozza, arra is jó, hogy az ipar tekintélyét 
felemelje az őt megillető helyre. Önállósítja a gyer-
meket, hogy meg tudjon állni a maga lábán. Ügyes-
ségre, önuralomra, önfcgyelmezésre és saját csele-
kedeteinek ellenőrzésére tanítja. A pusztán szóbeli 
oktatás sok természetes és veleszületett képességet 
parlagon hcvcrtet.« 

Az eleven irodalmi készséggel írott könyv olva-
sása közben a legrészvétlenebb nemtörődömségnek 
is tisztán kell látnia, hogy közéletünk ízlésbeli és 
művészeti tartalmának fogyatékossága különösen 
az általános műveltséget szolgáltató iskolák tan-
tervének hiányosságából származik. Ebből a szem-
pontból iparművészek, pedagógusok, kereskedők 
époly haszonnal olvashatják Orcl könyvét, mint a 
nagyközönség távolabbról érdeklődő része. 

/VZ ÖTVÖSSÉG TÖRTÉNETE. A magyarországi 
nemesfémiparosok az 1930. esztendőre kiadott 

évkönyvükben nemes törekvéssel arra hivatott 
tudós szakírókkal elkészíttették szakmájuk történeti 
áttekintését. Szerintük a »több tudás az egyetlen 
vágány, mely szabadon áll és a boldogulás felé visz« 
és »aki a múltból szereti s ismeri meg szakmáját, 
annak ez a szeretet kell, hogy visszaadja az ön-
bizalmat és a hitet a boldogabb jövő iránt is«. 

Ehhez a Széchenyi-szerű elgondoláshoz meg-
nyerték munkatársul Éber Lászlót (antik világ és 
középkor), Supka Géza dr.-t (népvándorlási ötvös-
ség Magyarországon), Elefánt Olga dr.-t (a renais-
sancc- és barokk kor ötvössége) és Nádai Pál 
dr.-t (az empire és rokokó ékszerek) megírásához. 
Kétségen kívül mindegyik elismerten képzett tudósa 
tárgykörének és mint íróművész is elsőrangú. 

Azonban különös érdeklődésre tarthat számot 
a népvándorláskori művészet Supka által ismer-
tetett fejezete, mert Magyarország a leggazdagabb 
lelőhelye e korszak emlékcinek. Az Ázsiából ide-
torlódott népek hagyatéka ugyanis egyik büszke-
sége a magyar múzeumoknak. Olyan reprezen-
tatív anyag került elő a föld alól, amelyből sokat 
tanulhat a tudós, de még többet az iparművész. 

Supka szerint ezek a népvándorláskorabeli em-
lékek stiláris szempontból három nagy övre tago-
zódnak : a déli háromdimenziós, azaz plasztikus ; 
a középrészen kétdimenziós síkművészettcl talál-
kozunk ; északon pedig leginkább az egydimenziós 
vonalrithmika adja meg a díszítés főjellcgét. 

Magyarország területére vándorló ázsai né-
pek kétségen kívül magukkal hozták ötvöseiket 
s az ötvösök segédmintáit. A legrégibb fönlaki 
leleten még liagsúlyozottan a síklátás uralkodik. 
A honfoglaláskor! tarsolylemezeken már a vege-
tatív díszítmény tudatos plaszticitással emelkedik 
ki a sík felületből. Az állatos, elsősorban griffes 
(sárkányos) bronzok díszítése pedig az áttörések-
kel a vetett árnyékok egész játékát produkálja. 

Ezek ugyancsak reliefek, de a körplasztika erejével 
hatnak. 

A hazai népvándorláskori emlékeken annyi 
találékonyság, parlagon hagyott motívum, anyag, 
ötlet és felhasználható idea lelhető, hogy úgy-
szólván kimeríthetetlen területet nyújt az ipar-

Népvándorlásltorl díszítő-elemek. 

művészek számára. Az ilynemű emlékek nagy 
gazdagságával találkozunk a Nemzeti Múzeum, 
a szegedi és más vidéki múzeum gyűjteményeiben, 
feldolgozásukkal pedig Fctticli Nándor foglal-
kozik. Hálásak lehetünk a ncmcsfémiparosok 
szövetségének és rajtuk keresztül Supka Gézának, 
hogy a gyakorlati élet szakemberei előtt is ráirá-
nyítják erre a kultúrkincsrc a megérdemelt figyel-
met. (L. 76. oldal képeit.) 

SZ A L A G D I S Z E S A G Y A G M Ű V E S S É G 
M A G Y A R O R S Z Á G O N címmel hatvan 

táblával, egy térképpel és több szövegközti ábrával 
tekintélyes kiadvány jelent meg Tompa Ferenctől, 
a hazai régészet e kiváló művelőjétől. Tompa rend-
szeres és összefoglaló feldolgozását adja ebben a 
bükki és tiszai neolith-kultúrának. A történelem-
előtti időkből származó cmlékanyaga azonban 
nemcsak a tudóst érdekli, hanem érdekelheti a 
modern iparművészt is, aki haszonnal lapozgathat 
célt, rendeltetést, anyagot és díszt a maga egyszerű-
ségében alkalmazó alkotások formai ábrázolása 
közt. Ma, amikor divatos az afrikai kultúra felé 
kacsintgatni, ugyanolyan ihletet nyújtó anyagként 
jöhet számításba a hazai neolith-korszak sár-
gyúrójának remeklése is. 

\ MAGYAR NÉPVISELET maskarádészerű 
szerepeltetéséről sokszor olvastunk szem-

füles híradásokat a napilapokban. Legutóbb is 
ki volt pécézve a magyaróvári M. kir. Tejgazdaság 
és Kísérleti Állomásnak egy »Menyecske-emmentáli« 
nevezetű készítménye, melynek címkéjén maga 
a menyecske is látható. Piros csizmában, körös-
körül kék-feliér-piros csíkkal díszített lila szoknyá-
ban, papagájsárga mcllénykébcn és az indián 
törzsfőnökökre emlékeztető vörös tolldísszel a 
fején, egyik kezét csípőre rakva és a másikkal 
liejrc-tyuttyut i n t . . . Népi viseletünk tisztességé-
nek és jóliírnevének a védelmében igazán nem 
kívánunk akkora prüdériát, hogy mesterműveket 
nyomtassanak egy-egy reklámot szolgáló papír-
lapra, de azt aztán jogosan elvárjuk mindenkitől, 
hogy a magyar föld népét hasonló inzultusoktól 
kímélje meg. Ha a magyar föld egész és félhivatalos 
fóruma csak ennyire becsüli a népi viselet hagyo-
mányait, mit várjunk akkor mástól ? 
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\ Z E G R I V Á R M E G Y E H Á Z V A S K A P U I 
a magyar iparművészeti emlékek között első 

helyet foglalják cl. Csodálatosan szép kovács-
munkák. E kivételes értékű és credetiségű alko-
tásokról Obcrschall Magda dr. számol be részle-
tesen az Arehcologiai Értesítőben (1929., 223.). 

Az egri vármegyeháza a XVIII. század közepén 
készült. Stíluskritikai elemzéssel megállapítható, 
hogy ugyanazon időből való mind a két vaskapu. 
A kettő közül a címeres a tökéletesebb, bár fel-
építésük hasonló : egy-egy pilaszter és egy hullám-
vonalas felső lezárás adja meg a keretet, a pilaszter 
talpazata és feje vízszintes pánttal hangsúlyozott. 
Csigás, virágos inda hullámzik lefelé. A rokokó 
formák gazdagsága bontakozik ki raj tuk moz-
galmas és szövevényes játékkal. Ez a változatos 
nyugtalanság azonban nem befolyásolja a szer-
kezeti keretek bizonyos érvényrejutását. 

Az egri vármegyeház pompás kapuinak mesterét 
nem ismerjük. Stílkritikailag azonban odakap-
csolódik Pozsonynak ilyszerű emlékeihez és az 
eperjesi gör. kath. kápolna kapujához. Obcrschall 
Magda dr. kétségtelenül bebizonyítja, hogy a 
magyar vasművesség nemcsak hogy állandóan 
lépést tartott a külföldi fejlődéssel, hanem olyan 
eredeti felfogású művekkel is gazdagította az 
európai vasművészetet, mint aminők az egri vár-
megyeház jelen számunkban képekben bemutatott 
vaskapui. 

• S Z A K I R O D A L O M * 
\ MAGYAR MŰVÉSZET című folyóiratunk, 

amely Majovszky Pál körültekintő és gon-
dos szerkesztésében jelenik meg, kiváló és nemzet-
nevelő feladatot valósít meg. Sorra veszi Csonka-
magyarország városait s ennek földrajzilag meg-
jelölt helyeihez kapcsolva adja művészeti emlé-
keink ismertetését. Eddig Pannonhalmát, Sopront, 
Rudapestct és Pécset ismertette. Porba sújtott 
és kifosztott országunk kultúremlékekben igen sze-
gény. Multunk legszebb emlékei jelenlegi határa-
inkon kívül találhatók; leginkább külföldi mú-
zeumokban, Felsőmagyarországon és Erdélyben. 
A török hódoltság idején azokon a területeken volt 
a magyar művelődés súlypontja, amelyek most 
nem is tartoznak Magyarországhoz. E maradék 
Magyarországnál dcvasztáltabb kultúrhelyet el sem 
képzelhetünk. Legszebb alkotásaink dokumen-
tumai helyett alig valami maradt kezünkön, jó-
formán egy sártenger s néhány lapát búza. Vég-
zetes sorsunk folytán még fokozottabb értéke van 
Majovszkyék törekvésének, amikor figyelmes gon-
dossággal összegyűjtik a pusztítások és rablások 
után megmaradt emlékeket s azoknak ismerteté-
sével tudatossá teszik a magyarság számára. Ilyen 
»honismérc« égető szüksége van minden művelt 
magyar embernek, legfőképpen pedig a most fel. 
felé törekvő fiatalságnak. (Czakó Tibor dr.) 

A Z ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ 1929-cs kötete 
megjelent Hellcr Antal kitűnő szerkesztésében 

a Magyar Tudományos Akadémia áldozatra kész 
kiadásában. A szorosan vett régészeti és művészet-

történeti cikkek sorában sok olyant találunk, melyek 
a Mayyar Iparművészet olvasóit is közelről ér-
deklik. A körömmel díszített történelem előtti 
idők edényei (Brunncr János), a népvándorláskori 
állatornamcntumok stílusa (Fcttich Nándor), a 
szent korona (Ottó von Falke), a régi pesti kálvária 
(Réh Elemér), az egri kovácsolt vaskapuk (Obcr-
schall Magda) olyan tanulmányi anyagot adnak 
illusztrálva, melyekre érdemes gyakran vissza-
térni, mert a leginspirálóbb művelődési emlékek 
azok számára, akik a korszakok mélyéből is szere-
tettel figyelik a szép alkotások titkait. 

\ »MAGYAR GRAFIKA«, a nyomdászok mű-
vészi tevékenységének letéteményese, tizedik 

évfolyamába lépett és nagyjelentőségű működésé-
nek jubileumát ünnepli. A lap jórészben Biró 
Miklós személyes áldozatkészségével jelent meg a 
közelmúlt legsúlyosabb időiben is. Pártatlanságá-
val azonban felülemelkedett minden irányon s 
a magyar nyomdásztársadalom legszebb eredmé-
nyeit foglalta össze mindenkor. A tíz év tíz küz-
delmes szakasza legszebb bizonyítéka a nemes 
s minden akadállyal dacoló magyar tipográfus 
törekvések életrevalóságának és belső értékének. 

TTTIIÁGOS BUDAPEST, VIRÁGOS MAGYAR-
* ORSZÁG címen ú j folyóirat indult meg 

Manningcr Vilmos dr. szerkesztésében azok szá-
mára, akik a virágkultusz híveinek vallják ma-
gukat. A lap szép képeivel és gyakorlati tanácsával 
gazdag értékeket szolgáltat. Figyelmét kiterjeszti 
a virágos létrákra s éltalán a virág iparművészeti 
és irodalmi kapcsolatára is. Jelszava, egy virágos 
út vezessen virágos Nagymagyarországba t 

\ KÉVE-KÖNYVE előkelő kiállításban és párat-
lanul linóm ízléssel szerkesztve megjelent az 

1930-as évre is. E művészegyesület kiadványai 
eseményei a bibliofilek számára is. 

A KÖNYVNYOMTATÁS MAGYARORSZÁGON 
a XV. és XVI. században címen Gulyás Pál 

egyetemi tanár, nemzeti múzeumi főkönyvtárnok, 
az ismert tudós, pompás könyvet írt, melyet a 
M. Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete támo-
gatásával az Orsz. Széchenyi Könyvtár adott ki. 
A kiadmánynak eddig csupán I . füzete jelent meg 
120 ívrét nagyságú lapon 89 szövegközti hason-
mással és 32 képes melléklettel. A gondos és minő-
ség tekintetében elsőrangú nyomdai előállítás a 
Stephancumot dicséri. 

Ez a mű végre megbízható alapossággal foglalja 
össze dicső múltú nyomdászatunk történetét s 
ennek közvetlen előzményeit. A «mesterséges írás» 
korszakos művészete az 1457-i dátummal indult 
cl világhódító útjára Németországból. Csakhamar 
külföldön is meghonosúl. Olaszországban 1464-
ben, Franciaországban 1470-ben, Magyarország-
ban 1472. vége felé, Hollandiában 1473-ban, Spa-
nyolországban 1474-ben, Angliában 1476-ban állí-
tották fel az első nyomdát s így hazánk a nyugati 
kultúrnépek javarészét megelőzte. 

Gulyás tárgyilagos bőséggel szerkesztett mun-
kájának ez a része : a könyvnyomtatás feltalálása 
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