
\ 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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Fametszetü címlapkép és 
dlszbetük. Készítette Horváth J e n ő a Kéve könyve számára. (Szerkesztő: Szablya János . Megjelent a K. M. Egyetemi 
Nyomdában.) — Tltelblld und Initlalen, Ilolzschnltte von J e n ő Horváth. — Woodcut Tltlepage and Inltíals by J . Horváth. 
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és elterjedése ; külföldi könyvnyomtatók a magyar-
ság szolgálatában ; magyarországi könyvnyomta-
tók a külföldön ; a nagyszebeni könyvsajtó 1524— 
1598. ; a Honterus alapította brassói műhely 1535— 
1594. : Nádasdy Tamás újszigeti nyomdája 153G— 
1541 ; a Hofgreff-Heltai-nyomda Kolozsvárott 
1550—1G0Ü ; Huszár Gál és Dávid könyvsajtója 
1558—1577. című fejezetről számol be. A nagy-
becsű forrásmunka részletes ismertetésére egészé-
ben való megjelenése után még visszatérünk. 

\ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET rövid törté-
netét írta meg Foerk Ernő az építőipar-

iskola tanára, aki maga is régi és jónevű gyakorló 
művelője az architektúrának. Könyve 222 oldalas 
terjedelmű és szövegrészében a magyar építészet 
múltját foglalja össze, a nagyszámú kísérő kép 
azonban nem eléggé sikerült s így rendeltetését, 
hogy tájékoztatást nyújtson az alkotásokról, nem 
tölti be. 

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÉKELY NEMZETI 
MŰZEUM ÖTVENÉVES JUBILEUMA alkal-

mából Csutak Vilmos igazga tó szerkesztésében 
igen szép és hatalmas emlékkönyvet adott ki. 
A múzeum történetének korrajzi adalékul szolgáló 
leírásán kívül több olyan tanulmányt tartalmaz 
ez a rendkívül tekintélyes kötet, melyek az általá-
nos érdeklődésen belül a mi saját szempontjaink, 
saját hivatásunk számára is jelentőssé teszik. 

A múzeum története a háború előtti években 
többszörös személyi vonatkozásba jutott a nép-
rajzi élet budapesti központjával. Enuek a múzeum-
nak első vezetői, tudósai voltak azok a férfiak, 
akik a magyar néprajztudományban — különösen 

Tlnődl Sebestyén könyvcimere. 

a népművészetben — a keleti kapcsolatok első 
tárgyi bizonyítékai után kuttattak. Az akkori, 
túlnyomóan némctnevelésű tudósaink több-kevesebb 
fölénnyel intézték el a kísérleteiket, míg a mai 
tudomány már bölcs középutat keres a szélsőségek 
között. 

A Székely Múzeum öt gyüjteménycsoportja je-
lenleg negyedmilliót jóval meghaladó tárgyból áll. 
Az emlékkönyvben az ezekről adott ismertetések 

közül minket különösen a következő értekezések 
érdekelnek: Viski Károlynak a székely népművé-
szetről í n tanulmánya, Roediger Lajosnak a Székely 
Múzeumban őrzött székely eredetű varrottasokról 
adott leírása, dr. Balogh Ernő tulipáu ornamen-
tikánk eredetéről szóló cikke és a székelyföld tör-
ténetéből maradt emlékeit feldolgozó tanulmányok. 

Viski Károly a magyar-székely ősi népművészeti 
egységből indul ki, amit számos hagyományos 
egyezésen, a vándor mesterek tanulmányútjain 
szerzett ismereteken túl a díszítőszellem feltétlen 
egységével bizonyít. Ezt az egységei Székelyország 
földrajzi viszonyai, a székelység történelmi szerepe 
csak színezte, (le át nem törhette. Sokat tanult a 
székelység a környező nemzetiségektől, azok is 
sokat vettek át tőle, de a mégis messze elkülönítő 
különbséget maga a nép is ismeri és így jelöli meg 
a kritikájában : ez vagy az »szászos«, vagy »be-
szcrikás«. 

A székely népművészet bemutatásában — hang-
súlyozza — nem törekedhetik teljességre, csak 
egységes összefoglalásra. 

Az ismert székely kapuk származási forrásának 
a székelység határőrző hivatását, a gyepűkapukat 
tart ja. A székely famunkák közül ez, a házkörüli, 
ahogy a székely mondja : «az élet»-en álló épü-
letek : a kapu, a lakóház, csűr, a hidas mind a 
székely faépítésnek azt a tulajdonságát mutatják, 
hogy szépségük a szerkezetiségükben van. A szé-
kely templomok, a vártemplomok és haranglábak 
a nyugati kultúra legkeletibb bástyái s mint ilyenek, 
a keleti székelység fantáziájának nyugati formák-
ban is bőven áradó gazdagságát bizonyítják. A többi 
eszköz- és bútorszerű famunkák közül a padládák, 
szurzékok, jármok és szövés-, fonáshoz tartozó 
eszközök sajátos díszítésmódja a környező nemzeti-
séggel közös. Egészen sajátos euráziai türk kultúr-
hatásból származik a temetők kopja fája. A búto-
rok díszítése leggyakoribb és legáltalánosabb for-
májában nyugati indításra a hímzések ornamenti-
kájához való közeledésből származik. 

Az agyagművesség ősi hagyományok alapján 
nyugati hatás alatt fejlődött s a habánok beköltö-
zésével Alvinc tájékáról ú j lendületet nyert. Itt 
is a történelmi stílusoknak a népművészetben való 
réteges leülepedését figyelhetjük meg. A Székely 
Nemzeti Múzeum különösen szép kályhaesempéket 
őrzött meg. 

A legterjedelmesebb népművészeti kifejező esz-
köz a székelyeknél is a textil. A székelység viselete 
korántsem olyan pompázó, díszes mint a magyar-
ság többi részéé s mégis mintegy 10.000 székely 
szövő asszonyt számlált meg a háború előtti statisz-
tika. A szőtteseik túlnyomórészt geometrikusak, 
de a merev technika adta formákat mindenütt 
igyekszenek átlelkesíteni, könyeddé tenni. A testi 
fehérnemű mindig fehér. A tulajdonképpeni ked-
venc eljárás mégis a hímzés, a szűrszabók és bunda-
készítő szűcsmesterek díszítőeljárása. Legközelebbi 
rokona a felsődunántúli hímzés. Piros, kék szín 
vagy a kettő együtt. Sohasem zsúfolt. Gyakoriak 
a török motívumok Is. Az úri hímzések a felvi-
dékiekkel egyezőek. A balkáni népek szőttesből 
származó geometrikus hímzésmotívumaival szem-
ben a székely díszek elemei könnyedek, széles kom-
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pozíciókon a szabad elrende- Jaschik Álmos könyvdisze 
zéssel a látás gazdagságával, 
érett, kiforrott technikájával 
beláthatatlan ősi fejlődésre 
mutatnak vissza. A bőrre 
készült hímzések gyakran 
keverednek bőr rátétes eljá-
rással. Gyakori a zsinórral, 
paszományai díszített szűcs-
munka Is. 

A pirostojás rendesen piros-
ra batikolt díszítéssel, mely-
ből a fehér alap adja a díszt. 

«A középkori, nyugati mű-
veltség legkeletibb határain 
cím alatt Keöpeczi Sebestyén 
József értékes nyomait ismer-
teti a nyugati művelődés-
nek. A műveltség hordozója 
abban az időben kizárólag az 
egyház volt s így az emlékei 
is az egyházz^ összefüggőek. 
Egyetlen ép templom sem 
maradt fenn e korból, de régi 
templomok részeit, faragott 
köveit az újabbakban min-
dig felhasználták. Ismerteti 
a rétyi ref. templomot, mely-
nek apszisza még tiszta kö-
zépkori építmény. A gelencci 
r. kath. templom szenteltvíz-
tartója és a menasági apszi-
sza is árpádházkoriak. Csík-
szentdomokos, Csíksomlyó, 
Csíkszentkirály, Tusnád, Csíkkozmás, Nagykászon 
őrizték meg árpádházkori épületek maradványait. 

A gótikus építészetnek már sűrűbb nyomai 
maradtak. A csíkszenttamási romtemplom mellett 
jelentékenyebb emlékek a csíkrákosi, karcfalvi, 
csíkszcntmihályi, csíkdelnei, csíkszentkirályi, csík-
szentmiklósi, csíkcsatószcgi és somlyói stb. templo-
mokban vannak. De csaknem minden falu őriz 
e korból való emlékeket az átkutatott területen. 

Fettich Nándor »Az aldobolyi kard koráról« c. 
tanulmányában azzal az ősi skítha kultúrával 
foglalkozik, mely Déloroszországtól hazánk terü-
letéig ér. Jellemző motívuma a guggoló, előre 
nyújtott nyakú állatalak, melynek mellső combja 
madárfejjé, csigavonallá stilizált. Ez a kultúra 
a K. c. VI., V. században virágzott és egészen sajátos 
díszítőstílust teremtett. 

Chllde V. Gordon néhányoldalas tanulmányban 
a felső Oltvidék és Kelet-Thcssalia második neolit-
korszaki leletei között fennálló hasonlóságról ír 
a színezett kerámiái szempontjából. Ezeknek a két, 
három színnel festett agyagedényeknek előfordulása 
északon a Hegyalja mentén, nyugaton déli Morva-
országig terjed. Vidékek szerint bizonyos különb-
ségek tagozzák, de a sakktábla-, létramotívumok 
és az atektónikus, csavart motívumok olyan saját-
ságok, melyek azt mutatják, hogy olyan kultúr-
körhöz tartoznak, melynek többszínű festett ma-
radványai Tcssalia, Erdély, Pannónia, Hegyalja 
és Morvaország területén (K. e. 1700 tájáról) 
kerültek elő. Jellemzőek a talpas tálak, edények. 

Révay: Szent Imre c. könyvéből. 

ÁRPÁDOK VIRÁGA SZENT IMRE HERCEG. 
Irta Révay József dr. Kiadta a Franklin-Társu-

lat. A Szent Imre év bőséges irodalmi megnyilat-
kozásainak során előkelő hely illeti meg e kiadványt 
nemcsak belső tartalmi értéke folytán, hanem mert 
könyvdíszeivel, külső kiállításával és illusztrációival 
mint iparművészeti alkotás is figyelemre méltó. 
Szövegi részében a legendák zamatos nyelvén adja 
elő »a keresztény religio zsenge palántájának 
Magyarországra való ültetését«. Szent István király, 
Szent Imre herceg, Szent Gellért és Mór püspökök 
apostoli tevékenységét »a magyari földön«. Jámbor 
mívclkedésck, bölcsességek, liliomtisztaságú eré-
nyek, pogányok meggyőzetése és más dicsőséges 
történetek vonulnak cl szemünk előtt; megfűsze-
rezve miniaturák, oltárképek, rajzok és festmények 
reprodukcióival. Ritkán látott és nehezen feltalál-
ható ábrázolásokat adnak mellékletül. A bolognai 
XIV. századi képes legendás könyvektől kezdve 
Zichy Mihálynak a budavári Koronázótcmplom szá-
mára készített faliképéig. A könyvdíszeket és a 
könyv kötését Jaschik Álmos festőművésztanár ter-
vezte és rajzolta. A minium színében világító kere-
tek s a betűk szövedékéhez illő fejlécek és záró-
díszek erőteljes dekoratív egységbe foglalják össze 
ez áldozatkészséggel megjelentetett szép könyvet. 

WASMUTHS LEXIKON DER BAUKUNST. 
I. Bd. Berlin, Verlag Ernst Wasmuth, 1929. 

60 M. A szakirodalom régóta érezte az építészet 
összes ágait felölelő alfabetikus lexikonnak a hiá-
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nyát s ez a körülmény Indította a kiadót arra, hogy 
az idők szellemének, az általános óhajnak meg-
felelő építészeti lexikont adjon ki, mely az építésze-
tet és az építészettel rokon szakmákat érintő íon-
tosabh kérdésekre kiterjedve, a mű használóját 
gyorsan és biztosan útbaigazítsa. A gyakorlatban 
előforduló sok kérdésre gyakran csak nehezen 
hozzáférhető művekből, vagy a folyóiratokban szét-
szórtan megjelent cikkekből kapunk feleletet. 
Ennek hátrányát nemcsak az építészek, építészeti 
irodák, hanem a vállalkozók és háziurak is érez-
ték. Ezen kell segítenie ennek a műnek, amely a 
legújabb tapasztalatok és kutatások alapján ad 
felvilágosítást az építészet körébe vágó kérdésekre. 

A lexikon egyformán kiterjed a gyakorlati és 
elméleti kérdések összességére. Tárgyalja az épí-
tészet történetét, az alaktant, az esztétikát, az 
ornamentikát, a stílusokat, az iparművészetet, a 
topográfiát, a műemlékvédelmet, a technikát, az 
anyagismeretet, az építészeti gépeket és eszközöket, 
a városépítészetet, a lakásügyet, az építészeti jogot 
és gazdaságtant, a különféle épületeket és építészeti 
emlékeket, a mult és a jelen idő építészeinek bio-
gráfiáját. Az építészet technikájának és anyag-
ismeretének fejtegetésénél a fősúlyt az újabbkori 
építészeti alkotások bemutatására és az eljárásra 
fektették. A felvilágosításokat ezekhez maguk az 
építő művészek szolgáltatták. Hogy a lakásügyre 
kiváló gondot fordítottak, az magától értetődik, 
miután ez a kérdés a jelenkor fontos problémáját 
képezi. 

A lexikon hosszas fejtegetésekbe nem bocsát-
kozik, amennyire lehet röviden, tömören össze-
foglalja a tárgyra vonatkozó fontosabb közölni-
valóját. Aki egy-egy témával bővebben óhajt fog-

lalkozni, az megtalálja az egyes szavak után a 
megfelelő irodalmi tájékoztatást, moly ugyan nem 
tarthat számot a teljességre, de az újabban meg-
jelent irodalmi termékeket felsorolja. A mű érté-
két növeli, az orientálódást könnyíti a képanyag, 
melynek legnagyobb része újonnan készült. 

A kiadó, akinek a nevéhez számos jelentős épí-
tészeti mű megjelenése fűződik, valóban hasz-
nos, célszerű, a mai kor igényeit kielégítő művel 
gazdagította a szakirodalmat. A lexikon munka-
társainak sikerült megnyerni a legkiválóbb szak-
embereket, építészeket, különböző egyetemeken és 
szakiskolákban működő tanárokat, mérnököket, 
jogászokat, akiknek neve a szakirodalomban általá-
nosan ismert. 

A négy kötetre tervezett műből most jelent meg 
az első kötet, a többi kb. hat havi időközökben 
fog megjelenni. Minden kötet 720 oldal terjedelmű 
számos táblával és ábrával illusztrálva. Sz. L. 

17 RIS, ERNST. Meister und Meistervverke der 
Steinschneidekunst in der italicnischen Re-

naissance. I—II. Bd. Wien, A. Sehroll & Co., 1929. 
140 M. Az olasz renaissance gliptika jelen műben 
részesül első ízben beható tárgyalásban. A mű 
két kötetből áll, az első 202 oldalon szöveget hoz, 
a második 200 oldalon 658 illusztrációban bemu-
tatja az akkori gliptika nevezetesebb darabjait. 
A gliptika technikájának rövid ismertetése után 
foglalkozik a késői középkor burgund-francia glip-
tikájával, az antik gemmagyüjtcményekkel a 
quattroccntóhan s ezek után tárgyalja a cinquecento 
olasz mestereit és azoknak műveit. 

Az ókor virágzó gliptikájának a középkorban 
bekövetkezett hanyatlása után a renaissance virá-
goztatta fel ismét a kővésőművészetet. Palaeologus 
János, bizánei császár, firenzei látogatása alkalmá-
val magával vitt olyan kiváló szépségű antik gem-
mákat, melyek az olasz művészek figyelmét is rá-
terelte erre az elhanyagolt művészeti ágra. A mű-
kedvelő Lorcnzo de Medici Konstantinápoly eleste 
után Firenzébe hívta a görög gliptikusokat, akik 
az antik gliptika remekei után szebbnél-szebb 
vésett köveket készítettek, úgyhogy a cinquecento 
mestereinek keze alatt a gliptika csakhamar virág-
zásnak indult. Az általuk alkotott vésett köveket 
csak a gyakorlott szem képes az antik vésett kövek-
től megkülönböztetni. Ábrázolás tekintetében vissza-
térnek az antik mitológiai jelenetekhez, nem 
választják tárgyukat — mint a középkorban — 
kizárólagosan a vallás, a biblia köréből. A cameák 
és gemmák nagy becsben állottak, a nők ruhájukat, 
kalapjukat díszítették velük, láncokon, gyűrűkön 
hordták azokat. A cameákon és gemmákon kívül 
nagyobb arányban dolgozták fel a ciquecentóban 
a félnemes köveket dísztárgyaknak, szobroknak, 
érmeknek, plaketteknek, vázáknak, tálcáknak s 
általában különféle díszedényeknek és használati 
eszközöknek. Ezeknek anyaga a hegyi kristály, 
achát, carneol, onyx, jáspis, chalcedon, gránát, 
obsidian stb. A vésett köveket a gliptikustól az 
ötvös vette át, aki a foglalást, zománcozást és 
egyéb díszítést végezte rajtuk. A gliptikus és 
az ötvös összműködése hozta létre azokat a 
pompás darabokat, melyeknek már a XIV. század-A ütograt ia feltalálójának emléklapja Kochtól. 
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ban akadtak buzgó gyűjtői, mint V. Márton 
pápa, Picro Bencdetto Dandallo, Piero dc Medici, 
a Gonzagák, II. Pál, II. Gyula és X. Leo pápák. 

A XV. és a XVI. században gazdag pártfogókra 
találtak a kővésőművészek a pápák, a főpapok, a 
pompát szerető fejedelmek szívesen foglalkoztatták 
őket udvaraikban. A kővésőművészet centruma : 
Firenze, Milánó és Róma. A gliptikában az olasz 
mesterek voltak a vezetők. Az általuk vésett kövek 
művészi kvalitásuknál fogva nagy becsben állot-
tak, széles elterjedésnek örvendtek s készítőik neve 
idegen országokban is ismertté vált. 

A gliptikában kitűnt mesterek az iparművészet 
más ágaiban is, az ötvösségben, az érmészetbcu, 
a szobrászatban stb. is jeleskedtek. A sok művész 
között csak a kiválóbbak felsorolására szorítkozunk. 
Valcrio Belli, kit kortársai nprincipe degli incisori«-
nak neveztek, VII. Kelemen és III. Pál pápák 
udvarában is működött. Antik gemmák, érinek és 
más rcnaissance művészek rajzai után dolgozott. 
Giovanni Bernardi, a legkiválóbb mesterek egyike, 
I. Alfonz ferrarai herceg, VII. Kelemen és több 
bíboros szolgálatában állott. Bcnvenuto Ccllini a 
pápai udvar és I. Ferenc, francia király kegyeit 
élvezte. Annibalc Fontana, szobrász, bronzöntő 
és érmész, hegyi kristályból készítette díszedényeit, 
melyeket bibliai, mitológiai jelenetekkel és táj-
képekkel díszített. Jacopo da Trezzo II. Fülöp 
szolgálatában állott s a király megbízásából egy 
drágakő-tabernakuiumot készített, melyen hét évig 
dolgozott. Miseroni Medici Cosimo és II. Rudolf 
udvarában működött. Ezeken kívül kiemelendők 
még: Domenico Compagni, Giovanni Corniole, Leone 
Leoni, Pietro Maria Pescia, Sarachi, Taverna és Vaga. 

Az ezen korban készült vésett kövek a nyilvános és 
magángyűjtemények s a templomi kincstárak féltve 
őrzött kincsei s Róma, Firenze, Nápoly, New York, 
Windsor, London, Leningrád, Stockholm, Párizs, 
Madrid, Drezda, Berlin, München, Bécs stb. múzeu-
mainak és gyűjteményeinek egyik díszét alkotják. 

Szerző gazdag forrásművek alapján nagy szak-
értelemmel dolgozta fel az anyagot. A szöveget egy 
kimerítő, kritikai ábramutató egészíti ki. 

A gazdag anyag, melyet szerző bemutat, igen sok 
hasznot, tanulságot nyújthat az iparművészeknek, 
különösen a kisplasztikusoknak és ötvösöknek. 
Méltán megérdemli a művészettörténészek, kristály-
és üveggyüjtők, ötvösök és ékszerészek érdeklő-
dését. Sz. L. 

• K I Á L L Í T Á S O K ® 
| 3 É G I K Ö N Y V E K — S Z É P K Ö N Y V E K . 

A budapesti közgyűjteményekben — Nemzeti 
Múzeum, Egyetemi Könyvtár, Akadémia stb. — 
nevezetes könyvművészeti remekek rejtőznek. Látni 
ugyan nem igen lehet azokat, de már az is jó érzés, 
ha tudjuk, hogy ilyen kultúrldncscink is vannak. 
Most aztán végre 1882 és 1896 ntán ismét sze-
münk elé kerüllek az Iparművészeti Múzeumban 
gróf Vigyázó Sándor hagyatékából pompás kódexek, 
ősnyomtatványok és mindenféle nyomdaművészeti 
termékek, amelyeken nemcsak a tudósok, dc a mű-
vészek és iparművészek is megtalálhatják a maguk 

Címlap Kocli Hmlolltól. Vörös alapon leketén nyomva. 

nagyrabecsült értékeiket Fitz József dr. gondos 
elrendezésében. 

Gróf Vigyázó a világtól elzárkózó fcnsőbbségével 
egy könyvmúzeumra való gazdag sorozatot gyűjtött 
össze az 1895—1905-ös években. Kéziratos könyvei 
a XII—XVI. századból valók s olasz, flamand ere-
detűek nagyrészt, sőt magyar vonatkozásúak is 
vannak köztük. .Mesteri betűk, díszbetűk és szél-
díszek virágdíszében pompáznak ezek. A francia 
Livre d'heurs miniaturái elsőrangúak. 

Nyomtatványai speciális fejezetek körül csopor-
tosulnak. Van csoportja Luthernek, Temesvári 
Pelbártnak s igen gazdag számban fordulnak elő 
az első nyomdák legkiválóbb képviselői : Schiiffer, 
Coberger, Jcnson, Aldus sorozatai. Köztük van 
a Kölni krónika (1499), melyben L'Irieli Zell tesz 
tanúságot Gutenbergről és Gutenberg hollandiai 
nyomdászclődjeiről. A krónikák közt olt vaunak 
a magyarokról szólók. De itt vannak csaknem 
hiánytalanul a külföldön dolgozó magyar meste-
reknek egy-egy darabja is. 

Izlésbclilcg c páratlanul szép és értékes gyűjte-
ményben az olasz eredetűek vezetnek. Róma és 
Velence officinái világítanak felénk jól olvasható, 
finoman kiformált betűtípusaikkal, egyszerű és 
elegáns elrendezésükkel. A címlapok és az illusztrá-
ciók tiszta, világos és ünnepélyes mesterművek. 
Annál szebbeket azóta se csinállak, mint Jcnson 
Velencében és az utolérhetetlen Aldus, akinek 
mesterjegye horgony a delfinnel. Temesvári Pcl-
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bárt címlapjához stílustisztaság végett tanulni 
járhat minden modern famctszőművész. 

Örömmel halljuk, hogy az Akadémia váltakozó, 
de állandó kiállítást szándékozik rendezni ez 
anyagból. így legalább mindig eljuthat a régi 
könyvek birodalmába az, aki fel akar üdülni a 
harmonikus egységgel létrehozott alkotásokon. 

G Z T E H L Ó LILI ÜVEGABLAKAI. Az Ipar-
^ művészeti Múzeumban bemutatásra került 
a jelen számunkban már ismertetett Győri-gyár-
városi Arkay-féle templom üvegablakainak két 
részlete. A tervező művésznő szokatlanul erőteljes 
és minden modernsége mellett is a chartres-i dóm 
üvegablakainak stíltisztaságában jelenik meg. 
Szürke nyomdafestékkel nem is lehet képet adni 
színpompájáról. Mert nem lehet reprodukálni azt, 
midőn a fényforrás sugarait átszínezi az üveg 
és a belső téralkotás egyszerű formái Uicgtcl-
nek szinte transzccdentális hangulatú elemekkel. 
Sztehló Lili ablakain nincsen naturalizmus : nincs 
arcképszerűség, se távlat, se árnyalati fokozatok. 
A háttér és az alakos ábrázolás egy síkba jut. Még 
a körvonalak is felolvadnak a közvetlen színbatás 
síkszerű foltjaiban. E korlátozások azonban mű-
vészi szárnyalást adnak kompozícióiknak. 

Külön ki kell emelni az ablakok mesteri kivi-
telét. A nemes anyag és a nemes munka minden 
erejét beleadta Johan és Majoros. 

• S Z A K O K T A T Á S * 
\ M. KIR. ALL. NŐIPARISKOLABAN VIII. 

ker., Rákóczi-tér 4. és II . ker. Margit-
körűt 54.) 1930. évi április hó 1-én a következő 
háromhónapos délutáni és esti tanfolyamok fog-
nak megnyílni : 

1. Fehérneművarró és szabó (férfi fehérnemű-
készítő, foltozó és javító); 2. felsőruhavarró és szabó 
(gyermekruhakészítő), 3. kalapkészítő, 4. művirág-
és lámpacrnyő-készítő, 5. kézi hímző-, 6. gép-
hímző-, 7. csipkckészítő- és 8. montírozó-tanfolyam. 

Tandíj egy-egy tanfolyamra 3 hóra összesen 35 P. 
ü ' A beírás keresztlevél (asszonyoknál házasság-
levél), iskolai bizonyítvány vagy munkakönyv 

bemutatása és a tandíj lefizetése mellett naponta 
d. e. 8—1 és d. u. 3—G-ig eszközölhető. A be-
írások folyamatban vannak. 

| 3 R O F . OTTO RÜCKERT a müncheni Stad-
-*- tischc Gewerbeschule és a Mcisterschule igaz-
gatója Lipcsében, Hamburgban, Königsbergbcn és 
Németország egyéb városaiban érdekes előadásokat 
tartott az iparról, művészetről és azok egymáshoz 
való vonatkozásairól. Felfogásának igyekszik az 
elvi hangoztatáson kívül gyakorlati megvalósítás-
ban is érvényt szerezni. Mióta iskolájának veze-
tését átvette, ú j szellemet költöztetett bele. Szakított 
a régi felfogással és az oktatás súlypontját a mester-
ségbeli készség fejlesztésére helyezte. A rajzbcll 
készség túlságos előtérbe tolása az esetek túlnyomó 
részében eltérítette az ipari oktatásra hivatott isko-
lák ifjúságát eredeti céljuktól és a képzőművészet 
felé terelte még akkor is, ha képzőművészek helyett 
egy elcsépelt szójátékkal élve, képzelt művészekké 
váltak. » Vissza a mesterség hez« jelmondattal indult 
harcba a begyökeresedett felfogással szemben és 
a nemtudás leplezésére nagyon alkalmas tisztavirág-
életű divatstílushóbort ellen. Törekvése a tárgyila-
gosság. Formanyelve nem merül ki a különböző 
stílusok cikornyáinak céltalan alkalmazásában. 
Szakít azzal a formalizmussal, amely egyes formák-
nak szolgai utánzása, ahol a díszítő elem formái 
irányítják a munkát s amelyek sem a tárgy céljá-
val vagy rendeltetésével, sem pedig a megmunkáló 
szerszámmal összefüggésbe nem hozhatók. Rüekert 
elvei visszhangot keltettek szűkebb hazájának 
határain túl is. Az a mesteriskola, amelynek élén 
áll s amelynek ú j épületét München városa az 8 
programmja és az ő tervei szerint építi, nem helyi, 
hanem országos, helyesebben birodalmi jellegű 
intézmény. Az idén nyílt meg a mesteriskola 105 
növendékkel, akik között olyanok is vannak, aki-
ket a svéd, norvég, dán kormányok, valamint a 
svájci és osztrák érdekeltségek küldöttek oda. 

"\7"AN DE VELDE ISKOLÁJA. A mai Brüsszel 
* mozgalmas művészi életének egyik jelentős 

központja a modern stílus nagy úttörőjének isko-
lája. A neve : dekoratív művészetek magasabbfokú 
iskolája. Egy régi apátság épülete a Bois de la 
Cambre mellett, sok-sok kis műteremmel, ez az 
iskola színtere. Mintegy két és fél évvel ezelőtt 
hívta életre Huysmans és röviddel ezután elfoglalta 
helyét benne a fődirigens s Van de Velde. Sok időt 
töltött cl nemzetközi vándorlásban, majd magán-
építői tevékenységben, míg végre ismét méltó helyére 
jutott, másfélszáz iparművész magasabb kiképzésének 
irányítójává lett. Ez az iskola nem foglalkozik alap-
ismeretekkel, csak továbbképzéssel. Erős belga lokális 
irányú művészetet közvetít. Mindenféle tanfolyama 
van, melyek túlnyomórészt háromévesek. Ezek között 
legérdekesebb a színházművészeti tanfoljam, amelyen 
a színház elméleti és gyakorlati tudnivalóit Teirlinck 
Hermann drámaíró és költő tanítja. Ennek az osztály-
nak nemcsak kísérleti színpadja, hanem bábszínháza 
is van, azonkívül egy szabad ég alatti színpadja is. 
Az itt folyó érdekes kísérletek azt mutatják, hogy az 
egész modern színjátszásra és színpadi dekorációra 
vonatkozólag döntő hatása lesz a brüsszeli iskolának. 
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Gordon Craig. 
Pr ince ol Denmark. 
A Hamlet-könyvből. 
Fametszet. 
(Cranaeli Press.) 

• T Á R S U L A T U N K • 
• K Ö Z L E M É N Y E I • 
"\TYILVANOS IPARMŰVÉSZETI PALYAZAT 

A SZENT IMRE JUBILEUMI ÉV ALKAL-
MÁBÓL. 

Az Orsz. Iparművészeti Társulat a folyó évben 
megismétli emléktárgyak beszerzésére vonatkozó 
pályázatát. 

A pályázat feltételei a következők : 
1. Tervezzenek a Szt. Imre jubileumi év alkal-

mából olyan tárgyakat, melyek akár a Szent Imre, 
akár az Árpád-házi szentek alakjával, akár más-
milyen magyar, modern díszítéssel a jubileumi 
alkalommal összefüggésben állanak és a művészi 
igényeknek megfelelnek. Ezek lehetnek egyházi 
iparművészeti tárgyak is. 

2. A tárgyak anyagát, megmunkálásának mód-
ját, méreteit, rendeltetését a pályázók szabadon 
választhatják. Tehát tervezhetnek mindenféle gra-
fikai munkát, textil-, kerámia-, fém-, fa-, bőr-, 
szaru-, csont- stb. tárgyakat, és pedig olyanokat, 

melyek szellemükkel a jubileumi évhez illeszked-
nek, vagy a magyar iparművészet sajátos szelle-
mét reprezentálják. 

3. Pályázni lehet : 
a) A tárgy elkészítéséhez szükséges vetületi ra j -

zokkal, ha szükséges távlati képet is készít-
hetnek és csatolhatják a tárgy szakszerű 
leírását is. 

b) A tervek vázlatosan is elkészíthetők. Ilyen 
vázlatos tervek beküldői kötelesek elfogadás 
esetén a kivitelre alkalmas eredeti nagyságú 
rajzokat 10 napon belül a Társulatnak vagy 
a megrendelőnek elkészíteni. 

c) Pályázni lehet még plasztikus, gipsz-, plasz-
tilin-, fa-, viaszkmodcllel. 

d) Magával a kész tárggyal. 
4. A pályaművek díjazására a Társulat nem tűz 

ki dijakat, hanem legalább 2000, azaz kettőezer 
pengőt irányoz elő a pályázat feltételeinek és a 
művészi igényeknek mindenben megfelelő legki-
válóbb tervrajzok, illetve modellek vagy kész tár-
gyak megvásárlására. Ha valamely tárgy sokszo-
rosításra alkalmas, úgy a sokszorosítás jogát is 
megveszi vagy a Társulat, vagy a Társulat út ján 
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más cégek, vállalatok. Ez minden esetben külön 
megbeszélés tárgyát képezi. 

A művészeknek joguk van egyszcrsmindenkori 
megváltásra, vagy a darabszámok után bizonyos 
százalékra. 

5. A bíráló-bizottság által javasolt módosításo-
kat a tervek készítőinek minden külön javadalma-
zás nélkül kell elkészíteniük. 

6. A pályázaton csak magyar állampolgár vehet 
részt. 

7. A pályázat titkos. Tehát minden munkát jel-
igével kell ellátni és ugyanazon jeligével megjelölt 
(a tervező nevét és lakáscímét tartalmazó) zárt 
borítékot mellékelni. 

8. A pályázat határideje 1930 április 23. szerda 
déli 12 óra. 

A pályázatokat az Orsz. Iparművészeti Társulat 
igazgatóságához kell beküldeni (Andrássy-út G9). 

9. A pályázatot az O. M. Iparművészeti Társulat 
elnöksége által felkért szakemberekből álló bizott-
ság dönti el. 

10. A pályaműveket a döntés után kiállítjuk, 
egyházi hatóságoknak, plébániáknak, iparosoknak, 
kereskedőknek, magánosoknak bemutatjuk. 

Társulatunk minden befolyását felhasználja, hogy 
gyárosok, iparosok, kereskedők is vásároljanak a 
beérkezett s a célnak megfelelő jó tervekből vagy 
tárgyakból. 

A Szent-Imrc-év rendezőségének Országos Fő-
bizottsága a terveket a maga összeköttetései révén 
az egyházi hatóságoknak ajánlani fogja. 

A kiállítás leszerelése után 15 napon belül el 
nem vitt pályaművekért a Társulat felelősséget nem 
vállal. 

Budapest, 1930 március hó. 
Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat. 

XXELYREIGAZITAS. F. évi 1—2. számú füze-
-1-1- tünkben a 26-ik oldal felsőrészén lévő két 
jelmezes alakot nem Ehrenfeld Miklós, hanem 
Nemes Erich tervezte. 

• K Ü L F Ö L D * 
I t / f l TÖRTÉNIK KÜLFÖLDÖN? A s t u 11 g a r t i 

múzeumban Pirchan Emilnek mintegy 300 
színházi díszlettervét mutatták be. Az e s s e n i 
Folkwary-múzeum az evangélikus templomépítés 
újabb fejlődésének sorozatos képeit állította ki. 
B e r l i n b e n az iparművészeti múzeumban be-
mutatják a német üzleti grafika atyamesterének, 
Ehmcke-nck és tanítványainak egész sokoldalú 
munkásságát. Ehmcke-nek különösen a modern 
betűvetés és írásművészet tanítása körül vannak 
érdemei. K a r l s r u l i c is követte a nagyobb 
német városok példáját és egy ú j kísérleti kislakás-
építő telepet bocsátott a tervező építészek rendel-
kezésére Dammerstock nevű külvárosában. Gropius 
professzor volt a városépítészeti tervpályázat nyer-
tese és ő lett az építkezés irányítója. B e r l i n b e n 
a konjunktúra-kutató intézet figyelmeztetést bocsá-
tott ki az építőközönséghez, hogy a népesedésben 
egyelőre stagnálás, 1932-től kezdve 3 évig pedig 
valószínűleg csökkenés fog beállni. M a n n h e i m-

l i e n ősszel kiállítás volt annak a bemutatására, 
hogyan lehet a virágot lakásdíszítés céljaira fel-
használni. Igen nagy sikere volt Wenz-Victor Elza 
üvegedényeinek, melyek régi muranói formák újjá-
élesztéséből születtek. E g y i p t o m b a n a kor-
mány megbízásából Louis Ilautccoeur, a párizsi 
Ecolc du Louvre tanára egy egész művésznegyedet 
fog építtetni mindenféle művészeti iskolákkal, ki-
állítócsarnokokkal és két múzeummal, azonkívül 
szabadtéri színpaddal. Ugyanő elkészíti a modern 
rajztanítás tervezetét is az összes ottani iskolák 
számára. B r a z í l i á i ) a n nagy sikerei vannak 
a német Wcrkbund vándorkiállításainak, mely 
Sao Paolóban és Rio de Janeiróban szép üzleti 
eredményeket is ért el. (N.) 

]%/ | I MINDEN VAN EGY ÓCEÁNJÁRÓN? A Brc-
men német gőzhajó, mely csak nemrég érde-

melte ki gyorsaságával az óceáni hajók legsebesebb-
jének kijáró «kék szalagot», a luxus és ízlés dolgá-
ban is túlszárnyalja a többi Amerikajáró és egyéb 
gőzhajókat. Az «Inncndekoration» decemberi száma 

Gordon Craig. Hajnlet.J(Cranach Press.) 
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szóval és képben mutatja be, hogy a 
Norddeutselier Lloyd az úszó szállodája 
részére miféle helyiségeket terveztetett 
német építőművészekkel, elsősorban az 
ismert Brcuhaus professzorral. íme egy 
kis felsorolás, csakúgy ötletszerűleg 
abból, hogy hányféle kényelmes tartóz-
kodóhelyet biztosít a Bremen párnapos 
tengeri útra a pénzes utasoknak. Leg-
nagyobb és legszebb az I. osztályú tár-
salgó, mely két oldalról kap nappali 
világítást, a hajónak egész széles-
ségét átöleli és kétcmclctnyi magasságra nyúlik. 
Egy 600 személyes nagy ebédlő-terem gobelinek-
kel és mozaikképpel. Nagy bálterem színpaddal, 
páholyokkal és barral. Könyvtár, rendkívül kényel-
mes ülőbútorokkal, három nemzet szerzőinek 
munkáival. Hozzája csatlakozik az írószoba. 
Külön dohányzószalón, amely körül télikert fut 
pálmákkal. A széles lépcsőcsarnokon kívül van 
egy keskenyebb boltucca, mely mindenféle árukat 
tartalmazó vitrinekkel van felszerelve és a leg-
különfélébb világítótestekkel ravaszul megvilágítva. 
Van egy napfedélzeti étterem azoknak, akik étlap 
szerint akarnak étkezni. Ennek külön fogadó- és 
táncterme van, kisebb szeparékkal. Nagyon szép 
az uszoda, zöld kőpadokkal, vízeséssel és egy kisebb 
barral. A gyermekek játékszobájában kis hullám-
vasút és bábszínház is van. Külön gyermekebédlő 
és külön szolgaszemélyzeti ebédlő. Az automata 
tekepálya mellett céllövőhelyiség mozgóképfelszere-
léssel. Ezek a nagy fedélzeten, az úgynevezett 
«sétatér»-en vannak, amelyben virágosbolt, fodrász-
és manikürszalón, szivarosbolt és könyvkereskedés 
is kapott helyet. Hogy egy sereg hölgyszalón, torna-
és játszóterem, Zander-intézet, kozmetikai alkal-
matosság is van, azt mondani is fölösleges. Ebből 
legyen elég annyit felemlíteni, hogy egy «kabin» 
nevű lakosztály áll egy háló-, egy lakó-, egy ebédlő-
szobából, amely utóbbiban van egy fürdőfülke, egy 
zuhanyfülkc és egy tálaló is, mindez a legtökélete-
sebb anyagokból előállítva. (N.) 

ÜAVILLON-ISKOLÁK. A modern német építés-
ben nehéz volna megmondani, hogy melyik 

város vezet. De hogy Frankfurtnak hervadhatatlan 
érdemei vannak az egész világ építészeti reform-
gondolatai körül, az tagadhatatlan. Már maga az 
a tény, hogy négy-öt külvárosi lakóháztclcpc van, 
melyek May Ernőnek, a kiváló városépítőnek racio-
nalizáló gondolatai szerint mintaszerű kislakásos 
házakat, illetve házblokkokat juttatnak a lakosság-
nak, Frankfurtnak a többi német városoktól elütő 
vonása. Ezeknek a telepeknek mindegyike ugyanis 
hasonló viszonyok s életformák közt élő embereket 
csoportosít egy vidékre, minélfogva a tipizálás és 
normalizálás könnyen vihető keresztül. A híres 
frankfurti «egységes konyhaberendezés» már az 
egész német építészetet követésre serkentette. Most 
újabban két iskolát is emeltek, amelyek úttörő 
fontosságúak lesznek hasonló szükségletek számára. 
Elsasseré az egyik, Schuster műve a másik. Az 
alapvető gondolat mindkettőnél az, hogy a tanulást 
minél inkább a szabad levegőre, a kertbe, a lapos 
háztetőre vagy legalább is a nyitott helyiségekbe 

Jascliik Almos könyvdísze a Révay: 
Szent Imre c. könyvéből. 

koncentrálja. Ezért a kertnek, a játszótereknek, a 
tornacsarnoknak, a zuhanyfolyosóknak nagyobb a 
fontosságuk, mint az iskolaszobáknak. Fizikát, 
természetrajzot itt tanulnak, ha lehet mást is. 
A város megismerésének tanításánál a tetőkertre 
vagy az iskolatoronyba viszik fel a gyerekeket. 
A tantermekben nincsenek lerögzített padok, ha-
nem minden szék, asztal elmozdítható. A katedra 
is megszűnt, a tanító cgymagasságban ül a gyere-
kekkel. Az egyik iskolában a tantermek előtt még 
folyosó sincs. Az osztályok két oldalról kapják az 
ablakokon át a fényt, a ekintet pedig csupa virágos-
kertre esik az ablakokon és üvegajtókon át. Boldog 
frankfurti iskolásgyerekek ! (N.) 

T^URNIROZÁS FÉNYKÉPEZÉSSEL. Azt hit-
tük, hogy a háborús világ elmúltával az 

anyaghamisítások kora is lejárt. De a háborúutáni 
ínség még több leleményt produkál ebben a szur-
rogátum-tenyésztésben, mint az előző évtized. Most 
egy német hirdeti, hogy ő furnirok, fabevonások 
«crezését» vállalja fotomechanikai eljárással. De 
nemcsak a nemes fák ereit kész szemtelenül utá-
nozni, hauem a márvány erezését is hajlandó bár-
hol ily módon hazudni. Ez a kis ámítás is a tech-
nikai szellem diadala. 

"DFEIFFER EDUÁRD. Erős, nagy művész-
tehetség volt. A háborúelőtti időkben, a 

müncheni mozgalom nagyjaival került felszínre 
a neve, amikor barátjával, Campbell Inóval együtt, 
egymásután kapta a híres Pössenbacher-cégtől a 
megbízásokat. Szállodákat, cukrászdákat, mulató-
kat és villákat rendezett be. Többször volt róla szó, 
hogy professzor lesz, de ő megmaradt egyszerű 
tervezőművésznek. Mértéktartó, színeknek, anya-
goknak, naiv, népies formáknak örülő művész volt. 
Egyidőben az ornamens szeretete sugallta tevékeny-
ségét, később finomabb, csaknem irodalmi átszellc-
mítés lebegett előtte az anyagok és effektusok ki-
dolgozásánál. A hirtelen, alig 41 éves korában 
szívszélhüdésben elhalt német lakásberendező neve 
az ú j mozgalom legjobbjai közé marad felírva. 

\ SVÉD LAKÁSBERENDEZÉS. Egy nagy, ú j 
svéd luxus-gőzhajó szépsége, a Kungsholmé, 

melyről nemrég mi is megemlékeztünk, ráterelte 
a figyelmet a svéd iparművészetre. Erről eddig a 
világ vajmi keveset tudott. Üvegeik, szövött sző-
nyegeik, népipari hímzéseik eddig is nagyon nép-
szerűek voltak, de lakáskultúrájukról Európa egyéb 
országaiban alig tudtak valamit. Egy bizonyos 
hagyományhűség jellemezte eddig a svédek be-
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rendező ízlését. Még a jómódú családok is legszíve-
sebben a paraszt barokkbútorok III. Gusztáv kora-
beli formáját választották otthonuk vidám és kedé-
lyes hangulatának alapelemévé. A modernizmust 
pedig képzőművészetben éppúgy távoltartják ma-
guktól, mint az iparművészetben. Mégis van egy 
pár bútortervezőjük, mint Asplund és Hjorth, akik 
francia és modern német hatás alatt dolgoznak. 
Egyszerű, tárgyilagos, dísztelen asztalokat, cső-
bútorokat, geometriailag konstruált lámpákat rak-
nak a szobákba s a svédek által kedvelt sötét fák 
tónusát szívesen enyhítik a fémek és az üveg csil-
logásával. A jómódú polgárság, mely egy évszáza-
dos béke alatt igen nagy jólétre tett szert, anyagi-
lag ls sok áldozatot hoz otthona ízléséért. (N.) 

\ «BljTOROZOTT HAZ». A kiadó "bútorozott 
szoba» rendszerint nemcsak a jóízlésnck 

ellensége, hanem egy város szociálhigiénájának is. 
Mindenkép figyelemreméltó tehát az a törekvés, 
mely a szobauraknak emberségesebb, jobb elhelye-
zését teszi lehetővé. E téren nagy a haladás újabban 
Berlinben, ahol egész házak épülnek fel csupa 
garszón fiatalember és hivatalokban dolgozó intelli-
gens, egyedülálló nők részére. Ezekben rendesen 
egy nagyobb szobából áll az egész lakás, de ez 
tökéletes kényelemmel van berendezve. Alkoveban 
van az ágy, egy másik fülke gáztűzhellyel és öblö-
gető készülékkel van ellátva, a szekrények több-
nyire a falbaépítve és minden lakásban fürdőszoba, 
meg, ami természetes, központi melcgvízszolgálta-
tás. Egy-egy háznak van egy-két közös nagy 
olvasó- és zeneszobája s a szobák ára 60—120 
márka között váltakozik. Az ilyen házak lakó-
szobái a kissé magas ár ellenére is nagyon kere-
settek. 

T^ESTETT ÉS KÖSZÖRÜLT ABLAKOK. A leip-
zigi Grassi - Múzeum tudvalevőleg évenként 

nemzetközi iparművészeti bemutatót rendez modern 
termékekből. A legutóbbi kiállítás legérdekesebb 
látnivalóját egy fiatal német iparművész munkái 
szolgáltatták. Süssmuth Richárd az üvegfestésnek 
azt a sajátos módját űzi, mely az ő hazájában, 
Sziléziában, régidőkből örökölt igazság, a köszörült 
és színesen festett üvegek művészetét. Ez a tech-
nika az igazi üvegfestés középkori virágzása után 
keletkezett Németországban és Csehországban, s bár 
a középkor végén is elterjedt, java fejlődése mégis 
a tizenhetedik századba esik. A fluorsavval mara-
tott vagy köszörült üvegvirágokat piros, sárga és 
kék színekkel festették ki és főleg profáncélú abla-
kok díszítésére használták. A mult században ez ipar-
ág leginkább Svájcban 
talált fogyasztópiacot, 
ahol az üvegfestésnek 
ősi kultúrája van. 

C T R N A D . Bécsi mű-
^ vészkörökben most 
sok dicsérő szó hangzott 
el erről a kitűnő ipar-
művészről. Most lett 
ötvenéves és ez alkalom-
mal a Hagenbund kiállí-

m 
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tást rendezett munkáinak egy részéből. Strnad úgy 
él a bécsiek köztudatában, mint kiváló szcenikus. 
Ez igaz is. Operák, színművek, népoperák és Schiller-
drámák igazán modern s arlisztikus díszletei, 
kosztümjei kerültek ki keze alól. De senki sem érvé-
nyesül minden téren a saját hazájában. Ez a vég-
zete Strnadnak is, aki pedig kitűnő építész is, holott 
csak kevés alkalma volt villákon és városi házakon 
megmutatni építőképességeit. Ezért ő továbbra Is 
inkább a salzburgi Reinhardt-előadások díszlet-
tervezőjeként fogja élvezni az osztrákok elismeré-
sét, semmint a nagyobb jelentőségű építésztervezői 
működésért. 

\ KITÁGÍTHATÓ EBÉDLŐ. Egy német szak-
folyóiratban olvassuk, hogy az újabb lakás-

építésben még mindig dívik a régi helypazarlás, 
mely «tágas» ebédlőket vesz fel az alaprajzba. 
Pedig ily tágas ebédlőkben a köznapi étkezéseknél 
nem is érzi magát elég otthonosan a kisszámú csa-
lád. A téres ebédlő ugyanis csak a vendéglátás 
idején bír jelentőséggel. Nos, mondja a cikkíró, 
ezért nem kell óriás-ebédlőkről gondoskodni. Arra 
való a tolóajtók és harmonika-ajtók ügyes rend-
szere, melyeknek segítségével pillanatok alatt lehet 
két, sőt három szobát eggyé varázsolni. Szintúgy 
vagyunk az ebédlőasztalokkal is. A nagy ebédlő-
asztalt úgy kell megszerkeszteni, hogy kisebb egy-
ségekre legyen osztható és félkörös záródásait 
mint egy-egy falikonzolt lehessen köznapi alkalom-
mal a szoba falai mellé illeszteni. 

\ BERLINI ÉPÍTÉSZETI KlALLITAS. Tudva-
levő, hogy ez év nyarán Berlinben nagy épí-

tészeti kiállítás lesz. A berlini városi kiállításügyi 
hivatal már elkészítette a szervező bizottság lis-
táját. Ebből azt látjuk, hogy a kiállítás a magas-
építés minden ágával, így a falusi és városi ház-
típusok minden fajtájával, úgy művészi, mint mér-
nöki és gazdasági (kísérleti) szempontból foglal-
kozni fog. A térclrendczés általános irányítása 
Wagner és Pölzig tanárok kezébe lesz letéve. Ezzel 
a kiállítással egyidejűleg Budapesten is lesz építé-
szeti kiállítás, mely inkább a műemlékek anyagára 
lesz figyelemmel és belekapcsolódik a kongresszusba. 

Y ASBETON ÉS PAGODASTILUS. Ennek a kettő-
* nek összekapcsolása, tűz és víz kompromisz-

szuma, buddhizmus és amerikanizmus kiegyenlí-
tése, ez a vállalkozó szellem jellemző a mai Japánra. 
1923-ban a nagy földrengés közben összeomlott 
az asakousai Hongant-templom is. A japán kor-
mány most azt is, mint minden ú j építkezést, 
vasbetonnal fogja konstruáltatni. De hogy a hívők 
vallásos érzéseit is tiszteletben tartsák — fát fog 
a vasbeton imitálni. Vájjon mit szólna ehhez 
Ruskin, ha élne? 

\ ZWICKAUI MÚZEUMIGAZGATÓ. Hogy a 
háborúutáni pártpolitikai villongások meny-

nyire aláásták a német kultúréletet, annak élő 
tanúbizonysága dr. G u r 1 i 11, a zvvickaul múzeum-
igazgató. Ebben a kisvárosban ugyanis ő igen 
kitűnő, a szó igazi értelmében vett «eleven» mú-
zeumot csinált, most mégis arról van szó, hogy 
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meneszteni fogják. Két párt, a szélsőjobb és a 
szélsőbal kttzd ugyanis a múzeum körül. Az előbbi 
korlátozni akarja a múzeum életét pénzügyi okok-
ból, a másik, a szocialisták, inkább bezáratni 
kivánják az egész múzeumot, mintsem hogy kor-
látozzák az ott folyó oktatótevékenységet. A harc 
egyelőre még folyik, de a direktornak már fel-
mondtak. 

\ LIPCSEI VÁSÁR KORLÁTOZÁSA. Bár az 
idei őszi lipcsei vásár is éppen eléggé láto-

gatott volt (100 ezer látogatójával és csaknem 
8000 kiállítójával), mégis bizonyos mozgalmak van-
nak Németországban, melyek a vásárok számának 
redukálását kívánják. így elsősorban a bútor-
vásárokat sokallják s rendszert akarnak abba bele-
vinni. Ezek a kívánságok abban csúcsosodnak ki, 
hogy Lipcsében csak tavasszal, Kölnben nyáron, 
Frankfurtban pedig ősszel legyen ezután nemzet-
közi bútorvásár. Viszont a lipcsei textilvásáron 
már az év tavaszán újításképpen egy «müipari» 
részt szerveznek a technikailag s ízlésbelileg kiváló 
termékek részére. Ennek az osztálynak vezetését 
a lipcsei iparművészeti múzeum nyugalombavonult 
igazgatójára, dr. Graul Richárdra akarják bízni. 

• I P A R M Ű V É S Z E T I • 
• H Í R E K • 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
TÁRSULAT a Magyar Cserkészet vezetőivel 

együtt a cserkészek számára népművészeti és ipar-
művészeti előadássorozatot rendez. Az előadások 
eélja a cserkész rajzolók, őrsvezetők számára olyan 
tájékoztatást adni, mely biztosítja a nyári táboro-
zások és cserkészések népművészeti motívumgyüj-
tésének értékét. Az előadások megtartására a leg-
kiválóbb tudósokat és hosszú éveken át céltudatos 
munkában nagy tapasztalatokat szerzett gyűjtőket 
kér fel a Társulat. 

/ \DY ENDRE síremlékét, melynek pályázatán 
Csorba Géza terve nyerte az első díjat és a 

kivitelre szóló megbízást, március 23-án leleplezik 
a kerepest temetőben. A Bartlia Miklós Társaság 
nagy ünnepség rendezésével ad jelentőséget ennek 
a leleplezésnek, mely a nagy költő, a félreismert 
Adynak az ú j magyar generációk gondolkodása és 
Csorba művészete által az első hivatalos jellegű 
elismerése. 

EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS, A Szt. 
Imre-jubileum alkalmából az O. M. Ipar-

művészeti Múzeum Serédi Justinián hercegprímás 
védnöksége alatt egyházművészeti kiállítást rendez. 
A kiállítás f. évi május közepe táján nyílik meg. 
Bemutatásra kerülnek Csonka-Magyarország terü-
letén található, az egyházi művészet körébe vágó 
műtárgyak legbecsesebb darabjai. A kiállítási 
anyag javarésze a festészet, szobrászat, ötvösség, 
textil-, könyvművészet körébe esik. Eddig 30 
kiállító — káptalan, szerzetesház, múzeum és 
magángyüjtő — jelentette be részvétét. A ki-

állítandó tárgyak beszállítása most folyik. A láto-
gatók részére magyar és német nyelvű illusztrált 
katalógus készül. Sz. L. 

EBRECENI DÉRY-MÜZEUM épülete már 
egy év óta készen áll. A befejező munká-

latokat most végzi Györgyi Dénes építész tanár. 
Földszintjén nyilvános könyvtár, előadóterem, idő-
szaki kiállítási helyiségek és tudományos társu-
latok hivatali helyiségei vannak. Az első emeleten 
a «Debreeeniana» város-történeti gyűjtemény ke-
retében a honfoglalás kora előtti időktől kezdődőleg 
a 48-as biedermayer-korig, történelmi, érem, nép-
rajzi és kismesterségek anyagával teljes gyűjte-
mény ad számot a város múltjáról. A második 
emeleten az iparművészeti és képzőművészeti gyűjte-
ményi helyezték el, benne a Szépművészeti Múzeum 
letétét is. 

A Múzeum megnyitása május 25-én lesz országos 
nagy ünnepségek keretében. Folyóiratunkban külön 
cikk keretében Divald Kornél fogja ismertetni. 

TASCIIIK ALMOS tanár tanítványai negyed-
szer fognak tavasszal az Iparművészeti 

Társulat kiállításán egy közös munkaprogramm 
eredményeivel a nyilvánosság elé lépni. Első ízben 
1927-ben az «Aruművészeti kiállítás»-on korszerű 
kereskedelmi és könyvgrafikai terveket, 1928-ban, 
a karácsonyi kiállításon magyaros és újszerű 
karácsonyfatípusokat és karácsonyfa díszeket, 1929-
ben, a farsangi kiállításon modern álarc és jelmez-
terveket mutattak be. Ezúttal a kiállítás témája : 
«A gyermek» és a készülő munkák — tervek és 
modellek — felölelik a grafikának, a könyvművé-
szetnek, a játékiparnak, a szabó- és textiliparnak, 
a lakás és iskolaberendezésnek, továbbá a színpad-
művészetnek mindazon ágait, melyek a gyermek 
otthoni és iskolai életével vonatkozásban vannak. 

17 OZMA LAJOSNAK, a kitűnő magyar építő-
és iparművésznek egyre szélesebb, egyre 

nemzetközibb elismerést szerez az ő kifinomodott, 
minden ízében modern és minden vonatkozásában 
aktuális művészete. 

Most a német szakfolyóiratok közül a Moderne 
Bauformcn áprilisi száma ismerteti építészeti mun-
káit. Az Innendekoration, Alexander Koch lapja 
az idén nyáron jelenteti meg kilencedik Kozma-
számát. Az olasz Casa Bella egyik tavaszi számá-
ban ismerteti belsőépítészeti munkásságát. A Tyle 
nevű francia lap más anyaggal mutatja be bútor-
tervező, lakberendező művészetét. Egyik japáni 
építészeti lap lakóházakban mutatja be értékeit. 
Német kiadásban megjelenő «Raumkunst in Európa 
und Amcrika» c. könyv számára kértek a művésztől 
anyagot. 

Egy német bútorgyár tavaly szerzett tőle bútor-
terveket s az idei lipcsei Messén tizenkét bútor-
típusát mutatta be. 

Budapesten és Belgrádban számos családi házat 
épít. 

Herendnck teásszervíz terveket, a békéscsabai 
szőnyegszövő-telepnek modern kelimet; egy német 
szövetgyárnak bútorszövetet; a Zsolnay-gyárnak 
épületfajánszot tervez. 
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