
A MAGYAR MŰVÉSZET 1930. évi 3. sz. Vaszary 
János művészetét mutat ja be Rabinovszky 

Márius dr. tanulmányában és szép képanyagban. 
Charles Despiau szobrászmunkáinak gyöngédségét, 
szerkezetiségét, egyszerűségét ismerteti Louis Réau 
írása. Dr. Somogyi Antal Michelangelo Utolsó ítéle-
téről értekezik. Kaufmann Oszkárnak, a Német-
országban elismert magyar építésznek színházépít-
ményeit Hajós Erzsébet dr. ismerteti. Pörge Gergely-
ről szóló megemlékezés mellett a Művészeti élet és 
Irodalom eseményeiről nyújt tájékoztatást a rend-
kívüli ízléssel és lélekkel szerkesztett folyóirat. 
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A M. KIR. ÁLLAMI NŐIPARISKOLA 1929/30. 
évi kiállítása anyagban oly gazdag, mintha 

nem is kilenc rövid hónap, hanem (mint a háborús 
évek idején) több év munkájának eredményét mu-
tatná bc. 

A hímző- és fehérvarró szakosztályok csoportjai 
egységes törekvésről tanúskodnak: a magyar nép-
lélek fonalasmunkákban megnyilvánuló őserejét 
átültetni a magyar középosztály asszonyainak és 
leányainak lelkébe s ezen keresztül virággal és nap-
sugárral tölteni meg a robotoló modern ember 
otthonát. Ezt a célt szolgálják a színdús mező-
kövesdi párnák, falvédők, asztalterítők. Sárközi 
asszonyok fekete fejkötőinek csipkcfinom hímzései 
ezután a ma úriasszonyainak vállain vagy szalón-
asztalkáiu fognak hódítani eredeti vagy szerencsé-
sen átültetett színhatásokban. Kék és piros színe 
harmonikus összefonódása jellemzi a buzsáki hím-
zéssel díszített terítők, párnák egész sorát. A régi, 
úgynevezett úri hímzéseket reprodukáló növendékek 
munkája versenyre kél a rég elporladt finom fehér 
uj jak remekművével. A gyakorlott szem azonban 
mégis különbséget tesz. Az eredeti javára dönt 
a színezés miatt. A bodza és sáfrán levével készült 
festékek korában álmodozó lélek mondanivalója is 
halk és finom, akárcsak a rendelkezésére álló színek. 
Mint valamely népdal, amelynek szövege és dallama 
szétválaszthatlan egységgé forrva egy időben bugy-
gyan ki a csordultig telt szívből, olyan az úri hím-
zések rajza s színezése is. Űj színfolt a szürhímzés 
ügyes alkalmazása a kalotaszegi varrottasok, erdélyi 

keresztszemes párnák, terítőcskék gazdag csoport-
jában. Külön elismerés illeti az intézet zászlóját, a 
hímzéstechnika e remekművét. Kár, hogy a tervező 
művész, a zászló sorsát előrelátva, művét vitrinbe 
szánta. Különösen szép a díszítő motívumokból álló 
keret. A fehérhímző cs fehérvarró szakosztályok 
nagy előszeretettel alkalmazták a szép mintájú, 
mutatós tüllaplikációkat. A magyaros ízlés párto-
lása nem hiányzik a felsőruhavarró szakosztály 
muukaprogrammjából sem: a növendékek egyen-
ruhája világoskék mosó zefirből készült stilizált 
magyarruha, amelynek feszes derekát fehér fonallal 
hímzett magyaros, főkép sárközi motívumok díszí-
tik. Egy kisebb csoport pedig dús hímzésű magyar 
ünnepi viselet elkészítésével tüntette ki magát. 

E szűkszavú felsorolásból is kitűnik az állami 
Nőipariskola nagy érdeme, hogy a népies fonalmun-
kákat, amelyek mindezideig a magyar föld elszige-
telt, csak a beavatottak által ismert kincsei voltak, 
következetes, öntudatos munkával, növendékei út-
ján nemzeti kinccsé törekszik tenni. Nagy segítsé-
gére volt ebben dr. Ábrahám Rczsőné Rucsinszky 
Anna, valamint Undi Mariska, akiknek évekkel ez-
előtt készült terveit a növendékek még ma is szívcsen 
ismétlik. Nemes feladatának megoldásában jó szol-
gálatot tehetnének az állami Iparművészeti Iskola 
tervező és rajzoló növendékeinek vonatkozó mun-
kái, akik viszont jelentékeny előnyt szerezhetnének 
abból, ha elgondolásaikat a Nőipariskola elsőrangú 
kivitelében a gyakorlatban láthatnák. Meg vagynuk 
győződve, hogy a Nőipariskola nagylátkörű igaz-
gatónője szívesen fogadja a művészek ily irányú 
közeledését. (Tcllycsniezky Mária.) 

T^YOSIDÁSZTANFOLYA510K munkaeredmé-
* nyeit állította ki a Magyarországi Nyomdai 

Munkások Egyesülete. Közel kétezer nyomtatvány-
vázlat és próbanyomat tanúskodott az iparművészet 
mcsgyéit járó törekvésekről. Nóvák László és szak-
oktató társai évtizedek óta derekas munkát végez-
nek mesterségük mcgncincsítésc érdekében. 

A IH. KERÜLETI NŐIPARISKOLA a Lajos-
utcai községi iskola rajztermeiben ipari és 

iparművészeti kiállítást rendezett növendékeinek 
munkáiból. Fchérneműek és felső ruhákon kívül 
magyaros hímzésekkel díszített terítők, párnák és 
egyéb szép darabok voltak kiállítva. 

Tulipántos láda 1830-ból. I lanák Pá l 
alberti-i lakos tula jdona. Gyűjtötte 
Bacsa Irén, Balog Erzsébet polg. lsk. 
tanárnő növendéke. Vonalas ábrázo-
lásra átrajzolta Csele Balázs. 



• K Ü L F Ö L D * 
~ü<GY ISKOLAI KIÁLLÍTÁS SIKERE. A zürichi 

iparművészeti iskoláról vau szó. Ez az iskola 
az íí tanulóinak munkáit elküldte Stuttgartba. A 
Pazaurck által vezetett híres múzeumban időről-
idó're a legjobb német és külföldi iskolák eredményes 
tanítási módszereit is bemutatják. A zürichiek-
nek igen nagy sikerük volt. Elsősorban már azért 
is, mert nem papirosterveket, vagy kitalált célokra 
való tárgyakat mutattak be. Minden darab, ame-
lyet a német városba elküldtek, egy-egy meg-
rendelő számára készült el. A zürichi iskola nagy 
súlyt vet arra, hogy növendékei nc délibábokat ker-
gessenek, hanem a mindennapi feladatokkal birkóz-
zanak. Tanáraik talán nem világhírességek, de igen 
jó ismerői az anyagoknak és a technikáknak. Frá-
zisok nélküli, szemfényvesztést mellőző, egyszerű 
formákat sajátítanak cl a tanulók. Különösen a 
grafikai és a nyomtató osztályok, valamint az isko-
lának világszerte ismert bábjátékszínháza arattak 
nagy sikereket. Hogy milyen szellem uralkodik az 
iskolában, arra jellemző, hogy egyetlen növendék 
neve sem szerepelt, csakis a szakosztály és az oktató 
neve. Végül hadd említsük meg azt a tényt, mely 
leginkább mutatja az iskola életrevalóságát, hogy 
a zürichi iparművészet oktató intézete csak egyik 
része az általános ipariskolának. A növendékek 
pedig elsősorban az ipari szakoktatók műhelyeiben 
kapják az ő kiképzésüket, míg tervező tevékeny-
ségüket érdemes iparművészek irányítják. 

A LONDONI OLASZ KIÁLLÍTÁS IPARMŰVÉ-
SZETI ANYAGÁRÓL. A londoni Burlington 

Houseban januártól márciusig tartott nagy olasz 
kiállítás anyagának legnagyobb részét festmények 
és szoborművek alkották, emellett azonban bemuta-
tásra került itt a régi olasz mííiparnak néhány válo-
gatott alkotása is. A kiállított textiliákat, üveg- és 
inajolikatárgyakat A. F. Kendrick, B. Rackham 
és W. Biicklcynek a Burlington Magaziné januári 
számában megjelent cikkei ismertetik. 

A textilmunkák közül kiemelkedően a legjelen-
tősebb darab egy miseruha, amely a Westminster 
székesegyháznak VII. Henrik angol király által épí-
tett kápolnája részére készült a XVI. század elején. 
VII. Henrik végrendelete megemlékezik a birtoká-
ban volt miseruhákról és azt mondja, hogy azokat 
Firenzében készítették, a tradició pedig azt tartja, 
hogy ez a kazula Pietro Torrigiani olasz szobrász és 
építész rajzai szerint készült, aki VII. Henriknek 
és feleségének síremlékét Is alkotta. A miseruhának 
Torrigiani nevével való kapcsolatba hozatala azon-
ban valószínűleg nem állja meg a történeti kritikát, 
mert a VII. Henrik-kápolna számára készült egy-
házi öltönyök már 1509-ben készen voltak, míg 
a kalandos életű Torrigiani londoni tartózkodásáról 
csak 1511-től kezdődőleg van hiteles tudomásunk. 
Ha c miseruhát nem is lehet művésznévvel kapcso-
latba hozni, mégis egyik legszebb darabja az érett 
renaissance firenzei textilművességének. A mise-
öltöny arany alapú, rajta a piros Tudor-rózsákkal 
és az angol királyi koronával. Ma az angolországi 
Stonyhurst College birtokában van. 

Olaszország falikárpit-művészetét egy négy da-
rabból álló elsőrangú sorozat képviselte a kiállításon. 
A négy faliszőnycg a négy kontinens allegóriáit 
ábrázolja és Giovanni Cainillo sagrestani kartonjai 
nyomán Levnardo Berniai és Vittorio Dcmignot szőt-
ték őket 1720 és 1730 között a firenzei »Arazzcria 
Medicca«-ban, amely működésének utolsó idejében 
(1737-ben szűnt meg) készítette legérdekesebb 
darabjait. 

E néhány pompás darabon kívül a kiállítás még 
néhány jelentéktelenebb hímzést tartalmazott csak. 
Sokkal gazdagabb volt azonban a inajolikákból és 
üvegekből összeállított anyag. A bemutatott majo-
likatárgyak kizárólag angol magángyűjteményekből 
kerültek ki, amelyek oly gazdagok e művészet alko-
tásaiban, hogy az olasz köz- és magángyűjtemények 
kölcsönzéseire itt nem is volt szükség. 

A kiállított majolikatárgyak sorát időrendben 
két, a XV. század közepéről származó gyógyszertári 
edény nyitotta meg, amelyek az olasz renaissance 
majolika-művességének legkorábbi stílusát képvi-
selték. Faenzát, az olasz majolika legfontosabb 
centrumát, egy sorozat igen fontos darab mutatta 
be. Legfontosabb volt közöttük a Madonnát a gyer-
mekkel ábrázoló, 1477-ben keletkezett relief, amely-
hez még egy történeti jelenettel díszített tál és gyógy-
szertári edények csatlakoztak, valamennyi a XV. 
század végéről. A XVI. század elejéről származik 
a Beit-gyüjtemény szép tálja, amelynek ábrázolása 
nyilván a szerelmi szimbolika tárgyköréből szárma-
zik. Jelentős volt emellett a faenzai F. R. mester 
által készített tál, amely az Aeneis egy jelenetét 
ábrázolja Marcantonio Ruiinondi metszete nyomán, 
azonkívül a Casa Pirota műhely több ornamentális 
tálja. Toszkána XVI. századi majolikáit a Caffag-
giolo-i műhely négy, figurális díszítésű tálja képvi-
selte, egyiküknek a Szent Családot ábrázoló díszítése 
Dürer metszetei nyomán készült. A sienai majolikát 
Bcnedetto da Siena két figurális tálja képviselte, 
amelyek közül egyiket egy páncélos harcos, a mási-
kat egy filozófus félalakja díszített. A firenzei majo-
lika-stílust, a kiállítás e csoportjának talán legérde-
kesebb darabja, egy öregasszony kitűnő humorral 
és jellemző erővel mintázott kis mellszobra mutatta 
be. A derutai és gubbiai műhelyeknek a XVI. szá-
zad első felében készült alkotásai szintén képviselve 
voltak néhány jellemző és finom darabbal. 

Az olasz majolika festői és teljesen figurálissá vált 
stílusát az urbinói műhely szép táljai mutatták be. 
Az urbinói «stilc istoriato» megindítója Nicola Pelli-
pario, aki Castel Duranteben kezdte meg működését, 
három szcp figurális tállal van képviselve s mel-
lette szerepel néhány darabja annak az ismeretlen 
urbinói mesternek, akit a nagy stílushasonlóságok 
folytán «Pseudopellipario»-nak neveztek cl. A Cas-
tel Durante-i munkákat viszont Giovanni Maria da 
Casteldurante néhány figurális díszíí szép tálja mu-
tatja be. Ezek mellett még több, a XVI. század má-
sodik feléből származó urbinói munka szerepelt 
a kiállított anyag között, az olasz majolikainűvcsség 
későbbi századai azonban nem voltak képviselve. 

Éppen így az olasz üvegművessegnek Is csak a 
fénykorát — a XV. század második felétől a XVII. 
század elejéig — mutatta be a kiállított két vitrinre 
való üvegtárgy, amelyek szinte kivétel nélkül Wil-
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Olcsvár Rezső tollrajza. 

íred Buckley gyűjteményéből kerültek volt ki. Leg-
értékesebbek voltak köztük a gótikus formájú mura-
nói kupák a XV. század második feléből, valamint 
az úgynevezett «zarándok-kulaes», amely 1500 kö-
rül keletkezett ugyancsak Muranoban és két oldalán 
a Sforzák és Bentivogliok címereit mutatja. A ve-
lencei zománcos festésű üvegeket — melyeknek 
készítése körülbelül 1530-ig virágzott — egy csésze 
(tazza) és egy kehely képviselik. Valószínűleg mind-
kettő közvetlenül az 1530-at megelőző évekből szár-
mazik és mindkettő a Medici pápák címerével van 
díszítve. Ezeken kívül a XVI. és a korai XVII. szá-
zad különféle üvcgtcchnikái is szerepeltek a bemu-
tatott tárgyak között (Vctro di trino, «EisgIas»), 
a késői üvegek közül azonban kétségtelenül legér-
tékesebb két, gyémántmetszéssel díszített lapos tál, 
amelyeket szintén a Medici pápák címere díszít, ke-
letkezésük azonban a XVII. század elejére tehető. 

E három főcsoportból álló iparművészeti anyagot 
csak néhány dekoratív cassone egészítette ki, az 
olasz iparművészet legszebb alkotásai azonban : 
a bútorok, szövetek és ötvösmunkák — nyilván 
helyszűke miatt hiányoztak a kiállításról. 

r p Ö B B SZÉPSÉGET A HÉTKÖZNAPOKNAK! 
Stockholmban óriászászlókat lenget a szél. 

Az alig felmelegedett föld háta még éjszaka jeges 
szellőktől borzong, de a virágágyakban inár szín-
pompa ömlik végig, mert a svéd szorgalom és ész 
elektromos vezetékekkel melegíti fel a földet, hogy 
friss epret és gyönyörű virágos kerteket varázsoljon 
a Miilcr-tó mellé. A világ legérdekesebb szabadlégi 
múzeuma, a «Skansen» mellett megnyílt a stock-
holmi iparművészeti kiállítás, ennek a nyárnak, 
a kiállításokban oly gazdag nyárnak, legméltóbb 
látnivalója. Stockholmban tehát egy kétszázötven 
láb magas fémrúdon büszkén leng a kiállítás zász-

laja, melyen a nagyszerű jelszó olvasható: «Több 
szépséget a hétköznapoknak!)) Mindenféle országok-
ból már odasereglenek az érdeklődők, a király és 
a kiállítás fővédnök! szerepében a trónörökös, gyö-
nyörű bárkán, népies felvonulás közepette, már oda-
hajóztak, hogy megnyissák azt és a kiállítás külön 
repülőgépe puffogva lebeg a hatalmas terület felett. 
Asplund, a nagy építész, a kiállítás legszebb pavillon-
jainak tervezője már fogadja a szakértők gratulá-
cióit. Stockholm, akár képzőművészeti, akár ipar-
művészeti expozíciót rendez is, mindig az ő nagy-
kultúrájuk adekvát kifejezésére törekszik. Modern 
akar lenni, anélkül, hogy a formát, ezt a művészeti 
alapprincipiumot elvetné. Színes akar lenni, anélkül, 
hogy megtagadná az egyszerűséget, ezt az idők szel-
leméből folyó követelményt. Lám, c kiállítás is vilá-
gosan kifejezte már évek előtt, hogy mire töreksze-
nek: a mai szegénység közepette is jó, sőt szépséges 
emberi berendezkedést. Otthont teremteni, amely 
a kényelem mellett, kedélyes és művészies is egy-
szersmind — ez az alapelv. Közlekedő eszközöket, 
utcákat, kerteket korszerű módon alkotni. — cz 
a másik főszempont a kiállítási bemutatón. És végül, 
hogy milyen a jó bútor napjainkban, ezt megmu-
tatni a harmadik célja a svéd kiállításnak. Csak ter-
mészetes, hogy e tág keretek közepette minden 
ambíció szóhoz jut, mely e skandináv ncp magas 
esztétikai szempontjait ki tudja fejezni. A szövő-
gyárak már hónapok óta dolgoznak azon, hogy 
a híres svéd szövött szőnyegek szellemében — de 
nem kópiájával — új szőnyegipart teremtsenek. 
A bútorgyárak tucatszámra adták a megbízást a lak-
berendezőknek új modellek készítésérc — s ettől 
a kiállítástól fordulót várnak az egész bútorműves-
ségük történetében is. De ugyanígy az üveggyárak 
— gondoljunk csak Orrcforsra — a kerámiai ipar-
ágak, az ékszerészek, mindenki a műipar renais-
sance-ára gondol. Egész külön házat kapott a kiállí-
táson a svéd könyvművészet, könyvkötés és nyomdá-
szat, melynek homlokzatán aranybetűk hirdetik, 
hogy cz «Svea Rikc», a «Svéd birodalom" háza. Min-
den alkotáson visszatükröződik persze: akor szelleme. 
Az, hogy egy elszegényedett Európában élnek ők is, 
a svédek, és hogy a vagyontalan középosztály és 
munkásság jobb sorsára törekszenek ők is, akiket 
a háború csak a gyásztól kímélt meg, de nem a nél-
külözéstől. De együtt az egészen ott van azért a vi-
rágok, a színek, a népművészeti kultúra felé való 
visszavágyódás, a gyönyörű kék égnek és a végtelen 
nyugalmú tavaknak elbűvölő hatása — ősi tényezői 
a skandináv mondáknak, meséknek, háziiparnak 
és iparművészetnek. 

T > AJOR EGYHÁZI MŰKINCSEKBŐL az idei 
nyáron nagy kiállítás készül Münchenben. 

Az ország kolostorai, egyházai kölcsönzik erre az 
alkalomra arany, ezüst ötvösműkinesclket, képeiket, 
szobraikat, hímzett, szövött holmijukat. A VIII. 
századtól a XIX. századig terjedő tizenkét évszázad 
egyházművészetének fejlődését, termelését akarja 
összefoglaló képpé formálni cz a kiállítás, melyen 
körülbelül 300 páratlan értékű túlnyomóan ipar-
művészeti alkotást mutatnak be. Ezek között a liircs 
«go!denc Rösscl»-t (Alt-ötting kincstárából), mely 
az első szobor-zománc munka, amit ismerünk. 
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A kiállítás Faulhaber érsek védnöksége alatt a bajor 
püspökségek támogatásával, esaknem az összes 
bajor hivatalos fórumok segítségével olyan nagy-
arányú eseménynek Ígérkezik, amely méltó kísérője 
és támasza lehet a mi Szent Imre-évi ünnepségeink-
nek és kiállításainknak. 

FIGDOR ALBERT DR. MŰGYÜJTEMÉNYÉ-
NEK AUKCIÓJA. A nagyobb magángyűjte-

ményekhez, melyek az újabb időben aukcióra ke-
rültek, tartozik a bécsi Figdor-gyüjtemény is, mely 
gazdagsága és műtárgyainak kvalitása tekintetében 
az 1909-ben elárverezett Lanna-gyüjtcménnycl ha-
sonlítható össze. 

Az állami hatóságokkal történt megállapodás 
folytán a műtárgyaknak Ausztriából való kivitele 
díjmentes lesz s ezáltal a vevők egy nagy teher-
tételtől szabadulnak meg. 

A Figdor-gyüjtemény első részének katalógusa 
most jelent meg két kötetben. Ottó v. Falke a gobe-
lineket, a bársonyt és selymet, a hímzést, a csipkét, 
a csomózott szőnyegeket, az ólom- és óntárgyakat, 
az ötvösséget, az egyházi és a profán célra szolgáló 
ezüsttárgyakat írja le. A. Schestag pedig a bútort. 
Falke lelkes szavakkal emlékezik meg a gyűjtemény 
alapítójáról, Figdorról, kiemeli nagy szaktudását, 
a kutatókkal szemben tanúsított szíves szolgálat-
készségét, akik gyűjteményében bőséges anyagot 
találtak s akiknek örömest szolgált szakkérdésekben 
felvilágosítással. Aki a középkori német, olasz, 
francia és spanyol renaissance-bútorokat tanulmá-
nyozta vagy mint gyűjtő tájékozást akart szerezni 
az Alpokon inneni és túli festészetről és szobrászat-
ról, aki Robbiá-val, Riccio-val, Riemcnschncider-
rel, a selyemszövetekkel, a gótikus gobelinekkel' 
a pcrzsaszőnyegekkel, bronzokkal, elefántcsont- és 
bőrmunkákkal, a szerelemládákkal, a ma jolikával, 
a gótikus és rajnai kőcscrépcdényekkel, emaillal, 
ékszcrészcttcl, ón- és rézedényekkel foglalkozott, 
tekintetbe kellett vennie Figdor gazdag gyűjtemé-
nyét, mely az iparművészet mindezen ágaiban első-
rendű műtárgyakkal volt ellátva. Figdor oly időben 
kezdte a gyűjtést, amikor úgyszólván csak a nagy-
szabású műalkotásokat becsülték, a művészettör-
téneti szempontból fontos és értékes iparművészeti 
alkotások alig részesültek figyelemben. 

A gobelineknek első csoportját B. Kurth ismer-
tette »Bildteppichc dcs Mittelalters« című művében. 
A késői antik képszövészet mintaszerű darabjai 
után következnek a XVI. századból való svájci 
szövött képek, egy sorozat nürnbergi szövött kép, 
melyek között egy antipendium a Lorenz-tcmplom-
ból és egy a három király imádását feltüntető válik 
ki. A legjelentékenyebb a tournai-i parasztszőnyeg, 
mely 3'70 magas és 3-96 m széles s a XV. század 
harmadik negyedéből való. Gazdag sorozatát képe-
zik a gyűjteménynek a bársony- és selyemszövetek, 
melyek négy évszázadból származnak s főképen 
olasz munkák, különösen Flórcnc és Velence van-
nak képviselve nagyobb számmal, ezeken kívül 
francia bársony- és selyemszövetek a XVII. század 
végéről és a XVIII. század elejéről. Bizonyos tekin-
tetben kiegészíti ezeket a szöveteket a hímzés- és 
csipkckollckció. Ezen sorozatból kiemelendő az 
1575-ben készült domborműves textilmunka, mely 

a passaui hajósok céhpajzsát tüuteti fel. Miután 
a régi szőnyegek mindeu gyűjteménynek színes 
élénkítő elemét alkotják, Figdor nagy buzgalommal 
gyűjtötte a pompás kisázsiai munkákat, melyek 
között egy Ispalian műhelyeiből kikerült perzsa-
szőnyeg említendő. 

Nagy figyelmet érdemelnek a középkorból szár-
mazó ólom- és óntárgyak is. Őnkancsók, ötvös-
művek, bronz- és réztárgyak, lámpások, sótartók, 
egyházi célt szolgáló réz-, bronz- és ezüsttárgyak, 
eibóriumok és creklyetartó keresztek a gótikus kor-
szakból, kelyhek, profán ezüstmüvek a XVI. szá-
zadból gazdagon vannak képviselve a gyűjtemény-
ben. Elsősorban említendők itt a nürnbergi ötvös-
munkák, Michel Müller mesternek és Elias Lencker-
nck egy-egy pohara. 

A katalógus első részének második kötete a 
gyűjtemény bútorait sorolja fel. A nagyrészt az 
Alpesck vidékéről és Flandriából való gótikus búto-
rok mellett szép számmal találhatók a XV—XVII. 
századból származó francia munkák. A főrészt 
azonban az olasz renaissancc-bútorok alkotják, 
köztük több ritkaság is szerepel, mint az Etsch 
vidékéről való Strozzi-zsámoly, mely a hagyomány 
szerint Bcnedetto da Majano terve alapján készült, 
továbbá Isotta da Rimini ládája. A bútorok utolsó 
csoportját a XVI—XVIII. századból való német 
bútorok képezik. A gyűjtemény gazdagsága és 
kiválósága érthetővé teszi a nagy érdeklődést, 
mely a műgyűjtők és műkereskedők részéről az 
aukció iránt megnyilvánul. (Sz. L.) 

TT> EINHARDT ÉS AZ Ö SZCENIKUSA. Két 
közeleső csöndes jubileum fűzi össze újra 

a nevüket. Reinhardt most ünnepelte színigazgatói 
tevékenysége negyedszázados jubileumát. Kitűnő 
szceuikusa, Strnad Oszkár pedig most ülte ötvenedik 
születése napját. Egyik is, másik is a mai élet szép-
ségét gazdagította egy ú j vonással, melyet a szccná-
rium varázslatos megjelenési formájának lehetne 
nevezni. Reinhardt tömegekkel, tarka színek im-
presszionisztikus egymásutánjával, a méretek em-
berfölöttivé fokozásával érte cl ezt a hatást. Strnad 
Oszkár azzal, hogy a színpadi képeket színpadi 
testekké változtatta, a festészetből térművészetet 
csinált. Strnad több, mint húsz év óta tanára a bécsi 
iparművészeti iskolának. Ma már Iloffmann mel-
lett egyik vezetője az egcsz iskolának s abban főként 
az építészeti osztálynak. Reinhardt mellé akkor 
került, mikor ez Salzburg mellett a leopoldskroni kas-
télyt megvette és saját céljaira átalakította. Ekkor a 
házi színpadot Strnad tervezte s míg eleinte a barokk 
szellemében gondolkozott, újabban egy egészen meg-
lepő, modern díszítőszellem sugallja szcenikai mun-
káit, melyekben elbűvölő hatások és minden stí-
lusba való gyors beleillcszkcdés az uralkodó elemek. 

\ »CSEHSZLOVAK MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG« 
nagy lakóház művészeti kiállítás tervével fog-

lalkozik. A nagyszabású terv szerint a dcjvicei 
»Baba« nevű magaslaton Prága mellett egész telepet 
építenének, körülbelül negyven lakóházzal és széria-
épülettel. Minden házban tágas lakószobák, nagy 
ablakokkal. A telep lépcsőzetesen emelkedő három 
utcasorból van tervezve. 
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T > ARLACII ERNST 60 éves. Ebből az alkalom-
ból a Porosz Akadémia ünnepi kiállítást ren-

dezett fa-szobraiból. A művész fejlődését bemutató 
anyag rávilágít azokra a hatásokra, azokra az 
életkörülményekre, melyek ezt az egészen sajátos 
művészetet létrehozták. Egyéniségének magva, fej-
lődésének alapja az északnémet gótikus szobrászat-
ban kapott talajt. Később Oroszországba került. 
Itt keleti hatásokkal súlyossá, tömörré és líraivá 
válik a művészete. A klasszikus és a természetelvű 
hidegség után a melegebb költői látás művészetét 
önkénytelenül az egyetemes művészi fejlődés út-
irányába állítja. Költőiségc, lírája tele van tömör 
erővel és drámai súllyal. Expresszív ereje zsúfolja 
a formákat. Tragikus látásában a gyötört, meg-
viselt emberség véres fanatizmusa és az oroszos 
hamu alatt izzó búskomorság a színt és ízet adó 
sajátságok. Művei önkéntelen, súlyos kifakadások, 
amiket művészi meggyőző ereje tesz igazmondássá. 

X X I R E K MINDENFELŐL. A rein építészet egyik 
legkiválóbb képviselőjének, Belirens Péternek 

munkáiból a b r o o k l y n i városi múzeumban 
nagyszabású kiállítást rendeztek. Ez alkalommal 
terveit, rajzait és modelljeit mutatták be s a kiállítás 
anyagát azután más amerikai városokba is elvi-
szik. Érdekes, hogy az amerikai szakkörök mennyire 
érdeklődnek néhány év óta a német építészek és be-
rendezők munkái iránt. Bernhard Lucián és Paul 
Bruno kiállításai után most a modern építés atya-
mesterének, Behrcnsnek van szép sikere odakünn. 
M ü n c h e n b e n két díszítőművésznek az ú j 
Óceánjáró nagyhajók számára készült munkáit mu-
tatták be egy kiállításon. U n o 1 d Max és W a -
c k e r 1 e József az »Európa« és a »Bremen« ter-
meit díszítették, az előbbi mozaikmunkákkal, az 
utóbbi fafaragásokkal. A müncheni művészek álta-
lában igen sok munkát kapnak újabban a német 
luxusgőzösök belső berendezésével kapcsolatban. 
M ü n c h e n b e n ez év nyarán sokféle kiállítással 
akarják fokozni az idegenforgalmat. Ezek közül 
iparművészetileg kettő jelentős. Egyik a királyi rezi-
denciában rendezett egyházművészeti kiállítás, me-
lyen Bajorország és a Salzkammergut régi műkin-
cseit mutatják be. A másik a Theresienhöhe nagy 
kiállítási parkjában megnyílt nemzetközi fénykép-
kiállítás, ahol a legmodernebb fényíró-törekvéseket 
mutatják be. B e r l i n b e n , a Fricdrleh Ebcrt-
Strasscban egy új bolt nyílt meg pár hónappal ez-
előtt, melynek szépsége még az ilyenekben elkényez-
tetett berlinieket is meglepte. Ez a Wiener Werk-
stiitte új boltja. Primavcsi kisasszony, a kiváló bécsi 
intézmény gazdasági alapítójának leánya vezeti ezt 
az új fiókot, míg a berendezés szépsége, belső építé-
szeti lendülete és világításának hatásbeli fogásai 
Hoffmann József tanár nagy leleményességére val-
lanak. L o n d o n b a n az idei tavaszon szép és 
megható kiállítás volt a Claridgc Gallcrybcn. Az 
orosz ballct kosztümjeit, színpadi díszleteit, emlékeit 
mutatták itt be, diadalmas fénykorából és háború 
utáni vándorlásai évtizedéből. Gyagilev Szergejnek, 
az orosz császári ballct nemrég elhunyt vezérének 
szánt hódolat volt cz a kiállítás, mely egy rendkívül 
finom kultúrájú szervezőtehetség átfogó munkáját 
tette szemléletessé. 

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

TRASREFORM. A betűvetés nem tagadhatja le 
ősi múltját: minden formája a képírásból szár-

mazott le. A legújabb törekvések arra irányulnak, 
hogy ne csak a díszbetűket, de a mindennapi élet 
közönséges kézírását is művészi elveknek megfe-
lelően alakítsák. Amellett azonban a pedagógusok 
érvényesíteni kívánják azt a legmodernebb gondo-
latot is, hogy lehetőleg a legkevesebb munkával 
lehessen a legmegfelelőbb eredményt elérni. Azaz 
racionalizálják az írástanítást. Leegyszerűsítik a be-
tűalakokat, hogy könnyen lehessen annak írását és 
olvasását megtanulni. Elhagyják a cifrázatokat, 
a litográfus ízlés kanyarintásait. A nagy a, m és n 
betű pl. olyan, mint a kicsi. Mindez természetesen 
jelentős munkamegtakarítást jelent. Főként pedig 
az álló írás célszerűsége mellett kardoskodnak. 
A szem és a hát higiéniája, a betűvetés dekoratív 
szépsége az álló írásnál érvényesül. A m. kir. állami 
Berzsenyi Dániel reálgimnáziumban az Iparművé-
szeti Társulat és a Tanítók Lapja igen értékes kiállí-
táson mutatta be az írás történetét, helyi változatait 
és reformtörekvéseit. Az angol nyelvterületen min-
denütt álló írást használnak, a német Sütterlin festő-
művész Németországban propagálja ezt. Legutóbb 
pedig Mussolini is elrendelte az olasz iskolák és an-
alfabéta tanfolyamok számára a »raciona!izált« 
írást. Svéd, dán és holland iskolák szintén tanítják. 
Nálunk az Egyetemi Nyomda elemi iskolai tan-
könyvénél tesz erre vonatkozó kísérletet. A kiállítás 
egyik rendezője, Luttor Ignác rajztanár áttekinthető 
képet adott minderről s maga is lelkes támogatója 
a művészi és gyakorlati betűvetés reformtörekvé-
seinek. 

A MAGYAR IPARMŰVÉSZEK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE külön kis lapot tart fenn Havi 

Értesítő címen. A cikkek nagyrészt a szervezkedés 
és összetartás lángoló szavú buzdításait tartalmaz-
zák. A fiatalság keresi a helyét a nap alatt. Munkát 
kíván, hogy tetterejéről példákat mutathasson. 
Gyárak és iparosok, megrendelők és műbarátok 
figyelmére méltók a pezsgő energiáknak e jelentke-
zése. A Havi Értesítő beszámol a Szent Imre évi 
kiállítás előkészületéről. Az Iparművészeti Iskola 
jubiláris kiállításáról. És arról, hogy az idei minta-
vásáron tagjai által kiállított anyag annyira meg-
nyerte az utrcehti árumintavásár itt tartózkodó 
vezetőségének tetszését, hogy a szeptember 9—18-ig 
rendezendő mintavásárra külön meghívást kaptak 
tőle. 

" P l ALLOS HANNA fametszetei (1.94-97. o.) egészen 
sajátos ízt jelentenek a magyar grafikus művé-

szetben. A természetelvű grafika Holbeinra eskü-
dött. Az ő szűkszavú igazmondását a keresettségig 
vitte. Már-már megbénította a képzeletet, mikor 
a hirtelen visszahatás a másik szélsőségbe csapott. 
A naturalizmus grafikája a maga megkötött, tár-
gyias formáival megsemmisített minden visszhangot, 
ami az érzékelés fölött az emberi lélek beláthatatlan 
térségeiről kél. Talán ez is egyik oka annak, hogy 
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