
• K R Ó N I K A * 
"jyrÉHANY LEVÉL. A Magyar Iparművészet leg-

utóbbi számában kritikai beszámoló jelent 
meg a Társulat nyári kiállításáról. A szerkesztőség 
— bór nem mindenben osztozott a cikkíró állás-
pontjával — mégis helyet adott a bírálatnak, mely 
felfogásával a Társulat vezető szempontjaitól kü-
lönbözik. Bizonyságát akarta adni annak, hogy 
minden vélemény és bírálat meghallgatására haj-
landó és minden szempont elfogadására kész — ha 
a nyilvánosság, a tagok és a reális élet szankcio-
nálják. 

A bírálatra több kiállító és társulati tag, egy-
mástól függetlenül, levélben fordult a szerkesztő-
séghez. Ezek a levelek tiltakoznak a nagyon is 
általánosító kritika ellen. Egyik levélíró azt mondja : 
«A bíráló azt írja : «a kiállítás művészetnevelő 
hatása egyrészről a közönségre vonatkozik, más-
részről pedig a művészekre tartozik». Ugyanilyen 
joggal lehet ezt elmondani a bírálatról magáról Is. 
Hiszen a közönség mindig hajlandó a készen fel-
tálalt vélemények elfogadására. És az, amit itt 
készen feltálalva kapott, nem éppen kívánatos. 
A cikkíró mindenkit megdicsér, aki iparművésze-
tünk nemzeties hagyományaival szakít és a nyu-
gati bizonytalan jövőjű keresgélésekhez igazodik. 
A magyaros törekvésekről azt írja : «a többi ki-
állított tárgyak kőzött alig akad, mely . . . bebocsá-
tást nyerhetne». Vallomást tesz a magyar nép-
művészet iránt érzett szerelméről, de nem gondol 
arra, hogy ez a szerelem a bírálót is legalább 
annyira kötelezi, mint az iparművészt. Hiszen az 
utódállamok súlyos propagandaeszközzé tették ezt 
a népművészetet a maguk számára. Eltanulták, 
fejlesztik, háziiparszerűen űzik, erős állami támo-
gatással ápolják — mint a sajátjukat. És vajon 
a magyar iparművészek számára, a magyar közön-
ség számára tabuvá kell tenni ? A népművészet 
«lelketlen imitációjáról» ír. Jó volna tisztázni a 
fogalmakat. Vájjon a renaissancc lelketlen utánzó 
volt-e, mikor az antik formákat szőröstül-bőröstül 
magára öltötte, hogy általuk sajátos önmagát ki-
fejezze ? Vájjon a nép nifíveszkcdő fia lelketlen 
utánzó volt-e, mikor a barokk templom bútorzatá-
nak formái szerint faragta sírkeresztjeit ? Vajon 
Petőfi lelketlen utánzó volt-e, mikor olyan nép-
dalokat költött, melyeket a magyar parasztság 
a maga dalai sorába adoptált ? Vajon Arany 
János lelketlen imitátor volt-e, hogy a magyar 
paraszt sajátos észjárását, gondolatvilágát, szó-
ornamentumainak, gondolat-konstrukcióinak sajá-
tos logikáját olyan művészetté emelte, mely túl 
minden időn és divaton az egész emberiség örök 
kincse ? És a nép művészi eredményein a betelje-
sedés nem kizárólagos joga a legnagyobbaknak. 
Mindenki igényt tarthat rá, mindenki átélheti őket 
a maga dimenzióiba. Ez maga ugyan még nem 
lehet kritériuma az esztétikai megfelelésnek, épp-
úgy, mint ahogyan nem lehet oka az elmarasz-
talásnak sem. De nemzeti szempontból minden-
képpen érték, akár lelkes, akár «lelketlen». Van-
nak a népművészetnek «lelkcs» átélői, akik maguk-
kal hozták az értékeit a származásuk talajából. 

És vannak, akik «szerelmük» révén kerültek vele 
kisebb-nagyobb közelségbe. De mindenik igényt 
tarthat arra, hogy aki ítélkezik felette, vegye magá-
nak a fáradságot és igyekezzék az önmaga kíván-
ságainak, diszpozícióinak leküzdése árán megköze-
líteni a művész egyéni mondanivalóit és megérteni 
egyéni nyelvét.» 

«Azt kell hinnem, hogy a bíráló túlságosan oda-
adta magát a nyugati kereséseknek — nem bírá-
latot írt, hanem stíluspropagandát. Nem tartom 
százszázalékos hibának. Tagadhatatlan, hogy fej-
lődni kell s a nyugati eredményekkel lépést tartani 
életfeltétel a magyarsúg számára. De ugyanúgy 
életfeltétel a hagyományok szerves fejlesztése is. Es 
sehogy sem lehet «bebocsáthatatlan» az, ami a 
mai «mohács-utáni» magyarságban magyar akar 
lenni.» 

Egy másik levél azt mondja : «Az író háziipar-
ellenes állásfoglalása — amit nyíltan nem mond 
ugyan ki, de a sorok közül nyilván kiérzik — 
fölöttébb antiszociális és antidemokratikus. A nép-
művészet kincseiből a háziipar sokat mentett át 
az ú j életviszonyok közé. Erdélyben varrottasokat, 
Matyóföldön hímzéseket, Sárközben hímzéseket, 
szőtteseket készítenek háziiparszerűen a nagyközön-
ség szükségletére. Ha az író érdeklődését a német 
folyóiratokon túl a hazai viszonyokra is kiterjesz-
tette volna, megfigyelhette volna, hogy a mai 
magyar középosztály — benne hivatalnok, keres-
kedő, iparos — néha termelője is, de egyúttal a 
legjobb vásárlója ennek a háziipari termelésnek. 
Alig van ma olyan középosztálybeli, aki a kép-
es szoborvásárlás luxusát megengedhetne magának. 
Egy-egy színes foltra, párnára, vázára, terítőre 
s más effélére mégis csak inkább telik.» 

«Elismeri, hogy «a modern művészeti irányok 
mellett a népművészet kisebb hatással van művé-
szetünkre ». Hát ez az, amit aztán egyáltalán nem 
lehet elhinni. A mai ú. n. elvont művészetnél soha 
semmiféle művészeti akarat és célkitűzés sem kínált 
több lehetőséget a magyar népművészet számára, 
hogy polgári művészetté ontsa a kincseit. Hiszen 
a magyar népművészet — szemben a nyugati 
naturalisztikus népművészetekkel — a legsajáto-
sabban elvont művészet. Fogalmakkal és nem köz-
vetlen leábrázolásokkal dolgozik. A naturalisz-
tikuskodó nyugati népornamentumokkal szemben 
egészen különösen belső — elvont logika szerint 
épít. Az új tárgyilagosság pedig — ha erre gondolt 
— korántsem olyasvalami, amiért nekünk érdemes 
volna minden eddigi értékünket sutbadobni. Még 
Németország sem törülte le a «ncue Saclilichkeit» 
spongyájával a maga múltját, hiszen éppen leg-
újabban már örömtüzek fényreklámjai hirdetik az 
«új szivélyességeto. 

Egy másik levél írója azt kérdi a cikk írójától, 
hogy «magyar ember-e ? s hogy nyitott szemmel 
járta-e végig a kiállítást ?» — «Nagyon nehéz idő-
ket élünk, nem lehet komoly dolgokkal tréfálni. 
Minden szívvel-lélekkel készített munka nagyon, 
nagyon komoly dolog. És ott, ahol emberek éle-
teket, hiteket, bizalmakat, szent jószándékokat 
áldoznak munkájuknak — mint itt — talán 
mégsem morális így szétgázolni, így pusztítani 
közöttük, o 
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A Z IPARMŰVÉSZETI ISKOLA jubileumi ki-
állitását november 14-én, szombaton nyitotta 

meg Kertész K. Róbert államtitkár a kultuszminiszter 
képviseletében. A miniszter képviselőjét —az egybe-
gyűlt előkelőségek jelenlétében — Helbing Ferenc 
üdvözölte a kiállítás előcsarnokában. Az igazgató 
beszédére az államtitkár az iparművészet nagy nem-
zeti és művelődési jelentőségéből kiinduló mélyen-
szántó fejtegetésekkel válaszolt. Majd az előkelősé-
gek kíséretében megtekintette a kiállítást. Jelen-
voltak Ugrón Gábor ny. miniszter, Végh Gyula az 
Iparművészeti Múzeum főigazgatója, Czakó Elemér 
dr. h.-államtitkár, Kratochvvill Károly ny. altábor-
nagy, Nádler Róbert és mások. Kertész K. Róbert 
államtitkár több mint két óra hosszat időzött a 
kiállítás területén. Távozásakor megelégedését és 
hálás köszönetét nyilvánította Helbing Ferenc igaz-
gatónak, a tanári karnak, ifjúságnak és Györgyi 
Dénes építésztanárnak, a kiállítás tervezőjének. 

Nov. 27-én délután Kertész K. Róbert államtitkár 
kíséretében gr. K l e b e l s b e r g K u n ó k u l -
t u s z m i n i s z t e r megtekintette a kiállítást. A 
kultuszminisztert, aki a megnyitáson gyengélkedése 
miatt nem jelenhetett meg, a tanári kar élén Hel-
bing Ferene igazgató fogadta. A miniszter legtelje-
sebb elismerését fejezte ki az iskola munkája fölött, 
mellyel a művelődést szolgálja és őrömét, megelége-
dését nyilvánította a magyar iparművészet magas 
fejlettsége fölött. 

A BERLINI IIŐS-EMLÉK. A berlini Unter 
den Lindenen áll a Neue YVache, a mult 

századi klasszicizmus nagy építészének, Schinkel-
nek egyik szép alkotása. Berlin város tanácsa 
úgy gondolta, hogy egy kis átalakítással (a tető 
egy részének lebontásával) ezt az épületet aránylag 
kis költséggel (negyedmillió márkából) a világ-
háború hőseinek emlékévé lehet avatni. De a 
berlini városi tanács az ilyesmit nem sieti úgy el, 
mint az némely más városokban történik. Fel-
szólították tehát a legkiválóbb német építészek 
egész sorát, hogy nyújtsanak be terveket az át-
alakításra. Három kiváló építész munkája felelt 
meg a legjobban : Poelrig, Mies van der Rohe és 
Tessenow elgondolásai nyerték meg a zsűri tet-
szését. Végre is az utóbbira esett a választás. Talán 
azért, mert ő tartotta leginkább tiszteletben a 
Schinkel-féle alkotás szellemét. Az épületnek a 
Tessenow által javasolt átalakítása már meg is 
kezdődött. 

XXAROM PORCELLANGYAR. Noha a művészi 
porcellánnak még napjainkban is nagy a ke-

letje, nem igen lehet a kereskedésekbe került porcel-
lánnak túlmagas ízléséről beszélni. Ennek talán az a 
főoka, hogy egész Európában a régi, meg XVIII. szá-
zadból ittmaradt gyárak kezében van a vezetés, ezek 
pedig nem mernek lényegesen szakítani az egykori 
rokokó ízléssel, mely őket naggyá tette. Szó sincs 
róla : van bizonyos törekvés az újításra, de a tempó, 
melyet ebben követnek, nagyon eltérő. Három gyár 
— Sévres, Berlin és Meissen — három állomását 
jelzi az újítás vágyának. Legkonzervatívabb a fran-
cia gyár. Itt még az ú j klasszicizmus formái élnek, 
modernizált istenekkel, templomokkal. Itt az irányt 

Guino szabja meg. Van itt azonkívül egy kedves 
állatábrázoló naturalizmus, mely a mult század vé-
gének hangulatvilágából merít. Ennek a jeles Pom-
pon állatszobrász a tolmácsa. A sévres-i iránynak 
ellentéte a berlini gyár, stílusa, mely szertelen és 
gyakran túlzó, anélkül hogy irányában valamilyen 
vezető szempontja volna. Hol kínai állatokat, hol 
etruszk vázákat utánoznak, aszerint, amint éppen 
valamelyik ízlésirány körül egy kis hullámzás lát-
szik az érdeklődésben. A két irány közt középütt 
halad Meissen. Ez a gyár a legszerencsésebb irány-
ban halad, mert erős kézzel vezetik. Még a háború 
előtt gyenge barokkos kísérletekkel élesztették fel a 
régi gyárat, ma már tudják, hogy sikerrel csak akkor 
szerepelhetnek az egész világon, ha a mai ember 
formanyelvén fejezik ki gondolataikat. Ebben a te-
kintetben két jeles plasztikus mutatja a többieknek 
az utat. Esser Max és Scheurich Pál. Erős festöiség 
van mind a kettőben, de amellett a tárgyiasság irá-
nyának nyugalma is. Mindez azonban csak a figu-
rákra és a porcellángyárak plasztikai munkáira jel-
lemző. A közönséges, használati porcellán tekinte-
tében ezek a gyárak alig tudnak újat mondani és itt 
legerősebben érezhető, hogy a modern iparművé-
szetben mennyire hiányzik a kifejező, erőteljes 
formanyelv. 

Tt/rOLNAR FARKAS egy hattagú középosztály-
beli család részére készülő lakóház építész- és 

lakberendező-tervein dolgozik. A földszinten hall és 
mellékhelyiségek vannak. Az emeleten két kis háló-
kamrát és két dolgozószobát tervezett. Különös 
érdekessége a tervnek a helyiségek teljes gyakorlati 
elrendezése, bútorzata, mely az alaprajztól kezdve 
a hálókamrák becsukható fekhelyéig és a dolgozó-
szobák beépített szekrényéig az egész épületet egysé-
ges szellemmel tölti meg. 

rpORNYOK. Az újkori technikai fejlődés épp-
úgy szereti tornyok építésével kifejezni a kor 

szellemét, mint a hajdani templomépítés idején. 
A torony nemcsak az emberi áhítat és az ég felé 
hömpölygő harangok szavának kifejező formája. 
A toronyban az ember önmagának, korának, kora 
struktív szellemének is diadaljelet akar teremteni. 
Mily halhatatlan erőfeszítése a vassal való építő-
akarásnak az Eiffel-torony, mellyel a híres párizsi 
mérnök a gépkorszak rendületlen önbizalmát a 
legtökéletesebb egyszerűséggel fejezte ki. A sze-
cesszió virágkorában Olbrich teremtette meg a 
darmstadti híres ^menyegzői tornyot*, mely a 
multszázadvégi fiatal művészet egyéni érzés-
világát, életörömét és ú j szárnyalását akarta ezzel 
hangos felkiáltójel formájában a művésztelep be-
járata fölé írni. Mostanában a stockholmi reklám-
torony keltette fel a nyáron tartott kiállításban 
80 méteres vasárbocaival és világító betűivel a 
látogatók figyelmét. A rádiótornyok vasvázára 
emlékeztető jellege, órája, neoncsövei, hajlított 
reklámfeliratai — mind a kor szellemének, gyors 
ütemének jelképező! voltak. Még abban is hű 
kifejezője volt napjainknak, hogy nem az örökké-
valóságnak szánták, mint a régi tornyokat. Be-
érték azzal, hogy pár héten át világított s azután 
lebontották. 
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\ KORSZERŰ ÉPÍTÉS hívei számára fordu-
latot jelentő meglepetés volt Molnár Farkas 

építésznek a Mesterek Fiainak Országos Egyesü-
letében október 22-én tartott előadása. Aki az 
észszerű és gazdaságos házépítésért vívott küzdel-
met figyeli, bizonyos örömmel állapítja meg, hogy 
végre nálunk is engednek a hatóságok az elutasítás 
merev álláspontjából, a nagyközönség pedig, mely 
az utóbbi időben megtanult összehasonlítást tenni 
jó és rossz, korszerű és idejétmúlt között, ma már 
örömmel várja az ú j építés korszakát. Ennek a 
konjunktúrának előestéjén Molnár Farkas, aki 
nálunk a mozgalmat elindította, bizonyos óvást 
emel, egyrészt azok ellen, akik az ú j elvek meg-
tanulása nélkül, csak a külső formák utánzásában 
élnek, másrészt azok ellen, akik, mint igen sok 
külföldi nagyság, az előre vezető út közepén meg-
állnak. 

Ha tovább akarunk menni, mondja Molnár 
Farkas, és fejleszteni akar juk a külföldön már 
szinte akadémizmussá vált konstruktívnak és tár-
gyilagosnak nevezett formákat, ha a lényegében 
akar juk az építést megváltoztatni, akkor a luxus-
igényeket szolgáló építőművészkedés helyett a tény-
leges népi szükségleteket megállapító és gazda-
ságos építőmódokat kereső építőtechnikusokká kell 
lennünk. Az igazi ú j építést a társadalom súly-
pontjának a dolgozó tömegek felé eltolódása de-
terminálja. A nagyiparnak, a racionalizálással és 
a gépi előállítás miuden könnyítésével kell a köz-
érdekű építkezések szolgálatába állania. A moder-
nizmus kezdetben mániákusa volt a gép szépségé-
nek, ma pedig a gépet a szépség árán is, a szociális 
szellem és közhigiéne egyszerű eszközének tekinti. 

CZÁZEZERüOLLAROS HITELKERET a ne-
^ mesfémexport előmozdítására. A kormány 
fokozni kívánja a nemesfémiparosok kiviteli tevé-
kenységét, mely eddig tőkeszegénység miatt nem 
tudott megfelelő mértékben kifejlődni. Pedig a 
magyar ötvösipar és iparművészet nagy hagyo-
mányai és kiváló sajátságai révén jelentékeny 
kivitelt tudna lebonyolítani. Ezért most a kiviteli 
hitelakcióval kapcsolatban 100.000 dollár hitel-
keretet állapított meg a nemesfémipar! kivitel 
fokozására. Az érdekeltek a Budapesti Kisipari 
Hitelintézet, vagy az Iparosok Orsz. Központi 
Szövetkezete út ján vehetik igénybe a hitelt, az 
exporthitelre nézve érvényben levő, viszonylag mér-
sékelt és a minisztérium által jóváhagyott fel-
tételek mellett. 

T1/T0H0LY NAGY LÁSZLÓ, a Bauhaus egyik 
legjelentősebb tanára, október 21-én «Az ú j 

látás» címén vetített képes előadást tartott. A ki-
tűnő előadó kedvenc tárgyköréből, a modern foto-
grafálás és a korszerű festészet érintkező problé-
máiból választotta előadása anyagát. Jól megválo-
gatott, alig 25 darab kép segítségével logikus sorba 
állította a fejlődés legjellemzőbb állomásait, a 
kezdetleges ősfényképtől a modern abszolút vizuális 
értékekkel teljes felvételekig. Ezzel párhuzamo-
san a festészet természetutánzó, pillantásfogó im-
presszionizmusától, előadása második részében, el-
vezctte_a_küzönségeta kizárólag művészi érzéseket 

tartalmazó, ábrázolástól mentes elvont művésze-
tekig. Moholy elmélete, amely egy eljövendő vi-
zuális standard feltételeit oldozza ki az elvont 
festészet és a modern fotográfia alkotásaiból, mint 
számos könyvének elterjedése is mutat ja , ma már 
a kultúremberiség közkincsévé vált. A szokatlanul 
nagy hallgatóság itt is nagy figyelemmel hono-
rálta, nemcsak mint előadót és elméleti embert, 
hanem mint igen sok meglepően érdekes fénykép 
szerzőjét, szellemes képösszeállítások montírozóját 
és a kamara nélküli fényképezés, amint ő nevezi : 
fotogramm, egyik legelső művelőjét is. 

^ Z E G E D E N nagy ünnepségek keretében avat-
^ ták fel az ú j egyetemi épületeket és a foga-
dalmi templomot. A mai Magyarországnak ezt a 
legnagyobbszabású építkezését, mely Klebelsberg 
Kúnó gróf kultuszminiszter támogatása révén a 
Rerrich Béla, illetőleg Foerk Ernő tervei alapján 
készült, folyóiratunk egyik későbbi számában fog-
juk ismertetni. 
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RBÁN ANTAL készítette Zichy Nándor gr. szob-
rát . Nemrégiben volt a leleplezése. 

ISFALUDI STRÓBL ZSIGMOND Rákosi Jenő 
szobrát nov. 30-án leleplezték. 

\ PÉCSI ZSOLNAY-GYÁR majolika és eozin 
oltárt készített Johnston nevű amerikai város 

görögkatolikus temploma számára. A bizánci stílusú 
oltárt Szabados Miklós magyar lelkész út ján ren-
delték a világhírű magyar gyárban. Magassága 
9.25 méter, oszloptávolsága 3.75 méter. 

"DÓSA LAJOS-nak, a kiváló meseköltőnek a 
Stefánia-úton felállított életnagyságú szobrát 

Margó Ede készítette. 

\ SZÉKESFŐVÁROSI IPARRAJZISKOLA 
építőipari téli tanfolyamára d. e. 9—1 óra 

között lehet beiratkozni okmányok felmutatásával. 

"13EÖTHY ZSOLT SÍREMLÉKÉT a Kercpesi-
temetőben Kallós Ede szobrászművész készí-

tette. 

X ECHNER JENŐ és ZALA GYÖRGY készí-
tették az egyetem hősi halottainak emlék-

művét, melyet az egyetemi templom falán helyez-
tek el. 

XXORVÁTH JÁNOS FESTŐMŰVÉSZT, a Berlini 
Collégium Hungaricum ösztöndíjasát a berlini 

opera világhírű színpadi tervezője, Panos Araan-
dinos mellé első asszisztensül szerződtették. 

T Z ŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR síremlékét nov. 
16-án leleplezte a Céhbeliek művészegyesülete. 

Teles Ede elnök, a Céhbeliek, Liebcr Endre tanács-
nok a Székesfőváros, Paur Géza a Képzőművészek 
Egyesülete, Szablya Frischauf Ferenc az Iparművé-
szeti Társulat, Hende Vince a Cennini társaság 
részéről helyeztek koszorút a sírra. A szép sír-
emléket Moirct Ödön készítette. 
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AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 
• (IX., Kinizsi-u. 31.) esti akttanfolyam nyílik 

meg. Jelentkezni lehet d. e. 9—12 óra között az 
iskola titkári hivatalában. 

NÉPMŰVÉSZETI ELŐADÁSOKAT rendezett a 
fővárosi Népművelési Bizottság a Reáltanoda-

utca 7. sz. alatti főreáliskolában. A vetítettképes 
előadásokat Ébner Sándor dr., a Néprajzi Múzeum 
igazgató-őre tartotta a különböző himzésekről, 
kerámiáról és fafaragványokról. 

AZ ÁLLATKERTI PLAKÁTOKRA pályázatot 
• hirdetett a Székesfőváros. A beérkezett 291 mű 

közül a zsűri három munkát 400—400 P-ért meg-
vásárolt kivitelre. Ezek készítői Jantschi Béla, 
ifj . Richter Aladár és Dohanek Nándor. 200—200 
pengős jutalmat nyertek Haranghy Jenő, Freyberger 
Klára, i f j . Richter Aladár, Gauss László és K. Bartlia 
Ferenc. 

CZAKÓ ELEMÉR dr. h. államtitkár tíz éven 
át vezette a debreceni Déry Múzeum előkészítő 

munkálatait. A Múzeum felavatása alkalmából a 
kultuszminiszter köszönetét és elismerését fejezte 
kl Czakó Elemérnek a vidék legszebb és legérté-
kesebb múzeumának létrehozása körül kifejtett 
fáradhatatlan és eredményes munkásságáért. 

CSORBA GÉZA készítette Pethes Imrének, a 
Nemzeti Színház kitűnő művészének Kerepesi-

temetőben felállított síremlékét. 

Betűöntő. 
Bogeng : Nyomdőszművészet története c. könyvből. 

\ BELVÁROSI TEMPLOMOT ÉS A RÓKUS-
KÁPOLNÁT a székesfőváros újra festeti 

belül. Igen szép feladat ez olyan iparművész szá-
mára, aki a templomi kegyelet és hangulat színbcli-
ségét a művészi kívánalmaknak megfelelően tudja 
megoldani. 

T > ARTIIA ERNŐ SZÍNES RÉZKARCAI külön 
mappában csoportosítva jelentek meg Winkle 

Nándor kiadásában. Budapest látképei vonulnak 
cl: a Duna, a Gellérthegy, a Vár, a kivilágított 
Koronázó-Templom stb. Á három-négy lemezről 
nyomott képek, a leegyszerűsített színhangulatok, 
finom művészi érzékkel vannak összeválogatva és 
Budapest szépségének legméltóbb megörökítői. Kí-
vánatos lenne, hogy Bartha számára mennél több 
ilyen munkaalkalom nyíljon meg. Különösen hiva-
tott mestere ő a nemes technikájú sokszorosító 
művészetnek. 

\ Z ORSZÁGHÁZI SZÖKŐKÚT AT áthelyezik. 
Kossuth Lajos szobrának felállítása után az 

előtte lévő park átalakítása is szükségessé vált. 
A felsőház régebbi kútja helyett vitéz Láczay-Fritz 
Oszkár, az Országház műszaki főigazgatója, a par-
lament stílusában ú j ciszternakáva-szerű építményt 
tervezett, melynek szcilöző-kútja fölé gazdagon 
kovácsolt vasrács kerül. 

KEDVEZMÉNYES ESTI-AKT. A belvárosi sza-
- badiskola (Petőfi Sándor-utca 2. sz.) az 

Iparművészeti Társulat tagjainak 60 filléres ked-
vezményes áron ad alkalmat két és félórás esténkénti 
aktrajzolásra. 

FIGDOR ALBERT DR. MŰGYÜJTEMÉNYÉ-
NEK AUKCIÓJA. A június folyamán Bécs-

ben kezdődött Figdor-gyüjtcmény aukciója, Berlin-
ben szept. 29-én és 30-án folytatódott. A két napra 
tervezett aukció műtárgyait szept. 20—28-ig állí-
tották ki az Esplanade márványtermében. A mult 
aukció műkincseiről egy kétkötetes, a mostani 
aukción szereplő darabokról egy háromkötetes 
katalógus számol be, ami már magában is a gyűjte-
mény gazdagságáról tanúskodik. 

Az aukció harmadik kötete a képgyűjteményt 
ismerteti. M. J . Friedlander az előszóban kiemeli 
Figdornak a gyűjtésben való rátermettségét. Ez 
a finom ízlésű műértő és gvüjtő nem a nevekre 
fektette a fősúlyt, gyűjteményében sok a névtelen, 
ismeretlen festő. Voltaképpen nem volt képgyüjtő, 
nála a képek csak a különböző iuterieurök díszí-
tésének célját szolgálták. A restaurált képeket 
nem szerette, nem is találunk ilyet gyűjteményé-
ben. A híresebb olasz mesterek mellett, mint 
Giovanni di Paolo, Pier Francesco Fiorentino, 
Lorenzo Lotto, Pinturicchio, németalföldi, francia, 
spanyol és német mesterek műveivel találkozunk. 
Kiemclendők ezek közül; Pieter Bretighcl (Láto-
gatás a gazdasági udvarban), H. Bosch (Tékozló 
fiú), A. Massys (Két sirató asszony) stb. 

Á negyedik kötet a szobrászati részt foglalja 
magában. Az olasz eredetű fa- és kőszobrokat 
Leo Planiscig, a francia, német és németalföldi 
szobrokat pedig Thcodor Demmler ismerteti. Ez 
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a kötet Is számos neves szobrász művét tartal-
mazza. Matteo Civitali fiú-mellszobra, Lucca 
dclla Robbia tükörkerete, Andrea de Verocchio két 
térdelő angyala, Antonio Rossellino és Benedetto 
da Majano; Mária a gyermek Jézussal a leg-
kitűnőbb alkotások. 

Az ötödik kötet a 14—lG-ik századból származó 
dobozokat, bronzedényeket és epitáfiumokat, haran-
gokat, mozsarakat, címereket és halotti címereket 
sorolja fel. Amit a középkori iparművészet a kis 
művészet terén alkotott, azt gazdagon találjuk 
ebben a páratlan gyűjteményben. Sz. L. 

T ^ E M Z E T K Ö Z I ÉPITŐMÜZEUM. A nemzct-
* közi lakásszövetség Frankfurtban egy építé-

szeti és lakásmúzeumot akar létesíteni. Ebben a 
múzeumban mindent be akarnak mutatni, ami a 
lakáskérdést érinti. Tehát az építkezési vonatko-
záson kívül felölelné a népegészség, a szociál-
politika, a mnnkáslakás-telepítés problémáit is. 
Természetesen a modern és régi városépítést is 
tanulságos módon bemutatnák. Tervezik azt is, 
hogy az itt összegyüjtendő anyag egy részét vándor-
kiállítások céljára más városoknak is rendelke-
zésére bocsájtanák. Az egész múzeum létesítése 
esak a gyűjtendő pénzösszegek összehozásától függ. 

TVTÉPVISELETI BÁBUK. Az amerikai közönségről 
mifelénk általában azt hiszik, hogy semmi 

más nem érdekli őket, mint a business. Pedig a 
múzeumoknak, a művészi gyűjtésnek is klasszikus 
hazája Amerika. Talán sehol annyit az érdekessé-
gek gyűjtésére nem áldoznak, mint az Egyesült 
Államokban. Az egyik newyorki múzeum hama-
rosan be akarja mutatni az európai népviseleteket. 
Elhatározta tehát, hogy ezt a kihaló műfajt meg-
felelő romantikus keretben mutatja be. Ezért 100 
paraszt párt, tehát kétszáz bábut rendeltek Mün-
chenben egy cégnél s ezeket mind tctőtől-talpig 
színes népviseleti ruhákba öltöztették fel ugyanott. 
A müncheni népművészeti áruház, mielőtt a bábukat 
hajóra rakták, a bajor főváros közönsége számára 
kiállította a babákat. 

T T J SZIVÉLYESSÉG. Ki tudja, mi fogja kö-
vetni az ú j tárgyiasság stílusát ? Nos, Mebes 

tanár, az ismert berlini építész már felelt a kér-
désre. Az ú j szívélyesség. Talán több ez puszta 
szójátéknál. Neue Saclilichkeit helyett «neue Hcrz-
lichkeit». Sőt már meg is mutatta, milyennek 
képzeli ez elv érvényesülését — a városépítészet-
ben. A berlini Vcrkehrs-Aktiengesellschaft nemrég 
pályázatot írt ki a Friedrichstrasse és a Reichstags-
ufer által határolt régi berlini telkek beépítésére. 
Az építészek közül a szűkebb pályázaton részt-
vettek Grenander, Mendelsohn, Mies van der Rohe, 
Mebes és Straumer. A pályázat Berlinben érthető 
nagy érdeklődést keltett. Hisz elsősorban a modern 
városkép egy jelentős tényezőjét kellett a leg-
fontosabb vasútállomás közelében hangsúlyozni. 
Másfelől a Spree partja és a berliniek kedvenc 
vizének szerepe még soha ennyire előtérbe nem 
került, mint a városrendezési feladatnál. Nos, 
a pályázaton legnagyobb rokonszenvet (legalább 
is az érdeklődők szemében) Mebes és Emmerieh 

közös terve keltette, melyet ők a «Neue Herzlleh-
keit» jegyében gondoltak cl. Természetesen ez is 
hatalmas toronyház, mint a többi tervezőké, de 
kerekebb, «szívélyesebb», mint amazoknak rideg 
tömbjei. Ami pedig a legfőbb érdekessége : az 
építészek egy lassan forgó kávéházat terveztek 
egyik sarkára, amely az esti órákban pompás 
szórakozást nyújtana a benne ülőknek, mert a 
mágikusan kivilágított Berlin egész panorámáját 
élvezhetnék fáradság nélkül. 

MŰVIRÁGOK. A divat, de a nők finomultabb 
ízlése is a lakásberendezés terén, szívesen 

juttat helyet a pamutból és selyemből készüli 
virágoknak. Ebben a tekintetben az ízlés állandóan 
hullámzik. Egypár évig a természetet utánzó, azután 
megint a teljesen stilizált virágokat szeretik. Néha 
nemcsak a ruhán, a vállon, a kalapon kap helyet 
a pamutvirág vagy a selyemből készült gally, hanem 
még a kezében is ilyen művirágból készült kis 
csokrot tart a divatos dáma. Persze nem kell azt 
hinnünk, hogy a mostani divatbölcsek eszelték ki 
ezt a díszt. Bizony megvolt az már a klasszikus 
ó-korban is, kínai, római, bizánci hölgyek divat-
törekvéseiben. Igazi szépségét azonban csak a 
korai renaissance-ban érhette el, amikor a velencei 
virágok belekerültek a gyönyörű üvegedényekbe 
és dekoratív egyszerűségükkel hangulatossá tettek 
egy egész szobát. Később mindenféle túlzásokba 
estek. Az angolok az újkor elején gyermeknagyságú 
cserjéket készítettek selyemdarabokból s még erő-
sebben igyekezett a rokokó dámája «lmitálni a 

Nyomdíiszmúliely. 
Bogeng: Nyomdflszmúvészet története c. könyvből. 
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természetet», hogy a divatos természetrajongás 
kultuszát a szobában is űzhessék. Sok mindenféle 
Ízléstelenség dívik még ma is a pamut- és kézi-
munkavirágok körűi, de akik az olasz renaissance-
festmények ilyes ábrázolásait látták, sohasem fog-
nak eltérni a stilizáltságnak ott tapasztalt elegan-
ciájától. 

OBA. Ez a furcsa szó egy svájci kiállításnak 
a címe, mely nagy sikerrel került bemuta-

tásra a nyáron Bázelben. Tudvalevő, hogy a 
svájciak lakásberendező művészete, mely a modern 
tárgyiasság elvén épül, mennyi érett, nyugodt 
formát tudott az új stílus világán belül kifejleszteni. 
A Woba a lakásnak minden típusát, a szobáknak 
mindenféle változatát mintaszerű példákon mutatta 
be. A kisvárosi polgártól a nagyvárosi gyárigaz-
gatóig minden osztály és foglalkozás szükségleté-
nek megfelelő lakosztályokat konstruáltak. Külö-
nösen pedig a hotelek és penziók ízléses berendezé-
sére nyújtottak jó példákat. Ezzel a kiállítással 
egyidejűleg hatvan ú j házban az ú j lakás legmo-
dernebb variánsait is bemutatták a bázeliek s a 
nagyszerű kolóniában korszerű családi lakóház-
telepet létesítettek. 

\ SZOBRÁSZAT AZ ELŐTÉRBEN. Azok, akik 
a német művészet mult évi mérlegét megcsi-

nálták, egyre-másra hangoztatják, hogy a plasztikai 
kiállításoknak igen nagy sikerük volt s a feltörő ú j 
tehetégek munkái is több jót ígérnek, mint a festé-
szetben. A szélesebb értelemben vett közönség is 
kezd a szobrászok alkotásai iránt érdeklődni, ami 
bizony már régóta nem tapasztalt jelenség a képző-
művészetben. Ennek többféle magyarázatát kere-
sik. Egyik s talán legfontosabb körülmény ebben 
az, hogy az emberi test iránt a fogékonyság néhány 
év óta erősen megnövekedett. A modern ember 
szellemileg erősebb szálakkal kapcsolódik az emberi 
test fiziognomiájához (sport, higiéna stb. révén), 
mint az előbbi nemzedékek. Igaz, hogy az épület-
szobrászat csaknem teljesen eltűnőben van s így a 
plasztikai szemlélet legáltalánosabb nevelőhatása 
szinte megsemmisült, de viszont a szobrászok oly 
dinamikus életet visznek bele alkotásaikba, hogy 
ezzel a merevebb formák, a túlságosan zárt kompo-
zíciók helyett több élet, több mozgás költözött alko-
tásaikba. S ez a körülmény a festői látáson nevel-
kedett nagyközönség szemeihez erősen közel hozta 
a szobrász! alkotásokat. 

A P A ÉS FIU. Az apát Muthesius Hermannak 
hívták és mintegy harminc évvel ezelőtt 

világhíres nevet szerzett magának a német épí-
tészek közt. Ő volt az, aki az angol családi ház 
akkoriban modern elveit a német építészetbe át-
ültette. Az apa nemrég tragikus körülmények közt 
elhalt (villamos baleset áldozata lett). A fiú, 
Muthesius Eckart szintén építész s mint az egyik 
német építészeti lapban látjuk, erős legény a talpán. 
De mily távol van az o villaépítése az apjáétól ! 
Az apa erősen romantikus irányban fejlesztette 
a német családi házat. Telve volt az angoloktól 
átvett festőiséggel, ki- és beugró faltömegekkel, 
oromzattal, nyugtalan körvonalakkal, hall- és 

lépcsőház-kiképzéssel, gerendás mennyezettel, ke-
délyes sarkokkal. Igaz, hogy már az öregedő Mu-
thesius maga is észrevette, mennyire idejét múlta 
ez a romantikus építészeti felfogás, sőt azzá vált 
maguknál az angol country house-oknál is. De a 
fiú építésében már a veleszületett józanság az 
iránymutató. Az alaprajz világos, tiszta, célszerű. 
A külső megjelenés semmiféle hatást nem akar 
kelteni. Csakis kézenfekvő, praktikus gondolatok 
vezetik s mellőz minden felesleges cicomát. Apákat 
és fiúkat ma az építészetben nem is egy, hanem 
sok-sok generáció választ cl egymástól. 

T Z O C H HETVEN ÉVES. A német művészeti 
folyóiratok világának legnépszerűbb szer-

kesztője, Koch Sándor most ünnepelte meg hetve-
nedik születésenapját. Töretlen egészségben, sok-
sok üdvözlő barátja szeretetétől körülvéve ülte 
meg ezt a jelentős napot darmstadti házában, 
mely — mintha csak életművét jelképezné — a 
legfinomabb lakáskultúrát egy modern műgyűjtő 
nagy képzőművészeti ízlésével egyesíti. Az ő négy 
kitűnő művészeti folyóiratával és egész sereg 
publikációjával nagy része van abban, hogy az 
utolsó három évtizedben a külföld megismerte a 
német kultúrának művészi veretét, de ugyan-
akkor a német lakás, a német divat, a bolt, az 
áruház és a szálloda csupa nagyvilági formát 
öltött. Mint eddig is, sikereinek minden állomásá-
nál, szeretettel fordul feléje a magyar iparművészek 
és a magyar közönség üdvözlése. 

HÍREK MINDENFELŐL. L e i p z i g b e n e g y 
olyan kis keleteurópai népnek a művészetét 

mutatták be, melyről alig tud valamit a világ. 
Georgia, az oroszok által 1800 táján beolvasztott 
országocska a legragyogóbb művészetet fejlesz-
tette ki Kr. u. 300-tól a tizenhetedik századig. 
Gyönyörű templomai, csodálatos freskói még épség-
ben vannak s vízfestményeken itt mind láthatók 
voltak. De a bizáncira emlékeztető egyházművé-
szetük, ragyogó tűfestéseik, miniatúrás kézirataik 
is csodálatraméltó példákon tették szemléletessé 
a nagykultúrájú Georgia hajdani művészetét. 

N e w - Y o r k b a n és más amerikai nagyváro-
sokban a jövő év folyamán a német grafika leg-
ismertebb képviselőinek fametszeteit fogják vándor-
kiállításon bemutatni. 

B e r l i n b e n a legfinomabb áruházak egyiké-
ben szeptemberben egy kis kiállítás nyilt meg ezzel 
a címmel: «A krinolin és a tournure világa.» A mult 
század késői biedermeier-korának romantikus divat-
ját, berendezkedését és a francia second empire 
kedves mütyürkéit mutatták be ezerféle tárgyon. 

Z ü r i c h b e n az ottani iparművészeti múze-
umban tavaly rendezett «hivatali grafikai) kiállí-
tását az idén «értékpapírok» kiállításával foly-
tatták. Gondosan összegyűjtötték a nyomda-
technikailag jeles példákat mindenféle régi rész-
vények, záloglevelek s egyébfajta értékpapírok-
ból, sőt levélbélyegeket is állítottak kl mellettük. 
De ezenkívül gondoltak a legszebb bankjegyek, 
útlevelek és szükségpénzek bemutatására is. 

A dessaui Bauhausnál igen gyakoriak a személyi 
változások. Mindössze pár év óta működött Han-
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nes Mayer építész az intézet vezetőjeként s mint 
most olvassuk, már meg is vált a Bauhaus-
tól. Utódja az igazgatói székben Mies van der 
Rohe, az ismert építész lett. M ü n c h e n b e n , 
az ottani iparművészeti iskolán igen sikerűit ki-
állítást rendeztek a színpadtechnikai szakosztály 
növendékei. Szcenáriumok, kosztűmtervek, dísz-
letek, álarcok kerültek bemutatásra és sok dicsé-
retet arattak. A szakosztály vezetője Preetorlus 
Emil tanár, a nálunk is jól ismert grafikus-művész; 
az ő széleskörű művészi intelligenciájának sokat 
köszönhet a páréves kísérleti tauműhely. 

SCHWARZWALDI ÓRÁK. Valamikor világ-
márkát jelentettek. A pontosság és a népies 

háziipar egyformán jellegzetes volt ezeken az 
órákon. A parasztos órák, virágos számlapjukkal, 
nagy láncokon csüngő súlyaikkal díszei voltak 
a kunyhóknak, paraszt- és gyermekszobáknak. De 
most egyszerre más utakra térnek át a schivarz-
waldi óragyárak. A modern iparművészet útjára. 
Jó tervezőkkel készíttetik el az óraházakat s sza-
kítva a paraszti tradíciókkal, a modern tárgyiasság 
elveinek hódolnak. Óráik nem a falra szánt ékes-
ségek, hanem az asztalra állítható egyszerű idő-
mutatók. Politúros palisander- vagy más exotikus 
fából készült test, üveg, alumínium, csont alkat-
részek, egyszerű négyzetes vagy kocka-forma, 
nyugodt statika, messziről látható számok és 
betűk — íme a funkció érvényesülése az órákon. 
A mi boltkirakataink még tele vannak az agyon-
cifrázott és sablónfestésű órák tömegeivel, a kis 
toronyházakkal és a vicces-figurájú fali meg 
asztali órákkal, de a svájci órások rátérnek a helyes 
útra : az óra náluk már szolid időmérő, nem dísz-
műtárgy. 

m/TI VAN A KALITKÁBAN ? A stockholmi 
-L"- iparművészeti kiállítás, melyet annyi haladó-
ösztönnel és finom mérséklettel rendeztek az Idei 
nyáron a svédek, mint mindig, most is sok kedves 
meglepetéssel szolgált. A teljesen modern, funk-
cionális egyszerűségű és üvegfalú szobák egyiké-
ben például az óriás-ablak párkányán ott állt egy 
drótkalitka. Virágedények közt elég stílusos volt 
a drótból, fémből s üvegből való kocka. De vájjon 
mit keres a modern, higiénikus, szanatóriumi tiszta-
ságú szobában a régimódi és bacillustermelő ma-
dárka ? A madárkát nem is lehetett látni sehol. 
Dehát akkor mi volt a kalitkában ? Miért volt 
odatéve ? Dísznek ? Ellentétnek ? Senki sem 
fogja eltalálni. Nem. A kalitkában igen ügyesen 
egy — rádiókészülék volt elrejtve. A modern 
ember szobájában ez csattog és trillázik éjjel-
nappal. 

nPÉGLA-SZOBROK. A németek újabban na-
gyon szeretik a Klinker-téglával készült 

épületeket, mert a színes építészet terjedésével 
ez a jó és erős színhatást mutató anyag kitűnően 
bevált. Most azonban szobrász is akadt, aki az 
Odcnvvaldban nagyon erősen elterjedt ilyfajta tégla-
házak díszítésére a Klinkcr-téglák anyagát hasz-
nálja fel. Az agyagba még kiégetés előtt formálja 
bele figuráit, amelyek azután a kemencében való 

óvatos égetés után igen szilárd és artisztikus épület-
díszeknek bizonyultak. VVell H a b i c h t , a fiatal 
darmstadti szobrász nagy sikert ért el ezekkel a 
relief és teljes plasztikai formát mutató állat- és 
emberalakokkal. Primitív nagyvonalúsága emlé-
keztetett kissé az ősi asszír királyi kincseskamrák 
kiásott falidíszeire, melyek az anyag tekintetében 
is közelállnak e kísérletekhez. Ez is jele annak, 
hogy a modern kerámiai törekvések mily mohón 
keresik az ú j teehnikai lehetőségeket. 

• S Z A K I R O D A L O M * 
\ KUBISTÁK ŐSEI. A Studio szeptemberi 

számában George Saiko igen érdekes tanul-
mányt írt arról, hogy milyen régi már ama törekvés 
a festészetben, miképpen lehetne az emberi test-
formákat tisztára stereometriai sokszögekből fel-
építeni. Rendkívüli érdekességű rajzokban mutatja 
be, hogy Dürer mennyire szenvedélyesen kísérle-
tezett ilyesfajta lapokon a szóbanforgó problémával. 
A drezdai Nemzeti Könyvtárban őrzött vázlat-
könyvének egyes lapjain az emberi törzsek pontos 
geometriai sokszögekből vannak építve és a fejeket 
is kubusokból rakja össze, hogy a renaissance 
ú j «természet »-formáinak tanait, a középkorétól 
elütő festészeti s grafikai szerkesztést megértesse. 
De nemcsak Dürerben látja Picasso, Légér, Herbin 
s más modem kubisták előfutárját a kis tanulmány. 
Hivatkozik s bemutatja az olasz renaissance ismert 
művészének, Cambiaso-nak vázlatait is, melyek 
éppoly közel járnak a Dürer-féle tanításokhoz, 
mint az olasz barokk néhány művészének kísérleti 
lapjai, ahol szintén kockák, tömbök, hengerded 
idomok helyettesítik a testrészeket. Ha cz utóbbiak-
ról nem is bizonyos az, hogy komoly szándék vagy 
karikatúra vezette-e a rajzolók kezét, a kubizmus-
nak ősiségét nem lehet tagadni. Hiszen a Dürer 
koránál jóval régibb művészi szemléletek, a babilon-
asszír civilizáció is sok rokon törekvést mutat fel 
a kubizmuséval. 

A MAGYAR REKLAMGRAFIKAT a londoni 
Advertiser's Wcekly összefoglaló cikkben 

ismerteti. Rosner Károly írta az alapos tanulmányt, 
melyet pár plakát reprodukciójával színesít az angol 
reklámművészeti szaklap. 

MŰVÉSZET-E A FÉNYKÉPEZÉS ? München-
ben a nyáron nemzetközi fényképkiállítás 

volt. Ennek az alkalmából ismét felmerült a kér-
dés : vájjon művészet-e a fényképezés ? Maga a 
kiállítás katalógusa vetette fel a problémát,mondván, 
hogy a fényképnek «autonóm» művészete van, 
ami rövidesen e technika termékeit <?múzcum-
képesekké» fogja avatni. Ez keltette fel a hosszúra-
nyúlt vitatkozások szenvedélyét, amelyben pro és 
kontra igen sok nyilatkozat hangzott el. Külö-
nösen a művészek és esztétikusok helytelenítették 
zajosan a fényképezők művészeti ambícióit. «Minek 
a múzeum termeibe hatolni, mikor még az illusztrált 
folyóiratok hasábjait sem hódították meg minden-
felé a fényképezők ?» — így vélekedik egy mű-
vészeti folyóirat. Meier-Grafe véleménye szerint : 
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