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KNER IZIDOR JUBILEUMA. Nyomtató-pályán, 
könyvek, még hozzá szép könyvek közt töl-

teni ötven évet, olyan hivatásbeli öntudatot ad, 
mely fölér a sorsnak legszebb ajándékaival. Kner 
Izidor, az egyszerű gyomai mester, sok-sok kom-
paktor-ősnek hivatott sarja ott állt az őt ünneplő 
testületek, jóbarátok tömegében s éreznie kellett, 
hogy az ötven év ilyen dús elismerése a polgári 
munka egyetlen méltó megkoronázása. A szóno-
kok, a rokoniparosok, a hivatalos személyiségek 
egész hosszú sora kiemelte, mennyi ízlést, mester-
ségbeli tudást vitt bele Kner Izidor ötvenéves 
pályafutása alatt saját nyomtatóműhelyébe s 
azon keresztül az egész magyar könyviparba. 
Ritka megható ünnepsége volt ez a műhelyi mun-
kának. V é g h Gusztáv remekbe készült üdvözlő-
felirata maradandó dokumentuma annak, hogy 
nyomdafőnökök és iparművészek egyforma szere-
tettel néznek az oktatómesterre, kinek erkölcsi 
példaadásában van legnagyobb értéke. A hivatalos 
szónokok sorában az Iparművészeti Társulat üdvöz-
lését, mint ama fórumét, mely a művészi munka 
megbecsülésében elüljár, S z a b 1 y a-F r i s c h a u f 
Ferenc tolmácsolta közvetlen szavakkal. Se szeri, 
se száma nem volt a Kner Izidor jubileumát kísérő 
gratulációknak, üdvözlő-iratoknak és az esti ban-
ketten a pohárköszöntőknek, tanúságot téve róla, 
hogy az igazi alkotómunka, még ha szerényen hát-
térbe húzódik is az irányítója, hódolatra készteti 
a barátokat és az értőket. 

T3AUMHORN LIPÓT. Abból a bécsi építész-
iskolából került ki Baumhorn Lipót, mely a 

nagyhírű Ferstel tanár mellett csoportosult s mikor 
a mult század végén hazajött, a Leehner-Pártos 
iroda franciásan barokos, majd magyaros ízlése 
szerint kezdett dolgozni. A század fordulója körül 
volt virágkorában ez a mester is. Egyik zsinagógát 
építette a másik után s hova-tovább a vidéki zsidó-
templomok specialistájává lett. Abban a mór-arab-
renaissance stílusban építette a legtöbbjét, mely 
egy nagy történelmi tévedés eredménye, de amelynek 
keretében dekoratív képességeit gazdagon szólal-
tatta meg Baumhorn Lipót. Budapesten a Lipót-
városi Kaszinó Nádor-utcai palotája, az országban 
egy sereg középület őrzi emlékét a hetvenkét éves 
korában elhúnyt, sokat tevékenykedett építőnek. 

\ DÍSZÍTŐ SZOBRÁSZATÉRT. M á t r a i 
Lajos, az Iparművészeti Iskola tanára érdekes 

eszmét vet fel a Kő és Műkő című folyóiratban. 
Hivatkozik arra a mostoha elbánásra, melyben az 
újabb építészet az architektónikus szobrászatot 
részesíti. A helytelenül értelmezett takarékosság 
egyfelől, a csupasz síkok építészete másfelől lassan 
mindenfelé kiszorítja azt, ami egy városi építkezés-
nek optikai örömforrása : a kellő helyen alkalma-
zott figurákat. Ki kellene tehát törvényerővel mon-
dani, hogy minden közület — állam, főváros, közsé-
gek, egyházak — az építési költségekből bizonyos 
hányadot a díszítő szobrászat javára fordítsanak. 
Ezzel újból helyreállna a háború előtti helyzet, 

mikor az ily munkaadók valóban mecénás-szerepet 
töltöttek be művészeti közéletünkben. Mátrai szerint 
ezt a művészeti arányszámot az összköltségek öt 
százaléka körül kellene megállapítani. 

\ Z ÁLLAMI ÜZEMEK IPARMŰVÉSZETE. 
Párizs legelegánsabb negyedében, a Champs 

Elysée-n csak nemrég készült el az idegenforgalmi 
hivatalok palotája. A Maison de France-nak neve-
zett épületben ez alkalommal nagyszabású kiállítás 
nyílt meg, melyben az állami üzemek legszebb 
termékeit mutatják be az ott sűrűn megforduló 
turistáknak. Sevres kerámiái termékei mellett a 
gobelingyár gyönyörű szőnyegkollekcióját, az állami 
pénzverde s a Nemzeti Könyvtár válogatott szép 
darabjait állították ki. Az a terv, hogy a kiállítás 
anyagát havonként felfrissítik. 

JÁTÉKKÁRTYÁK. A berlini állami művészeti 
** könyvtárban az elmúlt évben igen érdekes 
kiállítás volt játékkártyákból. Ez a kiállítás újra 
igazolta azt a sok más területen szerzett tapasz-
talatot, hogy amikor a kismesterek legtöbbet baj-
lódtak a primitív sokszorosító-eljárásokkal, akkor 
volt a művészetük legragyogóbb. A Viscontiak 
Milanóban a XIV. században, a német fejedelmek 
az ő renaissance-uk idején, mikor a kártyát csattog-
tatták, a legcsodásabb hártyafestésű miniatűröket 
csapták az asztalokhoz. A világítószínek és a drága 
szép aranyozás szinte túlvilági fényességet borí-
tanak a büszke lovasokra, szívektől körülvett balga 
szüzekre. Pedig nehézkezű munkások lassú dör-
zsöléssel vitték át a beporozott fametszetekről a 
papirosra e figurákat. A játékkártyák a későbbi 
évszázadokban egyre inkább vicces alakokat s jel-
szavakat tartalmaztak. Űgy látszik, hogy a kár-
tyások akkor is — éppen úgy, mint ma — tréfás 
mondások kíséretében vágták ki a blattot. És a 
kedélyes kártyajáték nemcsak az idő jó eltöltését 
jelentette, de olyasféle szórakozás is volt, mint 
amilyent ma az élclapok forgatása szerez az embe-
reknek. 

] t /rŰVÉSZI NEVELÉS. Németországban, ahol 
most az ifjúsági probléma a legaktuálisabb 

kultúrkérdések közé tartozik, újabban fokozódó 
érdeklődés kíséri a művészi nevelést is. Boroszlóban 
nemrég egy egész héten át vitatták az iskolai rajz-
és művészettanítás teendőit. Ezzel egyidejűleg a 
legkülönbözőbb életkorú gyerekek rajzait gyűj-
tötték össze egy sikerült kiállításban, melynek ez 
volt a címe : «A gyermek megmutatja a szívét.» 
Ebben még az iskolaköteles kor alatt levő gyerekek 
rajzait is összegyűjtötték. S ugyanebben az idő-
ben az iparművészeti múzeumban is voltak gyer-
mekmunkák, ezzel az összefoglaló címmel : «Pil-
lantás a rajzterembe.» 

X X E N R I SAUVAGE. A modern francia építészet 
egyik legnagyobb egyénisége dőlt ki, akit 

mindig az új építészet egyik okos úttörője gyanánt 
fognak emlegetni. Sauvage minden anyagnak ura 
volt s a városi építkezés minden ágában jeleset 
alkotott. De legfőbb ereje a modern bérházépítés-
ben jutott kifejezésre. A rue Vavinben, közel a 
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Montparnasse zajához, egy kissé szerényen, félre-
vonulva ott áll negyedszázaddal ezelőtt épült bér-
háza, a felfelé emeletenként egyre beljebb ugró 
homlokzatával «en gradins», lépcsőzetesen építve. 
Milyen egyszerű dolog ma s milyen jelentős újítás 
volt ez a háború előtt. Azóta Amerikában építő-
szabály lett belőle, iskolai példa a technikusképzés-
ben, mert a levegőért, világosságért, fényért folyó 
harcban ez volt az első nagy lépés az új építésben. 
Sauvage nem merész álmokat, hanem logikus egy-
szerűségű építőelveket valósított meg. Mint a 
párizsi iparművészeti iskola építésztanára is min-
dig ezt hirdette nagyszámú tanítványainak : a 
jövendő városát csak az értelem és a szív helyes 
útmutatásai szerint lehet megvalósítani. Ilyen egy-
szerű életelvek szerint épített mindvégig s nantes-i 
áruháza, mely csak a mult évben készült el, szin-
tén az egészséges logika és a derűs nyugalom szem-
léletéből született meg. Alig volt hatvan éves, 
mikor meghalt. 

nPINTAFOLT. Egy új francia folyóirat a revük 
-•- tengerében ritkán kelt feltűnést. De a 

T a c h e s d'E n c r e című folyóirat, melynek 
néhány száma fekszik előttünk, úgy feltűnik, mint 
igazi tintafolt, amely a tejen úszik. Figyelemre-
méltó tipográfiai ízlés, megkapóan kedves műmel-
lékletek : fametszetek, litográfiák. A francia vidéki 
városok még jórészt mélyen alszanak, de Marseille, 
ennek az új grafikai folyóiratnak a bölcsője, nem-
csak a tenger zúgására figyel, hanem az új művé-
szet hangjaira is. Eddig csak egy igazán nagy 
tehetséget adott ez a város a történelemnek: 
Daumiert. (A legérdekesebb latin írón, Petroniuson 
és a legmulatságosabb mai bohózatírón, Pagnolon 
kívül.) Most úgy látszik egy sereg grafikust is 
beledob a közvéleménybe : a régi officinák és a 
szép betűk szerelmeseit. De az új költészet láz-
álmaira is frissen reagálnak a grafikusművészei; 
ez a tintafolt igen messzire fog továbbszívódni a 
művészi megértés horizontján. 

T^GYHÁZMŰVÉSZET KÜLFÖLDÖN. Természe-
tesen megint csak külföldön — gondolja az 

olvasó —, hiszen nálunk alig van ezen a téren fel-
jegyzésre érdemes esemény. Az utolsó évtized sűrű 
templomépítkezései ellenére alig-alig cseppen va-
lami megbízás a mi üvegfestőink, fafaragóink s 
ötvösművészeink műhelyeibe. Világválság, gazda-
sági krízis ellenére mégis azt olvassuk, hogy kivált 
a katolikus egyházi körökből másfelé mégis csak 
inaugurálnak egyházművészeti mozgalmakat. Fran-
ciaország néhány nagyobb katolikus műpártoló 
egyesülete Rouenben rendezett ez évben kiállítást 
az új művészi alkotásokból, miután ugyané város-
ban ugyanilyen jellegű kiállítás tavaly is volt a 
Jeanne d Arc-ünnepségekkel kapcsolatban. Ez év-
ben főleg építészeti terveket mutattak be, de nem 
akvarelleken, hanem apró maquetteken. Ezeket 
éppúgy, mint a kultusz céljaira szolgáló iparművé-
szeti tárgyakat, raffinált világítóhatásokkal mutat-
ták be s a kiállításnak ily módon laikus és egyházi 
körökben igen nagy sikere volt. A másik egyház-
művészeti megmozdulás Bécsben volt. A tavaszi 
vásáron ezúttal már másodízben adtak nagy és 

igen jó helyet az egyházművészet termékeinek. 
Igaz : sok volt a már másutt látott iparművészeti 
tárgy. S rontotta az igazi művészetet a giccses 
tárgyak és a fogadalmi ajándékok sokszor nagyon 
silány gyári tömege is. De a negyedmillió vásár-
látogatónak egy jelentős hányada mégis csak kény-
telen volt tudomásul venni, hogy ma is van egy-
házművészet s a mai tiroli fafaragók közt, a mai 
bécsi ötvösök közt is vannak méltó utódai a nagy 
és virágzó egyházi korszakoknak. 

/ \ Z ÜJ FRESKÓ. Münchenben néhány freskó-
festő most együttesen rendezett kiállításon 

olyan «freskófestményeket» mutatott be, melyek 
meglepték a világot. Arról van szó, hogy egy salz-
burgmelléki városkában, Grödigben, egy ott lakó 
festőnek, IJrban Albertnek olyan lemezt, illetve 
anyagot sikerült feltalálnia, amelyre freskótechni-
kával lehet festeni s amelyet bármely falsíkra 
rá lehet tenni, akár téglából épült az, akár cement-
tel. Tudvalevő, hogy a cementfal, de még az újabb 
téglafalak is teljesen alkalmatlanok voltak arra, 
hogy maradandó freskókat lehessen rájuk festeni, 
annyira vizet eresztenek és annyira salétromosak. 
Úrban anyagát e falak ártalmas kigőzölgéseitől tel-
jesen függetleníteni tudja. Nagy előnye az új 
eljárásnak, hogy a freskófestőnek ezentúl még a 
külső fal díszítésénél sem kell a szabadban s állvá-
nyokon dolgoznia. Viszont vannak erős hátrányai 
is az új eljárásnak. Ilyen mindenekelőtt az új 
anyag nagyon költséges volta, továbbá a már kész 
freskónak a falsíkba való helyezése is sok fejtörést 
okoz az építész számára. 

I Z É T MECÉNÁS GYŰJTEMÉNYEI. A könyör-
telen idők sem irtják ki a történelmi ihlet 

nagy ajándékozóit : a mecénásokat. Kevesebb lett 
a számuk, mint azelőtt, de példájuk annál lenyűgö-
zőbb. Most két nagy gyűjteményről olvasunk, 
melyek alapítóik testamentumából nemzetükre száll-
tak. Egyiket Koechlin Raymond, a francia mú-
zeumok tanácsának volt elnöke hagyta két párizsi 
és három vidéki múzeumra. Mielőtt szétosztanák 
a gazdag hagyatékot, most a Tuilleriák kertjében 
levő Orangerieban mutatják be. A másik nagy 
hagyományozó Benda Gusztáv bécsi polgár, akinek 
nagyon értékes renaissance-gyüjteménye főleg ké-
pekben s bronzplasztikában gazdag, de azonkívül 
gazdag faragású késői renaissance bútorai is nagy 
szakértelemmel vannak összeválogatva. Óhaja sze-
rint az egész gyűjteményt együtt tartja az osztrák 
állam, mely a gyűjtemény helyéül az új Hofburg 
néhány termét jelölte ki, ahol már a nyilvánosság 
számára meg is nyitották azokat. 

TOHANN THORN - PRIKKER. Norvég család-
9 * ból Hollandiában született, de működésének 
súlypontja Németországra esett. Ez a nemzet-
közi pályafutás jellemző a századunk elején tün-
döklő iparművészekre, akik mind «az új stílus» 
égboltján cikkáztak. Thorn-Prikker az üvegfestés 
nagyja volt s el lehet mondani, hogy új heroizmust 
öntött ebbe a századokon át lealacsonyított ipar-
művészetbe. Nemesak a mély vallásosság és a nemes 
pátosz lendületét vitte bele templomablakaiba. De 
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a korai kereszténység mozaikművészetének csodá-
latos rajongását is átültette festett ablakaiba. 
S olyan figurális erőket sorakoztatott fel, hogy a 
művészet nagy dekadenciájában valósággal lázba 
ejtette vele a síkdíszítés műértőit. Ki is tudott 
emelkedni a metierből s a harminc év előtti nagy 
művészi megújhodásnak általában is egyik apos-
tolává lett. Minne, a szobrász, Toorop, a festő és 
Henry van de Velde, az építész mellett emlegetik 
az ő nevét, mint aki új tartalmat adott a vonalak 
petyhüdt életének, új célokat a díszítőművészetnek 
s új eszményeket annak a művészetnek, mely a 
tömegek felemelésére törekszik. Ötvenöt éves korá-
ban halt meg Kölnben, ahol az ipari oktatásnak 
volt egyik legtevékenyebb mestere. 

TOMPÍTSATOK LE AZ ÉLEKET I A stuttgarti 

múzeum igazgatója, Pazaurek professzor a 
legkedvesebb, legderűsebb németek közül való. 
Valószínűleg sokat bosszankodhatott már, mikor 
asztalhoz ültették s beleütötte térdét egy kiálló 
lábba. Vagy mikor vendégágyban aludt s felkelve, 
az ágy élébe vágta bele a lábát. Más ilyenkor 
káromkodik egy nagyot. Pazaurek azonban, az 
alapos és tudós múzeumigazgató : fogta magát és 
kiállítást csinált az ilyen átkozott bútorok ellen. 
Egy modern gyűjteményt hordott össze Württem-
berg összes bútorházaiból, hogy megmutassa, 
milyen jól megvan a modern ember letompított élű 
szekrények, széklábak és ágyoldalak mellett is. 
Mi nem szeretjük, az exportáló országok nem szere-
tik, minek hát ez a sok kiélezett bútordarab a lakás-
ban — kérdezte Pazaurek. Az egész csak rossz 
szokás — kiált fel a tudós direktor — az empire-ral 
és a biedermeierrel jött divatba ez a borotvaéles 
bútorszél. Azelőtt, míg a furníros bútorok helyett 
csupa telifával dolgoztak az asztalosok, nem volt 
szokás éleket csinálni. S ha most amúgy is szakítani 
akarunk a stílusokkal, minek megtartani belőlük 
azt, ami a legszerencsétlenebb az egészben ? A ki-
állításnak szép sikere volt. S jellemző a németek 
alaposságára, hogy parázs újságviták is támadtak 
az él-pártiak és az él-ellenzők közt Stuttgartban. 

I tTELEGITŐ FALAK. Franciaországban bizonyos 
építkezéseknél már olyan fűtőtesteket kon-

struálnak, melyek a szobában egyáltalában nem 
láthatók. A falba helyezett gőzfűtőcsövek tökélete-
sen el vannak bujtatva a falazásban s kívülről csak 
egy csappal szabályozhatók. A falba rejtett csövek 
olyan szigetelő anyagokba vannak burkolva, hogy 
a melegmennyiségből semmi sem vész el, hanem a 
falrétegen át a szoba melegítését szolgálja. Az új 
fűtőeljárást különösen ünnepi termeknél alkalmaz-
zák, ahol a kiálló fűtőtestek zavarják a tér nyugal-
mát. De még fontosabb a felhasználásuk műtő-
termekben, melyek ily módon a fűtőtestekre le-
rakodó minimális pormennyiséget is elkerülik. 
A falakat tudniillik mégis könnyebb lemosni, mint 
a vasból való radiátorokat. 

\ FÖLDRAJZ MINT DIVATMOTIVUM. Több-
^ ször megemlékeztünk már itt arról, hogy a 
térképek mennyire divatban vannak mint szoba-
díszek. Hajószalonok, irodák, úriszobák falain 

egyaránt ott találni a régi mappákat s a modern 
atlaszokból kivett térképeket felnagyítva. Ez a 
földrajzi motívum azonban nem állt meg a fal-
síknál. Most a női divat területeire is átrándult 
s valóban sikk lett az, hogy a divathölgy ruházatán 
kedvenc országa geográfiájával találkozunk. Sok-
féle selyem «imprimé»-nek lett a díszítőmotívuma 
a színes kis térkép, de a sporthölgyek dresszein is 
sűrűn jelenik meg valamely hímzés vagy egyéb 
kézimunka : hegyek, vizek s tenger körvonalai-
val. Párizsi ékszerek vannak forgalomban, amelye-
ket régi atlaszokról másolt zománcszínű ország-
részek borítanak be az állatkörből vett egyes álla-
tok ábráival vegyesen. És hogy egy sálon ködös 
körvonalakkal egy világrész jelenik meg, az a 
francia divatszalonokban épp olyan megszokott 
dologgá válik, mint az, hogy a tarsoly zárógombja 
egy kompaszt ábrázoljon. Ügy látszik, hogy a 
régi történelmi jelképeket a divattervezők a földrajz 
szimbólumaival fogják helyettesíteni. 

\ Z ELTOLT MŰEMLÉK. A modern technika 
megint segített egy halálra ítélt műemléket 

megmenteni. Ezúttal Olaszországban, ahol a mű-
emlékvédelem talán még fokozottabban óvatos, 
mint másfelé. A Turin melletti Pianezzában van 
egy 1440-ből való kápolna, mely idők folytán 
nagyon is belekerült a városfejlődés útjába. A városi 
hatóságok már rég le akarták bontatni. A műemlék-
védő bizottság nem egyezett bele. Hosszú viták 
keletkeztek s végre is elhatározták, hogy az egész 
épületet eltolják. A munkálatokkal megbízott épí-
tész előbb megerősítette a falakat s egy betonláneo-
lattal fogta őket össze. A belső falakat, melyek 
értékes freskók alapjául szolgálnak, cementinjek-
ciókkal védte meg a lemorzsolódástól. Mikor ezzel 
elkészültek, az egész épületet levágták az alapzatá-

»A határ«. 
Buday 
György 
fametszete 
Karácsony 
Benő 
regényéhez. 
(Erdélyi 
Szépmíves 
Céh). 
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ról és egy alacsony kocsiszerelvényre helyezték rá, 
amelyre azután ideiglenesen ráerősítették a fala-
kat. Egy húzószerkezettel könnyű volt azután 
két embernek az egész kápolnát lassan új helyére 
eltolni. A műemlék ma már 150 méternyi távol-
ságra áll eredeti helyétől. 

A FALSÍK VÉDELMÉÉRT. Amerikában az 
utóbbi időben nagyarányú propaganda folyik, 

melynek célja : a lakó- és egyéb szobák megvédése 
a bacillusok ellen. Ennek leghatásosabb eszközét 
abban látják, ha a falsíkokat minél inkább olaj-
festékkel, vagy más, könnyen mosható anyaggal 
vonják be. Lépten-nyomon láthatók a messze olvas-
ható felírások az amerikai hirdetőtáblákon : «Save 
the surface and you save all.» A dolog üzleti oldalá-
tól eltekintve, a bacilluselleni küzdelmet itt való-
ban igen komolyan kell venni. Az utóbbi évek 
nemzetközi közegészségügyi kongresszusain egyre 
inkább a profilaktikus fertőtlenítés szükségét han-
goztatják. Vagyis úgy áll a dolog, hogy a beteg-
szobában, melynek falait egy fertőzőbetegség idején 
s utána vizes ronggyal gyakran le lehet mosni, 
sokkal többet tehetünk a bacillusvadászatért, mintha 
azt egyszerűen a szokásos módon fertőtlenítik a be-
tegség megszűntével. Kiderült az is, hogy a festék-
anyagok esszenciáiban s fémsóiban magukban is, 
bacilluspusztító tulajdonságok vannak, melyek a 
tapétákban teljességgel hiányoznak. Az amerikai 
higiéna úttörői nagyon dicsérik azokat a lakásberen-
dezőket, akik a modern olajfestésű szobákat ajánlják 
ügyfeleiknek. Viszont elfelejtik, hogy a modern 
tapétagyárak is rendelkeznek már olyan papír-
kárpitokkal, melyek a mosószappant s a forró-
vizzel való lemosást is kibírják. 

TXARMINC ÉV ELŐTT. A franciák szellemes cse-
vegője, a ragyogó útibenyomások megörö-

kítője : Paul Morand könyvet írt, melynek ez a 
címe : 1900. Mint kisgyermek vett részt az akkori 
mozgalmak megfigyelésében : a híres világkiállí-
táson, a francia gavallérok Bois de Boulogne-beli 
sétakocsizásain, a Dreyfus-pörrel járó tüntetések-
ben stb. Könyvében az akkor divatos szecessziós 
stílusról is megemlékezik s erről szószerint ezt írja : 
«Partra jutva, nézzük csak meg most, hogy mi is jut 
eszünkbe az akkori idők ,modern style'-jéből s mi 
maradt belőle : a Maxim vendéglő, az iparművé-
szeti múzeum retrospektív terme, a földalatti bejáró-
jának vasdíszei, Téterger ékszerész boltja, a francia 
követség palotája Bécsben. Ez a díszítésmód kifejező 
formája volt korunknak, mely nagyszerű eszközök 
felett rendelkezett pénzben, technikában, anyagban, 
kézművességben, de nem volt képes másra ez a 
kor, mint követelődzésre, anarchiára, őrjöngésre, 
homályosságra, az idegenszerűnek a hajszolására. 
Bécsből (!) indult el ez a merész hullám Európa 
felé, melynek szinte az alkonyát akarta jelezni. 
Ez az aléltság korszaka. Ez az a kor, melyet 
Arséne Alexandrc így jellemez, hogy ,a széltől moz-
gatott szerpentinek mélységes bája' van meg benne. 
Ez a rosszul égetett agyagnak, a nyakatekert vona-
laknak, az agyongyötrött anyagoknak az időszaka. 
Bruno Paul, az osztrák Mucha (akit Sarah hozott 
Párizsba) teleragasztják a falakat plakátjaikkal, 

melyeken zöld nők rágják az Íriszt. A spanyol 
Vierge Dániel, Clairin, Lévy-Dhurmer, ez a gorgon-
zola-Leonardo, erőltetik a moszatokat, a villogó 
sziréneket, a párducbőrt. Az ízlés sohasem süllyedt 
még le ennyire. A bútorok megfelelnek azoknak 
a betegségeknek, amelyeket az akkori elmekórtani 
klinikákon kezeltek. Azt hiszik e művészek, hogy 
őket a természet sugalmazza, — a szirmok, a 
kagylók, a termések — de soha ily távol a termé-
szettől nem voltak, mint akkor. Másról sincs szó, 
csak a ,tűzzel való együttműködésről', a kemen-
cékben úgy folyik a sok festék, mint a rossz kony-
hán a szaftok; azt hinné az ember, az akkori hasz-
nálati tárgyakat a vonat lapította agyon s az éksze-
reket dum-dum golyókkal nyomorították el. Egy 
1750-ből való karosszéknek megvan az ő mély 
értelme, egy 1930-ban készült fémcső-kerevet szük-
ségletet elégít k i : de az 1900. év Választott Kis-
asszonyának pihenője a világon semmire sem jó 
s még ezer év múlva is haszontalan lesz.» 

T 3 É H A N Z I N TBÓNJA. A párizsi múzeumok 
újjáalakításában most az Etnográfiai Múzeum 

van soron. A Trocadéro épületében elhelyezett óriási 
gyűjtemény idáig körülbelül olyan siralmasan fes-
tett, mint a mi néprajzi múzeumunk a maga ipar-
csarnoki otthonában. Most lassan újjáépítik az egész 
gyűjteményt, mely — különösen az amerikai indián-
törzsekre vonatkozólag — párját ritkítja gazdagsá-
gában. A restaurálások során először is a francia 
gyarmatok életét feltűntető osztályok készültek el. 
A feketék törzsi, sátorbeli és történeti élete csodála-
tos változatossággal tárul fel a Trocadéro látogatói 
előtt. Az új osztályok legérdekesebb látnivalója 
Béhanzinnak s az őseinek ébenfából készült négy 
trónja, melyeknek különösen gazdag totemisztikus 
ábrázolásai nyújtottak alkalmat a fafaragóművé-
szeknek tudásuk ragyogtatására. Amellett persze 
a népes viseletek, vallási szertartások, temetkezés, 
tetoválás, harci jelenetek s az ezerféle kézművesség 
is jellemző példákon, pompás elrendezésben tárul 
itt fel. A párizsi Néprajzi Múzeumnak vagy száz 
darabból való magyar gyűjteménye is van, melyet 
éppúgy, mint Európa egyéb országainak néprajzi 
tárgyait is, külön-külön tárlókban állítottak fel. 
Ezek az 1900. évi kiállítás után ottmaradt tárgyak 
azonban annyira elhanyagolt s feldúlt állapotban 
vannak, hogy csak alapos renoválás után lehet 
majd újból rájuk ismerni. Bemélhetőleg most már 
ezekre a csoportokra is hamarosan sor fog kerülni. 

T> ÜVÖS SZEKBÉNYEK. Csak a keleti mesékben 
vannak olyan bűvös szekrények, mint azok 

a konyhaszekrények, melyek újabban a német ház-
tartási üzletekben láthatók. A pár évvel ezelőtti 
kitchenettek is elég ügyesek voltak, mert megtaní-
tották a konyhát használó nőt a munka racionali-
zálására. De mindez csak szerény kísérlet volt a mos-
tani konyhai szekrényekhez képest. Mert ezek már 
valóságos kis éléskamrák, egyesítve — egy modern 
háztartási bolttal. Többnyire három darabból áll-
nak, három összekombinálható részből. Ezek 
egyike majdnem mindig üvegpolcokat vagy üveg-
fogantyus üvegdobozokat tartalmaz, amelyekben a 
liszttől a cukorig s a fűszerekig mindennek van 
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helye. A szekrények bizonyos része mindig hűthető 
Is. Valósággal boszorkányos ügyességgel vannak 
az ajtók megszerkesztve. Van ajtó, mely egy 
rúgónyomásra felhengeredik, hogy helyet ne foglal-
jon el. Vannak azonban ajtók, melyeken a kávé-
darálótól a kenyérvágógépig minden «be van 
építve». Ebben a mindenben persze nemcsak ecet-
és olajtartók, de késtisztító- és köszörülőgépek is 
értendők. A legtöbb ilyen konyhaszekrényben nem-
csak az évszázadok óta falon lógó edények, tálak, 
lábasok, fazekak és főzőkanalak jutnak megfelelő 
helyhez, de egy egész vasalóasztali felszerelés deszkái 
is szépen elférnek s még a porszívógép számára is 
jut állóhely. Talán mondani sem kell, hogy — 
német háziasszonyokról lévén szó — egy külön 
fiók jut a kis kézipénztárnak és a háztartási 
könyveknek, valamint a konyhareceptek archívu-
mának. 

IAKÁSSZ ÜKSÉGLET. Stuttgartban a német 
A Werkbund részvételével az ottani iparcsar-

nokban kéthónapos kiállítás volt. Ez a kiállítás 
teljesen a lakás funkciója szerint csoportosította 
a háztartás tárgyait, nem pedig cégek vagy tervezők 
szerint. Az egyes csoportok a következő sorrend-
ben követték egymást : padozat-befödések, falkeze-
lés, világítás, fűtés, textilek, egyes bútorok (ülő-, 
fekvő-, pihenő-, asztal-, szekrény- és toldalék-búto-
rok), főző-, sütő-, tálaló-, evő- és ivóedények, 
tisztogatás, megőrzés, egészségügy házieszközei stb. 
A kiállításhoz egy kitűnő fotogyüjtemény is csatla-
kozott, mely az utolsó évek legjobb lakó-tér-meg-
oldásait mutatta be. A főszempont az volt a kiállí-
tás berendezésében, hogy egyszerű, olcsó, de a 
múló divat áramlása után is használható szükség-
leti tárgyakat mutassanak be. 

\ VIRÁGOK ÉS VÁZÁK HAZÁJA. Joggal lehet 
annak nevezni a gyönyörű tulipántenyészetek 

közt végighúzódó Hollandiát. Minden háziasszony 
legfőbb büszkeségei közé tartozik : a virágkultúrája. 
De nemcsak a cserepekben termesztett élővirágok, 
hanem a poharakba és vázákba dugott szobadíszítő 
csokrok is szerves részei a lakásnak. A mi házi-
asszonyaink beérik két-három virágtartó edénnyel s 
rögtön zavarban vannak, ha ennél többjük van, 
hogy mit kezdjenek velük. Hollandiában az asztalig 
fali, szekrényre való, ablakhoz tartozó virágpoharak-
nak s cserepeknek legalább ötvenféle változata jut 
egy-egy családnak. Minden virágkötési módhoz s 
mindenféle alkalmazásra más-más tartó szolgál. 
Hogy pedig a virágtartó edények elhelyezése ne 
okozzon sok fejtörést, külön szekrényt tartanak 
erre a célra a lakásban. Természetesen megfelelő 
fiókokkal. 

A MAGYAR SZAKLAPOK ORSZÁGOS EGYE-
SÜLETE közgyűlést tartott dr. Gaál Endre 

elnöklete mellett. Az elnökség évi jelentését 
dr. Radványi László ügyvezető elnök terjesztette 
elő. Dr. Szalai Emil indítványára a közgyűlés kö-
szönetet szavazott az egyesület vezetőségének. 
Dr. Praznovszky Iván, a Budapesti Napilapok Tes-
tületének ügyvezető igazgatója felszólalván, az 
egyesületet biztosította arról, hogy mindazon kér-

désekben, melyekben a sajtó egyetemes érdekeiről 
van szó, a Budapesti Napilapok Testülete készséggel 
fog az egyesülettel karöltve dolgozni. Takács Gyula 
titkár előterjesztésére megejtették a tisztújítást, 
elfogadták a zárszámadást és a költségvetést. Ez-
után Szablya-Frischauf Ferenc nekrológot olvasott 
fel az egyesületnek két évvel ezelőtt meghalt al-
elnökéről, Györgyi Kálmánról. A megboldogult 
jelenlevő családja nevében Györgyi Dénes tanár 
megköszönte a megemlékezést. Végül Fischer Osz-
kár kereskedelmi tanácsos, az österreichischer Fach-
schriftstelIer-Verband elnöke, ki az osztrák testvér-
egyesületnek egy hattagú küldöttségével jött Buda-
pestre, átadta szép beszéd kíséretében dr. Radványi 
László ügyvezető elnöknek, «Az Üzlet» nevű lapja 
25 éves fennállása alkalmából, az osztrák egyesület 
dísztagságáról szóló oklevelet, különösen hangsú-
lyozva dr. Radványi Lászlónak a szaksajtó nemzet-
közi összeköttetésének ápolása körüli érdemeit. 
A közgyűlést követő vacsorán pohárköszöntőket 
mondtak : dr. Bari Ágost, dr. Illés Jenő, Mezőfi 
Vilmos, Moór Jenő, Schwartz Henrik (Bécs), Sgar-
delli Caesar, Steiner Gyula, dr. Stciner Vilmos 
(Bécs), dr. Vidacs Gyula és dr. Weisz Ferenc (Bécs). 

A közgyűlést követő napon a szaksajtónak úgy 
a magyar, mint pedig az osztrák egyesülete meg-
koszorúzták beszéd kíséretében Györgyi Kálmán 
sírját. Az osztrák vendégek 3 napot töltöttek Buda-
pesten. A tiszteletükre a Szent Gellért-szállóban 
adott díszebéden Kunz Adolf követségi tanácsos, az 
osztrák követség, Zilahy Dezső, a Székesfővárosi 
Idegenforgalmi Hivatal igazgatója pedig a székes-
főváros nevében mondtak pohárköszöntőket. 

T \ U D O K . Az Architecture d'Aujourd'hui, a 
franciák egyik legmodernebb építészeti folyó-

irata a képek hosszú során végig mutatja be a nagy 
holland építész legújabb alkotásait. Dudok kétség-
kívül a jelenleg élő építésznemzedék egyik leg-
kimagaslóbb egyénisége. Amit például Hilversum-
ban csinált pár év alatt : városháza, temető, isko-
lák, azok épolyan nagyvonalú városépítőnek mu-
tatják, mint amilyen célszerű a kommerciális épít-
kezés szempontjából például az ő rotterdami áru-
háza. Az utóbbin a legszigorúbban értelmezett 
szerkezeti egyszerűség mögött is egy művész varázs-
latos könnyedségét érezzük meg. A kis holland 
városka épületein pedig szinte játszik a feladatokkal: 
az egyik utcában vasbetonból s üvegből valóságos 
télikertet épít iskola gyanánt, pár utcával odébb 
egy másik iskolát úgy konstruál, mint a régi paraszt-
házakat. Nyeregtetővel, téglával, égetett cseréppel. 
Nem esküszik semmiféle akadémiára, sem régire, 
sem újra. De még a legmerevebb acélépítmény is 
külön, egyéni ízlést ölt az ő keze nyomán. Művésze 
az építésnek, nem iparűzője. 

TVT"ÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK. A szellemi 
együttműködés nemzetközi intézete (szék-

helye : Párizs) tudvalevőleg felkarolta a népművé-
szet értékeinek tudományos feldolgozását is. Eddig 
két kiállítás szolgálta ezt a eélt : a prágai (1928) és 
az antwerpeni (1930). Ebben az évben Stockholmba 
fogják összehívni 27 állam képviselőit, hogy a sza-
badlégi múzeumok létesítésének kérdésében állást 
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foglaljanak. Két év múlva pedig Bernben rendeznek 
nagy népművészeti kiállítást. A Népszövetség égisze 
alatt létesült tudományos intézet egy időszakos érte-
sítőt is készül kiadni, hogy a szellemi együttműkö-
dést ezen a területen is hatásosan szolgálhassa. 
Talán nem érdektelen itt azt is megemlíteni, hogy 
a rendezendő berni nemzetközi népművészeti kiállí-
tásra minden meghívott múzeum bejelentette a 
csatlakozását. Csak a szovjet-orosz hatóságok uta-
sították vissza a meghívást, azzal, hogy «a vallás és 
a tradíció Szovjet - Oroszországban nem kívánatos 
elemek». 

T>OTFEJEK. A régiségek gyűjtői körében nagyon 
népszerűek a szép régi botfejek. Vannak, akik 

gazdag gyűjteményeket állítanak össze belőle, de 
vannak, akik csak egy-két finom elefántcsontfarag-
ványt vásárolnak s azt egyszerűen sétabotra teszik, 
felhasználják. A régiségkedvelésnek azt a módját 
nagyon jól megérti a modern idők dicsőítője is. 
A tizennyolcadik századból s Napoleon korából való 
botfejek finomak és elegánsak. Nincs rajtuk sok 
dísz, cicoma, kézhezállók s könnyűek. Teremtőm, 
mennyivel különbek, mint azok az ezüstből préselt, 
vagy fokoshoz hasonló súlyú botfejek, aminőket 
ma látni az üzletekben. Sokszor eltűnődtem rajta : 
miért hal ki lassan az elefántcsontfaragók szép mes-
tersége ? Pedig milyen kisplasztika! örömeket szer-
zett valaha az emberiségnek. Most azután egy 
Bossu nevű francia iparművésznek faragott bot-
fejeit láttam valamelyik folyóiratban. A Lajosok 
mestereivel vetélkedhet ügyességben. Azonban mai, 
egyszerű formái vannak. Könnyű, kecses, finom 
dámáknak s lovagló dandyknak való botfejeket is 
csinál. Modern elefántcsontfaragóink figyelmébe 
ajánljuk az eszmét. 

T f G Y KERÁMIAI GYÁR VÁLSÁGA. Alig tíz 
éve, hogy egy bécsi régi téglagyár, a jónevű 

*Wienerberger»-telep azt a jó ötletet valósította 
meg, hogy kerámiai kályhák, fűtőtestburkolatok s 
hasonló tárgyak művészi tervezésével és készíté-
sével bővíti ki munkaterületét. Mivel a társaság 
vezetője, Exner doktor kitűnően átértette a Werk-
bund-mozgalom céljait, elsőrendű keramikust állí-
tott a vállalat élére Olsieger Róbert személyében. 
Mi több, egy kerámiai szakiskolát is létesítettek ott, 
amely kitűnő műhelyszellemben oktatta növendé-
keit a régi kályhások becsületes anyagismeretére, 
de az új formák kifejezésmódjával összekapcsolva 
azt. Most azt olvassuk, hogy ez az iskola is vál-
ságba jutott. Magánvállalkozás volt s bár tanárait 
az állam fizette, pénzügyi zavarait nem kerülhette 
el. Az osztrák Werkbund egyelőre nagy erőfeszíté-
sekkel még ideig-óráig tartja az iskolát, de ha nem 
áll be fordulat az osztrák gazdasági krízisben, ez az 
iparművészeti intézmény is össze fog omlani. 

i^SEHSZLOVÁK SZŐNYEGEK. Külföldi ipar-
" ^ művészeti boltokban igen gyakran látni apró 
táblákat ezzel a felírással: «Tapis tschécoslo-
vaques». Ha azután közelebb lépünk a szőnyegekhez, 
felismerjük bennük az egyszerű háziszőtteseket, 
melyek a régi kilim-technikák szerint készülnek 
Torontáltól — Salzburgig. Sőt mondhatni, Kis-

Ázsiától Skandináviáig. Csak most, hogy a paraszt-
származású és erős folthatású jó tarka szőnyegek 
divatosak lettek, vették fel ezt a teljesen megoko-
latlan nevet. Mert hogy az életrevaló csehszlovák 
kereskedők mindenütt összevásárolják s nagyváro-
sokban árusítják őket, ez még nem teszi őket 
különleges nemzeti specialitásukká. Legfeljebb 
annak a bizonysága, hogy ott, ahol a háziipar ter-
mékeit ügyes kereskedelmi érzékkel tudják expor-
tálni, nemcsak tisztes jövedelmi forrást biztosí-
tanak a szegény munkásasszonyoknak, de a nem-
zeti ízlés presztízsét is reklámtényezővé léptetik elő. 

rpÁNCPALOTA. Párizsban rövid idő múlva 
teljesen berendezve fog megnyílni egy négy-

emeletes ház, mely kizárólag a nemzetközi tán-
cok kútforrásait s adalékait fogja magában egyesí-
teni. Az egyes emeleteken a mai tánc különböző 
exotikus formáinak, az orosz és a svéd balletnek, 
a népies táncoknak dokumentumait gyűjtik egybe 
a világ minden tájáról. Lesznek benne termek a 
modern táncok bemutatására, nagy előadóterem a 
táncról tartandó vetítettképes konferánszok céljaira, 
kosztümök, kis színpadok, ballettek modelljei stb., 
stb. Ily tárgyú művészi tervek számára évenként 
nagy összegeket fognak pályadíjul kitűzni. Az 
egész palota elgondolása Rolf de Maré tervei szerint 
történik s az anyag nagy része önkéntes adományok-
ból már össze is gyűlt. 

"DORCELLÁN-GONGOK. Az idei lipcsei vásár 
újdonságai közt érdekes alakú porcellán-

gongokat lehetett látni. Egyszerű, finom gyümölcs-
és virágtartó edények mellé odatesznek egy fakala-
pácsot s az ütésre kellemes hangot ad. Mennyi 
mindenféle tulajdonságát értékesítették már eddig 
a porcellánnak? Színét, keménységét, tűzálló ere-
jét, még villamos szigetelőképességét is. Csak éppen 
arra nem gondoltak, hogy hangja is van : szép, 
zengő, harangokra emlékeztető hangja, melyet az 
anyag megfelelő keverésével még fokozni is lehet. 
Az új szoba-gongokat gyűléstermekben, étkező-
helyiségekben is kitűnően fel lehet használni. Egy 
viharos parlamentben például pár virágtartó por-
cellánra ráüt az elnök és a legszebb akkordok zen-
gése mellett tökéletesen elnémulnak a pártok. 

CSAPÓ ASZTALKA. A kis asztaloknak tudva-
levőleg ma már nemcsak gurulni, szervírozni 

és hordozhatónak kell lenni, hanem külön törpeségi 
jutalmat kapnak, hogyha egy kisgyerek a karján 
elviheti őket. Tetőkertekben most olyan asztalkákon 
szolgálnak fel teát két személyre, melyek nem 
nagyobbak, mint egy összecsapó-szék, amilyenen a 
festők ülnek a természetben. Az ilyen csapóasztalon 
persze úgy fest a teáskészlet, mint egy sakk-
táblán a figurák. 

ENAPI. Ez a furesa szó egy hosszú olasz cím 
összevonásából keletkezett. A hosszú olasz 

cím pedig körülbelül a mi háziipari egyesületünk 
nevének felel meg. Az olasz kormány a kismester-
ségek támogatása mellett a kézimunkák és csipkék 
készítőire is kiterjesztette figyelmét, szövetséget 
hozott létre, hogy abban egyesüljenek hímzőnők, 
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K. Bartl ia F e r e n c diszletmodell jei . F e n t : Salome. L e n t : Bizánc. 
(Az ember t ragédiája . ) — Bühnenmodei le von Franz K. Bar tha . Oben : Sa lome. Untén : Byzanz. (Die Tragödie des Men-
schen.) — Designs oi sceneries by Franc i s K. Bar tha . Above: Salome. B e l o w : Byzantine scene in the „Tragedy oi Man" . 
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K. Bar iba F e r e n c díszlettervvázlatai. F e n t : Don J ü a n . L e n t : Bohémek. — Dekorationsskizzen von Franz K. Bartlia. Oben: 
Don J ü a n . U n t é n : Die Boliéme. — Desicjns oí sceneries by Franc i s K. Bartlia. Above: Don J ü a n . B e l o w : The Bohemians . 
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K. Bavtha F e r e n c díszlettervvázlatai. F e n t : W a l k ü r . L e n t : Hamlet . — Dekorat ionsskizzen von F ranz K. Bar tha . 
Oben: Walküre . U n t é n : Hamlet . - Desirjns of sceneries by F ranc i s K. Bautba. Above : Valkyria. B e l o w : Hamlet . 
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F e n t b a l r a : Mészáros Andor mellszobra. Fent j o b b r a : Hiesz Géza üvegvázája. 
L e n t : Hiesz Géza üvegszobra. — Oben links : Büste von Andreas Mészáros. Oben r ecb t s : Glasvase von Géza Hiesz. Untén: Glas-
f igur von Géza Hiesz. — Lett above : Bust by A. Mészáros. Bight above : Vase by G. Hiesz. Below : Glass-statuette by G. Hiesz. 
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csipkevarrók, iskolák, exportőrök s az egész egye-
sülés címe az «Enapi». A vállalkozás nagyon sze-
rencsésen indul. A Buronzo professzor vezetésével 
megindult mozgalom belekapcsolódik a velencei, 
liguriai, szicíliai ősi népművészeti talajba, melyet 
a mult század második felében kontárkodással meg-
rontottak. Most, hogy a háziipari mozgalmat fel-
támasztották s elsősorban ízléses modernizálással 
akarják termékeit kelendővé tenni, egész sereg 
iparművésznőt és tervezőt állítottak a mozgalom 
szolgálatába. Ezek a félig állami, félig társadalmi 
egyesülettől kapják irányításukat. Az új szövet-
kezetnek már a páduai egyházművészeti kiállításon 
is nagy sikere volt, mert a régi modellek korszerű 
felújítása a kézimunkák legnagyobb fogyasztói, 
a katolikus papság körében erős támogatásra 
talált. Egy új és nagyon figyelemreméltó ipar-
művészet bontakozik ki tehát napjainkban Olasz-
országban. 

MANES. Prágának egyik legrégibb művészi 
egyesülete, a Manes, nemrégiben új palotát 

kapott, melyet a prágai iparművészeti iskola tanára, 
Novotny Ottokár tervezett. Az épület, mely a Moldva 
folyó egyik ága fölé van helyezve s belenyúlik egy 
szigetbe, kitűnő példája annak, miként lehet a 
modern építőstílust a város régebbi emlékeivel 
(a jelen esetben a szomszédos barokk hagyma-
kupolás toronnyal) összhangba hozni. A Manes 
építésze remekül oldott meg mindent : az épület 
alatt tükröző felületté vált a folyóág, a háttérben 
nemes körvonalakkal rajzolódik ki a régi torony. 
S mindamellett jól érzi magát a modern szellemű 
épületben a képtár is, a boltok is, a művészegyesület 
klubtermei is, valamint a hozzájuk tartozó kávéház 
és cukrászda. Kívül és belül nagy egyszerűség, 
amelyet a szobákban főleg a kellő gonddal megvá-
lasztott egyszínű falfestések ellensúlyoznak, — 
ezek teszik a prágai művészházat kellemessé. Az új 
prágai építészet erőssége éppen az, hogy a meglevő 
műemlékek gondos ápolása mellett az új építészet-
ben levő értékeket is nemes ízléssel tudja érvényre-
juttatni. 

\ TRÓPUSI SZOBA. Egy nagy párizsi árucsar-
nok, mely modern művészi lakásberendezé-

seket is készíttet, Block Róbert építésszel megter-
veztetett egy forró égövi lakás számára való szobát. 
Menten minden keleti eszmetársítástól, a tervező 
egyszerű fémcső-bútorokat állított a feladat szol-
gálatába. Sok áttörés, sok könnyű ablakfüggöny 
jelezte esak a szellősség fokozottabb kívánalmát. 
De a bútorok közt pár ötletes volt. A nagyon 
kényelmes, pihenésre hajlított bútorok könnyű, 
mosható szövetbevonást kaptak, amely semmi-
kép sem meleg és a rovarok kárt nem tehetnek 
benne. Egy mozgó asztalnak hengeres, nikkel 
törzsében jégszekrény van elrejtve, olyan gondolat, 
mely — néha a mérsékelt égöv alatt is jó szolgála-
tokat tehet egy ebédlőben. 

\ MODERN PIANO. Egy stoekholmi építész, 
Dag Ribbing egészen szokatlan formájú zon-

gorát konstruált, amely térfogatra kisebb, mint egy 
pianino s nagyjában annak az alakját követi. Ez 

a zongora feltűnést kelt a maga egyszerűségével. 
Képzeljük el egy élére állított kockacukor formáját, 
melynek sötét tömbjéből egy billentyűtartó fehér 
lap áll ki vízszintesen : ennyi az egész. Ribbing a 
modern építészet szellemének megfelelő konstruk-
tív egyszerűséggel igyekszik a zongora építését is 
megoldani. Ha esupán stiláris hasonlóságra töre-
kedne, az egész inkább szellemes játék volna. De 
látszik, hogy az új bútordarab használatának 
könnyítéséről van szó : könnyen odasimul a falhoz 
és a szoba térségéből alig vesz el valamit. A 
stockholmi építész újítása azért is népszerűvé fog 
válni, mert a formavezetése logikus és mentes 
minden erőltetéstől. 

\ KILÁTÓTORONY. Egy saarbrüekeni építész, 
Zollinger Ottó, vasbetonból remek kilátó-

tornyot épített a genfi tó partján levő Vevey 
fürdőhely korzója közelébe. Mint egy Z betű 
nyúlik bele a partról lépcsőkön megközelíthető 
szép konstrukció a levegőbe s a vízen úszó árnyéka 
pompásan egészíti ki merész felkiáltójelét. Öröme 
a fürdőzőknek, a napozóknak, a táj szépségeit 
élvezőknek. Talán nem volna érdemes annyi 
figyelmet szentelni a különben sikerült munkának, 
ha fel nem merülne a kérdés önkéntelenül : miért 
nincs a mi Balatonunk strandvállalkozóiban ennyi 
ötletesség? A mi szép, széles tavunk egész hatal-
mas perspektíváját átölelhetné a tekintet egy ügye-
sen elhelyezett kilátótoronyból. 

\ Z ÉPÍTÉSZ NAGYPAPA. Mindenki, aki 
műveiből ismeri, az szereti és nagyrabecsüli 

Fischer Theodor müncheni építészt. És aki csak 
felszínesen látta is Münchent, tudja, hogy mennyi 
vidám villaház, mennyi kert és utcasor van az ő 
szeretetreméltó, majdnem egyéni stílusa szerint 
építve. Fiseher most ünnepelte hatvanadik születés-
napját. München város, melynek technikai fő-
iskoláján hosszú ideig tanár volt Fischer, kiállí-
tással ünnepelte meg ezt az évfordulót. A város-
építő, a századforduló alkalmával annyiszor emle-
getett és utánzott Fischer itt igazán intim keretben, 
ünnepélyes pózok nélkül állt a közönség előtt. 
Sorra felvonultak művei, azok is, amelyek fel-
épültek s azok is, melyek csak papiroson élnek. 
De a legkedvesebb zuga a kiállításnak mégis — a 
nagyapa szívét tárta fel. Képeskönyv-rajzok, 
naiv játékok, melyekbe önfeledten merült el az 
unokáival szórakozó építész. Egy darab bieder-
meier-lélek a müncheni szép emlékek napsütött 
tájai felett. 

| ^ G Y ÓRIÁS ARÁNYÚ TE XTILISKOL A. A 
^ Stickereien und Spitzen című folyóiratban 

érdekes tudósítás van a newyorki textilművészeti 
és technikai főiskoláról. Még egy évtizeddel ezelőtt 
valahol egy eldugott kis utcában működött 84 
tanulóval. Ma nyolcemeletes háza van, melynek 
felépítése hárommillió dollárba került. A nappali 
tanfolyamokat 4800 tanuló látogatja, az estieket 
1000. A textilművesség összes területeinek tudni-
valóit oktatják ezen a főiskolán. De ezenkívül még 
belső berendezési szaktanfolyama is van. Az iskolá-
nak máris nagy gyűjteménye van selyemszövetekből, 
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kézzel nyomott textiliákból, csipkékből, éppen úgy 
a régi, mint modern készítményekből. Csak termé-
szetes, hogy a növendékeket éppen úgy kitanítják 
a kézi, mint a nagyipari szövőszékek s nyomtató-
gépek technikájára s az iskola végzett növendékei 
máris jelentős mértékben fokozták az amerikai 
textilgyártás színvonalát. 

AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTO-
^ SITÓ TÁRSASÁG június hó 4-én tartotta 

1931. évi rendes közgyűlését, amely az 1931. évi 
nyereséget 182.517*41 pengőben, az osztalékot 
pedig 10 pengőben állapította meg. 

HÍREK MINDENFELŐL. B e r l i n b e n a 
Wertheim-galériában népművészeti kiállítást 

rendeztek. Nemcsak a háziipari termékeket mutat-
ták be ezen, hanem az eljárásokat is, melyekkel 
a népies hímzések, cserepek, faragások stb. készül-
nek. B é c s b e n az iparművészeti múzeumban 
bemutatták Obsieger tanárnak és növendékeinek 
kerámiai munkáit. A kiállítást annak bizonyítására 
rendezték, hogy milyen veszteség érné a bécsi ipar-
művészetet, hogyha a vvienerbergi műhelyt, ahol 
e tárgyak készülnek, büdzsé-okokból feloszlatnák. 
P á r i z s b a n két nagyszabású kiállítás volt az 
idei nyáron : egyik Boucher-nek a tizennyolcadik 
század nagy festőjének műveiből, a másik Manet 
legjobb alkotásaiból. V i n c c n n e s-ben, Párizs 
közelében, Szent Lajos ideje óta áll fenn egy nagy 
műkincsekkel bíró kastély. Ennek a legszebb tár-
gyait ez év őszén a párizsi iparművészeti múzeum-
ban kiállítják. D r e z d á b a n az építészek egy 
része kivált a német építészek szövetségéből és élén 
Dülferrel «Csoport» néven külön egyesületet alakí-
tott. Ez év őszén önálló kiállítással lépnek a nyil-
vánosság elé. H a m b u r g b a n nagy sikere volt 
a magyar származású Bossányi Ervin kiállításának. 
Plasztikus, mozaik- és üvegfestő, de a szövés-
technikákban is mester. Monumentális művészetének 
a kritika is nagy elismeréssel adózott. B é c s b e n 
ez év tavaszán ünnepelték tanítványai Strzygovski 
József professzornak, a nagyhírű műtörténeti kutató-
nak 70 éves születésnapját. A keresztény művé-
szetek keleti eredetének buzgó hirdetője mindenkor 
nagy szeretettel figyelte a magyar népvándorlás-
kori művészet kapcsolatait is. L o n d o n b a n 
erősen készülnek egy német-angol cserekiállításra, 
mely ez év nyarán és őszén lesz látható a két 
ország nagyvárosaiban. Főleg grafikai műveket 
fognak bemutatni. M a l a g á b a n a spanyol 
forradalmi mozgalmak következtében egy kitűnő 
barokk szobrásznak, Pedro de Menának néhány 
alkotása súlyosan megsérült. A nemzetközi mű-
emlékhivatal Genfből átírt a spanyol kormánynak, 
hogy fokozottabban ügyeljen a régi kincsek védel-
mére. A spanyol kormány erre készséges ígéretet 
is tett. P á r i z s b a n a női kézművesek szövet-
séget alkottak s az 1200 tagból álló egyesülés közös 
elárusítóhelyiséget bérelt, melynek fenntartási költ-
ségeihez az állam is hozzájárul. Ugyancsak a 
francia fővárosban az egyik autótaxi társaság nagy 
kislakásos telepet építtetett háromezer bérlő részére. 
A lakások egy részét magános dolgozó nők részére 
alkották meg, konyhával és fürdőszobával. 

• K I Á L L Í T Á S O K • 
"1%/TÁJUS HÓ VÉGÉN tartotta meg Társulatunk 

első vándorkiállítását Tatabányán. A jól 
sikerült kiállításról az alábbiakban van módunk-
ban beszámolni. 

Társulatunk vezetősége világosan látta azt a 
tényt, hogy a vándorkiállításoknak milyen nagy 
szerepe van a magyar iparművészet és a Magyar 
Iparművészeti Társulat érdekeinek propagálásá-
ban, különösen a kisebb vidéki városokban, ahol 
az iparművészet, sajnos, még nagyon el van hanya-
golva. Kisebb városainknak, bármennyire is át 
vannak hatva a művészetek szeretetétől, ritkán van 
alkalmuk komoly művészi értéket képviselő ipar-
művészeti kiállításokat láthatniok s így sok tekin-
tetben elmaradnak a főváros művészi fejlődé-
sével szemben. Társulatunk tatabányai vándor-
kiállítása ennek következtében igen nagy és örven-
detes érdeklődésnek volt tárgya. 

A Magyar Általános Kőszénbánya RT. vezető-
sége a legnagyobb előzékenységgel állott a Társulat 
rendelkezésére a kiállítás megrendezésében. Nem 
mulaszthatjuk el ez úton is hálás köszönetet 
mondani a MÁK vezetőségének, melynek az ügy 
iránti szeretete lehetővé tette, hogy kiállításunkat 
megrendezhessük. 

Pünkösd vasárnapján volt az ünnepélyes meg-
nyitás, mely alkalommal a Társulat elnökségéből 
és tagjaiból álló, mintegy 26 főnyi kiránduló tár-
saság utazott le Tatabányára a megnyitásra. 

A kiállítást Rehling Konrád bányaigazgató, 
bányaügyi főtanácsos nyitotta meg, akit Szablya 
Frischauf Ferenc, Társulatunk alelnöke üdvözölt 
és ez alkalommal néhány szóval ismertette a Tár-
sulat célját és törekvéseit. A megnyitás után 
Csányi Károly, az Országos Magyar Kir. Ipar-
művészeti Múzeum igazgatója tartott magas szín-
vonalon álló, vetített képekkel illusztrált előadást 
a magyar iparművészet múltjáról és jelenéről. 
A kiállítási terem zsúfolásig megtelt közönséggel, 
mely nagy tetszéssel hallgatta végig a tartalmas 
előadást. A kiállítás megtekintése és az előadás 
meghallgatása után társasebéd volt, melyen a 
MÁK reprezentánsai is részt vettek. 

A kiállítás nyolc napig volt nyitva. A résztvevő 
művészek között ott láthattuk összes kiállító művé-
szeink neveit. Az érdeklődés oly nagy volt, hogy 
nyolc nap alatt mintegy ötezren tekintették meg 
a kiállítást s igen sok tárgyat megvásároltak. 
A látogatók megértését és művészetszeretetét bizo-
nyítja, hogy többen be is léptek tagjaink sorába. 

Az erkölcsi és anyagi siker a mai nehéz viszo-
nyok ellenére is annyira biztató, hogy Társulatunk 
igazgatósága a legjobb reményekkel tekint a leg-
közelebbi vándorkiállítás elé, melyre valószínűleg 
az ősszel fog sor kerülni. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT KÉT KI-
• ÁLLÍTÁSA. Az egyik a Technológiai Ipar-

múzeumban látható. Nem nagyarányú, de gondo-
san válogatott s rendezett anyag. Azonnal felötlik 
a rendeltetése : a külföldi s belföldi idegenforgalom 
igényeit igyekszik kiszolgálni. A nagykörút köze-
pén, a közlekedés legfőbb centrumában mindenki 
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