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CSÁNYI KÁROLY MŰEGYETEMI NYILVÁ-
NOS RENDES TANÁR. Az iparművészet 

barátainak, a gyűjtőknek és a szaktudomány mű-
velőinek körében osztatlan örömet keltett a kiváló 
muzeológusnak, lapunk kitűnő munkatársának 
kinevezése. A középkori építés tanszéke, melyre 
kinevezése szól, nemcsak elsőrendű szakértőt, ha-
nem lelkes, művészi szemű interpretátort fog benne 
nyerni. Hiszen mindenféle kutatóirányban dolgozva, 
legszívesebben a hazai műemlékekhez s ezek 
közt is a középkori és a bárok építészet alkotásai-
hoz szeretett Csányi Károly vissza-visszatérni. Mint 
rendkívüli tanárnak már éppolyan széleskörű hallga-
tósága volt eddig is, mint akármely nagy katedra 
képviselőjének. A régibb s modern iparművészet 
amatőrjei pedig remélik, hogy a tudós és élvezetes 
előadó népszerű ismertetéseit, útibenyomásairól és 
felvételeiről szóló közvetlen csevegéseit ezután is 
alkalmuk lesz a felolvasóasztal körül hallani. 

TESZKOVSZKY GYÖRGYNEK, az Iparművé-
szeti Iskola jeles tanárának, nagyvonalú, 

monumentális freskói ismételten jelentek meg a 
Magyar Iparművészetben. Ezúttal egy inkább a dí-
szítőfestészet körébe tartozó tevékenységéről ad 
számot műveivel. A legnagyobb figyelmet ezek kö-
zött a badacsonytomaji új róm. kath. templom 
szentélyének sgraffito-díszítésével kelti. A dr. Fábián 
Gáspár tervezte pompás kéttornyú, magyar törté-
nelmi levegőt sugárzó bazalttemplom önkénytelenül 
is egy a bazaltkő élettartamával ekvivalens díszítő-
technikát kívánt. Hazánkban az első eset, hogy zárt 
helyiségben nyer a sgraffito-tcchnika alkalmazást. 
Mivel ezen technika eljárásban rokon az alfreskó 
festéssel, Leszkovszky igen helyesen hellyel-közzel 
párosította a két technikát, miáltal elérte azt, hogy 
a távoli hatásra szánt, tehát interieurben esetleg 
nyers sgraffito modor finomodott. A templom de-
korációja Leszkovszky György ismert művészi 
erényeit a maga teljében mutatja. A jó díszítő-
festőnél elengedhetetlen architektonikus érzék tel-
jes mértékben fellelhető díszítő gondolkodásában. 
Biztosan hangsúlyozza az építészet főformáit. Orna-
mentális formáiban messze elkerüli a közhelyeket, 
a figurális részek stilizált felfogása teljes harmó-
niában van az ékítménnyel. A színhatása a szürke, 
mély meleg barna, a kék és arany alkalmazásával 
nemes és előkelő. Y^alóban kár, hogy csupán a szen-
tély díszítésére kellett szorítkoznia. 

Á rómaifürdői Zaránd utcai kápolna egy há-
rom szobából alakított interieur. Ezen építészeti 
tagozás nélküli helyiségnek Leszkovszky György 
a pályázati kiírás értelmében a díszítőfestéssel 
adott értelmet. Elválasztotta a szentélyrészt a ha-
jótól s a szentély főfalát a meglévő oltár és oltár-
kép formáinak és arányainak figyelembevételével 
oldotta meg. A kápolna színhatása az aranysárga 
és zöldesszürke hajó és a zöldesszürke és kék 
harmóniájú szentéllyel finom és megnyugtató. 

A sződligeti róm. kath. templom mennyezete 
formai részeivel a régi magyar templom-mennye-
zeteire támaszkodik, az ékítmények gazdag válto-

zatossága s a mély kék alaptónus szinte keleties 
hatású. A mennyezet viaszolajfestéssel készült. 

Ha van a művészetnek ága, mely az általános 
elszegényedés eme korában szenved, úgy elsősor-
ban a díszítőfestészet az. Leszkovszky műveiben 
örvendetes, hogy ezen nehéz időkben is bár szerény 
feladatokon munkálkodva gyűjti tapasztalatait. 
Egyben őrizvén a tradíciókat adja azt át az i f jú 
nemzedéknek, mely hisszük, hogy egy gazdag, 
boldog Magyarországban tud majd tevékenykedni. 

Sz. L. 

\ MAGYAR OTTHON. Az Országos Iparművé-
szeti Iskolában ezidén is megnyílik „A Magyar 

Otthon" mesteriskolája, amely a családi ház és kör-
nyezetének, a bútorzatnak és kertnek nemzeti szel-
lemben való egységes fejlesztését, tervezését szol-
gálja. Keretében elhelyezkedhetnek az építészetet és 
testvérművészeteit gyakorló iparművészek, festők, 
szőnyeg- és kerttervezők, akik a ház egységes kikép-
zésében tudásukat fejleszteni akarják. A tanszéket 
Thoroczkai-Wigand Ede tölti be. Ez ingyenes tan-
folyamra a kellő előképzettségűek az előadó tanárnál 
szombatonként (Iparművészeti Iskola, IX. Kinizsi-
utca 31.) jelentkezhetnek. 

"V/TUNKÁCSI. Akár német, akár angol vagy olasz 
képeslap akad a kezünkbe, egy név ötlik sze-

münkbe a legszebb fényképek alatt, Munkácsi 
Mártoné. Pár év előtt még alig ismert pesti foto-
riporter, ma egyik legbecézettebb munkatársa 
nagy külföldi magazinoknak. Munkácsi valóban 
a világ mind a négy sarkából szedi képei témáját : 
egyik héten indiai rádzsák udvarából, másik héten 
egy északtengeri fürdőből vagy egy dán cirkusz 
légi trapézairól. Szinte szenvedélyesen keresi az 
exotikust. Nemcsak tájakban, hanem emberekben, 
testmozdulatokban, gesztusokban is. A test scurzo-
jának, a levegő, a víz, a fény módosítóerejének, a 
hajlások, ugrások, esések törésvonalainak fénytani 
búvára ő. Ezért fényképei néha az impresszioniz-
mus úttörésébe vezetnek vissza, máskor lírai arany-
fürdő veszi körül a sujet-t vagy a korai renaissance 
lágy mollhangulatait érezzük felénk szállni. És 
mégis mindig a modern élet legvibrálóbb sugarai 
közt jár : a hullámfürdő, a cirkusz, a kulisszák 
világa, a ligeti sétautak késztetik «objektív» fel-
vételekre. Azonban egyetlen modern művészi fény-
képezőn sem érezni meg annyira a kinematográf-
lencse fontos kultúrhatását mint rajta. Biztos, hogy 
ő is új szépségekre tanít meg látni, tehát művész. 

AZUGKIÁLLITÁSOK ELLEN. Félhivatalos hír-
adások mondják, hogy a kereskedelmi mi-

niszter törvényjavaslatot készít a kiállítások ren-
dezéséről. Talán senki nálunk melegebben nem 
üdvözli e törvényt. Hiszen a háború óta annyiféle 
című és színvonalú «kiállítás» mutatta be a külön-
féle művészi, iparművészi, ipari s egyéb terméke-
ket, hogy egy külön statisztikai hivatal kellene 
azok összeírására. Az egykori kiállítási központ, 
mint véleményező szerv, lassanként kialudt s ma 
néhány hirdetés, rendőri engedélydíj, kis helyiség-
bérlet befektetése árán mindenki kiállítást rendez-
het. Legkevesebb haszna ebből a becsületes ipar-
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művészetnek van, legtöbb az önreklámozó kontár-
kodásnak. Érdeklődéssel várjuk tehát a bejelen-
tett tőrvény javaslatot s feltétlenül kívánatosnak 
tartjuk, hogy az az érdekelt testületeknek s így az 
iparművészeti képviseleteknek is hozzászólás cél-
jából elküldessék. 

AZ A U T O B U S Z - G A R Á Z S . Az ismert fran-
• cia építészeti szakfolyóirat, az Architecture 

d'Aujourdhui egyik számában a legmodernebb 
garázsokat mutatja be. Ezek közt a mi budapesti 
autóbusz-garázsunk is számos kép és egy ismertető 
cikk keretében került bemutatásra. A hatalmas 
íveken és mesteri vasbetonszerkezeteken nyugvó 
tető valóban méltán sorakozik a külföld legjobban 
épített garázsai, a párizsi Marbeuf- és a lyoni Citroen-
garázsok mellé. Az organikus egyszerűséggel épí-
tett, világviszonylatban is jelentős garázs ter-
vezője Hültl Dezső dr. műegyetemi tanár. 

\ MOZGÓ FAL. Övé a jövő. Lehet, hogy már a 
legközelebbi jövő. Ha megfigyeljük, hogy a 

modern lakásátalakításoknál, de új lakóházak épí-
tésénél is mekkora szerepet szántak neki az építé-
szek, azt kell hinni, hogy a jövő legkeresettebb bú-
tora lesz. Az egykori „spanyolfal" modern utódai 
fából, üvegből, sőt mi több onyxból s más becses 
anyagokból is készülnek. Tehát nem hajlíthatók, 
hanem merevek. De azért mégis könnyebben kezel-
hetők, mint az összecsukós paravánok. Mert vagy 
karikán tolhatók, vagy síneken gördülnek s egy 
ujjal is ide-oda mozgathatók. A legnagyobb előnyük 
persze az, hogy egy nagy térből pillanatok alatt lehet 
kisebbeket, egy nappali szobából étkező és hálóhelyi-
ségeket alakítani. Hogy milyen szükségleti tárgy a 
mozgófal, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
eddig csupán olyan hirdetéseket láttunk a szak-
lapokban, melyek ilyen falakat — keresnek nagy 
tömegben való szállításra. 

^TONALAK ÉS SZALAGOK A POHARAKON. 
* A geometriai egyszerűségű formák után az 

ugyanolyan egyszerűségű díszek jelennek meg az 
üvegedényeken. A hengeres, félgömb- és vödör-
formákra mintázott edények most lassan elhagyják 
a virágos és egyéb díszítőmotívumokat, melyek 
eddig felületüket ékesítették. A zwieseli bajor 
szakiskolából mostanában kikerülő üvegedényeken 
csupa vonal és szalag alkotja a díszt. Akár vésett, 
köszörült vagy festett ornamensekről van is szó, 
az egész díszítmény mindig úgy hat, mintha csupán 
az alak körvonalaival párhuzamosan futva, annak 
nemes alakját akarná kiemelni. Természetesen itt 
mindig a vízszintes csíkok meghúzása megy köny-
nyebben, míg az edény magasságában haladó füg-
gélyes vonalak létrehozása több nehézséget okoz. 

"OÁRNA APPLIKÁCIÓKKAL. Ma legdivatosabb 
formája a párnák díszítésének kétségkívül az 

applikáció. Néhány színes posztódarab — majdnem 
azt mondtuk : posztóhulladék — ügyesen, egysze-
rűen összevarrva olyan párnát ad, melyet akár-
melyik ülőbútorra szívesen alkalmaznak. Az ilyen 
párna nem kényes dísztárgy, hanem valóban a 
kényelemnek s tisztaságnak háztartási darabja. 

Nem félünk a hátunk mögé tenni s nem kapunk 
negatív formákat a képünkre, mikor délutáni 
álmunkat alusszuk rajta. Primitív első látszatra s 
erősen emlékeztet a néprajzi múzeumok óceáni 
szigctlakóinak technikai készültségére. Nem baj ! 
Az a fő, hogy nem akar versenyrekelni sem az olasz 
brokátokkal, sem a tájfestők képeivel. A párnától 
sokkal több s jobb tölteléket, simaságot és tartós-
ságot várunk, mint képzőművészetet. A kanapé-
párna önmagáért van, illetve a kanapé tulajdonosá-
nak kényelméért s legföljebb még az ajándékozás 
öröméért. De semmiesetre sem azért, hogy aki 
kapja, szép csendesen az emléktárgyainak kriptá-
jába csomagolja. 

U" NNEPEK OTTHONUNKBAN. A német Werk-
bund Berlinben nemrég kiállítást rendezett. 

Huszonöt kis interieur várta az érkezőket, kint 
az utcán pedig hangzatos cím : Ünnepek otthonunk-
ban. Az ünnepek nem lehettek túlmerészek. Minden-
féle egyszerű, polgári, sőt kispolgári szériabútorok 
ármegjelöléssel. Kombinált könyvállványok, kényel-
mes ülőbútorok, megfiatalodott éjjeli szekrények. 
Fürdőszobai felszerelések, figyelmeztetőül arra, hogy 
ma már nem szükséges a hálószobában mosakodni. 
Erről a kiállításról hirdették a plakátok : «Ünne-
pek otthonunkban.» 

GBOPIUS AUTÓT ÉPIT. AZ idei őszi párizsi 
autókiállításon feltűnést keltett egy német 

autógyár új karosszériája, mely büszkén hirdette, 
hogy ezt megrendelésükre Walter Gropius konstru-
álta. A dessaui Bauhaus volt vezetőjének nevét jól 
ismerik Párizsban, mert négy évvel ezelőtt a német 
Werkbund tagjainak párizsi vendégkiállítását ő ren-
dezte. Most, hogy az őszi autószalon szokás szerint 
az elegáns világ egész érdeklődését lekötötte, egy 
francia újságíró meginterjúolta a német építőt. 
Gropius az autók esztétikájában természetesen tisz-
tán a mechanikai szerkezetek érvényesülését látja. 
Alapjában fejeződik ki azonban minden ilyen töme-
gen a funkció, az arányok játéka, a körvonal, to-
vábbá a világos és sötét foltok, valamint a színek 
játéka. Gropius szerint az olyan régi utcák, mint 
amilyenek Párizsban akadályozzák az autóközleke-
dést, el fognak tűnni s helyüket a newyorki Man-
hattan felhőkarcolóira emlékeztető paloták foglalják 
el. Addig, amíg ez a súlyos városépítési probléma 
meg nem lesz oldva, az autó jövendő fejlődési irá-
nyát sem lehet pontosan meghatározni. 

" l ^ T Á R O S R É S Z L E T E K A G O B E L I N E K E N . 
™ A beauvais-i szőnyegszövőgyár, mely tudva-

levőleg a legmodernebb irányú francia művészek-
kel épúgy terveztet, mint a sévresi porcellángyár, 
nemrég egy sereg tervét valósította meg Baoul Dufy-
nek, a nagyhírű festőművésznek. Székek, kanapék 
s egyéb bútorok bevonására készültek ezek a gobe-
linek. A legszebb párizsi műemlékek, városrész-
letek szolgáltatták a művész motívumait. A Nőtre 
Dame, a Champs Elysée, az Are de Triomphe me-
daillonokba foglalva, több mint kétezer szín fel-
használásával, a legnagyobb gonddal kivitelezve 
kerültek a kereskedelembe, hogy valamelyik ame-
rikai mecénás szalonjainak díszeivé váljanak. 
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AMIRŐL ELFELEDKEZNEK. Ha igaz volna, 
amit a masinizmus apostolai hirdetnek, las-

san mindenre rányomná bélyegét a mérnökesztétika. 
S napról-napra látjuk, hogy a mérnöki józanságot 
mint viszik bele a székekbe és a falfestésbe, a zon-
gorába és a csillárokba. Tagadhatatlan, hogy a 
mérnöki buzgalom ugyan sok háztartási cikknek 
nagyon üdvös új formákat adott. Elég, ha a por-
szívó gépekre, vagy a kilincsekre, az írógépre és 
egyéb technikai szükségletekre gondolunk. De ha 
kívánatos a mérnöki beavatkozás lakásunk esztéti-
kájában, miért térnek le e formaalkotó tevékeny-
ségben a g é p e k útjáról, holott bizony van itt 
még egy és más tennivaló. Vegyük például a varró-
gépet. Hány évtized óta őrzi teljességgel esztétika 
nélküli formáját, kisírva bútoraink közül. Hát a 
rádió- vagy a gramofónszekrény talán befejezett, 
tökéletes formák — a modern struktív ízlés szem-
pontjából ? Távolról sem. Még jó néhány k o n -
struktőr)) találna rajtuk igazítanivalót. A varrógépek 
furcsa hajlított lábai, a mechanikus hangszerek 
furnirozott köpenyei még nagyon méltó területei 
a leegyszerűsítés» vadászainak. Hagyjuk hát egye-
lőre a bútorformákat a lakásberendezők gondozásá-
ban és maradjunk a technika igazi formaproblé-
máinál. N. P. 

T Z ERTVÁROS NANCYBAN. Német és angol 
mintára a francia városépítési politika is 

kezdi felkarolni a kertvárosokat. Legutóbb Nancy-
ban épült fel 1400 lakós részére standardizált há-
zakkal, széles, parkszerű utakkal egy lakóháztelep, 
amelynek teljesen modern elvei vannak. Gáz, víz-
vezeték, villamosság van minden házban. Az egyes 
lakásokhoz 3—4 szoba tartozik s köztük egy na-
gyobb nappali. A telepen, melynek modern játszó-
terei vannak, egy beteggondozó és azonkívül egy 
20 gyermek befogadására alkalmas napközi otthon 
van. Tervbe vették egy csecsemőgondozó, kultúr-
ház, tornacsarnok, fürdőház építését is. Az eddigi 
építkezés körülbelül ötmillió pengőbe került. Az 
egyes lakások havibére huszonöt és ötven pengő 
közt váltakozik, de a tizenhat éven aluli gyerekek 
után havonként és gyermekenként 1 y2 pengő bért 
elengednek. Az egész építkezést Nancy város más 
területein is folytatni fogja. 

/ Ó C E Á N I FAHÉJSZÖVETEK ÉS EGYEBEK. 
Igen érdekes jelentés fekszik előttünk. A 

kölni iparművészeti múzeum háromévi működé-
séről szól. A múzeumban az ottani iparművészeti 
társulat az 1929—32. évek alatt mintegy két tucat 
kiállítást rendezett. Ezeket mutatja be a szóban-
forgó jelentés. De nem szavakkal, hanem képekben. 
Valóságos kortörténet ez a füzet. A legszebb ke-
resztmetszet arról, mint dolgoznak egy német vá-
rosban — a gazdasági bajok mélypontján. A lehető 
legérdekesebb képek a legérdekesebb tárgyú kiállí-
tásokról. Egyik hónapban modern francia bútorok, 
a másikban mai épületfényképezés. Reklámképek 
és reklámvilágítás. Mivel játszanak a gyermekek? 
Régi indonéziai szövetek, majd színházdíszítési 
tervek. Rajzok és fényképek összehasonlítása, szoba-
festési mintatermek utána. De nem szabad elfelejt-
kezni az esztek népművészetéről s az óceáni szige-

tek primitív törzseinek fák héjából készült szöve-
teiről sem. Még egy tucat ilyen érdekes kiállítást 
mutattak be e hároméves lusztrumban. És ezt mind 
egy eleven múzeum s ügyes társulati propaganda 
hozta össze. Az első évben 30 ezer, két év múlva 
már 50 ezer ember látogatta a kölni iparművészeti 
múzeumot. 

\Z ELEVEN MÚZEUM ÚJ ELVEKET KI-
VÁN. Körülbelül három éve, hogy dr. With 

Károly kölni új múzeumigazgató hozzáfogott a 
rábízott gyűjtemények átszervezéséhez. Merész és 
gyökeres újításba fogott. Elhatározta, hogy az 
iparművészet tárgyait nem stílustörténeti szem-
pontból, hanem kultúrhatás szempontjából csopor-
tosítja. Három nagy körbe osztott be minden tár-
gyat. E körök neve i : Anyag és műhelyi feldolgo-
zás. Cél és forma. Végül: szín és díszítmény. A tár-
gyak mint egyéni darabok megszűntek tehát lé-
tezni, csakis az egész csoporthoz való összefüggé-
sük érdekelte az elrendezőt. Egy-egy nagy körön 
belül persze kisebb csoportok alakultak. Például 
az első főosztályban ilyen vezérgondolatok érvé-
nyesültek mint : evés és ivás, megőrzés, lakás 
(ülés és alvás), ruházkodás. A szobák ennek meg-
felelően az első csoportban ilyen célcsoportokat 
ölelnek fel : az ivóedények szobája; az öntöző-
edények ; az evőeszköz; a lakóeszközök (szekrény, 
szék, asztal stb.). Az egyes kultúrrétegek tehát e 
csoportokon belül foglalnak helyet s itt már azután 
az időrendi egymásutánt is tekintetbe veszik. A 
kölni múzeum ezzel az átcsoportosítással, mint 
maga mondja, az eleven élet számára való mú-
zeumot teremtett. Katalógusa, mely a szobák 
egymásutánja szerint halad, ily módon a technikai 
fejlődés, a szerkezet és a formák evolúciójának 
vezérkönyve. A múzeum ezzel a ténnyel nemcsak 
demokratizálódott, de gazdaságossá is vált : ren-
geteg felesleges tárgyat adott át más kölni mú-
zeumoknak s az így hozzájutott anyagi eszközök-
ből viszont hiánytpotló tárgyakat vásárolt. 

X T U L L Á M — FÖLFELÉ ? Amerikai, sőt német 
szakfolyóiratok a lakásberendező iparágak 

konjunktúrahullámának megváltozott irányáról ad-
nak hírt. Azt mondják, a vásárlókedv már — küszö-
bön van. A piacok megélénkülése — bizonyosan 
el fog következni. Az eddigi mélyponton — hihető-
leg már túl vagyunk. «To get business», hirdetik 
ezek a bizakodó bejelentések. Résztvenni a köz-
bizalomban ! Nekiállni és készülni a várható kon-
junktúrára ! Minden vonakodás káros és minden 
bizalmi megmozdulás sietteti a prosperitást, mely 
már nem lehet messze. 

Í Z E R Á M I A I ISKOLA BEAUVAIS-BAN. A kö-
zeli hetekben egy új nagy szakiskola nyílt 

meg Franciaország északi részében, melyet az állam 
a kerámiai szindikátus hozzájárulásával létesített. 
Az iskolában hároméves tanfolyamban az agyag-
ipar összes teehnikai ismereteit fogják tanítani s 
elsősorban szakképzett munkásokat akarnak ne-
velni a gyárak részére. Ennek megfelelően a tanítás 
súlypontja is a gyakorlati ismeretek elsajátítására 
irányul. 
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Kovács Béla temperafes tményei . 
Fent b a l r a : A kereszt á rnyékában . Fen t j o b b r a : Repülőtámadás . L e n t : Mulandóság. — Temperamale re i en von Béla Kovács. 
Oben l inks : „ l m Scliatten des Kreuzes" . Oben recl i ts : „F l i ege rangr i f f " . Untén : „Vergángl icbke i t " . — Tempera -p ic tu res 
by Béla Kovács. Lett a b o v e : In the sli idow of the Cross. Rifjht above : Aeroplane at tack. B e l o w : Trans i tor iness . 
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F e n t : Reményi József emlékérmei . L e n t : Reményi .József szobrai. Balra : Önarckép. J o b b r a : 
Szent László. — Medaillen und Statuen Josef Reményis . Untén links : Selbstportrai t . Untén r ecb t s : Ladislaus der Ileil ige. 
— Above: Plaquet tes by Josepli Reményi . Below : Statues by Josepli Reményi . Lei t : Self -por t ra i t . Rif jht : St. Ladislaus. 
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F e n t : Reményi József Beethoven-emlékérme. L e n t : Reményi József re l ief je i . 
Balra : „A Győzedelmes k a r d " . J o b b r a : „Bizalom a jövőben" . — Oben : Beethoven-Medail le von Josei Reményi . Untén : Reliefs 
von Josef Reményi . Links : „Das siegreíche Scl iwer t" . Rech t s : „Ver t rauen auf die Zukunf t " . — Above : Beethoven plaquette 
by Josepli Reményi . Below : Reliefs by Josepli Reményi . Le l t : „The v i c t o r i o u s s w o r d " . R i g h t : „Trus t in the íu tu re" . 
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F e n t : E n d r ó Margit kerámiái . 
L e n t : R. Engel P i roska festett íatárgyai . - O b e n : Keramiken von Margi t End ró . U n t é n : Bemalte I lolzgegenstande 
von P i roska B. Engel . — Above :< le ramics by Margare t E n d r ó . B e l o w : Pa in ted wooden objects by P . B. Engel . 
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1AKÁSTANÁCSADÓ-IR0DÁK. Amerikában tud-
á valevőleg minden nagyvárosban hosszú idő 

óta működnek az úgynevezett Home Service 
Department-ek. Ezekhez minden érdeklődő biza-
lommal fordulhat akármilyen háztartási, bútor-
vásárlási vagy konyhaberendezési kérdésben. Elég, 
ha bárki egy megvásárolni szándékolt tárgyat be-
mutat az iroda vezetőinek, díjtalanul kap felvilá-
gosítást annak értékéről. Ezt a modern szellemű 
intézményt mostanában sorra megszervezik a né-
met városokban is. Nemcsak szorosan vett beren-
dezési vagy háztartási cikkek vásárlása ügyében, 
de a lakás belső vagy külső továbbépítésére vonat-
kozó kérdésekkel is hozzájuk lehet fordulni. Mün-
chen, Nürnberg, Essen, Darmstadt és Wiesbaden 
állandóan inspekciózó építészt tettek egy-egy ilyen 
irodába, hogy ingyenes tanácsot adjanak. A minden 
üzleti érdektől mentes építész legjobb irányítója 
lehet a racionális beszerzésre törekvő lakónak. 
Bécsben is meghonosították az ilyen irodákat. De 
ez a bécsi városi házak egyikében létesült tanács-
adó intézmény szélesebbkörű célkitűzéssel indult 
meg. Ennek elsősorban propaganda-szándékai van-
nak : előadások, népszerű ismertetések, filmek se-
gítségével akarja a célszerű s egészséges lakás fel-
tételeit belevinni a lakosság köztudatába. A tanács-
adó irodában külön építő, külön lakásberendező 
s egy külön konyhai szakértő illetve szakértőnő 
nyújt felvilágosítást. 

T^GYHÁZI ARANYMŰVESSÉG. Egy jézustár-
sasági atyának, Páter Braun Józsefnek a ke-

resztény oltári felszerelésekről írt nagy munkája, 
mely nemrég jelent meg Münchenben, igen érdekes 
következtetésre jut a modern egyházi aranyműves-
ség bemutatásánál. Megállapítja, hogy a huszadik 
század utolsó évtizede ezen a téren is, mint az egész 
liturgikus művészetben, meglepő fejlődést mutat. 
A mostani serlegeket, monstranciákat, ciboriumo-
kat, gyertyatartókat és pásztorbotokat össze sem 
lehet hasonlítani érték s művészi szépség dolgában 
a mult század rossz stílusmásolási törekvéseivel. 
Németország, Svájc, Hollandia és Katalónia oly 
sok s jeles iparművészeti tárgyat termelt ezen a 
területen is, hogy joggal lehet egy meggyőző, szilárd 
aranyműves-irányzatról beszélni. A gótizáló s roma-
nizáló tendencia ugyan még felüti fejét. Másrészt 
a gépkorszak szelleme is érezteti hatását. De azért 
van egy stilisztikailag nemes, egyszerű formatörek-
vés, amely szakrális jelleget ad a tárgyaknak s 
mégis határozottan korszerű. Van ez új oltári 
szerek közt olyan, amelyiket bátran lehet arányai, 
formaérzéke, művészi s mesterségbeli kvalitásai 
erejénél fogva a régi műkincsek mellé állítani. 
S mindezt oly korban, melyben az egyéni művészet-
szabadság szinte szembehelyezkedik az egyház-
művészet parancsoló kollektív hangulaterejével. 

A KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZEK IS VÉTKEZTEK. 
Ezt állapítja meg egy szellemes kis tanul-

mányban Franz Wiedermann építész a «Die Christ-
liehe Kunst» című folyóiratban. Mert esak jámbor 
legenda az, hogy a székesegyházak az örökkévalóság 
számára készültek. Hány összeomlás, falbedűlés 
volt már az építkezés idején is ! Arról nem is 

szólva, hogy már az elkészülés rövid ideje után is 
rengeteg kárt okoztak a rossz építkezések. Minden 
restaurálómunka többé-kevésbbé rávilágít az akkori 
építkezés néhány feltűnő hibájára. Meg nem erősí-
tett gyámpillérek, alig-alig földbe alapozott faltöme-
gek, nehéz ballusztrádok könnyelműen odalógatva 
a tornyokra, — ilyesmi mindennap feltárul a leg-
szebb székesegyházakon is. Az akkori építészetnek 
a statika törvényei iránt nem sok érzéke volt. Azt 
tartották, hogy vagy megáll az épület, akkor jó, 
vagy bedűl és akkor — legalább újat építenek. Az 
ilyesféle könnyelműségnek okai akkor is különfélék 
lehettek. Egyszer az olcsó vállalkozás, a már akkor 
is divatos árleszorítás idézte elő, máskor pedig a 
gyors munkatempó, mert az építők únták a tech-
nika által megkövetelt lassúságot s hogy hamarább 
elkészüljenek, nem ijedtek meg egy kis — fuserálás-
tól sem. 

DIVATKUTYAK PORCELLANBÓL. A jó kera-
mikus a korszellemhez igazodik. Most tehát 

a mai nők kedvencét : a kis ölebeket mintázzák azok 
a keramikusok, akik «up-to-date» akarnak lenni. 
A német divatos márkák közt egyre gyakrabban 
jelennek meg a kis pincsik, a drótszőrű foxterrier-k 
és egyéb mulatságos kis jószágok. A figurális 
plasztikának e kis tömeggyártmányai a pár év 
előtt divatos parasztbabák és népviseleti figurák 
helyett vonulnak be a leányszobákba és a dámák 
vitrinjeibe. S hacsak futó divatszerűség van is 
ebben a passzióban, érdemes arra, hogy a kerami-
kusok felfigyeljenek rá. 

O PORT JUTALMAK. Berlin legnagyobb áru-
háza mostanában kiállítást rendezett sport-

jutalmakból. A kiállításon természetesen a legtöbb 
tárgy ezüstből készült és ettől a fémértéktől el-
tekintve semmi művészi értéket sem mutatott. 
A sokféle bowle-tál, hamutartó, kicsinyített ele-
fánt- és Colleoni-szobor meg egyéb apró állat mel-
lett még aránylag legtöbb ízlés azokban a tárgyak-
ban volt, amelyek régi ötvösemlékeket utánoztak. 
Azonban feltűnést keltett egy ismert korcsolya-
bajnoknak Gillis Grafströmnek szép gyűjteménye, 
amelyben mindenféle a sportra vonatkozó holmik 
voltak : könyvek, képek, porcellánok és egyéb 
tárgyak. N. P. 

A NÉMET KÁBPITOSOK TANÜLNAK. Tudva-
levő, hogy az annyira kitűnő német iparszak-

oktatásban milyen előkelő helye van a kárpitosipari 
iskoláknak. Évről-évre kiállítások, kongresszusok 
számolnak be az eredményekről s ezek az alkalmak 
egyúttal a szakmai körök Ízlésbeli továbbképzését 
is szolgálják. Ez év nyarán két ily eseménye is volt 
a német lakásberendező-iparnak. Mainzban is, 
Frankfurtban is nagy tömegekben vettek részt a 
kárpitosok e megbeszéléseken s bemutatásokon. 
Egészen praktikus szakmai ismertetések mellett az 
új lakás-esztétika alapvető elveit is eléjük tárták. 
A német példa talán serkentő hatással lesz a mi 
kárpitosipari szakköreinkre is, melyek pár évvel 
ezelőtt még eleven érdeklődéssel fordultak az ilyes-
féle feladatok felé, de a válságtól csüggedten ezt a 
szakmai továbbképzést újabban teljesen feladták. 
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AZ ÜVEGHÁZ. Az üvegház, melyről szó van, 
L London szenzációja: a Daily Express új 

palotája. A vasbetónvázas épület valósággal egy 
üvegkalitka benyomását kelti, mert az utcai ré-
szen az egész váz nikkelezett fémpálcák vékony-
ságával hat. A hatalmas épülettömegnek szépsége 
arányaiban, tömegelosztásában van. Az épülettömbök 
élei legömbölyített üveglapokkal finom profilokat 
adnak. Fölfelé lépcsőszerűen beugranak az eme-
letsorok a felhőkarcolók új rendszere szerint. A 
mult század közepe táján már volt egy üvegház, 
az első az egész világon. Ezt egy Paxton József 
nevű ember építette mulatóhelynek Londonban. 
Neve Crystal Falace volt. Ez volt az első félénk 
tapogatózás a mai s jövendő idők átlátszó háza 
irányában. 

PÁRIZSI ŐSZI SZALON. A francia újság-
kritikák az idei párizsi őszi iparművészeti 

kiállításról szólva ilyeneket állapítanak meg : El-
tűnt az «ápolda-stílus». Egy kis kellemetesség kezd 
a kiábránduló józanság helyére lépni. A kárpitozás 
tiszta, a függönyök egyszínűek, de már van ben-
nük melegség is. A lemeztelenített formák ritkáb-
bak, mint az utóbbi években voltak. És ami fő : en-
nek még a józanság felesküdt katonái is örülni 
tudnak. 

TZUPOLÁK BELSEJE. Egész sereg német s 
egyéb külföldi városban pillant meg az idegen 

olyan új, modern épületeket, melyeket hatalmas 
kupola koronáz meg. A mai racionális építés és a 
régi időkből való pompázó befejezés rendszerint 
ellentmondást rejtegetnek. Közelebbi érdeklődésre 
azután megtudjuk, hogy a hatalmas építmény 
valamely újság vagy tudományos társaság palotája, 
míg a kupola belsejében — planetárium van. A 
kupola ugyanis akként van megalkotva, hogy a 
sötét padlástér nézőtérnek szolgál, míg a kupola 
belső részére egy vetítőkészülékkel a — csillagos 
eget lehet projiciálni. Ez a legdivatosabb — s vall-
juk meg leghasznosabb — díszítmény, amivel egy 
hatalmas félgömböt érdekessé lehet tenni — belül-
ről. A lipcsei állatkertben, a Haagsche Courant és 
a Hannoverscher Anzeiger palotáján, Düsseldorf-
ban, Moszkvában és még sok más városban ilyen 
planetáriumok mutogatják a csillagos ég tudomá-
nyát. A pár garasnyi belépődíjért az elsötétített 
teremben egy konferanszié vetítőgéppel és kis zseb-
lámpa-reflektorral (mely egy lassan haladó nyilat 
sugároz a csillagok közé) szépen sorra-rendre be-
mutatja a fölénkboruló ég asztronómiai tünemé-
nyeit. Kár, hogy mihozzánk ez a kitűnő újítás 
még nem érkezett el, pedig éppen elég kupolánk 
van, melyeket erre a célra fel lehetne használni. 

ZÉKESEGYHÁZAK KIVILÁGÍTÁSA. Francia-
^ országban érdekes újításokat kezdenek be-
vezetni egyházi körökben. A nagyobb s művészileg 
becses székesegyházakat mesterséges világítással 
igyekszenek belül fényesebbé tenni. Párizsban a 
Saint-Sulpice-szel kezdték e kísérletet s elsősorban 
a mennyezeten alkalmaztak rejtett világítótesteket. 
A fényt a katedrális főhajójának jelentős pontjaira, 
elsősorban természetesen a szentély felé reflektálták. 
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A kupolák, az egyes fülkékbe helyezett szobrok 
egymásután kapják így azt a bizonyos «szuffita-
világítás»-t, mely oly hatásosan válik be a külső 
architektúrák megelevenítésében (mint például ná-
lunk a Halászbástyán, a Citadellán). Az eddig 
nappal is félhomályban lappangó egyházművészeti 
kinesek egyszerre láthatókká válnak, hatásvilágítás 
mellett pedig művészi pompájuk egész gazdagságát 
kifejlesztik. Azok a látogatók, akik az ily templo-
mokba belépnek, akár ájtatosságból, akár mint 
turisták, elragadtatással szemlélik a katedrálisok 
térművészetét s díszítményeit. 

/ÖSSZECSAPHATÓ LAKÁS. Az összecsukós szék 
és asztal után, az összegöngyölíthető csónak és 

fürdőkád után itt van : az összecsapható lakás. Elég 
neki két láda is — és minden be van csomagolva. 
A stuttgarti lakáskiállításon mutatták be azzal, hogy 
szobauraknak, dolgozó nőknek nélkülözhetetlen. 
Különösen azonban a nyaralókba és weekend-há-
zakba ránduló házaspároknak jelent nagy előnyöket. 
Azt is nagy érdeméül hirdették, hogy nem kerül 
többe, mint egy „rendes" szoba bútorzata. Vájjon 
mi következik utána ? A zsebredugható lakás, vagy 
a gumiból felfújható kis ház ? 

^ < O K A SELYEM. Tagadhatatlan, hogy az egész 
^ világon nagy a túltermelés a selyemiparban. 
De talán sehol sem akkora, mint Japánban. Tokió-
ban egy külön gazdasági bizottságot létesítettek, 
hogy gondolják ki, mire lehetne a rengeteg selymet 
felhasználni. A bizottság egész hosszú listát állított 
össze a selyemből előállítható tárgyakról. Azt java-
solják, hogy a jövőben a selymet használják föl egye-
bek közt cserkész-sátrak, szúnyoghálók, halhálók, 
fátylak, léggömbök, valamint mindenféle falbevoná-
sok és tapéták céljaira. De a legérdekesebb az a terv, 
melyet az állami bank is elfogadott már, hogy a 
jövőben az összes bankjegyeket is selyemre nyom-
ják. A kereskedők és a tönkremenő selyemgyárak 
határozottan remélik, hogy az államnyomda a telje-
sen értéktelen selymet ily módon igazi értékké fogja 
változtatni. 

p^PITŐKÖZPONT LONDONBAN. Az angol fővá-
ros egyik legélénkebb utcájában, a New Bond 

Streeten érdekes házat adtak át a rendeltetésének. 
Az új házban minden érdeklődő, aki lakása számára 
vagy építkezése részére keres valami célszerű meg-
oldást, megtalálja az őt érdeklő berendezési tár-
gyakat. Fűtőtestek, világítási szükségletek, fürdő-
szoba-installációk, bútor, fák, függönyök, minden 
a modern lakásszempontokból összeszedve. Nem-
csak könyvállványok a legjobb új termékekkel, 
hanem avatott építészeti szakértők is ott vannak 
a tanácskérők rendelkezésére. Azoknak pedig, akik 
az angol építés mai fejlődése iránt érdeklődnek, 
kitűnő adattára lesz ez a jól felszerelt intézet. 

AMILANÓI T R I E N N A L E - K I Á L L Í T Á S . AZ 
1933. év nyarán nagyarányú nemzetközi 

építészeti és iparművészeti kiállítás színtere lesz 
Milano. Hatalmas méretű területen emelkedik 
a vasbetonvázas csarnok, hogy ez év végére el-
készülve, magába fogadja a kiállítási anyagot. 



Nem is annyira egyes műveket, hanem nemzeteket, 
iskolákat s irányokat akarnak bemutatni az ola-
szok, természetesen minden európai kultúrnemzet 
részvételével. A «tipikusan modern művek»-et a 
legismertebb nevek szereplésével óhajtják bemu-
tatni. Az építészeti alkotásokat fényképek, mo-
dellek, rajzok egymásmellé helyezésével, az ipar-
művészetet interieurökben és tárgyakon. A milanói 
triennale, mint neve is mutatja, háromévenként 
rendezendő kiállítások centruma lesz. Ebben a 
minőségében a kevéssé látogatott monzai kiállí-
tásokat fogja pótolni. A milanói székesegyháztól 
pár percnyi távolságra épülő nagy palota s a körü-
lötte levő térség olyan lehetőségeket nyújt a ki-
állítóknak, melyek eddig a beépített s szobákra 
felosztott kiállítási épületekben ismeretlenek vol-
tak. Azonkívül erősen hangsúlyozni akarják a 
milanói szervezők az egésznek kereskedelmi és 
üzleti lehetőségeit is. Mindenesetre elég okunk van 
a készülő nemzetközi kiállítás iránt érdeklődni. 

SZEGÉNY BÉCS. Az annyira elszegényedett s 

oly sokszor megsajnált Bécsben az idei nyáron 
a legjobb építészek egy új lakóház-telepet építettek 
fel. A Werkbund-Siedlungot nagy ünnepélyességgel 
avatták fel s pár hétig a nagyközönség számára is 
nyitva volt. A bemutató utáni negyedik napon már 
32 házat adtak el véglegesen. Az egyes házak mint-
egy 200 négyzetméter területen épültek fel. Vétel-
áruk a nagyság szerint 26—48 ezer shilling volt. 
Ez nem a bécsi jómód mellett bizonyít, hanem 
arról tesz tanúságot, hogy mekkora ott az — ott-
hon kultusza. 

\ NÉMET HÁZTARTÁS NÉGYSZAZ ÉVE. A 
müncheniek f inom történelmi érzéke minden-

ben megnyilatkozik. Az északnémet városok a leg-
modernebb indusztrializmus szemszögéből alkotják 
meg háztartási és lakásberendezési kiállításaikat. 
Münchenben a nyáron nem érték be ennyivel. A mai 
élet keresztmetszete mellett bemutatták azt is, hogy 
milyen volt a bútorok, konyhák, berendezési tárgyak 
funkciója az utolsó négy évszázadban. A pompázó 
renesszánsz és bárok után a polgári élet szemléltetése 
éles profilban mutatta be, hogyan egyszerűsödött 
meg az életigény. Az egyszerűség mellett elegancia 
jellemezte ezeket a szobákat, akár jómódú család, 
akár magányos legényember, vagy hivatalbajáró nő 
lakását alkották. A kiállításnak nagyon becses 
tanulságai voltak a nézőkre s nemcsak a jelen lakás 
kultúrájának, hanem a múltbeli műveltség egy lezárt 
körének is elég teljes képét kapták. 

T t T Ű V É S Z E T ÉS F É N Y K É F K U L T Ü R A . A 
Deutsehe Kunst und Dekoration szeptemberi 

számában Hausenstein Wilhelm, a neves német 
esztétikus figyelemreméltó cikket ír arról a leg-
újabb jelszóról, hogy «a művészet meghal*). Ebben 
többek közt ezt írja : Mindenkinek, akit érdekel, 
elárulják : Oh, m ű v é s z e t . . . te jó Isten, hisz az 
már e lmúlt ; az igazi irány mostantól kezdve — 
a fénykép. így a tömegeket valami babonás lélek-
állapotba ringatják bele : a fotográfia bálvány-
imádásába. Valóban semmit sem lehet a fény-
képezés ellen szólni, mikor a saját, egyébként 

széles területét követi. De jól értsük meg : a 
fényképezés elvégre nem vi lágnézet ! Ez mégis 
csak eszköz arra, hogy a dolgokat megfogjuk, egy 
f inom, meglepő, de mégis csak egy bizonyos arány-
ban érvényesülő eszköz. Ezen az úton haladva 
mégsem vagyunk egyenes úton. Frivol tréfa volna, 
ha a művészetet a fénykép kedvéért kilöknénk. 
Ezt a két dolgot össze sem lehet egymással m é r n i ; 
hiszen az emberi élet két különálló rétegeződéséhez 
tartoznak. Össze nem lehet őket mérni, akárcsak 
a vallásos embert a sportoló emberrel, vagy a 
belső életet élő embert a motorbiciklistával. Ahogy 
ezek nem helyettesíthetik egymást, éppúgy nem 
léphet a művészet helyére a fotográfia. 

| ~*HÉRET. Talán az egész világ elcsodálkozott 
^ azon, mikor az újságokban olvasta, hogy 
Chéret Jules, a modern litográfiái plakát őse, meg-
halt. Mert hiszen a köztudatban már régen úgy volt 
elkönyvelve, mint aki meghalt. Egy gazdag, ötletes, 
artisztikus kornak mestersorban levő tagja volt 
Chéret, aki a Montmartre illusztráló-művészeinek 
köréhez tartozott. A nyolcvanas évek vetették fel-
színre az ő nevét is, mint annyi kiváló társáét, kik 
hasonló témakörben éltek. Steinlein, Willette, 
Lautrec s az egy évvel ezelőtt elhúnyt Forain neve 
már a művészettörténethez tartozik. Chéret, akit 
főleg plakátjai tettek ismertté, lentebb kezdte : a 
tipográfiában. De az az ötlete, hogy a művész 
maga vigye kőre festékjeit s ne bízza azt a litográ-
fus közvetítő kezére, iskolát teremtett. Hozzá még 
Chéret a kilencvenes években annyira divatos japán 
fametszetek színes foltjaival dolgozott, egynéhány 
tüzes színnek nagy síkokban való megjelentetésé-
vel. Plakátjai, melyek egy-egy híres mulató, bál 
vagy könyv sikerével forrtak össze, az egész vilá-
gon mély rezonanciát keltettek. A kőnyomat, ép-
úgy mint a színes sokszorosítás minden egyéb 
neme azóta hol fel-, hol lefelémenő divatszerűség-
gel szerepelt a nyomtatott reklámban. De Chéret 
dicsőségével erős eszmetársulásban maradt s egyik 
iránymutatója lett a modern síkdíszítő elveknek 
más területeken is. 

T TVEGBÜTOROK. Amerikában egy új nagy-
ipar van fej lődőben: az üvegbútorgyártás. 

Sikerült ugyanis teljességgel törhetetlen üvegeket 
előállítani s ezek a bútor anyagául nagyon alkal-
masak. A legfontosabb azonban az, hogy ez az új 
anyag nagyon olcsó. Folyékony állapotban ezt az 
üveget olyan színűre festik, amilyenre akarják. Az 
új gyártás egyelőre inkább csak könyvszekrények 
és tálalók készítésére szorítkozik. N. P. 

"ClOLYÓIRATOK ÖSSZEOLVADÁSA. Az ipar-
művészet krónikájának veszteséglistája úgy 

látszik hónapról-hónapra kénytelen beszámolni a 
gazdasági világválság új hősi halottairól. Ezúttal egy 
régi, kitűnő folyóiratról szól az ének. Az Alexander 
Koch szerkesztésében harmincöt év óta msgjelenő 
„Deutsche Kunst und Dekoration" egybeolvadt a 
„Die Kunst" című folyóirattal. Ez az egybeolvadás 
annyit jelent, hogy a Koch-féle folyóiratnak a neve 
és borítékja megmarad ugyan, de a lap belseje, tar-
talma, sőt — úgy látszik — a gazdája is teljesen a 
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müncheni cégé. A most megjelent füzet már e kettős-
ség jegyét viseli a — homlokán. Aki azonban a kü-
lönben tartalmas számot átlapozza, nyomban látja, 
hogy itt inkább pénzügyi tranzakcióról lehetett szó, 
semmint szellemi összeolvadásról. Koch Sándor 
lapunknak, iparmüvészetünknek régtől fogva ked-
ves, figyelmes barátja. Talán magas életkora is be-
folyással volt döntő elhatározására. Másik két folyó-
irata azonban : az „Innendekoration", valamint a 
„Stickereien und Spitzen" megfiatalodott külsővel, 
értékes tartalommal továbbra is a darmstadti kiadó-
vállalat birtokában marad. 

\ GUMISZŐNYEG. A 120—150 Celsius-fokon 
kénnel összekevert kaucsuk olyan v u l k a -

nizált» anyagot termel, melynek ellenállása, víz-
hatlansága, tisztíthatósága egyenesen bámulatra-
méltó. Ez az anyaga az újabban annyira felkapott 
«gumiszőnyegeknek». Puhasága, amellett pedig 
rugalmassága és ellenállása a legmesszebbmenően 
alkalmassá teszi bizonyos célú alkalmazásokra, 
így elsősorban olyan helyeken, melyek igen nagy 
«strapának» vannak kitéve. Iskolák, lépcsőházak, 
várótermek, éttermek, újabban vasúti kocsik pado-
zatbefödésére már csak a higiénikus kezelés miatt 
is nagyon alkalmas. A párizsiak a nagy boulevardon 
egy mozi elé több hónapra kitették s naponta száz-
ezrek tolongtak rajta, de olyan maradt, mintha új 
volna. Azóta már a Quai de Rápée kocsiútját is 
beburkolták vele s ott is kitűnően bevált. 

TUCE. Ez az egyszerű, kellemesen hangzó név 
egy francia lámpatervező neve. Ő csinálja 

ma a legegyszerűbb s legjobb asztali lámpákat. 
Az ő példáit látva, elámul az ember : milyen nagy 
dolog egy könnyű, kerek, zömök kis lámpa. Luce 
valósággal kísérleteket folytat az ő krómozott 
nikkelből s homályos üvegből konstruált lámpáival 
és csak azokat indítja útnak a kereskedelembe, 
melyek minden tekintetben jók. Minden tekintetben. 
Ezt úgy kell érteni, hogy a lámpa alakja, egyen-
súlya, mozgathatósága elsősorban. Világító-kész-
sége, zavartalan fénybősége ugyancsak fontos. 
De még hány egyéb feltétele van egy jó asztali 
lámpának ! Luce szerint: az íráshoz való lámpán 
egészen más síkok közé van foglalva az égő, mint 
az, melynél olvasunk, vagy éppen muzsikálunk, más 
a beszélgetéshez s más a kézimunkához. Amellett 
persze a lámpáknak esztétikai vágyainkat is ki kell 
elégíteniök. Van is annyiféle lámpatest az ő kész-
leteiben, hogy a japán lampion formától a mérges 
gomba alakig minden igénynek eleget tud tenni. 
Luce lámpái mindenfelé szerepelnek. N. P. 

\ Z ÉPÍTÉSZ HÁZA. Mendelsohn Erich a németek 
háborúutáni építkezésének egyik legkülönckö-

dőbb egyénisége volt. Híres Einstein-tornya teljesen 
magánviseli egy szertelen külsőségeket hajszoló kor-
szak pátoszát. De néhány gyár- és lakóházépítés, 
még inkább az északamerikai utazás tanulságai 
Mendelsohnt is kijózanították. Bizzar formák 
helyett megtanult tömör, logikus egyszerűséggel 

gondolkozni. S most, hogy új házának minden 
részletét „Neues Haus — Neue Welt" című 
könyvében a világ elé tárta, látni, hogy az új formák 
közt is az örökkétartó építőelveket igyekszik meg-
valósítani. Finom térhatások, fény- és levcgő-volu-
menek ünnepélyessé teszik szobáit, anélkül hogy 
azok reprezentálni akarnának. Különösen szerencsés 
a háznak elhelyezése egy meredeken álló síkon, ami-
vel együtt járt az adott természetes elemek, fák, víz-
part s grunewaldi táj felhasználása az építőhatás 
fokozására. A régi szenvedélyességnek tökéletes 
ellentéte épült így f e l : nyugodt, vízszintes vonalai-
val egészen lenyűgöző nyugalmú lakóház. 

X T I R E K MINDENFELŐL. P á r i z s b a n a háború 
óta teljesen szünetelő egyházi építést Verdier 

kardinális felhívására újból elhatározták a katho-
likus egyházközségek. Hatvan építkezés van tervbe-
véve, részben új, részben már meglévő templomok 
fejlesztésére. — N é m e t o r s z á g 96 nagy- és 
középvárosában 1931-ben összesen 120 ezer lakást 
építettek. Az előző évhez képest 26 százalékos 
visszaesés ez. Az utolsó tizenkét évben az ötvenezer 
lakosúnál nagyobb városokban kerekszámban 1*1 
millió lakást épített Németország. — M ü n c h e n -
b e n nemrég érdekes kutat állítottak fel. Ez Hilde-
brand Adolfnak, a nagy német szobrásznak 1897— 
1903 közt készített «Rajna apót» ábrázoló kútja. 
A háború végéig Strassburg egyik terén állott s 
onnan került nemrég csere folytán a bajor fővá-
rosba. Vidám főalakjával s a jó rajnai borokat 
jelképező mellékfiguráival kitűnően illeszkedik bele 
a Kalkinsel környezetébe. — M o s z k v á b a n egy 
nagyobb építésztársaság, mely túlnyomóan francia 
résztvevőkből állt, többhetes tanulmányutazást tett 
s ezalatt a szovjet alatt konstruált épületeket láto-
gatta meg. — K ö l n b e n a nemrég elhúnyt 
Thorn-Prikker üvegképeiből az ottani iparművészeti 
múzeum nagyarányú kiállítást rendezett. A templo-
mok számára készült tervek mellett a művész ifjú-
korából származó olajfestményeket is bemutatták. 
H a m b u r g b a n „A haladás háza" néven egy nagy 
kiállító-csarnokot létesítettek, melyben állandó áru-
mintabemutatás, technikai újdonságok, találmányok 
kiállítása látható. Főleg exportcélokat szolgál. 
M o s z k v á b a n a szépművészetek múzeumában 
a világ építéstörténetének demonstrálására külön 
osztályt létesítettek, amely az ókori keleti népektől 
mostanáig minden „osztálytörekvés" építészeti al-
kotásait be fogja mutatni. T o k i ó b a n német 
építészek terveiből s fényképekből kiállítást mu-
tattak be, mely rendkívül látogatott volt. Az ottani 
német kultúrintézet s a berlini japán követség 
rendezte. L o n d o n b a n előkelő körökben új 
divat kapott lábra. Az elegáns hölgy fogadásain 
ugyanolyan színű és mintájú toalettet vesz fel, mint 
amilyen szín a szobájában uralkodik. M ü n c h e n -
b e n építészeti kiállítás volt, mely „Az egész világ-
ról való sportépületek" összefoglaló képét adta. 
A baseli iparmúzeum által összegyűjtött anyag a 
sportszerű épületek minden fajtáját, még a gyer-
meküdülő-házakat is felölelte. 
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