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MUNKABEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS AZ ORSZ. 

MAGY. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁ-
BAN. Az Iparművészeti Iskola ez év júniusában 
ismét megrendezte szokásos évvégi munkabemu-
tató kiállítását. Nem a nagyközönségnek szánt 
nyilvános parádés kiállítást, hanem a műértők, 
műbarátok, szakeinöerek és szülők részére felsora-
koztatása egy hosszú és munkás év változatos ter-
mésének. Külön érdekességük e munkabemutatók-
nak, hogy minden darab ott kerül kiállításra, abban 
a szakosztályban és műhelyben, ahol készült. A lá-
togató előtt megelevenedik a tervezgetés, alakít-
gatás, mintázás és végső kivitelezés egész miliője. 
Ott állanak a befejezésre váró vagy félig kész if jú 
kísérletek épp úgy, mint a cizellált, végső simítá-
sokon és korrekción már átesett, kész műtárgyak. 

Az ily munkabemutatóknak különös zamatot ad, 
hogy az alkotás még nem tépődött el szerzőjétől, 
műhelyétől, születési helyétől s így az originalitás 
kérdése itt sohasem kétséges, összehasonlítás és ta-
nulságok levonása szempontjából pedig mérhetetlen 
a haszon, amely ily kiállításból származik tanít-
ványra, tanárra, műértőre és szülőkre egyaránt. 

Az Iparművészeti Iskola idei munkabemutatója 
is a legőszintébb és legleplezetlenebb vallomás, 
aminek képét illusztrációkban adni lehetetlen. Csak 
szemelvények beszélhetnek róla. A bemutatott 
anyag fele ezúttal is az általános művészi kiképzés 
menetét mutat ta be a tradíciók folyamán kiforrott 
és lerögzített módszertani feldolgozásban. I t t külö-
nösen szembetűnő az a szinte varázslatos átala-
kulás, amely az elsőéves növendékeken tapasztal-
ható, akik — még a legjelesebbek i§ — minimális 
rajzbeli tudással kerülnek ki a középiskolákból; 
vagy oly merev formalizmusban töltötték el sza-
badkézi rajzi tanulmányaikat, amely egyéniségüket 
nem engedte kisarjadozni. Az arányok, vonalak és 
színek tudatára, a természet szemléletére és meg-
látására itt az Iparművészeti Iskolában ébred tulaj-
donképen az ifjú ! A Iéleknyitogató pedagógiai 
művészettel párhuzamban halad a s z a k m ű -
h e l y i s m e r e t é n e k alapos elsajátítása. A má-
sodik év a rugalmasabb, szárnyalóbb kísérletezések 
ideje. A harmadik teljes elmélyülés, hogy a negyedik 
év lezártával mindenki oly tudás és ismeret birto-
kába jusson, amely magábanvévo tökéletes és le-
zárt egész, mert hiszen itt végbizonyítványt: az 
életre szóló s az önálló érvényesülésre jogosító ok-
mányt ad az iskola arra érdemes tanítványainak 
kezébe. 

A 2 éves művészképző a fejlettebb, érettebb mű-
vészi karakter kialakítását célozza és munkálja. 
Az idei munkabemutató ebből a szempontból na-
gyon tanulságos megfigyelésekre nyújtott alkalmat. 
Az alsóbb évfolyamok műhelyrajzai s kivitelezett 
műhelymunkái után itt nyílott lehetőség a teljesen 
önálló művészi megnyilatkozásokra. 

Amikor az Iparművészeti Iskola az elméleti és 
gyakorlati tudásnak, művészi ízlésnek, merész aka-
ratnak és nemes ambíciónak ily kincseivel bocsátja 
ki az életbe az ú j iparmüvésznemzedéket: akkor 
méltán állapíthatjuk meg, hogy ma is fontos mű-

vészeti és nemzetgazdasági kultúrmissziót teljesít s 
befolyása a magyar iparművészet mai szintjére 
kétségtelen. 

Az Iparművészeti Iskola legutolsó négy évének 
munkásságát gazdagon illusztrált évkönyvben mu-
ta t ja be. Az évkönyv, amely bibliofil szempontból 
is eseménye az iparművészetnek, a közeli napokban 
jelent meg s méltatására a Magyar Iparművészet 
legközelebbi száma fog visszatérni. Dr. K. J , 

A LEGRÉGIBB IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. 
A francia kormány tudvalevőleg mindent el-

követ, hogy a három év múlva Párizsban rende-
zendő kiállítás világraszóló vonzerőt gyakoroljon. 
Labbé, a kiállítás kormánybiztosa hatalmas tanács-
adótestületet szervezett maga köré s a francia 
luxusipar teljes részvételére számít. Francia lapok 
ez alkalomból felúj í t ják a legrégibb párizsi ipar-
művészeti kiállítás emlékét. Ezt 1798-ban rendez-
ték, a köztársaság hatodik évében. Ekkor szerepelt 
elsőízben a sévresi porcellángyár az ő termékeivel 
és Didót, a híres könyvnyomtató is itt aratott 
sikereket. Ez a kiállítás pontosan tizenhárom 
napig tartott. 

TOLŐAJTÖK. Az újabb lakásépítésben igen erős 
szerepe van a tolóajtók különféle válfajának. 

Üveges ajtók, fémajtók, sinenjáró, falbasüllyedő, 
egyszóval mindenféle technikai kényelemmel el-
tűnő ajtószerkezetek. A mai lakásberendezés 
ugyanis a szobák kombinálását kedvel i : az egyből 
kettőt, a kettőből egyet csinálni pillanatok alatt. 
Erre a célra az egymásbanyíló szobák közt legalkal-
masabb a tolóajtós rendszer. Valamikor a para-
vánoknak volt ilyesféle térfelosztó szerepük. De 
mivel a paraván kiöregedett s technikailag nehéz-
kesnek bizonyult, most olyan tolóajtókat eszeltek 
ki, amelyek igen közeli rokonai a régi spanyol-
falnak. Ezek a tolóajtók harmonikaszerűek és síne-
ken szaladnak. Kezelésük tehát olyan könnyű, mint 
a csigákon szaladó függönyöké, de mégis tökélete-
sen el tudnak választani két szobát. Egy német-
országi gyár már be is rendezkedett ilyen harmonika-
szerkezetű tolóajtók készítésére. 

U" VÉGSZÓBA. Többször utaltunk már rá e folyó-
irat hasábjain, hogy milyen hatalmasan hódít 

teret az üveg mint építő- és mint bútoranyag. Szinte 
hajlandók volnánk a jövő népszerű architektonikus 
anyagának tekinteni. A belső berendezéseknél főleg 
a szilárdsága és a tisztántartás könnyűsége teszi 
ajánlatossá. A Stúdió évkönyvében Oliver Hill lon-
doni építész mutat ja be egy merő üvegből készütt 
szobáját. A bútorok, heverő, asztalok mind csiszolt 
üvegből készültek, a padozat üvegkockákból. A fala-
kat vastag üvegek és tükrök borítják s ezek egy 
részében gyémánttal köszörült virágok és figurák 
ékeskednek. A szoba kétségkívül elegáns hatású s 
főleg luxusszobának alkalmas. 

ÍRÓASZTALI KÉSZLETEK. Nemcsak kirakatok-
ban, de áruházakban is Európa-szerte a régi, 

megszokott íróasztali garnitúrákkal találkozunk. 
Bronztálon tintatartó, hozzávaló nehezékek, itatós 
stb. Az ó-világ hagyományaival о ponton is jóideje 
szakított már Amerika. Ott olyan íróasztali kész-
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letek vannak, melyekben a tintatartó helyett töltő-
toll-tartó van, a díszes járulékok helyett pedig jó 
ernyőslámpa hosszú nyakkal, hasonlatos a mi 
karmestereink pulpitusainak lámpájához. Termé-
szetesen mindezeket íőleg üvegből s chromozott 
fémből készítik, a hozzájuk tartozó itatósblokk 
tartójával és a csengőgombbal egyező módon. 

CSODAGYEREKEK. Egy angol lady, aki London-
ban a Westminster-negyedben lakik, össze-

szedte Bécsben a legszebb gyermekrajzokat, hogy a 
nemzetközi gyermeksegítő-alap javára kiállítsa 
őket. Ez a kiállítás London egyik szenzációja volt 
az idei év májusában. Műértők, kritikusok csak 
úgy áradoznak a dicsérettől, mely mind Cizek pro-
fesszor felé száll, a bécsi rajztehetségok minta-
tanítója felé. Valóban megható, amit a bécsi ipar-
művészeti iskola e kitűnő tanára az ő külön gyer-
mektanfolyamaival művel. Immár három évtizede 
gyűjti össze Bécs különböző iskoláiból a délutáni 
tanfolyamra a legtehetségesebb rajzos fiúkat, leá-
nyokat, hogy már 8 éves koruktól fogva szabadon, 
naiv egyszerűséggel mondják el élményeiket. Időn-
ként azután egy-egy kiállításra valót kivisznek e 
rajzokból külföldre s ott ú j meg ú j barátokat sze-
reznek a kis osztrák gyermekeknek és közvetve az 
egész Ausztriának. 

A Z ÍZLÉSTELENSÉGEK MÚZEUMA. Tudva-
lcvőleg Stuttgartban van ez a híres iparmú-

zeum, mely pár száz évre visszamenőleg egyesíti 
magában az ízlés igazi eltévelyedéseit. Mikor alapí-
tója, a hírneves Pazaurek Gusztáv múzeumigazgató 
nyugalomba vonult, a múzeum átszervezésével 
kapcsolatban erre a részre is rákerült a sor. Mint 
most olvassuk, az egész osztályt felfrissítve újra 
megújították. A háborús giccsek és a császár képé-
vel ékesített zsebkendők mellé egész sereg olyan 
bazári tárgy is került, melyek a nemzeti jelvények 
helytelen vagy ízléstelen alkalmazásával érdemelték 
meg a kipellengérezést. A kormány ugyanis kez-
dettől fogva élesen tiltakozott jelvényeinek és poli-
tikai személyiségeknek üzleties, ízléstelen felhasz-
nálása ellen, úgynevezett „díszítő" célokra. 

N. P. 

T^ÉMETORSZÁG A MŰVÉSZEKÉRT. A német 
kormány abban a nagy akciójában, mely 

munkaalkalmak teremtésére törekszik, elérkezett a 
művészet s iparművészet helyzetének megjavításá-
hoz. Ezért a kormány megbízásából Goebbels dr. 
felszólítást intézett az összes közhatóságokhoz és 
államilag támogatott intézményekhez, hogy a jövő-
ben mindennemű építkezési és tatarozási munkála-
toknál fokozottan vegyék igénybe a képző- és 
iparművészek közreműködését is. Egy bizonyos 
megfelelő hányadot kell erre a célra az építési 
költségekbe felvenni. Ez alól csak a tízezer már-
kánál kisebb építkezések mentesülnek. A rendelet 
egyenként sorolja fel a művészeti s iparművészeti 
ágakat, melyek ily szempontból tekintetbe jönnek. 
Külön is hangsúlyozza azonban, hogy a seria- és 
gyáripari jellegű üzemek, valamint a művészeti 
jelleg nélkül való kézműves-munkák, mint falfes-
tés, egyszerű stukkó-munkák stb. nem sorolhatók 
az iparművészeti munkacsoport keretébe. 

OSCAR VON MILLER. A nevét talán kevesen 
ismerik nálunk, de az élete főművét annál 

többen. A most elhúnyt kiváló német technikus 
volt a müncheni Deutsches Museum megteremtője. 
Ez a páratlan gyűjtemény egyszerűen megváltoz-
tat ta a technikai s kultúrtörténeti múzeumok for-
májá t : a müncheni múzeumban minden él, mozog, 
cselekszik. A szó szoros értelmében „megelevene-
dik" ott minden tárgy s akármelyik látogató műkö-
désbe hozhatja a régi gépeket éppúgy, mint az 
exotikus hangszereket, vagy a legmodernebb opti-
kai műszereket. Miller egyik legnagyobb technikusa 
volt Németországnak, akinek vezetése alatt éppoly 
kitűnő gyárüzemek nőttek nagyra, mint amily 
hírnév övezte a legmodernebb múzeumot. Mintegy 
tíz évvel ezelőtt készült el életének ez a főműve, 
melyen még aggkorában is folyton javítgatott. 
Hetvenkilencéves korában halt meg. Dr, N, P . 

A SZÍNÖRÖMÉRT. Lipcsében kiállítást rendeztek 
a színöröm érdekében. A pszichologusok és az 

esztéták egy része már évek óta harcol a túlságosan 
elszürkülő „szanatóriumi" szobák divatja ellen. 
Most azután egy nagy tőkés vállalat is belekapcso-
lódik ebbe a küzdelembe, a világ legnagyobb vegyé-
szeti gyára, az I. G. Farben. A vezetők jól tudták, 
miért kell ezt a háborút a színesség érvényrejutá-
sáért megindítani. A lipcsei kiállításnak valamennyi 
szobájában egy-egy élénkszínű falfestés ütötte meg 
az alaphangot. Az ebédlő kékje, a télikert zöldje, 
az aranyszoba világossárgája, a gyerekszoba söté-
tebb sárgája, mind a megfelelő akkordok szerint 
hangolt bútorszínekkel párosult. A lakószoba 
szürke hangulatához egy barna bevonású heverő 
csatlakozott, a gycrmekszobafalak halk sárga színét 
vörösszínű függönyök és bútorbevonások tették 
teljesebbé. Talán felesleges külön említeni, hogy 
mindezek a szobák a vegyészeti gyár két fontos 
patentjének csináltak propagandát: a napálló 
szövetfestékeknek és a molymentesítő anyaggal 
szőtt textiliáknak. 

FARMŰVÉSZETI FURCSASÁGOK. Egy német 
üveggyár színes bowle-poharakat hoz forga-

lomba. Hogy az egyforma poharakat ivás közben 
össze ne cseréljék, mindegyiken más-inás kis jel 
van : szív, kör, háromszög, lóhere stb. Londonban 
február végén egy nagy kézimunka-kiállítást mu-
tat tak be s azon egy külön osztály volt látható fér-
fiak kézimunkáival. Ebben a csoportban a legna-
gyobb érdeklődést az angol trónörökös sajátkezűleg 
készített petit pointhimzésű abrosza keltette. Nagy 
kezdőbetűk és az uralkodóház koronája jelezték a 
készítő személyét. 

EGER MÚZEUMOT KAP. Érdekes kulturális 
tervet valósít meg Eger városa. Az ínségmun-

kákkal kapcsolatban egy régi polgári iskolát át-
építenek városi múzeum céljaira. A múzeumot, bár 
régészeti anyaga nagyrészt már együtt van s 
tavaszra épülete is elkészül, csak később fogják 
megnyitni. 

ABURG-KAPUT ÁTÉPÍTETTÉK. Bécs városának 
egyik legjellegzetesebb emlékműve az empíre-

stüusú hatalmas Burg-kapu. Nobilenek ez az 
impozáns alkotása tudvalevőleg több mint száz évveli 
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ezelőtt a lipcsei csatában aratott győzelem emlékére 
épült s klasszikus nyugalommal hirdeti Ferenc 
császár korának szellemét. Most ezt a kaput hősök 
emlékévé alakították át. Erre a célra pályázatot 
hirdettek, amelyből Wodraczek Rudolf terve került 
ki győztesen. A kapu nehéz kőpárkányát átépí-
tették emlékcsarnokká, amelyhez lépcsőfeljárók 
vezetnek fel. A csarnok belsejét plasztikai és festett 
emlékművek díszítik. 

ARANYFÉNY. Az elektromos világítás terén való-
ságos forradalmat jelent egy új találmány, 

mely az eddigi áramszolgáltatás egyötödével, illetve 
egyharmadával ér el hasonló fényerősséget. Egy új-
faj ta nátriumgőzlámpa szolgáltatja ezt a fényt, 
melyet színe miatt „aranyfény"-nek neveztek el. 
Az ily módon előálló villanyfényt reklám- és utca-
világítási célokra éppen olyan jól fel lehet hasz-
nálni, mint épületek és műemlékek hatásos sugár 
fénnyel való megvilágítására. 

"pÁRNÁZOTT BtTOROK DIVATJA. Nemcsak 
nálunk, de Németországban is nagy népszerű-

ségnek örvendenek a párnázott ülő- és fekvőbűto-
rok. Az utolsó lipcsei vásárról szóló tudósítások 
egyhangúlag erről számolnak be. De csaknem min-
denütt a lazán odarakott párnákról van szó, melye-
ket az állványról egy-kettőre le lehet venni s könnyű 
kiporolni. A háziasszonyok, akiknek a molykár 
elleni küzdelem sok dolgot ad, ezeket előnyben 
részesítik. Az ülések, a hát- és kartámlák párnáinak 
pontosan össze kell illeszkedniök, akár a széles 
heverőkről, akár karosszékekről van szó. Éppen ez 
a takarításbeli célszerűség indokolja a szalma-
fonású bútorok nagy kedveltségét is. Ágyak, heve-
rők, székek, természetesen ezek is puhává téve, a 
párnák beillesztésével. A fonott bútorok minden 
fa j tá ja ú j ra erősen divatba jött s a kosárfonást 
egyes szálak színezésével nagyon érdekessé lehet 
tenni. Kínai tengeri fűből készült fonások is diva-
tosak, ezeknek az anyagát, mielőtt fonatot készíte-
nek belőlük, zsinorszerűen sodorják. Ha ezt a fona-
dékot nagyon sűrűre készítik, akkor szövetszerüen 
hatnak az ülőbútorok e részei. A lipcsei vásáron 
egyébként azt tapasztalták, hogy a stílus-bútorok 
iránt változatlanul nagy az érdeklődés a társadalom 
minden rétegében. N P 

Т Э А ROMÉTERT A RTO. Mi mindenre nem gon-
dol egy ötletes bútortervező? Egy stuttgarti ipar-

művész finom kaukázusi diófából készült szek-
rénykét akaszt lakásunk falára, amelybe egy 
négyszögletű krómozott fém légsúlymérő van 
beinélyítve, efölött pedig egy üvegfoglalatú hőmérő. 
Az egész nagyon jól hat és kitűnően oldja meg e 
lényeges szerszámok elhelyezésének kérdését. Külö-
nösen pedig azok fognak örülni az újdonságnak, 
akik olcsó, csinos ajándékot keresnek a lakás 
számára. 

TAKÓSZOBÁK AZ ÁRUHÁZBAN. A télen egyik 
nagyáruházunk terített asztalok kiállításával 

csábította helyiségeibe a nagyközönséget. Erre az 
áruházra most a másik utcában levő divatcsarnok 
azzal duplázott rá, hogy ott meg valóságos kis 
szobák közt választhatott és szavazhatott a nagy-

közönség. Kiderült itt is, ott is, hogy a modern lakás 
a legkitűnőbb toborzó-erők közül való s talán 
semmi sem mozgatja meg annyira a fantáziákat, 
mint az elképzelt ú j otthon, A közönség mint 
bíráló és élvező ezerszámra tolongott a szűk emeleti 
folyosókon, ahol a fehér-, színes- és fényezett 
bútorok tömege, hálók, ebédlők, előszobák, fémcső-
bútorok s konyhaberendezések tarka, de szűk sorai 
kínálkoztak a szemlélőknek. A revünek hálás 
publikuma persze izgatottan szavazott, a kritikus 
azonban csak fenntartással tudott volna itt bútor-
szépségkirálynőt választani, bár el kell ismerni, 
hogy a rendezés ötletes és racionális volt. Ami leg-
inkább feltűnt, az az volt, hogy az 1500 pengős 
kombinált szobák és a 2300 pengős ebédlők egy-
általában nem nevezhetők a mai világban olcsó-
ságoknak s így azoknak, akik olcsó berendezke-
désre vágyódnak, mégis csak — iparművészeti ter-
vezőkhöz kell majd fordulniok és nem áruházhoz. 

P 'LHALASZTOTT KIÁLLÍTÁS. Többször meg-
emlékeztünk róla, hogy az 1925-ben rendezett 

iparművészeti kiállítás folytatása gyanánt 1937-re 
nagyszabású bemutatót terveztek a franciák Pá-
rizsban. Számtalan terv is készült már a kiállításra, 
köztük egy autóval bejárható óriástorony modellje 
is. Most azután az egész kiállítás tervét későbbi 
időpontra halasztották. Ennek oka állítólag a 
gazdasági nehézségekben rejlik. A francia művészi 
és ipari körökben az elhalasztás bejelentése nagy 
lehangoltságot keltett. 

Д FRANCIA LUXUSIPAR HANYATLÁSA. Aki 
a francia napilapokat olvassa, annak nem 

kerülheti el a figyelmét mostanában, mennyi 
panaszos cikk hangoztat ja a luxusiparok hanyat-
lását s gazdasági válságát. A porcellán, a szőnyegek, 
az üveg stb. stb. nagy üzemeinek vezetői sorra meg-
szólalnak és elmondják, hogy mily siralmas álla-
potban vannak ezek az iparágak, hiszen egyiknek-
másiknak exportja a békebeli számnak hatvan-
hetven százalékára (!) csökkent. Az okot csaknem 
egyértelmüleg abban lát ják, hogy nagy a túltermelés, 
nem elég jók a termékek, sok a konkurrens kül-
földi iparüzem és fájdalom Amerika, mely azelőtt a 
legjobb fogyasztó volt ily luxuscikkek számára, 
nagyon keveset vesz fel a műipar termékeiből. 
A bajok orvoslásául azonban sajátos módon nem 
a politikai s gazdasági viszályok kiküszöbölését 
jelölik meg, hanem mindenféle szakmabeli, isko-
lázási és szociális kívánságokkal vélik megoldható-
nak a válságot. 

/ " ^ Y ARM ATI STÍLUSBAN. Minden imperialista 
országban megvan az a törekvés, hogy az 

általa meghódított gyarmatokon ú j épületeit lehe-
tőleg koloniális stílusban építtesse. Sajnos, az 
elmúlt évszázadok alatt ez a törekvés inkább 
szomorú giccs-művészetet eredményezett, semmint 
eredeti ötleteket. A keleti, a bazári és kiállítási 
stílus összeolvadásából születtek meg azok a 
kormányzósági és középületek, melyektől épen 
olyan ellenszenvvel fordultak el a gyarmatlakók, 
mint a jóízlésű európaiak. Talán a modern olasz 
építészeknek sikerült elsőkül megtörni ezt a rossz 
hagyományt és a Földközi-tenger nagyobb gyarmati 
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területein, Tripolisban, Cirenaicaban egyszerű és 
érdekes városképekbe helyezett nyugodt architektú-
rával kidomborítani a helyi jelleget. A modern olasz 
építészek ezeken a helyeken símafelületű, dísz-
telen, házakat építenek. De a nagy áttörések, a 
szellős loggiák és félköríves befejezések eléggé 
hangsúlyozzák a tropikus vidékek verőfényes építő-
kultúráját . Nem az Alhambra-díszletek inspirálják 
tehát az építőművészek elgondolását. Az éghajlat, 
az életkörülmény és a mediterrain növényzethez 
való alkalmazkodás vált ja ki az építőformák sajátos 
zamatát, mely belsőleg így a koloniális lelkülettel 
mutat összefüggést. 

LÁMPÁK GOMB NÉLKÜL. Tudvalevő, hogy 
* a sötét szobában, folyosón mennyi ideig kell 

néha tapogatózni, míg a villanylámpa gombját 
megtaláljuk, melytől végre felcsattan a világosság. 
Egy német gyár most olyan asztalra, éjjeli szek-
rényre való lámpákat állít elő, amelyeknél az ember 
csak egyszerűen megérinti a lámpa sima talap-
zatát s már ettől is felgyullad a lámpa. Ez is Kolum-
bus tojása volt. 

LARISCH RUDOLF. Egy szerény, csöndes, de 
' páratlanul finomtollú grafikus tűnt el a bécsi 

művészeti életből Larisch halálával. Az írásnak, 
a betűnek fanatikus szerelmese. A betű ornamen-
tális szépségét ezerfélekép tudta kifejezésre juttatni 
a lúdtolltól a textilszerszámokig. De abban mindig 
volt valami bibliai egyszerűség, ahogy ő a betűket 
a síkra odalehelte. Nem is igen kalandozott el más-
felé, megmaradt az írás áhítatos papjának, aki 
harminc éven át nemzedékeket nevelt fel a bécsi 
iparművészeti iskolában erre a misszióra. Tanításai 
növendékein át úgyszólván az egész világra szerte-
ágaztak. 

AMODERN VÁROSESZTÉTIKA. Erről a kér-
désről írt érdekes, könnyed és mégis tartalmas 

elmefuttatást André Maurois a francia művészeti 
folyóiratba, az „Art Vivant"-ba. Az író tudva-
levőleg igen érdekes könyvet írt nemrég Ameri-
káról. Mégsem rajong az amerikai nagyvárosok 
fejlődésének irányvonaláért: a függőleges város-
építésért. Elismeri, hogy már odaát is megszűnt 
a szecessziós felhőkarcolók stílusa és az újabb 
épületek már határozottan klasszikus „asszír temp-
lomi" tömegek esztétikai egyszerűségével jelennek 
meg. De a sok emelet, az őrizet nélkül hagyott 
gyerekek élete a szobákban, ezenkívül a szűk utcák 
közlekedési nehézségei nem kedveznek a vertikális 
fejlődésnek. Nem hiszi Maurois azt sem, hogy a 
Le Corbusier-féle francia városépítési elgondolásoké 
lenne a jövő. 6 , tudniillik, a legnépesebb városrészt 
le akarja rombolni és a sok ezer apró ház helyett 
nyolc óriási felhőkarcolót építene, amelyeket igen 
nagy távolságra csupa zöld park venne körül. Itt is 
az a baj, hogy a felhőkarcoló nem oldja meg a jövő 
lebegő kérdéseit. Az egészséges városépítést Maurois 
a londoni programmban lát ja. A vízszintes, extenzív 
fejlődés, a kis házcsoportok, a csöndes városnegye-
dek, jó levegőjű lakástelepek, gyors és biztos köz-
lekedéssel a városcentrumok felé : ez a mai fáradt, 
ideges ember számára a legalkalmasabb nagyvárosi 
építészet. N. 

SZÍNHÁZÁTALAKÍTÁSOK. Olaszországnak ma 
egyik legnépszerűbb építésze a magyar szárma^ 

zású Faludi Jenő, akinek építészeti tevékenységét a 
Magyar Iparművészet már sok jellemző felvételen 
mutat ta be. A „Rassegna di Architectura" című 
előkelő olasz építészeti folyóirat most Faludi két ú j 
színházátalakítási munkájáról közöl mutatványokat. 
Ezek egyike a milanói Teatro Excelsior, amelynek 
kivált a kupolamegoldása és az ú j bejáratának 
létesítése váltotta ki az építészek csodálatát. Még 
nagyobb szabású feladat volt az ugyancsak milanói 
Teatro Lirico tökéletes modernizálása. A már antik-
nak nevezhető zenés színházat prózai és filmszínházi 
célokra is alkalmassá kellett tenni. A színház 
befogadóképességét növelni kellett, a színpadot 
kiszélesíteni, a látási viszonyokat megjavítani és a 
közlekedést a színházon belül és kívül célszerűbbé 
tenni. Faludi valóságos új, színben, fényben, de 
főleg méreteiben meglepő színházat varázsolt a 
régi helyére. 

OTTHONTEREMTÖK. Nemcsak a történelem, ha-
nem úgy látszik a művészeti mozgalmak his-

tór iája is megismétli néha önmagát. Németország-
ban a fiatal iparművészek s iparosok szükségét 
érzik annak, hogy a kézműves-munka jegyében 
szorosabb szövetséget kössenek s a mühelyi munka 
becsületét újra feltámasszák. Az egyesülésnek ezt 
a jóhangzású nevet adták : „Die Heimgestalter." 
Mint a felhívásban mondják, a lélektelen gép 
helyett a kézműves-munka érdekében szállnak 
síkra. A német erdők fáiból akarnak bútort csi-
nálni és a régi mesterek szellemében akarják a 
bútorokat újjáformálni. Azok a termékek, melyek 
az ú j műhelyi törekvésből származnak becsületes, 
jól átgondolt tervezések eredményei. A mozgalom 
szinte csaknem ugyanazzal a célkitűzéssel indul 
ú t jára , mint harminc évvel ezelőtt a Werkstätte-
mozgalom. Akkor is a jó anyagok, a hazai kéz-
műves-tradíciók feltámasztása és a művészet s 
ipar együttmunkálkodása volt a lendítő-erő, amely 
annyi frisseséget hozott a lakások berendezésébe és 
általában az iparművészeibe. Harminc év alatt 
azonban a kézműves-eszmények elhalványodtak. 
Nagy üzemek és mammut-vállalatok lettek a mű-
helyekből s megfakult a tervezők színes képzelete. 
Most az „otthonteremtés" fiataljai akarják újra-
kezdeni . . . 

AUSZTRIA VELENCÉBEN, az idei velencei nem-
zetközi kiállításon egy ú j pavillon keltette fel 

az érdeklődést : Ausztriáé. Eddig többnyire a biro-
dalmi németek pavillonjában állították ki az 
osztrák festők és szobrászok munkáit . Most egy 
nem nagy, de roppant megnyerő épület készült erre 
a célra. Hoffmann Joseph az ő ismert muzikális 
egyszerűségével, nyugodt ritmusérzékével tervezte 
meg az épületet. A terraszon a falfelületet véges 
végig vízszintes barázdák ritmusa díszíti s ez az 
egyedüli dísze a nagy tömbökből készült földszintes 
épületnek. Újszerűsége abban van, hogy az üveg-
tető helyett itt a rendes lapostető alatt körülfutó 
üvegfal van, mely a rendes falak folytatása. Ez az 
újí tás jobb látási viszonyokat tesz lehetővé. Hatal-
mas üvegajtók választják el a kiállító termeket 
egymástól. 
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ASZTALOSISKOLA. Az Innendekoration angusz-
tusi füzete képben és szövegben ismerteti a 

müncheni asztalosipari szakiskolát, mely a német 
munkaiskolák megteremtőjének, Kerschensteiner-
nek a nevét hordja címében. Az iskola ma is mél-
tóan szolgálja a nagy német pedagógus negyed-
század előtti törekvéseit. A tanoncokat játszva 
vezeti be a faipari munkák valamennyi fa j tá jába s 
megérezteti velük a munka etikai örömeit is. A se-
gédeket s mestereket továbbképző tanfolyamok 
pedig alkalmat adnak a sokoldalúságra, ami in-
dusztriális korszakukban már a műhelyekben alig 
lehetséges. Az itt készült bútordarabok egészséges 
realitásérzékkel vannak összeválogatva: ruhás-
szekrény, szekreter, konyhaszekrény, díszítés és 
cifrálkodásnélkülí egyszerű darabok. A kézműves-
munka becsületes szelleme s nem holmi raffinált 
„műipar" szólal meg bennük. 

HÍREK MINDENFELŐL. L o n d o n b a n a ta-
vasszal az osztrák iparművészek munkáiból 

nagysikerű kiállítás volt, melyet Hoffmann pro-
fesszor rendezett. — B é c s b e n júniusban mu-
tatták be a modern francia építészet legjobb alko-
tásait képeken és kis modelleken. — N é m e t -
o r s z á g b a n a nagyobb városok építészetének 
tanulmányozására argentiniai fiatal építészek na-
gyobb csoportja utazott végig, akiket diákok s 
fiatal építészek kalauzoltak az egyes városokban. 
— H a l l é b a n az ottani iparművészeti iskola 
kiállításon mutat ta be azokat a bronz- és ezüst-
munkákat , melyeket sportdíjakul szántak a német 
atlétikai versenyekre s főleg a két év múlva Berlin-
ben tartandó olimpiai játékokra. — T e l g t e 
westfáliai városkában, melyet évente 100.000 za-
rándok látogat, zarándokmúzeumot létesítenek régi 
és ú j keresztény népművészeti tárgyak bemutatá-
sára. — L o n d o n b a n a fokozódó régiségvásár-
lás kiaknázására antikvitásokból kiállítást rendez-
nek. Minden eladó tárgyat be lehet küldeni, amely 
legalább százéves. Egy szakértő zsűri bírálja meg 
a kiállítási anyagot. 

• K I Á L L Í T Á S O K * 
P » G Y MINTASZERŰ KIÁLLÍTÁS. így lehetne 

nevezni a most lezajlott Mezőgazdasági ki-
állítást, mely nemcsak ez évnek, de visszamenőleg 
sok-sok esztendőnek legsikerültebb nagyarányú 
népies kiállítása volt. Az Iparcsarnoknak mére-
teit, szerkezeti formáit rendkívül ügyesen hidalta 
át az építők keze, akik a rögtönzött falakkal, 
polcokkal, gyepágyakkal, virágokkal, árusítóbó-
dékkal itt valóban példaadót nyújtottak. A ter-
vezők és kivitelezők a nyugateurópai ízléses esz-
közöket a magyar föld sajátos ízeivel, illatával 
fűszerezték. Az oktató részen végigvonuló áruk, 
termények pompás ritmusa, a csomagolások ne-
mes egyszerűsége, az ábrázolások, grafikonok 
meglepő könnyedsége, egyszóval a feltálalások 
módjának vágykeltő ereje nem is maradt hatás 
nélkül a közönségre. A faluról, vidékről felutazott 
gazdák tízezrei tanulták itt meg nagyszerű termé-
nyeink fejlesztésének módjait és azok szállításának, 

összeállításának és felszolgálásának fogásait is. 
Ismételjük : a még egy-két évvel ezelőtt kezdetle-
ges kiállításból hatalmas méretű nemzeti demonstrá-
ció lett, a legszebb és legrokonszenvesebb, amit egy 
munkahét tanulságai közt mutogatni lehet. Ezt 
megállapítva, ki kell emelni a kiállítás legfőbb té-
nyezőinek, K á l l a y M i k l ó s földmívelési minisz-
ternek, B a r c z a E r n ő államtitkárnak és K r ú d y 
Ferenc országgyűlési képviselőnek a szerepét, kik az 
egész kiállítás szervezésével és irányításával hosszú 
Időkre adtak útmutatást a magyar kiállítások rende-
zésére. Előkelő hely jutot t a virágos, színes látvá-
nyosságban a magyar háziiparnak ls. Az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat pompás árusító helye 
maga ís ügycsen simult hozzá a finoman lebonyolított 
népművészeti hangulathoz. Urbányi Vilmos köny-
nyed kézzel, elegáns vonalvezetéssel építette fel 
ezt a szellős, színes bódét. Az idegenek alig győzték 
nézni s vásárolni a legjavából való népies textíliá-
kat, úri hímzéseket és háziipari termékeket. Nagy 
erkölcsi elégtétel rejlik a mi derék háziiparosainkra 
a kitüntetések gazdag voltában is, melyek közül a 
bírálóbizottság a következőket jutalmazta : E r-
d ő d y n é H o l l ó V a l é r i á t aranyéremmel, 
S z a l m á s y S á n d o r t ezüstéremmel, P 1 а с s к ó 
B o r i s k á t bronzéremmel, D i e t r i c h A d o l f -
n é t nagy oklevéllel, M á r t o n I l o n á t ok-
levéllel, K a l m á r n é T u z s o n E r z s é b e -
t e t nagy oklevéllel, V a r s á n y i E m i i n é t 
oklevéllel, A c h t z e h n e r J ó z s e f 11 é t ok-
levéllel, és K u b i c s e k R ó z s i t oklevéllel, 
S o p r o n i H á z i i p a r — C a e s a r E m m á t 
rábaközi hímzésekért oklevéllel. E n d r ő M a r -
g i t o t háziipari kerámiákért, M a n s z - 1 szőtte-
sekért oklevéllel. 

О" S Z I LAKBERENDEZÉSI VÁSÁR. A lakás-
berendező iparosoknak legjobb időszaka az ősz. 

Nyaralás után, lakásrenoválás előtt fokozódó figye-
lem fordul az otthon ú j szükségletei felé. E kedvező 
időpontban vonultatja fel a bútorszakma ú j és 
kevésbbé ú j termékeit a már állandósult „Őszi 
vásár"-on. Volt idő, mikor ezeket a felvonulásokat 
izgalmak kísérték. Tömegek hullámzottak, zsűri-
tagok ítélkeztek; nagy csaták folytak egy-egy 
koszorúsmesteri címért. A szenvedélyek rég le-
higgadtak. Ez a mostani vásár inkább a kritikai 
csendes szemlélődésére nyújtot t alkalmat. A kisipar 
súlyos válságban van. Nemcsak gazdasági tekin-
tetben. A munka minőségi értéke dolgában is. 
A „bútorcsarnok" divatos, tetszetős, felfúj t imi-
tációkat kíván a kisiparostól. Az olcsó, úgynevezett 
„kommersz-bútor" kényszeríti arra, hogy sorra 
megtagadja ennek a mi régi szép asztalosiparunknak 
kézműves-erényeit. Vásároktól valóban nem lehet 
művészetpedagógiai elveket kívánni. De a tisztán 
üzleti megalapozás lassan elsorvasztja az ambíció-
kat. Egy-két cégtől eltekintve, legjobb bútoriparo-
saink el-elmaradtak. Ezek hiányát nem pótolhatja 
egy kis történelmi utcácska. Két korszak szobáit 
állították ebben szembe egymással a rendezők. 
Egyik sor : a háború előtti polgári lakás alacsonyabb-
rendű típusai, ebédlő-, háló-, társalgószobái. Szem-
ben velük a nem példaszerű „funkcionális" bútor-
darabokkal összezsúfolt modern lakás. Lehangoló, 
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