méretű ilyenje talán a legszebb, ahol miniumpirosa
még az aranyra égetett zománcnak is becsületére
válna s ugyanakkor lehelletfinom kobaltkékjével a
veszélyes kontraszt ellenére is magasszintű összhangot teremt.
Egy kis k ú t j a állt még ott, amelynek medencéjét
sokáig tudtam nézni. Az a szivacsos technikába
puhán beolvasztott ornamentális színesség valósággal lebilincselő, kár, hogy a figurális közepe
kevésbbé alkalmazkodott ehhez.
Gyönyörű úton jár ez a Kovács Margit s keserves
úton vergődik.
6 egyike azoknak a keveseknek, akik iparművészetükben az iparművészet realitása fölé lendültek. Remek alkotásait nem lehet tömegcikké
váltani s ezért a legszebb színes álmokkal szertcszőtt művészi útjának valósága keserves, nehéz út.
Nem a tömegeknek való, amit tesz, ez egy művész,
akinek beszédét csak a kevés kiválasztottak értik
és érthetik.
És mégis, ő boldog ember, mert boldog művész,
aki megy és nem látja m e g az élet zordságát. Yagy
talán egy bámulatosan erős ember, akinek van
bátorsága nem meglátni a z t . . . ?
i f j . R. A.
TDEGENVEZETŐI TANFOLYAM. Az idegenfor•*• galom ügye egyik legfontosabb s legjövedelmezőbb közgazdasági ágazattá lett. Ez szükségessé
tette az idegenvezetés gondos előkészítését is. Az
elmúlt évben 131 idegenvezető kapott képesítést s
ezzel egy olyan karnak az alapjait teremtették meg,
mely évről-évre képzett ú j erőkkel fog bővülni.
Ennek a célnak elérésére a kereskedelmi minisztériumban rendszeres képzőtanfolyam indult meg az
idegenvezetők elméleti és gyakorlati oktatására.
A kéthónapos tanfolyam keretében a művelődés- és
művészettörténet ismereteit is előadják s ezek előadóiként Genthon István, dr. br. K r u c h i n a Károly,
Szablya János és Szviezsényi Zoltán kaptak meghívást.
E K MINDENFELŐL. A m e r i k á b a n nagy
HÍ Rérdeklődéssel
kísérik Le Corbusiernek, a híres
francia építésznek előadásait, melyeket mostanában
tart a városépítésről és a nagyiparról. Negyven
nagy egyetemen fogja ezt a kérdést tárgyalni.
P á r i z s b a n a Musée Galliérában, mely kitűnő
iparművészeti kiállításairól híres, nyugalomba vonult Clouzot Henri igazgató. A jeles művészeti író
helyére a Városépítészeti múzeum eddigi igazgatóját, Rizardelt nevezték ki. P r á g á b a n
most
ünnepelte hetvenötödik születésnapját Mucha Alfonz. akinek plakátjai a szecesszió vonalvezetésében mintegy iránymutatók voltak.
Kivált Sarah Rernhardtról készült plakátjai tetszettek 1 9 0 0 t á j á n . B u k a r e s t b e n az idei nyáron az idegenforgalmi hetekkel kapcsolatban váorstörténeti s modern városrendezési
kiállítás volt, amely a r o m á n főváros
több évszázados fejlődését m u t a t t a be,
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Ifj. Richter Aladár terve.

részben rekonstruált városrészleteken. L o n d o n b a n egy aukción előkerült a reimsi székesegyház
bombázása alkalmával a háborúban eltűnt feszület.
A csontból faragott krucifix a tizennyolcadik századi faragás egyik remekműve. Egyik karja hiányzik. Egy finomlelkű amatőr vásárolta meg s m á r
vissza is ajándékozta a reimsi püspöknek a katedrális céljaira.

• SZAKIRODALOM •
T 3 H O T O G R A P H Y , YEAR ROOK, 1935. (Published
by „Photography", Commopolitan Press Ltd.
London.) Edited by T. Korda.
Milyen gazdagok is vagyunk, hogy csak úgy
szélnek eresztjük a magyar tehetségeket és a
világ minden részén fel-felbukkannak azután, hogy
m u n k á j u k k a l aktivitásuk bizonyságát adják. Ez a
testes, négyszázoldalas kötet közel ezer fényképével
érdekes keresztmetszetét adja a „ m a " fotóművészetének és különösképen jelentőségteljes az a 88 oldal,
mely a rotációspapírt érzékeltető papíron rotációspapírhoz alkalmazandó nagyraszterű klisék reprodukciójában m u t a t j a be a fényképet a hirdetés
szolgálatában. A kötet túlgazdag anyagából igen
nehéz külön-külön neveket kiemelni. Mégis engedve
a kísértésnek, leírom Jean Moral (Paris), HoyningenHuené, Man Ray és a Studio Sun nevét. A magyarok közül különösen Moholy-Nagy és Seidner
emelhető ki.
r.
IN THE USSR. SPECIAL AUTUMN NUMRER
ART
• OF THE STUDIO. 1935. London. Edited by
C. G. Holme.
Építészet, szobrászat, festészet, grafika, színház,
film és iparművészet, ezek a csoportok, melyekben az orosz szovjetek művészetét e kötet bem u t a t j a . A kötetben szereplő szobrászok kitaposott utakon haladnak. Hol van Archipenko
forrongása, ú j kifejezései, folytonos kutatása?
A grafikában Lebedev gyermekkönyv-illusztrációi
a legjelentősebbek és figyelmet érdemel a Chagallra
emlékeztető Nathan Altman Gogol-illusztrációja.
A fametszetek technikában a legfejlettebbek, bár
a kötet jónéhány művészt kihagyott, kiknek munkáit francia művészeti lapokban megcsodáltuk.
A plakát politikai agitációs-plakátokra szorítkozik
és így csak históriai szempontokból érdekes. A kötet
és az orosz mai művészet főerőssége a színház és
film. Itt nehéz lenne egyes neveket vagy produkciók a t kiemelni. Le kellene írni az egész névsort, a
kötetben szereplő rendezőket, tervezőket és művészeket. Mégis idekívánkozik a filmrendezők közül
a világhírű Pudovkin neve, kik a modern filmművészetnek szabtak ű j irányt hatalmas filmjeikkel.
NDUSTRIAL ARCHITECTURE. EDITED BY

I C.

G. HOLME. T H E STUDIO LTD. LONDON.
Az ipari építészet gigantikus alkotásai vonulnak
fel e kötetben, teljesen részletes ismertetésekkel,
pontos műszaki adatokkal. Amerika hatalmas gyártelepeitől az impozáns zlini Bata-gyárvárosig minden ország legjelentősebb alkotásait láthatjuk, a

Fent: Orbán Antal kerámiája. Lent: Ligeti Miklós márvány Madonna-szobra.
Oben: Keramik von A. Orbán.
Unten: Madonnen-Statue aus Marmor von N. Ligeti.
Above: Ceramic by A. Orbán. Below: Statue of the
Virgin Mary in marble, by N. Ligeti.

Magyar Iparművészet
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Fent: Bronzszobrok a kisplasztikái fülkéből. Pátzay Pál. Sidló Ferenc, Szentgyörgyi István művei. Lent: Terrakottaszobrok a kisplasztikái fülkéből. Lux Elek, Cser Károly. Gregersenné Lux Alice művei.
Oben: BronzcBikhverke aus der Nische für Kleinplastik. Werke von 1'. Pátzay, F. Sidló, I. Szentgyörgyi. Unten: TerracottaStatuetten aus der Nische für Kleinplastik. Werke von E. Lux, K. Cser und Frau Gregersen geb. Alice Lux.
Above: Bronze statuettes from the niche of small plastic art. Works of P. Pátzay, F. Sidlő, I. Szentgyörgyi.
Below: Terracotta statuettes from the niche for small plastic art. Works of E. Lux, K. Cser, Mrs. Alice
Gregersen-Lux.
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Részletek az üveg- és porcellánfülkéből. Hiesz Géza, Herenili Porcellángyár Rt. Sinkó András. Zsolnay
Gyár K. Holéczy Etus, Ajkai Üveggyár Rt. művei. Lent: Hészlet az ötvösfülkéből. Ifj. Szabó István. Borda
János. B. Schneider Sári, Okrutzky Erzsébet, Tálos Gyula, Kitlinger Kálmán, Hodinn Mihály, Teván Margit,
Szőnyi-Szongott István, Gróf Bánffy .Miklós—Pál Lajos művei.
Details aus der Nische für Glas und Porzellan.
Werke von G. Hiesz, Herender Porzellanfabrik A. G. A. Sinkó, Zsólnay'sche Fabrik, E. K. Holéczy, Glasfabrik
A. G. Ajka. Fiiten: Detail aus der Nische für Goldschmiedekunst. Werke von I. Szabó jun., .1. Borda, S. B.
Schneider, E. Okrutzky. Gy. Tálos. К. Kitlinger, VI. Hodina, VI. Teván, I. Szőnyi-Szongott, Graf M. Bánffy L.
Pál.
Details of the niche for glass and porcelain wäre. Works of <i. Hiesz, Porcelain Manufacturing Co.
Ltd. Herend. A. Sinkó, Zsolnay Manufacturing Co,. E. K. Holéczy, Glass Manufacturing Co. Ltd. Ajka.
Below: Detail of the niche for goldsniith works. Works of I. Szabó jun., J. Borda, S. B. Schneider, E. Okrutzky,
Gy. Tálos, К. Kitlinger, VI. Hodina, .>1. Tevan, I. Szőnyi-Szongott, Count M. Bánffy and L. Pál.
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RÓNAI

MIHÁLY

ANDRÁS

VERSEI

ELSŐ
FAMETSZETEKKEL

R E I T E R

ÉNEK
DÍSZÍTETTE

L Á S Z L Ó

Fent balra: Kőszegi Bella mesekönyvillusztrációja. Fent jobbra: Reiter László könyvcímlapja. Lent: Részlet
a kerámiai fülkéből. Kovács Margit, Gorka Géza. Márkus Lili, Gádor István. Borszéky Frigyes, Kende Judit,
T. Eleőd Györgyi művei.
Oben links: Märchenbuch Illustration von В. Kőszegi. Oben rechts: Buebtitelblalt
von L. Reiter. Unten: Detail ans der Nische für Keramik. Werke von M. Kovács, G. Gorka, L. Márkus, I.
Gádor, F. Borszéky, J. Kende, Gy. Т. Eleőd.
Above at left: fairy-tale illustrations by B. Kőszegi. Above
to the right: Title page of a book by Ii. Reiter. Below: Detail of the niche for ceramics. Works of M. Kovács,
G. Gorka, L. Márkus, I. Gádor, F. Borszéky, J. Kende, Gy. Т. Eleőd.
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Fent: Gyermekszoba. Tervezte Devecska Ferenc, készítette Kovács László. Lent: Lakószoba egy családi házban.
Tervezte Lakatos Arthur. Készítette Majhen Ferenc.
Oben: Kinderzimmer. Entwurf von F. Devecska. Ausgeführt von L. Kovács. Unten: Wohnzimmer in einem Familienhause. Entwurf von A. Lakatos. Ausgeführt
von F. Majhen.
Above: Nursery, design by F. Devecska. Executed by L. Kovács. B e l o w : Drawingroom in
a family house. Design by A. Lakatos. Executed by F. Majhen.

257

Fent: Könyvtárszoba. Tervezte Szablya Frischauf Ferenc, készítette Hosszú István. Lent: Hall. Tervezte Nagy
Károly, készítette Nagy Antal és F'ia.
Oben: Bibliothek. Entwurf von F. Szablya Frischauf, ausgeführt von
I. Hosszú. U n t e n : Hall, entworfen von K. Nagy. Ausgeführt von A. Nagy und Sohn.
Above: Library room
designed by F. Szablya Frischauf, made by I. Hosszú. Below: Hall. Designed by K. Nagy, made by Ä. Nagy
and Son.
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Fent: N6i szoba. Tervezte Vágó Dezső, készítette Szécsényi József. Lent: Dolgozó nő szobája. Tervezte Vass
Béla, készítette Curtos Bútorgyár.
Oben: Damenziinnier. Entworfen von D. Vágó, ausgeführt von J. Szécsényi.
Unten: Zimmer iler arbeitenden Frau. Entworfen von B. Vass, ausgeführt von der Möbelfabrik Curtos.
Above:
Lady's room. Designod by I). Vágó, made by J. Szécsényi. Below: rooin of a working lady. Design by
1$. Vass, made by furniture manufactury „Curtos".
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Fent: Férfi gargon szoba. Tervezte Urbányi Vilmos, készítette Szűcs József és Béla. Lent: Művésznő hálószobája. Tervezte Nóvák András, készítette Thék Faipari Vállalat.
Oben: (Jargon-Zimmer. Entworfen von
V. Urbányi, ausgeführt von J. und B. Szűcs. — Unten: Schlafzimmer einer Künstlerin. Entworfen von
Л. Nóvák, ausgeführt von der Holzindustrie-Unternehmung Thék.
Above: Gareonniere for a gentleman, designed by V. Urbányi, made by J. and B. Szűcs.
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turini Fiat-művek tető-versenypályájától a monstruózus arizonai Coolidge és Roosevelt duzzasztógátakig.
Büszkék lehetünk, hogy abban a kötetben, melyben a világ vezető ipari államainak legjobbjai
vonulnak fel, fiatal iparunk építményei is helyet
kaptak. A Péti-müvek, nagyvásártelep, sertésvásártelep, üvegház, autóbuszgarázs és elektromos telep,
mellyel Magyarország szerepel, a tervező építészek:
Hültl Dezső, Quittner Ervin, Münnich Aladár,
Kozma Lajos és Bierbauer Virgil tehetségét dicsérik.
S Á N D O R : ÁDVENT. BUDAY GYÖRGY
SÍKFAMETSZETEIVEL.
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kiadványa, 1935.
Sík Sándor ihletett, költői átérzéssel megírt
oratóriumát művészi kézzel, finom megérzéssel
illusztrálják Buday György sikerült fametszetei.
Buday művészetét már többször méltattuk e lap
hasábjain, most csak annyit jegyzünk meg, hogy
ezúttal is művészete legjavát adta bele ezekbe az
illusztrációkba.
H.
R A J Z Ű KÁRTYÁK DIVATJA.
AMAGYAROS
A magyaros ruházat divatja, úgy látszik, a
kártyafigurák öltöztetőinél is megszívlelésre talált.
Ennek köszönhető, hogy Radnainé Szöredy Ilona
magyaros öltözetű kártyalapjai a közelmúltban
kerültek forgalomba a magyarországi Piatnik játékkártyagyár kivitelezésében. Színben, rajzban,
ízlésben finom művészettel oldotta meg feladatát
a művésznő s evvel megmutatta, hogy a magyaros ízlés alkalmazásának minden téren meg van
a lehetősége és indokoltsága, ha avatott kéz nyúl
hozzá. Igen örvendetes és figyelemreméltó jelenség, hogy egy konzervatív cég a játékosok konzerrvatív táborának ezeket a kártyákat tálalja és
reméljük, hogy a gyár ezekután folytatni fogja
ezt az irányt. Milyen kincsei a magyar kultúrtörténetnek azok a tarokkjátékkártyák, melyek különböző magyar város képeket ábrázolnak. Az ú j
magyar kártyák a mai magyar grafikusművészet
európai szintjét lennének hivatva a külföldön is
képviselni, amit az itt megforduló idegenek sűrű
vásárlásai biztosítanának.
hl.
FÜLÖP : EMBERSORS. MUHITS SÁNGÁTHY
DOR RAJZAIVAL. A Magyar Iparművészek
Országos Egyesülete kiadása, 1935. Ára 14 P. Kir.
Magy. Egyetemi Nyomda nyomása.
Igen figyelemreméltó könyv ez. Hőse az ember,
cselekedetei, szenvedései, bűnei, nyomorúsága,
öröme; olyan téma, amely mindenkit mindenkor
érdekelni fog.
M u h i t s S á n d o r , az Iparművészeti Iskola
tanára illusztrálta ezt a rendkívül érdekes és újszerű irodalmával ható könyvet, s rajzait К a z a
G y ö r g y metszette fába.
Muhits művészi érzéke, gondos tanulmányai,
kiváló rajzkészsége és a könyv alapgondolatának
teljes átérzésével kitűnően oldotta meg feladatát.
Rajzai megkapó és megdöbbentő módon vizualizálják a könyv tartalmát. A rajzok vonalvezetése,
technikája rendkívüli erejükkel hatnak.
E könyvben az irodalom és művészet ínyencei
nagy örömüket fogják találni.

A társulat szignetpályázatáról. Kaeszné Lukáts Kató
terve.

»PÁLYÁZATOK «
ÁRSULAT SZIGNETPÁLYÁZATÁNAK
ATEREDMÉNYE.
Társulatunk félszázados jubileuma alkalmából tervpályázatot írt ki társulati
szignetre, amely egyúttal mint gomblyukjel vény is
alkalmazható lenne, ö t kiváló magyar grafikus
művészt szólított fel e pályázaton való részvételre
a társulat, akik több tervet küldöttek be.
A bíráló bizottság november hó 24-én Helbing
Ferenc m . kir. kormányfőtanácsos, az О. M. Kir.
Iparművészeti Iskola igazgatójának elnökletével
döntött a beérkezett pályaművek felett s egyhangú
határozattal K. B a r t h a F e r e n c
tervének
ítélte oda a 80 pengős j u t a l m a t .
A pályázatra beküldött tervek közül e számunkban b e m u t a t j u k a legjobbakat.

•KIÁLLÍTÁSOK*
KIÁLLÍTÁSUNK
MEGNYITÓJA.
JUBILÁRIS
Társulatunk félszázados múltját, a m u n k a díszével méltón ékesítve, jubiláris kiállításunkkal
ünnepelhetjük legjobban, legkifejezőbben. Érezte,
tudta ezt mindenki, akinek bármely vonatkozásban
része volt a magyar iparművészet nagy felvonulásának szervezésében, rendezésében. A m u n k a — egyakaratú összefogásunk eredménye — kiállításunk
elkészült, hogy várja az ünnepélyes megnyitást.
Benn a termekben az utolsó simítások. A várakozás lázától hevült rendezők, művészek kutató
tekintetüket végigfuttatják a helyiségeken, tárlókon, vitrineken. Mindenki arcáról leolvasható a
kérdés : helyén van-e minden, milyen a hatás?
mert rendezők, építészek, tervezők, művészek megtettünk mindent. Valósággá vált elgondolásunk,
akarásunk. Formákban, színekbe szökkent, amiről
álmodtunk. A szívünket adtuk m u n k á n k b a n . De
most jön a nagyközönség. Vájjon szívébefogadja
az is?
Odakünn az utcán reggel óta hullt a hó. Budapest
utcái sártengerben lucskosodtak. Az időjárás hangulatrontó. És mi vendégeket várunk. Mindenki
érzi, t u d j a , a megnyitók örök réme a rossz idő.
Fázósan gyűlnek az elnökség tagjai, a kiállítók . . .
Aztán megtörtént a csoda. Sűrű tömegekben érkeztek a vendégek. A r u h a t á r b a n alig győzték a
munkát. Az előcsarnokban alig férnek a megjelentek. Mozogni sem lehet.
A megjelent előkelőségeket elnökségünk fogadja.
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