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GYÖRGYI KÁLMÁN EMLÉKEZETE. MEGHATÓ ÉS 

intim kis ünnepség egyesítette június kilence-
dikén az Iparművészeti Társulat néhai érdemes 
igazgatójának barátait és tisztelőit. Az emlékkiállí-
tással kapcsolatban társulatunk, valamint a Magyar 
Szaklapok Országos Egyesülete koszorút helyezett 
néhai érdemes vezetőjüknek sírjára. A farkasréti 
temető virágos, napfényes csöndjét az igaz ke-
gyelet meleg szavai törték meg és a kis gyüle-
kezet minden tagja úgy érezte a természet meg-
nyugtató közelségében, hogy valóban nem az 
elmúlás, hanem a friss újjáébredés jutott részéül 
Györgyi Kálmán szellemének. Mintahogy az ő 
örökifjú alkotó és spirituális egyéniségéhez illett 
i s : minden szónok ennek a nagyszerű léleknek 
újjáfakadó életéről beszélt. Seenger Béla, Ligeti 
Miklós, Moór Jenő, Györgyi Dénes keresetlen 
egyszerűséggel, baráti meghatódással tolmácsolták 
ezeket az érzéseket. Az emlékezés húrjain pedig 
a családtagok, az egykori munkatársak, a társulat 
választmányának tagjai szívében ott reszketett 
annak a zajtalan, nobilis életnek egész harmóniája. 
Az illatos virágokkal koszorúzott sírtól mélységes 
élményekkel távozott a jóbarátok gyülekezete. 

DR. PETROVICS ELEK LETT A MAGYAR NEM-
ZETI MÚZEUM ÜGYVEZETŐ ALELNÖKE. 

Azok a ritka képességek, az a kiváló szaktudás, 
amelyek d r . P e t r o v i c s E l e k e t a Szépmű-
vészeti Múzeum főigazgatói székébe emelték, indí-
tották d r . H ó m a n B á l i n t kultuszminisztert 
arra, hogy őt nevezze ki a Magyar Nemzeti Mú-
zeum ügyvezető alelnökévé. 

E rendkívül fontos pozíció d r . P e t r o v i c s 
E l e k személyében mindenki teljes megelégedésére 
töltetett be s az ő munkaszeretete, kiváló tudása és 
erélye bízvást remélteti velünk a magyar művészeti 
és kulturális ügyek újabb reneszánszát. 

Az a húsz esztendő, amelyet d r . P e t r o v i c s 
E l e k a Szépművészeti Múzeum élén töltött el, 
tanuja volt a legszebb eredményeknek s bízvást 
reméljük, hogy mai magas tisztségében még job-
ban fogja előrevinni nemzeti művészetünk ügyét. 

Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat ne-
vében — melynek ő hosszú évek óta választmányi 
tagja — e helyütt is á tnyuj t juk neki kinevezése al-
kalmából legjobb szerencsekívánatainkat. 

T \ R . BUDAY GOLDBERGER LEÓ, a Goldberger 
Sárn. F. és Fiai Rt. fonó- és szövőüzem elnök-

vezérigazgatójának, társulatunk választmányi tag-
jának a Kormányzó Űr Őfőméltósága kiváló érdemei 
elismeréseül а II. osztályú Magyar Érdemkeresztet 
a csillaggal adományozta. 

Őszintén örülünk e kitüntetésnek, mert — 
— amidőn a Goldberger gyár fennállásának 150 éves 
jubileumát ünnepli — dr. Buday Goldberger Leó 
személyében a magyar ipar kiváló munkása, a 
magyar iparművészeti ügyek lelkes támogatója 
kapta meg évtizedek fáradságos munkájának méltó 
elismerését s örömünkre szolgál, hogy ehelyütt is 
átnyújthat juk neki a társulat legőszintébb szerencse-
kívánatait. 

DR. PACHER BÉLÁNAK, társulatunk igazgató-
sági tagjának tanácsjegyzővé való kinevezése 

osztatlan örömet keltett a társulat tagjai sorában. 
Dr. Pacher Béla, aki a Székesfőváros művészeti 

ügyosztályában évek óta folytat fáradhatatlan 
munkásságot a magyar művészeti ügyek érdekében 
s ez alatt az idő alatt rendkívül sokat tett a magyar 
művészek és iparművészek támogatására. 

Amidőn kinevezése alkalmából társulatunk leg-
őszintébb szerencsekívánatait nyujtjuk át ehelyütt 
néki, igaz szívből reméljük, hogy még sok esztendőn 
át fog a magyar művészet érdekében munkálkod-
hatni. 

A WALESI HERCEG BESZÉLT. A londoni Royal 
Society of Arts nemrég bankettet rendezett s 

azon az ünnepi beszédet a walesi herceg tartotta a 
művészek és iparosok erős munkájáról, melynek az 
angol márkásárú javítására kell törekednie. Ez a 
beszéd igen nagy hatást keltett a hallgatóság 
soraiban. Elmondta a trónörökös, hogyan foglal-
kozott ő a háborúban s a háború utáni években 
különféle művészeti témákkal, ezek közt főleg 
iparművészettel. Az utolsó évtizedekben az angol 
ipar termékei feltűnő javulást mutatnak tudo-
mányos és technikai szempontból, de még min-
dig nehéz megértetni a gyárosokkal, hogy 
mennyire segítené őket a művészi kéz munkájának 
igénybevétele. Szakítani kellene végre az angol 
gyáriparban is azzal a háborúelőtti időkből szár-
mazó véleménnyel, hogy egy áru, melynek britt 
márkája van már csak ennélfogva is jó. Külföldön 
az ízlés, az esztétikai kívánalmak sokkal szoro-
sabban és sűrűbben változnak, mint Angliában, 
egészséges áruexport tehát csak úgy lehetséges, 
ha az angol nagyipar olyan művészeket is bevon 
a termelésbe, akik e változásokat figyelemmel 
kísérik. Különösen a fiatalság számára kell biz-
tosítani, hogy előbb megismerkedjen a külföld 
nagy fogyasztóközpontjaiban a gépkorszak által 
nyújtott lehetőségekkel, azután pedig hazájába 
visszatérve, ezeket a tanulságokat országa gyár-
iparában érvényesítse. N. P. 

МО RRIS-CENTENNÁ RIUM. Egész Anglia nagy 
kegyeletérzéssel ünnepli a modern iparművé-

szet e nagy úttörőjének éppen most száz éve történt 
születését. A bútorművesek éppúgy, mint a könyv-
művészek és az üvegfestők éppúgy, mint a szőnyeg-
szövők. Iparművészeti és könyvművészeti kiállítások 
mutat ják be Ruskin e nagy tanítványának s rnű-
helytársainak kézműves-remekeit. Esztétikusok fej-
tegetik azt a nagy hatást, melyet az ő általa kezde-
ményezett „kézműves-tradíciók új jászületéséire 
vonatkozó mozgalom az angol és kontinentális 
iparművészeire gyakorolt. Mindenfelé utalnak arra, 
hogy a gépipar elrútító tevékenységét milyen friss, 
esztétikusabb ízléskorszak váltotta fel az európai 
műiparban és Morris nevelősugallata még csak 
ezután fog igazán érezhetővé válni. N. 

SKOCZYLAS.Lengyelországnak ma olyan grafikus-
nemzedéke van, amilyen aUg található más 

népnél Európában. Izmos, színes, kifejezőképesség-
ben szinte őserejű. Legnagyobb grafikusa talán az 
a Skoczylas László volt, aki most halt meg Varsóban 
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A „Györgyi Kálmán Emlékkiállítás"-!-«'»]. Plakettmfivészeti rész. Fent balra : Tóth Gyula, jobbra : Beck Ö. Fülöp, 
középen balra : Teles Ede, jobbra : Reményi József, lent balra : Hérán Lajos, jobbra : Szántó Gergely művei. 
Von der „Kálmán Györgyi Gedächtnisausstellung". Plakettenkunst. Oben links : Werke von Gy. Tóth, rechts 
von F. Ö. Beek. In der Mitte links : Werke von E. Teles, rechts von J . Reményi. Unten links : Werke von L. Heran, 
rechts von G. Szántó. From the „Kálmán Györgyi Memorial Inhibit ion". Medals. Left above : Gy. Tóth's, 
right : F. Ö. Beck's, in the niiddle towards l e f t : E. Teles's, to the right : J . Reményi's, left below : L. Berän's, 

right : G. Szántó's works. 
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A „Györgyi Kálmán Emlékkiáll í tásáról. Fotóművészeti rész. Fent balra : Pécsi József fotoplakátja. Fent jobbra : 
Révész- Bíró fotoplakátja. Lent : Escher Károly riportfotója. Von der „Kálmán Györgyi Gedächtnisausstel-
lung". Photokunst. Oben links : Photoplakat von J . Pécsi. Oben rechts : Photoplakat von Révész- Bíró. Unten : 
Reportphoto von K. Escher. From the „Kálmán Györgyi Memorial Exhibition". Photo-artistic part. Lelt above : 

J. Pécsi's photo-poster. Right above : Révész—Bíró's photo-poster. Bclow : Ch. Escher's photo-report. 
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Л „Györgyi Kálmán Emlékkiállítás"-ról. Fotóművészeti rész. Fent balra és jobbra : Balogh Rudolf fotoplakátjai. 
Lent : Kaas Albert riportfotója. Von der „Kálmán Györgyi Gedächtnisausstellung". Photokunst. Oben links 
und rechts : Photoplakate von R. Balogh. Unten : Reportphoto von A. Kaas. From the „Kálmán Györgyi 
Memorial Exhibition". Photo-artistic part. Left and right above : R. Balog's photo-posters. Bclow : A. Kaas's 

photo-report. 
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A „Györgyi Kálmán Emlékkiáll í tásáról. Kisplasztikái rész. Font balra : Lux Elek. jobbra : Varga Oszkár'mfivei. 
Lent : Szemelvények az iparművészeti részből. Ötvös-, kerámiai és fatárgyak. Borzai Szuchy Ferenc, Rehmer 
Mária, Gádor István, F. Deli Anna, Seenger Béla. Iván István, Kiss Ferenc munkái. Von der „Kálmán Györgyi 
Gedächtnisausstellung". Kleinplastik. Oben links : Werke von E. Lux, rechts : von O. Varga. Unten : Kunst-
gewerbearbeiten, Keramiken, llolz- und Goldschmiedearbeiten. Werke der Künstler F. Borzai Szuchy, M. Rahmer, 
I. Gádor, A. F. Deli, В. Seenger, 1. Iván, F. Kiss. — Froni the „Kálmán Györgyi Memorial Exhibition". Small 
plastica. Left above: work by E. Lux. R igh t : work by (). Varga. Below: sclections froin the material of 
applied art . Goldsmith-works, ceramics, wooden works, made by F. Borzai Szuchy, M. Rahmer, I. Gádor, 

A. F. Deli, В. Seenger, I. Iván. F. Kiss. 
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A „Györgyi Kálmán Emlékkiállí tásáról. Kisplasztikái rész. Fent balra: Olnnan Béla, jobbra : Pátzay Pál 
művei. Lent : Szemelvények az iparművészeti anyagból. Ötvös- koramikai és fatárgyak. Major István, Iván István, 
Hodina Adolf, Bródy Maróti Dorottya, Gorka Géza, F. Deli Anna. Dömötör László munkái . - Von der „Kálmán 
Györgyi Gedächtnisausstellung". Kleinplastik. Oben links : Werke von B. Ohman, oben rechts : Werke von 
P. Pátzay. Enteil : Kunstgewerbearbeiten. Keramiken, Holz- und Goldschmicdearbeiten. Werke der Künstler 
I. Major, I. Iván, A. Hodina, 1). Bródy Maróti, G. Gorka. Л. F. Deli, L. Dömötör. From the „Kálmán Györgyi 
Memorial Exhibition". Small plastics. Left above : B. Ohnian's work, to the r ight : P. Pátzay's work. Bclow: 
seleetions from the material of applied art. Goldsmith-works, pottery, woodon objects, works of I. Major, I. Iván. 

Л. Hodina, I). Bródy-Maróti, G. Gorka, A. F. Deli, L. Dömötör. 
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TRATTATELLO IN LAUDE DI DANTE 

DANTE DICSÉRETE 
DANTE ALIGHIERI ELSŐ OLASZ ÉLETRAJZA 

IRTA 

G I O V A N N I B O C C A C C I O 
FÜGGELÉKÜL: 

LIONARDO BRUNI DANTE-ÉLETRAJZA, GIOVANNI V1L-
LANI FIRENZEI KRÓNIKÁJÁNAK DANTE-RUBRIKÁJA 

ÉS A BOCCACCIO-FÉLE VITA INTERA NÉHÁNY 
FEJEZETE. FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL 

ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA 

K A P O S Y J Ó Z S E F 

G Y О M Á N, 
NYOMTATTA KNER IZIDOR KÖNYVNYOMTATÓ 

A. D. M C M X X l 

I 

ч О z m ж * * M С С L X V. MCCCXX 

A „Györgyi Kálmán Emlékkiállítás"-ról. Tipográfiai és könyvművészeti rész. Fent balra : Kner Izidor könyv-
címlapja. Fent jobbra : Horváth Endre acél metszete. Len t : Komjáti Gyula rézkarca. — Von der „Kálmán Györgyi 
Gedächtnisausstellung". Typographie und Biichcrkunst. Oben links : Titelblatt von I. Kner. Oben rechts : Stahl-
stich von E. Horváth, unten : Radierung von Gy. Komjáti . From the „Kálmán Györgyi Memorial Exliibition". 
Typography and Book Art. Lelt above : I. Kner's book-cover. Right above : Steel-eut by A. Horváth. Below : 

Etching by Gy. Komjáti. 
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Л „Györgyi Kálmán Emlékkiállítás"-ről. Tipográfiai és könyvművészeti rész. Fent balra és jobbra : Végh 
Gusztáv illusztrációi. L e n t : Szőnyi István rézkarca. Von der „Kálmán Györgyi Gedächtnisausstellung". 
Typographie und Kücherkunst. Oben links und rech ts : Illustrationen von G. Végh. U n t e n : Radierung von 
I. Szőnyi. From the „Kálmán Györgyi Memorial Exhibition". Typography and Book Art. Let't and right above : 

Illustrations by G. Végh. Below : Etehing 1>у I. Szőnyi. 
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Л „Györgyi Kálmán Einlékkiállitás"-ról. Tipográfiai és könyvművészeti rész. Fent balra : Jaschik Álmos 
illusztrációja. Fent jobbra : Rauscher György + címlapja. Lent balra : Petersham-Petrezselyem Mihály, lent 
jobbra : Pogány Willy illusztrációi. — Von der „Kálmán Györgyi Gedächtnisausstellung". Typographie und 
Bücherkunst. Oben l i n k s : Illustration von Л. Jaschik. Oben rech t s : Titelblatt von Gy. Rauscher f . Unten 
links : Illustration von M. Petersham-Petrezselyem. Unten rechts : Illustration von W. Pogány. From the 
„Kálmán Györgyi Memorial Exhibition". Typography and Book Art. Left above : Illustration by Ä. Jaschik. 
Itight above : Book eover by Gy. Rauscher f . Left and right below : Illustration» by M. Petersham-Petre-

zselyem and W. Pogány. 

1 0 8 



62 éves korában. Fametszetei, képeskönyvei át meg 
át vannak itatva a hegyvidéki népek színes míto-
szával, azzal a szláv népművészettel, mely ma már 
csak a lengyel falvak, templomok, üvegképek és 
fafaragások formáiban lelhető fel. Skoczylas, mint 
az egész modern lengyel grafikai művészet is, ebben 
a néphagyományban élt és azt a könyvkultúrát 
fejlesztette tovább, mely a nagy lengyel nyomtató 
műhelyekben négyszáz év óta tradicionális. 
Technikája kissé emlékeztet a mi Divékynk robusz-
tus síkdíszítő formáira és csodálatosan érvényre 
ju t ta t ja a vonalakban lappangó plasztikai képes-
séget. 

POSTABÉLYEGEK. Ausztriában már hosszabb idő 
óta vannak forgalomban olyan bélyegek, melye-

ket híres írók, költők, művészek arcképei díszítenek. 
Most ebbe a bélyegsorozatba egy újabbat Ulesztenek 
bele : a nagy építészek arcképeit. Mindenféle értékű 
levélbélyegen más-más híres építész látható Anto-
nius Pilgramtól kezdve Wagner Ottóig. Amint az 
előbbi sorozatoknál, úgy itt is, a bélyeget a ra j ta 
levő névérték duplájáért fogják árusítani s a felárat 
jótékony célra fordítják. Az építészeket ábrázoló 
szériának minden egyes bélyegét művészi rézkarc-
technikával Hans Ranzoni grafikus tervezi a posta-
kincstár megbízásából. 

AWIENER KUNSTGEWERBEYEREIN JUBI-
LEUMI KIÁLLÍTÁSA. 1884-ben alakult meg 

a bécsi iparművészeti társulat s most 50 éves fenn-
állásának ünneplésére impozáns kiállítás keretében 
muta t ja be az osztrák iparművészet és műipar 
legújabb termését. 

Ez a kiállítás a legújabb osztrák műipart és ipar-
művészetet kívánja reprezentálni meglehetős siker-
rel. A kiállító cégek igazán szép és nagy munkát 
produkáltak. 

A kiállítási installáció, amely Josef Hoffmannak, 
az osztrák iparművészek világhírű mesterének 
tervei szerint készült, nagystílű és szép, de monu-
mentális hatását erősen csökkentik azok az ezüst-
papírból kivágott és a falakra felragasztott figurák 
és egyéb dekorációk, amelyek az architektúra 
nyugodt, komoly vonalait erőltetett díszítési vágyuk-
kal giccsszerfivé teszik. 

A kiállítási anyag nem eléggé változatos, bár 
az elrendezés ezt kívánja elérni. A szakmák sem 
mind vannak képviselve, majdnem teljesen hiányzik 
például a grafika, amelyet csak egy nyomdának 
néhány roppant gyenge rajzú és kivitelű nyomtat-
ványa és hét-nyolc elég jó kötésű könyv képvisel. 
Örömmel állapítható meg, hogy az osztrák ipar-
művészet sem tobzódik már a szögletek és egyenes 
vonalak hipermodern változataiban. Különösen 
jellemző ez a bútoroknál és más lakásberendezési 
tárgyaknál, ahol a legömbölyített sarkokat és meg-
mozgatott vonalakat ú j ra megtaláljuk. Azok a 
használati tárgyak is, amelyeket az interiőrökben 
elhelyezve látunk, szintén erről tesznek tanúságot. 

Igen szépek a kiállított ezüsttárgyak és modern 
ékszerek. Különösen a használati tárgyak, például 
evőeszközök, edények stb. tűnnek ki elsőrangú 
kivitelükkel és elegáns, modern formáikkal. Üveg-
iparművészetiik is finom és ízléses. Világítótestekben 
is sok jót produkáltak a kiállítók. Textiliák azonban 

úgy kivitelre, mint tervre nem ütik meg a jó átlagot 
sem. Akisplasztika gyengén van képviselve. Érmeket 
és plaketteket csak nagyon keveset látunk s ezek 
között is csak legfeljebb egy-két jó modern darab 
akad. Kerámiájuk — különösen a csak díszítési 
célokat szolgáló tárgyak — még mindig eléggé 
szertelen, azonban igen kitűnőek — előkelő, nyugodt 
formájúak — a kiállított porcellánedények. Külö-
nösnek tetszik, hogy a tervező neve sehol sincsen 
feltüntetve. 

Az előcsarnokban egy vitrinben 1884-ből való 
iparművészeti tárgyakat láthatunk, amelyeknek 
mozgalmas vonalai és dús díszítése érdekes ellen-
tétet képez a kiállítás sima egyszerűségű — 50 évvel 
később született — tárgyaival. 

Általában elmondhatjuk, hogy a kiállítás az 
osztrák iparművészet és műipar jó átlagtermelését 
mutat ja be s teljes képet és áttekintést nem ad ugyan, 
de a nagyközönség ízlésének fejlesztéséhez azonban 
igen üdvösen és remélhetőleg hatásos eredménnyel 
is — járul hozzá. H. L. 

TVTÉGERFARAGÁSOK A SZOBÁBAN. Egy magyar 
ember, aki sokat utazott Afrikában, onnan 

hazatérve, igen érdekes néger plasztikai gyűjte-
ményt hozott magával. Szécsi László ezeket a néger 
figurákat, istenségeket, táncmaszkokat ki is állította 
nyilvánosan Berlinben. Később azután Párizsba 
költözött s ott főleg azzal kísérletezett, hogyan 
lehetne e tárgyakat a szobák díszítésére felhasználni. 
A rokokótól a késői biedermeierig mindenféle 
stüű szobákkal megpróbálkozott. De addig sehogy 
sem sikerült. Végül rájött arra, hogy ilyen célra 
csak a mai sima, funkcionális jellegű szobák alkal-
masak. A primitív alakok alkotói s a modern bútorok 
megteremtői közt feltűnő lelki hasonlatosság van 
— írja Szécsi László a Studio júniusi számában — 
s így a falakon kínálkozó nagy sima felületek 
mintegy megkívánják a négerplasztikát. így véle-
kedik Szécsi László, aki a saját otthonából és Tristan 
Tzarának, a modern költőnek párizsi otthonából 
vett példákkal, szobafelvételekkel igazolja ezt a 
tételt. Mi azonban nem osztjuk sem az egyik, sem 
a másik állítását. Minden kellemes otthonnak szük-
sége van jó képzőművészeti alkotások vagy egyéb 
dekorációk frissítő hatására is. 
rpÁNCMŰZEUM ÉS KOSZTÜM MÜZEUM. A svéd 

és orosz ballet iránt érzett különös tiszteletnek 
és hódolatnak emléke gyanánt létesült Párizs leg-
újabb m ú z e u m a : a „Nemzetközi Táncmúzeum." 
Landau Stanislas építész egy régi épület átalakításá-
val és egy hozzája kapcsolt ú j pavillonnal teremtett 
otthont mindazoknak a képeknek, metszeteknek, 
kosztümöknek, maquetteknek, melyek a híres, 
modern balettekre s általában a korszerű táncokra 
vonatkoznak. Mindjárt bemutatóul egy rendkívül 
érdekes képzőművészeti kiállítás is szerepelt 
Hieronymus Bosch, Poussin, Watteau, Tiepolo, 
Degas, Renoir, Gauguin műveiből, továbbá Car-
peaux, Clodion és Degas szobraiból. Alig avatták 
fel ezt a múzeumot, már elhatározták, hogy a 
létesítendő következő múzeum egy teljesen egyedül-
álló kosztüm-múzeum lesz, amelyben a ruha-
viseletek egész történetét végig lehet majd tanul-
mányozni. Az ú j múzeum anyagi alapját a párizsi 
kereskedelmi kamara fogja előteremteni. N. 
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EGY AUKCIÓ TANULSÁGAI. Nagy a közöm-
bösség a művásárlásban. Ritka esemény kelti 

íel az amatőrök és gyűjtők figyelmét. Ebben a nagy 
sivárságban megkapó volt az az érdeklődés, mely 
egy közelmúlt aukció a lkalmával régi bútorok iránt 
megnyilatkozott. Honnan, miért volt ez a nagy 
lelkesedés gróf Apponyi Sándor lengyeli kastélyának 
kiselejtezett s kalapács alá bocsátott berendezése 
i ránt ? Huszonöt-harminc szoba, jórészt a bieder-
meier-korból, különösebb történelmi érték nélkül. 
Egyszerű cseresznyefa-hálók, jóképű neobarokk-
szalonok. De mindegyikben volt valami üdítő, 
kedves színhangulat. Yirágos selyemhuzatok, viasz-
szal bevont chintzek, mintás kretónok a bútorokon 
s a dekorációs szövetek gazdag tarkasága mindenütt . 
Meglátszott, hogy a kastély nagyműveltségű gazdája, 
a híres könyvgyűjtő mecénás a maga ízlését meg-
csillantotta otthona tárgyain is. Nem pazarolt reá 
vagyonokat és nem rakta tele muzeális tárgy akkal. 
Otthont akar t , amelyben szívderítő a reggeliző szoba, 
kedvesen kacér a kis szalon és hívogató a vendég-
szoba. Az ot thonkul túrának pedig még m a is van 
vonzóereje : az utolsó darabig mindent jó áron 
megvásároltak az aukció résztvevői. 

ALOUYRE ŰJ T E R M E L Tudvalevő, hogy a 
francia forradalom évében, 1793-ban áUami 

múzeummá nyilvánított gyönyörű francia királyi 
palota, a Louvre, százötven éven át volt képek, 
szobrok és műkincsek gyűjteménye, anélkül, hogy 
erre alkalmas lett volna. A legszebb alkotások 
művészi ha tása elenyészett a rossz világítás és rossz 
rendezés mia t t . Most, annyi sürgetés és kritizálás 
után végre hozzáfogtak a Louvre átépítéséhez és 

újjárendezéséhez. Gondoskodtak róla, hogy a Louvre 
173.000 műtárgya a vüághírnévhez méltó helyet 
kapjon. Egyelőre csak a Tuilleriák-szárny, a közép-
kori renaissance szobrászat, a keleti gyűjtemények 
és az olasz primitívek, valamint a miűt századi 
f rancia festészet kaptak ú j köntöst . De a hatás máris 
elragadó. Az építészeti megoldás, a fényekkel való 
ravasz játék, a levegős és át tekinthető csoportosítás 
minden krit ikust bámulatba ej t . Az új já teremtés 
első korszaka befejeződött és a múzeum azon az 
úton van, hogy valóban a világnak egyik legszebb 
látványossága legyen belőle. Dr . N. P. 

SIGNÁC. A franciák egyik legnagyobb, legerő-
sebb művészegyesülete, a Független Művészeké 

most ünnepelte ötvenéves jubileumát. Szinte vége-
láthatat lan nevek sora a katalógusban, mérhetetlen 
értékű képek a párizsi Grand Palais kiállításán. 
A fiatalok, a meg nem értet tek, a visszautasítottak 
minden korban, nemzedékben idecsatlakoztak s 
innen váltak világhíresekké. Impresszionistáktól az 
École de Paris-ig minden művészirány képviselve 
volt soraiban s amit valaha kiállítottak, annak a 
legjavát szedték most össze kiállításra. Az egyesület 
elnöke Signac. Ma már aggastyán korra nézve, de 
fiatal s lelkes az energiákban. Ugyanakkor, mikor 
képei a Grand Palaisban megjelentek, a szomszédos 
Petit Palais-beli vegyes képzőművészeti tár laton is 
szerepelt egy sereg festményével. MeUette és körü-
lötte egy sereg jeles képző- és iparművész munkái . 

AZ OSZTRÁK DOHÁNYJÖYEDÉK JUBULEUMI 
• KIÁLLÍTÁSA. Elegáns, kitűnően elrendezett 

kiállítás keretében ünnepli meg az osztrák dohány-
jövedék fennál lásának 150 éves jubi-
leumát. Kellemes, nyugodt hatású 
installáció fogadja a látogatót, ízléses 
feliratok tá jékoz ta t ják arról, hogy 
melyik fülkében mi látható s bár 
az egész kiállítás nem nagy, mégis 
egy teljes, befejezett képet nyúj t a 
látogatónak. 

Nemcsak a különböző dohány-
neműeket, hanem mindent bemutat-
nak ezen a kiállításon, ami a 
dohányzással összefüggésben van : 
pipákat, szipkákat, dohányzószere-
ket, öngyúj tókat , tüzszerszámokat, 
dohányszelencéket és ta r tókat stb., 
stb. A cigarettahüvelyt készítő el-
més gépet is működésében tanul-
mányozhat ja itt az érdeklődő. 

A kiállítás a történelmi résszel 
kezdődik, ahol megtalál juk őseink 
nagy pipáit és tubákos szelencéit és 
mellettük a legrégibb — 1844-ből 
származó — osztrák szivargyüjte-
ményt. 

A dohánygyártáshoz szükséges 
nyersanyagokat és magát a szivar 
és cigaretta készítését a helyszínen 
muta t j ák be fürge munkáskezek s 
az a gondosság, amellyel készül-
nek, erős vágyakat ébreszt a dohá-
nyosok kebelében a kész gyártmá-
nyok megvásárlására. Az osztrák Buday György : Illusztráció. 
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dohányjövedék természetesen ez alkalommal igen 
sok cigaretta és szivarfajtát hozott forgalomba, 
amelyek ízléses, f inom csomagolása szinte fel-
hívja a vásárlási kedvet. Természetesen a kiállí-
tásban elegánsan berendezett dohányzó áll a kö-
zönség rendelkezésére, hogy mindjár t helyben ki-
próbálhassa kedvenc márká i t . 

Általában, az osztrák dohányneműek csomago-
lása toronymagasságban áll a bemutatott többi kül-
földi államok csomagolásai felett . Sajnos, a magyar 
csomagolások is ezek közé tar toznak, annál is in-
kább, mert úgy látszik a magyar dohányjövedék 
válogatás nélkül állította ki csomagolásait. Az ide-
gen államok csomagolásai között csak imit t -amott 
találunk néhány ízléses dobozt, még talán a leg-
többet a görögöknél lá tha t juk . Sajnálattal nélkülözi 
a látogató a németek ízléses, művészi csomagolásait. 

Meg kell ál lapítanunk, hogy az osztrákok dohány-
neműjük ízléses, szép csomagolásával ki tűnően 
propagálják á ru juka t s követendő példát muta tnak 
ebben az egész vüágnak. H . L. 

lY/TIELÖTT MEGVENNÉK . . . A berlini Kron-
prinzenpalast múzeumának igazgatója egé-

szen különös ötletet vezetett be a műtárgyak vásár-
lásánál. Mielőtt egy művész alkotását megvásárol-
nák a múzeum számára, előbb két évre bérbeveszik 
s csak ha a bérleti idő lejárt , akkor nyilatkoznak, 
hogy véglegesen megtar t ják-e . Ezt a két évet a r ra 
szánják, hogy a művészi a lkotásnak a közönségre 
s a kritikára gyakorolt hatását megfigyeljék. 

"JV/rAGYAK HÁZIIPAROS SIKERE FIRENZÉ-
BEN. A magyar háziipar fellendülésének és 

külföldön való érvényesülésének szép példája az a 
kitüntetés, amelyet a firenzei mezőgazdasági kiállítás 
alkalmával nyert el B a r b e t t i Á g o s t o n n é 
kitűnő háziipari termékeiért . 

Aranyérmet és érdemkeresztet kapott kiállított 
munkái ju ta lmazására s ez a szép kitüntetés is 
bizonyítja, hogy a magyar háziipar exportképesség 
tekintetében az első helyen áll. 

Д LITOGRÁFIA APJA. Ez idén van száz eszten-
deje, hogy Alois Sennefelder a kővel való nyo-

mást felfedezte s ezzel a művészet számára olyan 
hatalmas terjesztési lehetőséget biztosított, mint a 
maga idején Gutenberg a nyomtatás segítségével a 
gondolatok számára. Hogy valaki egy kőlapra vagy 
horganyra, egyszerű irónnal s pár festékkel rak-
hassa fel művészi elgondolásait s ezzel azoknak 
terjedését, hatását szinte egy világ számára bizto-
sítsa, ez ma magától értetődőnek látszik, de száz év 
előtt igen nagy dolog volt. Ma is a reprodukáló mű-
vészet egyik legmegbecsültebb fo rmá ja a Utográfia, 

Csabai 
Ékes Lajos : 
Szignet. 

Kozma Lajos : Ex libris. 

sajnos, inkább az angolszász népeknél, mint egye-
bütt . Pedig a mult század utolsó negyedében a néme-
tek és f ranc iák egyaránt r a jong tak a litográfikus 
plakátért , mely a Montmart re művészvilágából in-
dult ki és csakhamar sa já tos érzelmi közösségbe 
került az ú j , szociális világképpel. Amint azután 
súlypontja áttevődött Angliába, Amerikába s egy-
másután alakultak meg a Sennefelder-Club-ok mű-
vészegyesületei, a litográfia is inkább a műlapok és 
a könyvillusztrációk közvetítő eszközévé lett, Sok-
sok kiállítás fog Sennefelder mély hatásáról meg-
emlékezni. N. 

MT MUTASSUNK AZ IDEGENNEK? Az el-
múl t őszön a magyar városok képviselői 

kongresszust tartottak Budapesten. Sok érdekes 
felszólalás hangzott el az alkalommal, de talán 
egyik sem volt olyan időszerű, mint az, amelyet 
dr. Schmidt Lajos pécsi főjegyző tar tot t , aki a 
túlzásoktól és a blöffőktől aka r j a megóvni a 
szertelen idegenforgalmat hajszoló vidéki váro-
sokat. Figyelmeztette a városok képviselőit arra, 
hogy mindig vigyázzunk, mit ígérünk idegen 
vendégeinknek. Ha természeti szépségeinket hir-
detjük, ne aka r junk az alpesi csúcsokkal ver-
senyre kelni s ne igyekezzünk túltenni Tirolon és 
Svájcon. Amikor történelmi múltú városainkra 
hivatkozunk, ne aka r junk birokra kelni Nürnberg-
gel, Veronával, vagy Genttel. „A magyar Salzburg" 
в hasonló jelszavak céltalanok volnának. A magun-
két ad juk , a páratlan magyar értékeket, azokat a 
sajátságokat , melyekre mél tán büszkék lehetünk. 
És amelyeket az idegen sehol másutt meg nem 
találhat . 

RAMERSDORF. Ez a neve egy kétszáz családi 
lakóházból álló telepnek, mely München köze-

lében most készült el. Egységes városépítészeti fel-
fogással, de mindenféle igényű és foglalkozású kis-
polgárok részére tervezték. S mindaz, ami t a tech-
nika e téren ú ja t hozott, megvalósult a házak épí-
tésénél. Az ú j telep bemutatása az idei nyáron tör-
ténik meg a müncheni Siedlungsausstellung kiál-
lítási csarnokainak megnyitásával egyidejűleg. Ha 
a kiállításnak vége lesz, az egyes lakóházakat érté-
kesítik, amire annál több a lehetőség, mert a házak 
vételárát a bérlakások szerény összegeivel évi tör-
lesztésre is meg lehet vásárolni. A kiállítás ez év 
október közepéig lesz lá tható . 

T T É T IPARMŰVÉSZETI SZERSZÁM. A Stúdió 
május i száma két érdekes ú j szerszámot muta t 

be iparművészek használatára . Ezek egyike a villa-
mos kemence keramikusok részére. A kemencét, 
mely két részből, égetőből és szárítóból áll, tetsző-
leges hőmérsékletre lehet villamos vezetékek segít-
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ségével felhevíteni. A melegítő elemek agyagból és 
parafából készülnek, rácsok módjára, melyek a 
kamrák falaihoz, mennyezetéhez és padozatához 
illeszthetők s kihúzhatók. Körülbelül 900 órai hasz-
nálat után ú j ra kell őket szerelni egy elektrotechnikai 
műhelyben. A másik szerszám egy Bosch-féle csi-
szoló* és fényezőgép, melyet egyszerű motor ha j t 
és percenként 45 ezer fordulatot végez. Különösen 
favésők, szobrászok vehetik hasznát, mert a kemény 
anyagokat is hihetetlen simára csiszolja. 

HÍREK MINDENFELŐL. N é m e t o r s z á g b a n 
azt tervezik, hogy minden kislakásos telepítés-

nél, akár állami, akár községi tőkével történik is 
az, képzőművészek közreműködését is igénybe-
veszik, például a szobrászokat kutak, a festőkét 
freskók alkotására. Erre a célra az építési költségek-
ből hasítanak ki egy részt. O f f e n b a c h b a n , 
ahol Németország egyik legjobb iparművészeti isko-
lája működik, ez iskola keretében kiállításon mutat-
ták be a litográfia apjának, Sennefeldernek (aki ott 
tevékenykedett) életmunkáját s követőire való 
hatását. Gyönyörű, Daumier, Gavarni és Menzel-
féle lapok sorakoztak fel a kiállítási teremekben. 
P á r i z s b a n meghalt Léandre, a torzképrajzolók 
nesztora. Valamikor a Montmartre híres művész-
festőinek gárdájához tartozott, aki a kabarék és 
mulatók hírességeit a maga markáns rajzaival is 
segített népszerűsíteni. T u r i n b a n a Fiat-müvek 
egy tizennégyemelet magas köralakú hatalmas 
várbástyára emlékeztető toronyházat építettek. 
Az autógyár munkásainak gyermekei számára ké-
szült nyári üdülőháznak. 

AZ ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTŐ 
- TÁRSASÁG április 28-án tartotta 1934. évi 

rendes közgyűlését, amely az 1933. évi nyereséget 
247,638.78 pengőben, az osztalékot pedig 8 pengőben 
állapította meg. 

• P A L Y A Z A T O K • 

AMAGYAROS TEXTILMINTA TERVPÁLYÁZAT 
EREDMÉNYE. Azt a rendkívül nagy érdeklő-

dést, amely a Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. által 
társulatunk út ján kiírt magyaros textilminta terv-
pályázatot megelőzte, mindenképen igazolta az 
eredmény. 163 pályázó 989 tervvel vett részt, s 

bátran mondhat juk, hogy nagyon régen nem volt 
textilpályázat, amelynek ilyen jó lett volna az átla-
gos nívója. Tervezőink kitettek magukért s szebbnél-
szebb terveket küldöttek be, amelyek között igazán 
nehéz volt a választás. 

A társulat bíráló bizottsága, amelyen ez alkalom-
mal részt vettek gróf Zichy Rafaelné, dr. Buday 
Goldberger Leó, Brammer Ödön és Szénásy Gyula 
is, az óriási munkát igénylő válogatást a Ieglelki-
ismeretesebben látta el. Helbing Ferenc, a bíráló bi-
zottság elnöke kihirdette a bizottság határozatát, 
amely szerint a pályázati föltételek szigorú betar-
tásával csakis magyaros jellegű terv kaphat díjat. 

A bíráló bizottság döntése a következő volt : 
A 400 pengős I. díjat Strauss Pál „Muskátli I I . " 

jeligéjű terve nyerte el. A két, egyenkint 150 pengős 
II . díjat i f j . Riehter Aladárné „Magyar" és Németh 
Nándor „Tulipán 5" jeligéjű tervei kapták meg. 
A hat, egyenkint 50 pengős III . díjat Strauss Pál 
„Muskátli I I . " , if j . Riehter Aladárné „Magyar", 
Németh Nándor „Tulipán 5 " Juhász Gyöngyvér 
„Honi ipar, honi kelme", Farkas Magda „Ban-
dusy" és Vidos Zoltánné Radnai Piroska „1935" 
jeligéjű pályatervei kapták meg. Ezenkívül a Gold-
berger Sám. F. és Fiai Rt . számos tervet meg is 
vásárolt. 

Rendkívül örvendetes és nemzetgazdasági szem-
pontból is nagyfontosságú tény, hogy ily sikerű 
textiltervpályázatról számolhatunk be, mert ezek 
után nyilvánvaló, hogy a jövőben nem lesz szüksé-
günk arra, hogy drága külföldi tervek után készít-
tessük a ruhaanyagokat, mert a magyar iparmű-
vészek képességei és művészi tudása lehetővé fogja 
tenni, hogy azok magyar tervek szerint készül-
jenek. 

PÁLYÁZAT PLAKETTRE. A Soproni Képzőmű-
vészeti Kör pályázatot hirdet plakettre. A pá-

lyázat határidejo október elseje ; részt vehet benne 
minden magyar művész. A tárgy és forma szabadon 
választható ; az elhelyezendő szöveg : Soproni Kép-
zőművészeti Kör 1897. A plakett célja a Soproni 
Képzőművészeti Körrel kapcsolatos érdemek jutal-
mazása és kiállítási díjazás. A pályázat titkos. A ju-
talmazott munka a kör birtokában marad és övé a 
sokszorosítási jog is. A jutalom egyszáz pengő. 
Amennyiben a pályázat nem járna eredménnyel, a 
díj nem kerül kiosztásra. A jutalomban nem része-
sült pályamunkák visszajuttatásának költségei a 
művészt terheük. 

Eozma Lajos: 
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