
• K R Ó N I K A * 
SZEMÉLYI HÍREK. Vitéz dr. J ó z s e f Ferenc 

királyi herceg, az Iparművészeti Társulat el-
nöke, az elmúlt hónapban ünnepelte 40 éves születés-
napját . A magyar közélet, sajtó és kulturális egye-
sületek ezt a dátumot örömmel ragadták meg, 
hogy szeretetüknek hangot adjanak és a népszerű 
főherceg előtt nagy és sokoldalú kulturális munkájá-
ért hálájukat lerójják. A nádor-család hagyományos 
nemzetszépítő és városfejlesztő munkáját a fenséges 
utód is méltó eszközökkel folytatja és nekünk 
külön büszkeségünk, hogy érdeklődésének széles 
regiszterében is mily szeretettel foglalkozik ipar-
inűvészetünk minden ügyével. Hálánkat és szeren-
csekívánatainkat az Iparművészeti Társulat vezetői-
ből alakult kis küldöttség tolmácsolta a fenséges 
úrnak, melyben Szablya Frischauf Ferenc, Szablya 
János, Ligeti 31iklós és Seenger Béla vettek részt. 

• S z a b l y a János, társulatunk ügyvezető al-
elnöke március hó 27-én Bécsben előadást 
tartott az osztrák Ravag (rádiótársaság) felkérésére 
a magyar iparművészet újabb fejlődéséről. A bécsi 
magyar népművészeti és iparművészeti kiállítás 
nagy sikerének egyik gyümölcse volt ez a jelentős 
meghívás is, melynek az előadó tartalmas és érdekes 
mondanivalói adtak súlyt. A félórás előadásban a 
magyar iparművészeti mozgalmak sokrétű s nem-
zetgazdaságilag fontos mozzanatait világította meg, 
plasztikus módon emelve ki, mit jelent ez a művé-
szet, valamint az ipar és a nagyvilág ízlése számára, 
miként ad ú j színeket s ízeket a nyugateurópai 
városok lakásainak, kiállításainak s divatjának. 

• P а с h e r Béla dr.-t tanácsjegyzőnek nevezte 
ki a polgármester és ezzel a főváros művészeti és 
kulturális ügyeinek egyik legkiválóbb munkása 
kapott méltó elismerést. Művészetszeretetét nem-
csak ebben a minőségben, hanem mint az Ipar-
művészeti Társulat választmányi tagja is másfél 
évtizede ápolja hivatali formaságok teljes mellő-
zésével, egy kedves és előkelő lélek egész meleg-
ségével. 

"C^BER LÁSZLÓ. Becsületes, komoly tudós, szerény 
és csöndes kutató, a mellett pedig a művészet 

szeretetében folyton megújhodó lelkes amatőr volt 
Éber László. Talán ez az örökké fürge, ú j a t és régit 
egyaránt lázasan szerető természete adott neki 
erőt, hogy annyit dolgozzék, névvel és névtelenül, 
mint amennyit egy aránylag nem is hosszú életen, 
hatvanhárom éven át dolgozott. Fiatalabb korában 
az egyetemen s az Iparművészeti Iskolában év-
tizedeken át oktatta az ifjúságot a művészettör-
ténetre és az ő higgadt, leszűrt ítéleteit az izzó 
lelkesedés hangjaival tudta közvetíteni hallgatói-
nak. De e mellett állandó kutatómunkája ered-
ményeit közölte a Magyar Iparművészet régibb 
évfolyamaiban is és tevékeny részt vett az Ipar-
művészet Könyvének megjelenésében is. Ilynemű 
munkásságának javarésze a századforduló idejére 
esik, melynek ő egyik legismertebb magyar eszté-
tikusa volt. Az utolsó évtizedekben inkább for-
dításokkal és lexikális müvekkel szolgálta a művé-

szeti tanítás ügyét, melyhez még nehéz életküz-
delmeiben s betegségében is megható szeretettel 
ragaszkodott. N. P. 

/ " ^ O R G E HUGO. A háború utáni Bécs építészeté-
ben jelentős szerepet játszott ez az osztrák 

műépítész, előbb mint Ohmann professzor jobbkeze, 
majd pedig önálló tervező minőségben. Egyik érde-
kes sajátsága volt, hogy különösen belső építészeti 
munkái t mindig a kivitelező iparosokkal együttcsen 
érlelte meg, azokat szinte együtt terveztek. Az 
építés és bútortervezés mellett a kerámiát is nagy 
szeretettel űzte s legnagyobb sikereit a bécsi Werk-
bund-Siedlung két évvel ezelőtt épült kis házain 
érte el. Hatvankilenc éves korában halt meg Bécsben. 

TZ"ALITKA-TERVEZÓK. Az olasz iparművészek 
nagyon találékonyak. A fokozódó állatkultusz 

ú j ra nagyon divatba hozta az olasz lakásokban a 
madárházakat. Nosza, hozzáfogtak az iparművészek 
csinos kalitkák tervezéséhez. A legmodernebb 
anyagokból, krómozott acélból, alumíniumból és 
üvegből készítik az ő régies formájú, hengeralakú 
kalitkáikat, melyeket néha akváriummal, vagy 
madárfürdőházzal is bővítenek. Szóval a belső épí-
tészetnek új területe kínálkozik, mely szórakozás-
nak is megjárja — komolyabb építőfeladatok híján. 

KORSZERŰ ÉS MAGYAROS. Az Iparművészeti 
Társulat őszi jubiláris kiállításán olcsó, kor-

szerű és magyaros szobákat szeretne bemutatni. 
Erre a célra pályázatot hirdetett s az első pályázat 
eredménytelen volt. Miért? A bírálati jelentés azt 
mondja , hogy a korszerűséget a bútorpiac szokásos 
formáival még csak meg lehetett találni a terveken, 
de már a magyaros jelleget inkább csak népies 
motívumok, szűrdíszek és más effélék jelezték. 
Szóval éles szakadék választja el bútortervezőink 
felfogásában a modern s a magyaros irányt, amelyek 
ellentéteit pedig a többi anyagokkal dolgozó ipar-
művészet munkáin nem érezzük. Kétségtelen, 
hogy a probléma a bútortervezésnél nem ilyen egy-
szerű. Itt sokkal mélyebbre kell ha to ln i : magyaros 
formákat kell kibányászni a népművészet és nép-
rajz kincsestárából s azokat sok érzékkel áthangolni 
a mai élet használatára. De még ez sem elég. Bele 
kell merülniök a művészeknek a folklore, a nép-
művészet egész légkörébe, amire pedig annyi 
alkalom nyílik múzeumaink s folyóirataink gazdag 
gyűjteményeiben. Az egyszerre, hirtelen való fel-
készülés itt nem ér semmit. Csak aki előbb lassan, 
műveltsége egész éltető elemeivel magába szívta 
a magyar hagyományokat, az tudja testté formálni 
őket, mikor az élet kívánja. N. 

DÍSZOKLEVÉL. Azelőtt nagy kitüntetés, meg-
becsült öröm volt a díszoklevél. PoUtikns, 

jubiláns, társulati tag nemcsak az átvételkor örült 
neki, hanem büszkeséggel is mutogatta a bekere-
tezett oklevelet. tJjabban megfakult a dicsősége. 
Talán nem járunk rossz helyen, ha ennek okát 
abban látjuk, hogy a díszoklevél külső megjele-
nése is elsekélyesedett. Akkora tömegtermelés 
támadt egyidőben a grafikának ezen a területén, 
hogy valóságos díszoklevél-ipar fejlődött ki min-
denféle rikító és sajnálatraméltó díszművekkel. 
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(íróГ Klebelsberg Kuno síremléke a szegedi Fogadalmi Templomban. Tervezte Kertész K. Köbért. Л szobor 
Ohmann Méla műve. Grabdenkmal des Grafen Kuno Klebelsberir in der Gelöbnisskirehe zu Szeged. Entwurf 
von 1{. K. Kertész. Die Statue ist das Werk Ii. Ohmanns. Tombstone of Count Kuno Klebelsberg in the Votive 

Church at Szeged. Designed by Ii. K. Kertész. The seulpture work by 1$. Ohmann. 
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Színes üvegablak. A római egyházművészeti kiállításra tervezte Árkay Bertalanné Stehlo Lilly. Készítette Falka 
József. — Bemalte Glasfenster. Für die) Kirchenkunstausstellung in Rom entworfen von Frau L. Ärkay-Stehlo. 
Hergestellt durch J. Falka. Stained glass window. Designed by L. Arkay-Stehlo for the Ecclesiastical Exhibi-

tion at Home. Carried out by J. Falka. 
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Színes üvegablakok. A győr-gyárvárosi templom számára tervezte Árkay Bertalanné Stehlo Lilly. Készítette 
Johann Hugó. Bemalte Glasfenster. Für die Kirche von Győr-Gy ár város, entworfen von Frau L. Árkay-Stehlo. 
Hergestellt durch H. Johann. Stained glass windows. Designed by L. Árkay-Stehlo for the Cliureh of Györ-

Gyárváros. Carried out by II. Johann. 
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Л lipcsei nemzetközi vásárról. Fent : Teakészlet. Készült a berlini Reimann-iskolában, Karl Heubler vezetése 
alatt. Lent : Porcellán kávéskészlet. Von der Leipziger Internationalen Messe. Oben : Teeservice. Unter der 
Leitung Karl Hcublers hergestellt in der Berliner Reimann-Schule. Unten : Kaffeeservice aus Porzellan. 
From the International Fair of Leipzig. Above : Tea-set. Designed and carried out under the direction of K. Heub-

ler by the Keimann Scbool of Berlin. Below : China coffee-set. 
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Л lipcsei nemzetközi vásárról. Fent balra: Kziist gyertyatartó. Feni jobbra: Gong. Lent: .Nikkel írókészlet. 
Készültek a berlini Reiinann-iskolában, Kari llciihler vezetése alatt. Von der Leipziger Internationalen 
Messe. Oben links: Kerzenständer aus Silber. Oben rechts: (Jong. Unten: Schreibzeug aus Nikkei. Her-
gestellt in der Berliner Reimann-Schule unter der Leitung von Karl Heubier. — From the International Fair 
of Leipzig. Above on the leit: Silver candlestick. Above to the right: Gong. Below: Writing set of nickel. 

Designed and carried out under the direction of K. Heubler by the Reiniann Schoo! of Berlin. 
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A Tarsadalmi Egyesületek Szövetsége részére készült oklevelek. Fent balra és jobbra Helbing Ferenc, lent balra 
Fal <*yorgy, lent jobbra Németh Nándor tervei. — Diplome. Olien rechts und links : von F. Helbing, unten links 
von fcy. Pal. unten rechts von N. Németh. — Diplomás. The two al»ove designed bv F. Helbing. The two below, 

the left one designed by tiy. Pál, the riglit one by N. Németh. 



Herendi porcellánfigurák. Fent balra és jobbra és lent balra : Csapváry Károly művei, lent jobbra : Maugsch 
Gyula műve. Herender Porzellanfiguren. Oben links und rechts, unten links : Werke von K. Csapváry, unten 
rechts : von Gy. Maugsch. Herend china figures. Above to the right and left and below left : Works of K. Csap-

váry, below to the right : work of Gy. Maugsch. 

H E R E N D 
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Az Iparművészeti Múzeum szőnyegkiállításáról. F e n t : erdélyi szőnyeg a 17. sz. második feléből. Lent: erdélyi 
szőnyeg 1600 körül. — Von der Teppichausstellung des Kunstgewerbemuseums. Oben : Teppich aus Trans-
sylvanien aus der II. Hälfte des 17. Jhs. Unten : Teppich aus Transsylvanien um 1600. — From the Carpet-
Exhibition of the Museum far Applied Art. Above: Transsylvanian carpet írom the second half of the 

17. c. IJelow : Transsylvanian carpet from 1600. 
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Ennek főoka az volt, hogy minden vidéki s fővárosi 
hatóságnak megvolt erre a célra az ő kiválasztott 
„rajzoló"-ja , aki életének minden jobb sorsra 
méltó szenvedélyét belelehelte a díszoklevél betűibe. 
Most némileg javuló irányzat mutatkozik ezen a 
téren. Űgy mint valamikor régen, az adományozó 
testületek újból az Iparművészeti Társulathoz for-
dulnak efféle megbízásokkal, vagy legalább is 
hivatásos grafikusművészeket szólítanak fel ily 
természetű munkák készítésére. A TESz előljár 
ebben a jó példával. Az utóbbi időben készült négy 
díszoklevele, melyet folyóiratunk e számában 
mutatunk be, csupa örvendetes tanúságtétele a 
változott iránynak. Helbing Ferenc professzor két 
munkája , továbbá Pál György és Németh Nándor 
két terve csupa korszerű, magyaros sugallatú 
grafikai emléklap, melyben az igazi oklevelek fő-
szépsége : a betű jut érvényre s a keret, mint színes 
muzsika, csak aláfesti a szövegből áradó értelmet. 
Hihető, hogy ezek a jól sikerült alkotások is ter-
jeszteni fogják az igazi díszoklevelek stílusának 
becsülését. 

A MŰVÉSZI FALÉRT. Párizsban igen érdekes 
művésztársaság alakult, Az a célja, hogy 

a festők és szobrászok együttműködését ápolja az 
építészekkel. Nemcsak a freskó- és relief-, hanem a 
faldíszítő más festett képek, szobrok is tárgyai e 
társaság érdeklődésének. Elsősorban persze a szabad 
levegőn érvényesülő faldíszítőművészetek, illetve azok 
tervező- és végrehajtó művészei lehetnek az ú j egye-
sülés tagjai . Dc azért a belső fal, mennyezet stb. 
dekorációs művészetét is belevonják feladatkörükbe. 
Az Eugenio d'Ors elnöksége alatt alakult egyesület 
(11 bis rue Schoelcher) külföldi utazási ösztöndíjak 
adományozását is tervbevette. 

U" VEGDÍSZÍTÉS. Az üveg szerepe egyre álta-
lánosabbá válik a lakásberendezésben és 

az iparművészetben. Üvegfalak, aj tók, üveglapok-
ból készült bútorok egyre bővebb alkalmazáshoz 
jutnak és az az egyszerű találmány, mely „látha-
ta t lan" gittelést tesz lehetővé, csak fokozta az üveg 
szerepét a belső berendezésben. Ennek természetes 
következménye, hogy az üveg díszítése is sűrűbben 
fordul elő, mint azelőtt. Míg pár évvel ezelőtt csak 
díszpoharakat s drága edényeket volt szokás kö-
szörülni, most a velencei, a svéd és a bécsi nagy 
üvegműhelyek ablakokon és asztallapokon is pro-
dukálják szép ügyességüket. A marató eljárások 
is gyakoriak. Egy fedőlakkal vonják be a nem 
maratandó helyeket s így „kispórolva" kapják meg 
a lakk leolvasztása után a maratott díszeket. Ily-
módon sokszor két-három befedést is alkalmaznak 
és egészen mesteri, plasztikus hatásokat érnek el 
a díszítményekkel. Az üvegdísznek iparművészeti 
és főleg építészeti alkalmazása hovatovább már 
stílusalkotó erővel fog szerepelni a belső architek-
túrában. N. P. 

Д „VALÓDI" PERZSÁK. Tudvalevő, hogy a 
szőnyegkereskedelemben nagy súlyt helyeznek 

arra, hogy úgynevezett „valódi" perzsát vegyenek 
a vásárlók, mert — mondják — ezek sokkal jobban 
megőrzik növényi festésükkel a színeket, mint a 
nem „igazi" szőnyegek. Ez a sokszor túlfizetett 

okoskodás azonban két ponton is sántít . Először is 
nem igaz, hogy a perzsa szőnyegek csupa növényi 
festésű fonállal készülnek. A perzsa kormány 
ugyanis évenként meghatározott mennyiségű szin-
tétikus festőanyag behozatalára ad engedélyt, ami 
túlnyomórészt a szőnyeg-„gyárak" szükségleteinek 
fedezésére szolgál. De nem igaz az sem, hogy a ma-
gyar vagy német műhelyben készülő olcsóbb perzsa-
szőnyegek ne lehetnének színtartók. Ma már any-
nyira fejlett a szintétikus vegyi festékek technikája, 
hogy az ilymódon színezett fonalak a legtartósabb 
nap- és vízhatások mellett sem fakulnak . Sőt azt 
lehet mondani, hogy két színt kivéve (az indigót 
és a krappot), ezek a modern ásványi festékek még 
kevésbbé fakulnak, mint a régi növényi eredetű 
színek. 

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET EDDIG MEG-
JELENT ÖSSZES ÉVFOLYAMAI egy tételben eladók. 
Egyes kötetek külön nem kaphatók. Az 1885—1894. 
évfolyamok félvászonkötésbon, az 1897—1914. 
évfolyamok egészvászonkötésben, az 1915—1934. 
évfolyamok fűzve. Valamennyi teljesen úi és tiszta 
állapotban, az összes mellékletekkel. Érdeklődni 
lehet a Magyar Iparművészet kiadóhivatalánál. 

HELYREIGAZÍTÁS. A Bécsben rendezett magyar 
népművészeti és iparművészeti kiállítás katalógusá-
ból sajnálatos technikai tévedés folytán kimaradt 
egyik kiállítónk, D i e t r i c h A d o l f n é neve, 
aki magyaros hímzésekkel vett részt a kiállításon. 
E tévedést ezúton igazítjuk helyre. 

« SZAKIRODALOM » 
NAGY ZOLTÁN: A MAGYAR LITOGRÁFIA 

TÖRTÉNETE А XIX. SZÁZADBAN. (Buda-
pest, Mérnökök nyomdája , 1934., 1351. + 12 kép, 8°) 

A grafika név fogalmi köréből kirekeszti a szónak 
általában vett r a j z (grafó = írok, rajzolok) jelen-
tését és csupán a mechanikai, kémiai úton, nyomó-
lemezekkel történő sokszorosítást jelöli e névvel. 

A tárgy pontos elhatárolása u tán leírja a grafikai 
művészetek főágait : a magasnyomást, mélynyomást 
és laposnyomást s ezeknek megfelelően a fametszést, 
rézmetszést, rézkarcot és litográfiát. 

Nem marad meg az adatok időrendi felsorolásánál, 
hanem lépésről-lépésre figyeli nemzeti életünk 
koronkénti változásit s mindig összefüggést keres 
az irodalmi és grafikai-művészeti alakulások közt. 
Helyesen figyeli meg, hogy a mult század húszas 
éveiben nagy kelendősége volt a „dicső nemzeti mult 
s a jelen nevezetes eseményeit ábrázoló sorozatos 
kiadványoknak". Ez természetes is, hiszen a lassan 
fellendülő nemzeti életünk s művészetet kedvelő 
közönségünk ebben az időben a romantikus törté-
netieskedés kar ja iban élvezte a dicsőségről, hírről, 
nevezetes múltról szóló himnuszokat. Hasonlóképen 
az irodalmi orientalizmussal tar t rokonságot a mű-
vészek Kelet-kultusza is. 

A litográfia külföldön már a negyvenes években 
virágkorát éli, nálunk csak az 50—60-as években 
pompázik Barabás Miklós és Marastoni József ke-
zében. Különösképen az arckép-litográfia lendül fel. 
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