
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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A tájfestészetben a Festet ábrázoló darabok neveze-
tesek. A század közepétől pedig a népiesség eszme-
irányzatát szolgálják a nagy számmal termő genre-
képek. A történeti események kőrajzai Geiger mű-
vészetében — mondhatni — ki is élik korukat. 
A genreképek is mindinkább mesterkéltekké vál-
nak, a Rahl—Piloty-féle akadémizmus ömlik rájuk. 
Ellenben kiváló teret kap a litográfia a század máso-
dik felében fellendülő karikatúra-művészetben, bár 
a kitűnő Jankó János karikatúrái már fadúcokról 
származtak. 

Az értekezés második felében megtaláljuk a Pest-
Budát ábrázoló kőrajzok jegyzékét. A szerző közel 
kétszáz magyar és idegen művész magyar és magyar 
vonatkozású munkásságáról szerkesztett Lexikon-
nal és bőséges Irodalommal zárja be művét . 

Doktori értekezésnek készült ugyan, de egyben 
ünnepi megemlékezés is lett e könyv. A litográfia 
szegénység-üldözte feltalálója, Senefelder Alajos 
száz esztendeje tért örökös nyugvóhelyére és azóta 
sem jelent meg róla s értékes találmányáról érdemes 
magyar munka . A tárgy i ránt érzett érdeklődés és 
a szükségérzet eredője e szép könyv, mely egész fel-
építésével a legkellemesebben nyüatkozik szerző-
jéről. ROMHÄNYI GYULA 

DEBRECEN VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁNAK 

XVIII. SZÁZADBELI MŰKÖDÉSE, TER-
MÉKEI. Összegyűjtötte dr. Zoltai Lajos. Ehhez mint 
melléklet dr. Csűrös Ferenc Debrecen város köz-
művelődési tanácsnokának a 370 éves nyomdáról 
írt története tartozik. 

A két füzetecske kiegészíti egymást és érdekes 
adatokkal szolgál Magyarország e legrégibb nyom-
dájának viszontagságos történetéről. 

Debrecen város büszke lehet évszázados kultúr-
intézményére, amely mint azt dr. Csűrös végszavá-
ban ír ja : „az első és egyedülálló magyar nyomda, 
amely 1561-től, megalapításának évétől kezdve a 
mai napig, tehát negyedfél évszázadon át annyi 
zivataros évtized hányatásain keresztül, töröktől, 
némettől, romántól háborgatva, többször pedig 
porig égve, hamvaiból ú j életre kelve, de mégis ki-
mutathatólag megőrizve folytonosságát." H. 

AZ UJ IDŐK KÉZIMUNKAKÖNYVE. Mostaná-
L ban nagy a keletje a kézimunkát tárgyaló 

könyveknek. Hatalmas lendületet vett a kézimun-
kázás, mely néha csak kedvtelés, néha azonban 
hozzásegít a nagyobb falat kenyérhez is. De kétség-
telenül fokozta a kézimunkázás terjedését a régi 
magyar hímzések két évtizede tartó bámulata s a 
magyaros házüpar külföldi hódítása is. Ebben a 
divatáramlatban fontos az olyan könyv, mint 
amüyen most jelent meg Feyérné Kovács Erzsébet 
szerkesztésében. Ez a szép külsejű, gazdag tar-
talmú képeskönyv okosan foglalja össze mindazt, 
amit a kézimunkázó nőnek az anyagokról, szer-
számokról, fonalakról és technikákról tudnia kell 
s erre a célra a magyar népművészet gazdag példa-
tárát t a r t j a az olvasók szemei elé. Ez a mostani 
kötet ugyan csak a varrás és hímzés technikáját 
ismerteti (a többi eljárást pedig későbbi könyve 
számára t a r t j a fenn), de ezt a két kézimunka-
ágazatot olyan világosan s annyira szemléletesen 
tárgyalja, hogy mindenki szakemberré válhat, ha 

elolvasta. A szerkesztőnő képességeit a magyar 
iparművészet tervezéseinek többféle mesgyéjéről 
ismerjük. Tudjuk, milyen szeretettel hajlik a régi 
síkdíszítő, keramikus és vasműves iparok meg-
újhodásának gondolatához. Ebben a mostani mun-
ká jában szinte vallásos áhítattal áll a népies magyar 
hímző- és varró-technikák szolgálatába. Cifra sza-
vak és érzékeny jellemzések helyett mintegy a 
szemünk előtt boncolgatja a sokféle régi úri- s 
paraszthímzést, olyan tudományos rendszerbe sora-
koztatva, mely egymaga is példaadó lehet. Amellett 
mindenütt megadja a hímzőtechnikák eredetére 
vonatkozó adatokat is és az egész kézügyességet 
műveltségtörténeti alapokra helyezi. Az esztétikai 
fejtegetések elmaradtak a könyvből, de a képanyag, 
az ízléses nyomtató technika s főképen a szövegből 
kiáradó tanulságok a kézimunkázó nők ízlés-tan-
könyvévé is teszik Feyérné Kovács Erzsébet könyvét. 
Dicséret illeti közreműködő társait i s : Kövesi 
Editet és Ujváryné Kerékgyártó Adriennet a sok 
szép népies magyar hímzésért, melyeket munkáik 
közül felvonultattak. Dr. N. P . 

RAUSCHER LAJOS : POZITÍV7 MÉLYNYOMÁSŰ 

ELJÁRÁS TÓNUS- ÉS VONALMARATÁSHOZ. 
Bevezető tanulmánnyal ellátta Felvinczi Takács 
Zoltán. E könyvecske egy oly mű poszthumusz 
kiadása, mely szerzőjének mintegy 12 évi munkájába 
került . Rauscher Lajos Stuttgartban született 1845-
ben. Nagy sikerrel működött a sokszorosító művé-
szetek terén, előbb mint rézkarcoló, később mint egy 
pozitív mélynyomású eljárás felfedezője és műve-
lője. Ez eljárás lehetővé teszi, hogy a különböző 
tónusokat közvetlenül, pozitív módon, egyetlen 
munkamenettel állítsuk elő a rézlemezen, akárcsak 
az egyszerű vizfestésnél vagy a tollrajznál és ne a 
régi negatív módon, minden árnyalatra külön 
körülményes munkát fordítva, mint a régi és ma 
is általános akvatintaeljárásnál. Rauschernek — 
amint könyvéből kitűnik — sikerült különböző 
fémek és savak, de leginkább a platinklorid oldatai-
nak felhasználásával szervesen egységes hatású 
képeket maratni és nyomatni, melyek árnyalatuk 
gazdagságával és az átmenetek finomságával a 
legtökéletesebb tónusérzéket is kielégítik. A művész 
1914-ben halt meg. Felfedezésének leírását csaknem 
nyomásra kész állapotban hagyta hátra, H. 

» P Á L Y Á Z A T O K » 
"ÍVTEMZETKÖZI PLAKÁTPÁLYÁZAT. Az Union 

Internationale Contre le Pérü Vénérien plakát-
pályazatot hirdet, melynek feltételei a következők : 

1. A plakát tárgya : A kereskedelmi tengerészeket 
— megelőzés céljából — rábírni arra, hogy jelent-
kezzenek és esetleg kezeltessék magukat a világ 
kikötőiben felállított nemibetegség ellenes dispen-
sairekben. (Példa: Ábrázolni a tengerészt, amint a 
partra lépve enged a kikötő különböző csábításai-
nak. Visszatérés a családba, megrongált egészség-
gel. Másrészről ábrázolni a tengerészt, amint hala-
déktalanul jelentkezik a dispensaireben.) 

A tárgy kifejtése teljesen a művész alkotóerejére 
van bízva azzal a feltétellel, hogy a plakát elég 
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