
» K R Ó N I K A * 

IIGETI MIKLÓS KITÜNTETÉSE. Társulatunk 
л e helyről is örömmel köszönti alelnökét: 

L i g e t i M i k l ó s szobrászművészt, legújabb ki-
tüntetése alkalmából. 

Amikor a Nemzeti Kiállítás zsűrije Budapest 
Székesfőváros ezidei nagyaranyérmét, egyhangú 
határozattal, L i g e t i M i k l ó s szobrászművész 
„Déryné" c. márványszobrának ítélte oda, komoly 
sikerekben gazdag művészpályának nyújtot ta a 
megérdemelt elismerés jelét. L i g e t i M i k l ó s 
művészetének útját nemcsak lapunk olvasói, de a 
nagyközönség legszélesebb köre előtt is felesleges 
ismertetnünk. Olyan állomások, mint az „Anony-
mus", a szegedi „Erzsébet-emlék", a temesvári 
„Seiler" szobor, a „Rózsavölgyi Gyula síremlék" 
és többi művei, nem egy, de több művészélet íve-
lésének szolgálhatnának dicsőségül. A legújabban 
díjazott „Déryné" márványszobrot a főváros, Liber 
Endre alpolgármester elgondolásából, a budai 
Horváth-kertben létesítendő Művészparkban fogja, 
a régebben megvásárolt „Kántorné"-szoborral 
együtt felállítani. — A Művészpark, melyben szín-
művész- és zenésznagyjaink szobrai kerülnek a 
jövőben elhelyezésre, méltó keretet fog nyújtani 
L i g e t i M i k l ó s művészetének. 

Az О. M. Iparművészeti Társulatot L i g e t i 
M i k l ó s t üdvözölve, nemes büszkeség tölti el, 
hogy a kitüntetés elnökségének oly érdemes tag-
ját érte, aki a társulat vezetésében annyi önzetlen-
séggel és odaadással szolgálja a magyar ipar-
művészek ügyét. L i g e t i M i k l ó s t ünnepelve, 
a magyar művészvilág önmagát becsüli meg. 

SZABLYA JÁNOS „KORMÁNYFÓTANÁCSOS. 
A Kormányzó Űr Ó Főméltósága társulatunk 

ügyvezető alelnökét, S z a b l y a J á n o s t kormány-
főtanácsossá nevezte ki. Ez a kitüntetés nemcsak 
a művészek társadalmában, de azon túlmenően, 
a közgazdasági és a társasági életben is bizonyára 
örömteljes visszhangra talál, mert egy valóban 
értékes, sokoldalú és nemzetpolitikai szempontból 
is jelentős pálya sikereit koronázza meg. Több mint 
három évtizede, hogy S z a b l y a J á n o s , aki tevé-
kenysége egyik részét a magyar gyáripar organizációs 
művének szentelte, a műbarát lelkességével dolgo-
zott a Kéve müvészegyesületben s több, mint egy 
évtizede, hogy társulatunk adminisztrációs életé-
nek egyik főmozgatója. Azon két és félév óta pedig, 
hogy az Iparművészeti Társulat vezetését átvette, 
nemcsak itthon, de a külföldi kiállítások sikereinek 
hosszú sorozatában is felélesztette a magyar ipar-
művészi s házüpari munka egykori fényét. Azóta 
napról napra láthatja az ő munkatársainak hatal-
mas tábora, milyen páratlan lendülettel, és példát-
lan művészetszeretettel igyekszik ezt a félszázados 
intézményt nemzeti kulturális életünk egyik erő-
forrásává tenni. Ehhez járulnak azok az egyénisé-
géből fakadó kedves és lebilincselő vonások is, 
melyek az ő barátainak számát az iparművészek 
körében épúgy megsokszorozták, mint mindenütt, 
ahol társadalmi és szociális tevékenységet folytat. 
Annak az ünnepnek, mely az ötvenéves Ipar-
művészeti Társulatnak mostani évét oly ragyogóvá 

teszi, egyik messzevilágító örömlángja S z a b l y a 
J á n o s kitüntetése. 
^ Z E M É L Y I H Í R E K . « G y ö r g y i Dénes és 

P o g á n y Móric a május első napjaiban 
Amsterdamban rendezett építészeti kiállítás és 
kongresszus alkalmával bemutatták a magyar 
építészek munkáit. Pogány vetített képekkel kisért 
előadást is tartott német nyelven a modern magyar 
építészetről. 
• S z о h о r Pál, Nyíregyháza város eddigi főjegy-
zője lett utóda Bencs Kálmánnak, a város polgár-
mesteri székében. Benne is, mint elődjében, valódi 
mübarátot s az iparművészet lelkes pártfogóját 
választottak e vezető állásra. Szeretettel támogatja 
ő is iparmüvészetünk hódító munká já t Szabolcs 
vármegyében. 
"OORCELLÁNEDÉNYEK DIVATSZÍNEKBEN. A 

német kerámiái gyárak kiapadhatatlanok az ötle-
tekben. Minden lipcsei vásár valóságos divatrevű, 
mely úgyszólván irányt mutat a terített asztalnak s 
ú j meg ú j szépségeket visz a legköznapiasabb ipar-
művészet tárgyainak felületére. Az idén bemutatott 
kávé- és teásedények közt feltűnt, mennyire kedvelt 
díszítőmotívum az, ami parasztos. Virág- és gyü-
mölcsmotívumok, a népművészet friss és vidám 
színes csoportosításával foglalnak helyet csészéken 
és kancsókon. A mértani jellegű díszítmények 
sorában kedvelt a kockás motívum, mely első pil-
lanatra észrevehetővé teszi a női (schottisch) divat 
átterjedését a teázó asztalra s a mellett olyan 
díszítésmódot jelent, mely nem válik idővel unottá. 
Formailag is folyton javul a gyári kerámia. Mint 
ú j ötlet feltűnt, hogy az egyik porcellángyár csészéi 
pontosan beleilleszkednek a csésze al ján körül-
húzott sáncba, aminél fogva nem csúszkálhatnak 
ide-oda a csészék a tányéron. Látszik, hogy a 
német gyárak kitűnő kerámiai tervezőket foglal-
koztatnak. 
Д FESTETT ÜVEGSZERVISZ. A belvárosi kira-

katokban, az öngyújtók és galalith-ékszerek 
„iparművészeti" árui közt egyre sűrűbben talál-
kozunk a német gyárakból importált üvegkész-
letekkel, melyeknek népies butykosaira és fütyülő-
üvegeire meg pálinkás poharaira régies paraszt-
figurák vannak ráfestve. Hol egy lovaskatona, ivó 
mesterember, hol szarvas, vagy cifra kakas díszíti 
az ilyen céhkorsókra emlékeztető üvegeket, erősen 
középkori jelleget adva a szász üveggyárakban 
mázsaszám készülő üvegedénynek. Azelőtt az 
Uyenfajta „festmények" egyszerű levonóképek segít-
ségével készültek, melyek a gyermekkorunkból jól 
ismert „matr icák" fortélyával ragadtak a poharak 
falához. Üjabban azonban sablonokkal festik rá 
„hideg ú ton" az üvegekre a képecskét, melyről 
azt hirdeti a gyáros, hogy a festmények szabadal-
mazott „mosható és alkohol-ellenálló" festékkel 
készülnek. Végeredményben azonban technikailag 
silány, ízlésileg nagyon kétséges üvegdíszítő mód-
szer ez, melyben a hazug régiességet újabban 
még azzal is fokozzák, hogy úgynevezett „cra-
quelure"-okat,hajszálrepedéseket festenek az üvegre. 
Ami körülbelül annyira őszinte dolog, mintha a 
tokaji borral telt palackokra pókhálót és penészt 
festenének a pincetulajdonosok. 
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KRETONOK FELTÁMADÁSA. A lakások kezdik 
megunni az ünnepélyes fehérséget s lemon-

danak a falak sima egyöntetűségéről. A visszatérő 
színszeretet egyik megnyilvánulása az is, hogy 
egyre sűrűbben alkalmazzák a szobákban a kreto-
nokat. Egy kicsit talán a kényszerű takarékosság 
is teszi, de annyi bizonyos, hogy a kretonok, min-
denféle színekkel telenyomva, nagy számmal vo-
nulnak be az ú j lakásokba. Vidáman hatnak virágzó, 
villogó tarka dessinjeikkel, hangulatot adnak egy-
egy szobának, amelybe már leánylakóik vagy gyer-
mekvendégeik miatt sem valók a túljózan anyagok. 
Régebben persze sokkal kockázatosabb volt ily 
anyagokkal bevonni bútorokat, falakat, de ma 
annyira ellentállanak mosásnak, napfénynek, hogy 
aggodalom nélkül lehet a víz- és fényálló festésű 
kretonokat használni. A német műiparban való-
sággal versenyeznek a kreton használatáért, mert 
az ipari becsület kérdésének tekintik ennek a hazai 
árunak népszerűsítését. N. P. 

PLÁGIUMPER. Egy fővárosi úriasszony férje sír-
kövét pár évvel ezelőtt megterveztette egy 

ismertnevű műépítésszel. A szép kő el is készült 
s a temető látogatóinak annyira megtetszett, hogy 
azóta már egy második példányát is ott lehet látni 
a rákoskeresztúri temetőben. Ez viszont sehogysem 
tetszett a sírkő tervezőjének, akit a kőfaragócég 
elfelejtett megkérdezni, váj jon beleegyezik-e az ő 
terve újabb felhasználásába. A művész tehát be-
perli a sírkőkereskedőt négyezer pengő kártérítésre. 
Ez lesz állítólag az első plágiumper, melyet sírkő-
szerzői jog megsértése címén magyar bíróság előtt 
indítanak. 

Д KÖLTŐNŐ EMLÉKE. Körülbelül egy éve lehet, 
hogy a modern francia líra egyik legjelesebb 

képviselője, Noailles grófnő meghalt. Mint a mi 
néhai Erzsébet királynénk, a francia költőnő is 
szerette a Genfi-tó környékét s annak csendes, meg-
nyugtató szépségeit. Most azután emléket állítottak 
neki a tó part ján. A tá j stílusába finoman illesz-
kedik bele az emlékezetét szolgáló kis kert, görögös 
oszlopsorral, lépcsőkkel, paddal és táblával. A kert-
szerű, de figurális megoldásokat nélkülöző emlék 
nagyon hatásos és eszünkbe juttat ja, mennyivel 
értékesebb volna nálunk is az emlékezet megerő-
sítésének ezt a módját választani, amikor gyöngéd 
poétákról, s álmodozó királynőkről van szó és 
a színpadias pátosz helyét egy kis megilletődés és 
virág foglalná el. 

AMŰLAKATOS. A német építészek törekvése 
tudatosan arra irányul, hogy ahol a körül-

mények megengedik, régi, kihalóban lévő iparágakat 
ú j ra foglalkoztassanak. így lát juk azt, hogy újab-
ban gyakran jut szóhoz a műlakatos is. A mult 
század második felében már csak a régi hagyo-
mányok emlékein tengődött ott ez az iparág. A 
kovácsolt vas régi, nemes formái, melyeket utoljára 
a rokokó szelleme tudott ú j élettel megtölteni, 
lassan kihaltak. A masinizmus már csak a hen-
gerelt, öntött és préselt vas technikáját alkalmazta 
az épületeken, ezért azután ez a század már alig 
is ismert más vasművességet, mint régit. Pedig 

mennyi modern kovácsolt vasmunkát lehetne még 
ma is elhelyezni a kapu- és boltbejáratoknál, a 
szép rácsos kapu, a nemesen formált lépcsőkorlát, 
a kovácsolt vaslámpák, cégérek, ablakrácsok, 
vízköpök, szökőkutak formájában. Még csak a 
megfelelő mesteremberekben sincs hiány. Ezt mutat-
ják a párizsi kiállítások (ahol jórészt magyar nevű 
mesterek remekeivel találkoztunk), ezt bizonyítják 
az ú jabb német egyházi építkezések, melyeken 
főleg a kölni lakatos család leszármazottja, Wyland 
Károly tud mondhatni elragadó szép vasmunkákkal 
hozzásimulni a feladat építő szépségeihez. Végered-
ményben : a közömbös és kényelmes építészeti 
korszellem az, mely ezt a hajdan virágzó s ma is 
életképes technikát kirekeszti onnan, ahol hir-
detője lehetne a vas nagyszerű kifejező erejének. 

EGYHÁZMŰVÉSZET — HIT NÉLKÜL. Frank-
fur tban nemrég nagyarányú egyházművészeti 

kiállítás volt. Az ot tani iparművészeti múzeumban 
képek, modellek és a liturgia tárgyai adtak számot 
arról, mit alkottak az utóbbi években Német-
országban a katolikus templomok művészete érde-
kében. A kiállítást a sajtó nagyon vegyes érzelmek-
kel fogadta. Még aránylag legjobban tetszettek az 
újabb templomépületek közt Holzineister, Böhm, 
Schnitze s mások kissé romanizáló modern művei, 
mert ezekben tisztán kifejezésre ju t az a vágy, 
hogy az őskeresztény lélek erőteljes átszellemülését 
akar ja az új vallásos érzés követni. A gótika és a 
barokk ezeknek a hatalmasan megfogott építészeti 
tömegeknek nyomába sem jut, de még kevésbbé 
lehet a német templomépítés eszményképéül el-
fogadni azt a tárgyiasságot, mely az Isten hajlékát 
hol szanatórium, hol csillagvizsgáló, hol pedig 
filmpalota képére aka r j a megteremteni. A szent 
tárgyakon is túlteng a profanizáló irány. A „fel-
világosult" keresztény művészet e kri t ikák szerint 
az oltári gyertyatartót holmi úri szobai dohányzó-
készletnek képzeli, a szentségmutatót a rádió-
készülékkel téveszti össze, a miseköpenyt pedig 
egy divathölgy ruhatárába való darabnak fogja fel. 
Az egész baj onnan ered, hogy a tervező ipar-
művészek csakis artisztikus feladatot éreznek ilyen 
tárgyak készítésénél, de az ő gyermekkoruk val-
lásos élményeiből semmit sem őriznek meg szívük-
ben. Dr. N. P . 

HÁZTARTÁS-KIÁLLÍTÁS PÁRIZSBAN. Mint az 
utóbbi évek mindegyikén, ez év tavaszán is 

megrendezték azt a háztartási kiállítást Párizsban, 
melynek megtekintésére özönlenek oda a házi-
asszonyok. Ez a kiállítás nem afféle vásári jellegű 
szemfényvesztés. Minden év háztartási újdonságai 
bemutatásra kerülnek itt és a házi, kerti, tanyai 
életnek sok célszerű technikai ta lálmánya innen 
indult el a francia háztartásokba, hogy lassan 
széles körben elterjedjenek. Ez évben a kiállítóknak 
a lakásberendezésben az az érdekes vezető gondo-
latuk volt, hogy megmutassák, miképen lehet a 
régi, öröklött és meglévő bútorokat újakkal ki-
egészíteni. Apró enteriőröket rendeztek be, melyek 
szemléltetően mutat ták , hogy egy stílusos magas 
fotel, vagy asztal mellett egy mai bőrrel bevont 
szék egészen jól festhet, vagy hogy egy régi ízlésű 
könyvszekrény a legmaibb ízlésű pamlag szom-
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szédságát is elbírja. Igen ügyes módja ez a 'kon-
zervatív ízlésű francia kispolgár meggyőzésének és 
nevelésének. 

Д CÉGÉREK MŰVÉSZETE. Párizsban kiállítás 
volt nemrég régi boltcégérekből. Ezen a ki-

állításon sok érdekes régi cégér adott egymásnak 
találkozót, hiszen olyan kiváló festők, mint Watteau, 
Boucher, Chardin és Miilet is festettek bolti táblát 
s egész sereg szobrász is készített a boltok számára 
jelvényeket. Volt idő — négyszáz évvel ezelőtt —, 
mikor rendeletben mondta ki a városi tanács, 
hogy minden megnyfló ú j bolt tartozik cégért 
csináltatni a bejárata elő. Nálunk most ellenkező 
értelemben kellene rendeletet hozni. I Ia például a 
hatóságoknak volna ilyesmihez joguk, meg kellene 
tiltaniuk, hogy a Vigadó egyik bejáratánál egy 
olyan cégért akaszthasson ki a vendéglős, amilyent 
most látni ott egy-egy idomtalan söröskrigli alakjá-
ban, melyek este lámpául szolgálnak. S mindez a 
halhatatlan Feszi Frigyes építő-remekművén, a 
budapesti idegenforgalmi gócpontban. 

O V É D SZŐTTESEK. Magyarországon kívül talán 
már csak egy ország van Európában, melyben 

a népművészeti textilhagyományok ma is elevenen 
élnek s ez Svédország. A svédek szövött szőnyegei, 
valamint egyéb házi szőttesei már többször diadal-
masan járták be az európai országokat és már 
negyedszázad előtt is hirdetői voltak annak , hogy 
a régi szövőszék és a jó, anilinmentes fonalak 
milyen nemes textilanyagokkal gazdagítják a la-
kásokat. A svéd lakásoknak most is a házi készí-
tésű, gyönyörű mértani mintá jú szőnyegek, átvetők 
és bútorhuzatok a legfőbb díszei. Svédország most 
a gazdasági viszonyok következtében szintén kény-
telen a bútoriparban a nehéz, sötét exotikus fák 
helyett a honi erdők világosabb fáit feldolgozni 
bútornak. Ezzel a megváltozott ízléssel már számolt 
a polgárság, de annál szívesebben vásárolja a 
sötétebb vörös, barna, szürke és fekete színű 
szőnyegeket, melyek főkiegészítői a világos bútor-
zatnak. A legelegánsabb lakásberendező cégek, 
mint például a Svenskt Tenn stockholmi kiállító-
termeiben is ilyen népies, régi hagyományokat 
felújító szőnyegeket látni az elegáns modern 
bútorok között. N. P. 

T^GYHÁZMŰVÉSZETI ŐRTORONY. így nevezi 
magát egy ú j nagyarányú művészegyesület, 

mely Düsseldorfban létesült, hogy a német egyház-
művészet termelését helyesebb és ízlésesebb irányba 
terelje. Mint a programmból kiderül, a mai zűr-
zavaros viszonyok közt pontos útmutatást akarnak 
nyújtani minden érdekeltnek a helyesen értelmezett 
és korszerű egyházművészet irányában. A kézműves-
iparost tanítani akarják, a tervezőművészeket a 
liturgikus és egyházi jelképek világába bevezetni, 
de emellett a vásárló s fogyasztó-rétegeket is a szok-
ványos kegyszerek gyári termékeitől visszavezetni 
a valóban művészi s ihletet keltő alkotások világába. 
Hogy ezt minél gyakorlatiasabb módon tehessék, 
Düsseldorfban állandó kiállítási helyiséget is nyi-
tottak, melyben egy sereg iparművész alkotásait 
muta t ják be váltakozó kiállításokon. 

A Z ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ 
TÁRSASÁG áprüis hó 27-én tartotta 1935. évi 

rendes közgyűlését, amely az 1934. évi nyereséget 
283.541.29 pengőben, az osztalékot pedig 8 pengő-
ben állapította meg. 

• SZAKIRODALOM • 
DR. SZÁLAI EMIL : ELŐADÓMŰVÉSZ, GRA-

MOFONLEMEZ, RÁDIÓ, SZERZŐJOGI TANUL-
MÁNY. Űgy véljük kevés ember, de még csak kevés 
jogászember is gondolkodhatott arról gramofon-
vagy rádióközvetítés hallgatása közben, hogy minő 
bonyolult szerzői joghálózat vonja be műélvezeté-
nek tárgyát. 

Dr . Szalai Emil vállalkozott arra a kényes fel-
adatra , hogy ebbe a hináros mélységbe bevilágítson 
a jog reflektorával és a tények elemzésénél mindenek-
előtt arra mutat rá , hogy a lemezgyár, amikor akár 
szabad, akár védett művet beállít gramofonleniezre 
vagy felvételre, rendesen végeztet a művön bizonyos 
adaptáló munkát hozzáértő szakértővel. Ez a mun-
kála t azonban maga is szerzői jellegű munkavégzés. 
Hasonló átdolgozás számos is lehet és így mindenek-
előtt felvetődhet a probléma, hogy az eredeti, esetleg 
m á r szabaddá vált zeneműnek melyik átdolgozása 
kerül előadásra. 

A fenti ténycsoportosulás már magában is 
bonyodalmak csíráját rejti magában, de hozzájárul 
ehhez még az előadók számára konstruálható 
védelem is. Minden írói és zenemű, amikor lemezekre 
alkalmaztatik, okvetlenül és múlhatatlanul előadó 
által adatik elő. Ennélfogva minden szerző jogához, 
ha műve lemezre kerül, okvetlenül párosul egy 
vagy több, esetleg igen sok előadónak szerzői joga 
(gondoljunk itt egy szimfonikus zenekar által tör-
ténő előadásra) és párosul esetleg oly előadó vagy 
előadócsoport szerzői joga is, akinek szerzői jogával 
a zeneszerző maga összepárosodni, együttmenni 
esetleg nem is akarna . Ha pedig ugyanaz az előadó 
újból előad valamely zenemüvet, ez mindig ú j 
szerzői jogot ad az írói és zeneműhöz. A szerzői 
jogra tehát annyi külön előadói-szerzői jog borul, 
ahány előadó, ahány gyárnak, ahányszor előadja 
a müvet. 

A valóban gondolatindító és minden jogász és 
minden nem jogász számára értékes, mélyen járó 
gondolatkapcsolatokkal dolgozó könyv méltán érde-
meli ki a közönség figyelmét. 
T TJHOLD. RADNÓTI MIKLÓS VERSEI BUDAY 

GYÖRGY FAMETSZETEIVEL. A Szegedi Fia-
ta lok Művészeti Kollégiumának XV. kiadványaként 
jelent meg ez a f inom kiállítású kötet, erős bizonyí-
tékaként a fiatal magyar tehetségek dolgozni aka-
rásának és tudásának. 

R a d n ó t i M i k l ó s komolyhangú, nemes nyel-
vezetű verseit méltó hangon kísérik В u d а у 
G y ö r g y ihletett művészi kezével metszett 
illusztrációk. Egy igen tehetséges fiatal művész 
mélyen átérzett művei ezek a fametszetek, melyek 
nemcsak Radnóti szép verseinek hangulatait tük-
rözik vissza, de a magyar könyvművészet számára 
is elsőrangú művészi eredményt jelentenek. H. L. 
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