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A KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS. 

^ • ' • " ^ S E N D B E N ÉS ELKÉSVE nyilt 
JöLv H meg dec. 13-án az idei kará-
Jat ,, csonyi kiállítás. Baj, hogy 
^ w ^ megnyíltát nagyobb reklám 

nem előzte és nem kisérte. De még na
gyobb baj, hogy ez a megnyitás nem 
legalább is egy hónappal előzi meg a 
karácsonyt, amikor a vevő még csak 
tervel és van ideje eszméjének meg
felelő tárgyakat keresni vagy megren
delni. December közepén a nagyobb be
vásárlásokon már túl kellett esnünk. 
Legfölebb a csecse-becsek maradnak 
hátra, amelyek azonban pénzforgalom 
tekintetében már nem kiadósak. Vájjon 
érdemes-e ily körülmények között ennyi 
fáradságot és pénzbeli áldozatot paza
rolni egy kiállításra? Ehhez járul még, 
hogy, a régi szokástól eltérően, a fizeté
ses belépés is bénítőlag hatott a közérdek-
'ődésre, mígnem, igen helyesen, a belépő
díjak szedését megszüntették. Azokon a 
napokon, melyeken 50 fillér belépő-díjat 
kellett fizetnie a közönségnek, gyér volt 
a látogatók száma és az egész kiállításon, 
az amúgy is abnormális téli idő folytán 
ködös, nyomott hangulat vett erőt. 

Elismerem, hogy anyagi eszközeink 
gyarapítására törekednünk kell, mert e 
nélkül zsenge iparművészetünk erőteljes 
fejlődésére aligha számíthatnánk, mégis, 
azt gondolom, hogy közönségünk szépen 
megindult érdeklődését bizonytalan és 
végeredményben csak kisebb összeget 
kitevő belépődíj-bevételekkel csorbítani, 
nem gazdaságos vállalkozás. 

A társulat kiállításának egyik legfőbb 
célja az, hogy a külföldi, többé-kevésbé 
selejtes gyártmányokhoz szoktatott és 
művészi nevelést nélkülöző közönsé
günknek valóságos iskolája legyen, hol 
ízlésének nemesítésére, avult nézeteinek 
levetkőzésére bőven nyílhatnék alkalom, 

Magyar Iparművészet. VI. évf 1903. jan. 1. sz. 

miért is fontos, hogy bárki is, a ki a 
művészetekhez fogékonysággal bir, kiál
lításunkat ingyen megtekinthesse. Mint
hogy pedig minden anyagi támogatás 
dacára egy-egy ilyen kiállítás a kiállító 
iparosok és művészek áldozatkészségét 
is igénybe veszi, világos, hogy a közön
ség mesterséges visszatartása az ő érde
keiket is sérti. 

Mondjunk le tehát a jövőben is min
den belépti díjak szedéséről, s marad
junk meg a régi, bevált módszer mellett. 
Sőt fontosnak tartanám, hogy épen ipar
művészetünkre és a kiállítókra való tekin
tetből a nagy közönség műizlésének irá
nyításán kívül az ilyenféle kiállításokat 
az eddigieknél nagyobb, sőt jóval na
gyobb üzleti érzékkel rendezzük, ha ha
ladást, minőségben emelkedést, mennyi
ségben gazdagodást akarunk elérni. 

Azt hallom, egyes kiállítók indolensek 
voltak, a tárgyak beküldésével késleked
tek, s az érdeklődés többeknél meg
csappant. A katalógus szerkesztése is 
e miatt járt bajjal, nehézséggel. 

Ezen bizony nem mindenben csodál
kozhatunk, mert utóvégre alig kíván
ható, hogy direkt megrendelés híjján 
iparművészeink és főleg a kezdő, va
gyont nélkülöző újabb nemzedék csupa 
nemes ambicióból kifolyólag anyagi ál
dozatokat hozzon, ha csak igen kevés 
kilátása lehet arra, hogy kiállított alko
tásain túl is adhat. A csalódottak azután 
lassankint elmaradoznak a kiállításról, s 
ezzel a versengés is alábbhagy, iparmű
vészetünk nagy kárára. Egész sor ipar
művész és iparos maradt el az idei ki
állításról. 

Szerény véleményem szerint karácsony 
előtt legalább egy, még jobban azonban 
két hónapra terjedő, s ingyenesen meg
tekinthető kiállítást, hogy ne mondjam 
— vásárt — kellene rendeznünk, s az 
üzleti forgalmat feltétlenül, minden esz
közzel emelnünk kell. Az izlésnevelés 
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célját is úgy érjük el igazában, ha a 
közönség otthon, lakásában gyönyörköd
hetik a megvásárolt portékában, mert a 
futólagos megtekintés, a kiállításon nyert 
általános benyomás mélyebb nyomokat 
nem igen hagy maga után. 

Jó! mondja Bartha, hogy nálunk a 
szent karácsony gazdaságilag pusztulást, 
károsodást, szegényedést jelent. A sze
retet ünnepe sok millióval teszi szegé
nyebbé hazánkat, s a statisztika ebben 
az irányban megdöbbentő számokat mu
tat. Ekkor arat ugyanis nálunk a külföld, 
jelesül az osztrák ipar. S ez az aratás 
többre rúg, mint a mit az ország búzá
jáért a külföldtől bevesz. 

Végtelenül szomorú dolog ez, s azért 
csak hazafias kötelességet teljesít a tár
sulat, ha megfeszített erővel oda hat, 
hogy közönségünket ne csak művészi 
irányban nevelje, de egyszersmind a 
magyar készítmény megbecsülésére rá
vezesse, s a honi művészi termékek 
vásárlására egyenesen rászoktassa. 

Kitartó munkásság, sok évi lankadat
lan ügyszeretet, áldozatkészség meg fogja 
hozni ebben az irányban is az óhajtott 
sikert. Miért ne lehetne alkalmas és 
ügyes összeköttetések révén elérni például, 
hogy budapesti díszműáru-, bútor-, ék
szer-, üveges-, kézimunka- stb. stb. üz
letek is e kiállításon szerezzék be — 
tömeges vétel esetén lejebb szállított 
árakon — a karácsonyi vásárra szánt 
árúikat? Mit keres kirakataikban az a 
sok külföldi dísz- és hasznos tárgy, s 
miért szorul az elárvult magyar ipar 
csak a városligeti kereskedelmi csar
nokba és az iparművészeti kiállításba? 

Nem tudom az idei kiállítás pénzügyi 
eredményét, de legfeljebb néhány ezer 
koronára becsülhetem azt az összeget, 
mely a kiállító iparművészek zsebébe 
befolyt. Hej ! ha a forgalom egy-két, sőt 
több millió lehetne, pedig telnék a kül
földnek áldozott sok-sok millióból, de 
megváltoznék az egész kép ! Szűk lenne 
a csarnok, a kiállítók között nagy volna 
a nemes versengés s az otthon feléke-

sülne itthon tervezett, itthon készült 
szép és hasznos holmival. A közönség 
pedig büszke lenne arra, hogy van egy 
szekrénye, egy bronzja, egy üvegje vagy 
díszedénye, melynek ismeri művészét, 
mesterét, anyagát, és dicsekednék is 
azzal, miként azt jelenben is teszi a 
„velencei" tükörrel, a „norinbergi" árú
val, az „Alt-Wien"-nel, a „Tiffany"-val, 
a „meisseni porcellán"-nal, a „sevres-i" 
vázákkal, a „japán lakkok"-kal, a hol
landi „Batik"-kal stb. stb.: önkéntelenül 
felébresztené környezetében is a vágyat, 
hogy hasonló magyar művészi termékek
ben lelje örömét s állandó érdeklődéssel 
kisérje a magyar művészi ipart. 

A közönségnek ezt az érdeklődését és 
felbuzdítását szolgálhatná a kiállítás ka
talógusa is. De ennek a katalógusnak 
lehetőleg ingyenesnek kellene lennie, és 
ha már arra nincs kilátás, akkor önkölt
ségi áron vagy ezen alul kaphatnók. 

Az idei katalógus úgy a szerkesztés
ben, mint a kiállítás tekintetében, sőt 
olcsóságra nézve is haladást mutat. Ámde 
nézzük meg a brit kiállítás katalógusát 
s hasonlítsuk össze a miénkkel. Az előbbi 
díszes, gazdag, pontos és mindenben töké
letesen tájékoztat, az utóbbi ellenben 
szegényes, a mi még nem volna baj, ha 
a látogatót egyébként kielégítené. Tudom 
jól, hogy megszerkesztése nagy nehéz
ségekkel járt, mert a kiállítandó anyag 
későn és hiányosan érkezett be. Mégis 
azt tartom, jobb lett volna a kiállítás első 
látogatói közt a kefelevonatot szétoszto
gatni addig is, míg a végleges katalógus 
elkészülhet. 

Valamiképen segíteni kell ezen a jövő
ben, mert igen fontos az, hogy a tárgy
mutató idejében kéznél és lehetőleg ki
merítő legyen és a kiállított tárgyak 
sorrendjét híven kövesse. 

Pompás ötlet volt annak idején az 
angol kiállítás katalógusát a tervező mű
vészek és kiállítók dióhéjba foglalt élet
történetével s egyéb érdekes, hasznos 
tudnivalóval kibővíteni. Miért ne lehetne 
ezt a karácsonyi tárgymutatóba is fel-
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venni ? Közönségünk jobb tájéko
zást nyerne kiállító iparművészeink 
tanulmányairól, törekvéseiről, ed
digi sikereiről s lassankint meg
ismerné őket. Mint már említettem, 
szükségesnek tartom, hogy a vásárló 
közönség a műtárgy nacionáléját is 
ismerje. E nélkül műtárgy és vevő 
között igazi, benső kapcsolat nem 
létesülhet. Az olajfestményen rajta 
áll a művész neve, a szobabútoron 
vagy egyéb dísztárgyon nem. — 
Ezért szükséges, hogy a közönség 
gyakori olvasás és bizonyos adatok 
megismerése által a művészekkel 
szellemi barátságra lépjen. 

Én tehát azt szeretném, ha a 
katalógus ez irányban némileg bő
vülne, a kiállított tárgyakat ponto
san, sorrendben követné és ingye
nes volna. Megfigyeltem ugyanis, 
hogy a csekély 20 filléres ár mellett 
is tíz ember közül jő, ha egy akadt, 
a ki megvette. Mire jó ez? A ka
talógus — nem a gazdag polgárokat 
vagy a mágnásokat értem — kultur-
missziót teljesíthet, és sok család
ban lapozgatják majd otthon utó
lagosan olvasókönyv gyanánt, fel
nőttek és gyermekek egyaránt. 
Abból — t. i. a katalógusból — 
pedig, a fent említett bővítések 
eszközlésével a közönség igen sokat 
tanulhatna és érdeklődése egy évről 
a másikra fokozódnék. 

Az idén talán ezer vagy kétezer 
katalógus kelt el — az összes be
vétel 100—200 forint. Lehet, hogy 
ennek a fele sem. Erről a jövede
lemről le kell mondania a társulat
nak, sőt meg kell toldania annyival, 
hogy abból az összes látogatók le
hetőleg ingyen, tetszetős könyvecs
kékhez juthassanak. Nem baj, ha 
Bécsben, Drezdában vagy egyebütt 
nincs is így. Ne futkossunk példák 
után, hanem minden eszközzel lás
sunk hozzá, hogy népszerűvé te
gyük a közönség előtt törekvésein-

SZOBORÁLLVÁNY KOVÁCSOLT VASBÓL, 
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ket, akármilyen áldozatokba kerül is az, 
főleg eleinte. 

Végül, mielőtt tulajdonképeni tár
gyamra áttérnék, meg kell említenem, 
hogy ugyancsak nagy mértékben fel 
kell ébresztenünk iparosaink érdeklődé
sét is úgy a kiállítás mint az iparművé
szeti egyesület és iskola intézménye 
iránt. 

Egy külön „mester vernissage" volna 
talán az alkalmas eszköz arra, hogy asz
talosok, lakatosok és egyéb ipart űzők 
— egy számukra biztosított külön na-
napon — tanulmányokat tehessenek a 
kiállításon, s erre a „mester-megnyitó"-ra 
a jelesebb, sőt a kevésbbé ismert iparo
sok is külön levélben volnának meg
hívandók, — miként az most történik 
másokkal, az ünnepi megnyitón. 

De említettem az iparművészeti isko
lát i s ! 

Ehhez is közük volna az iparosoknak ? 
Volt alkalmam beszélgetni tanítványaim
mal a leckeórákon kívül s valamennyien 
panaszszal jöttek hozzám és félnek a 
rajok váró bizonytalan jövőtől. Termé
szetesen nincsen mindenben igazuk, mert 
az ügyesebbek, életrevalóbbak — még 
ha nem is a legtehetségesebbek egy
úttal — az élet tülekedései közepette el 
fogják foglalni helyeiket, s szorgalom
mal, kitartással szép jövőt biztosíthatnak 
maguknak. 

Általánosságban azonban megszívle
lendő aggódásuk, minthogy jelenleg alig 
néhány cég van, mely az iskolánkból ki
kerülő kitűnő erőket alkalmazza. 

Vissza kell tehát térnem ismételten 
kiindulásom pontjára, s teljes meggyő
ződéssel állítom, hogy az iparművészeti 
társulat kiállításait, ha talán nem is egy
szerre, de lehetőleg mielőbb, igen széles 
üzleti alapokra kell fektetni, hogy a ki
állító iparosok készítményei vevőkre ta
láljanak s a kiállítók ebből folyólag 
örömmel és lelkesedéssel keljenek egy
mással versenyre. 

Az ilyen nagyobb arányú versenynél 
azután nem fogják nélkülözhetni a ter

vező szakerőket, sőt egyenesen érdekükbe 
fog vágni, hogy az iparművészeti iskolá
ból kikerülő fiatal nemzedéket műter
meikben, gyáraikban, műhelyeikben al
kalmazzák. Az iparművészeti társulattól 
pedig elismerésre méltó törekvés, ha az 
iskolánkból kikerülő fiatal művészeket 
foglalkozáshoz segíti. 

Érdek nélkül nincsen semmi, bár néha 
az érdek látszólag rejtve marad, s azért 
ismételten hangsúlyozom, hogy a Jogos 
érdekek támogatására sablontól mentes, 
amerikaias intézkedésekkel vigyük dia
dalra azokat a célokat, melyeket az Ipar
művészeti Társulat megalakításával elő
deink és kortársaink a zászlóra felírtak. 

Ezek után szíves elnézést kérek az 
olvasótól bevezetésemért, mely talán nem 
is egészen alkalmas arra, hogy a kará
csonyi kiállításról Írandó ismertetésem 
kapcsán lásson napvilágot, de mentsé
gemül kijelentem, hogy az ismertetést 
ezúttal igen rövidre szabom, minthogy 
a kiállítási tárgyak nagy részének elvi
tele után az érdeklődő közönségnek úgy 
sem áll módjában, hogy bírálatommal 
kezében, a helyszínén hasznothajtó össze
hasonlítást tehessen. 

* 
A kiállítás általában véve igen sike

rült és sok tekintetben túlszárnyalja az 
előző évek tárlatait. Jól esik látnunk, 
hogy a magyaros törekvések is fokozot
tabb mértékben érvényesülnek, bár még 
igen sok a — gyakran kritika nélküli — 
utánzás. 

A jó pap holtig tanul, s így valóban 
célszerű dolog, ha nálunknál fejlettebb 
népek művészetét, iparát alapos tanul
mány tárgyává teszszük. Az alapos ta
nulmány azonban nem abból áll, hogy 
csak a könnyen emlékezetben maradó 
külsőségeket másoljuk. 

Az agyondicsérő általános és hangos 
kritika dacára is állítom, hogy az angol 
kiállításban igen sok dolog volt, mely 
utánzásra nem való, sőt elismerésre sem 
méltó. Azok a vékony lábú, magas tám
lájú, gyönge szerkezetű, kényes szövetű 
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székek nem nekünk valók s a tervező 
művész nem a használhatóságot s nem 
az anyag jellegét tartotta szem előtt, 
hanem hivalkodni akart az angol munka 
szolidságával, a mivel mi úgy sem ver
senyezhetünk. 

S itt van a baj. Ha azt akarjuk, hogy 
önálló művészi stílusunk legyen, akkor 
ne kapkodjunk sem angol, sem a szom
széd császárváros formái után, hanem 

MARATOTT KÉTRÉTEGŰ VÁZA. 
SOVÁNKA ISTVÁNTÓL. 

adjuk ki magunkból a magunkét! Az 
angol kiállításból csak általános dolgokat 
szabad megtanulnunk, de nem részlete
ket. Látnunk kellett volna a — néhol •— 
felséges színösszeállítást és harmóniát, 
a nemes egyszerűségre való törekvést, 
itt-ott a találékonyságot, és főleg a pon
tos, szabatos, majdnem utolérhetetlen töké
letességűnek látszó munkát és e munkák
nak összeállítását, felszerelését. 

Ez utóbbit főleg iparosaink szívlelhet
nék meg, ámbár az idei kiállításon igen 
sok olyan bútordarabot láttam, melynek 
készítője valóban remekelt. Általában a 

bútor-ipar uralkodik nálunk az idén is, 
s bár ezt igen természetesnek találom, 
mégis szeretném, ha e mellett a többi 
iparművészeti ágak is nagyobb mérték
ben érvényesülnének. 

Az előcsarnokban szemünkbe ötlik 
Gyalus László építész-tanár két szoba
berendezése szilfából. Az egyik egy 
legény-szoba, a másik a szolnoki művész
telep részére készült. Egyszerű, szolid, 

ízléses készítmény, a mely fő
leg azzal tett népszerűségre 
szert, hogy olcsó — potom 400 
korona az egész. A márvány
lappal födött mosdó helyett, 
mely teljesen inpraktikus va
lami, ideje volna már jobban 
beváló elrendezést is kitalálni. 
A márvány törik, — esetleg 
a vizes-korsó vagy a tál, ha 
hirtelen ráteszi az ember — 
azonkívül a víz is lecsurog róla. 
Épen ilyen rossz a csempével 
kirakott mosdó, melyet az an
gol kiállításban láttunk. A fa
lap még rosszabb, mert azon a 
kifröcscsent víz meglátszik, s 
a lap maga hamar tönkremegy. 
Mosdőasztal tervezésénél múl
hatatlanul kombinációba kel
lene venni a bádogot, fénytelen 
festéssel, esetleg nemezzel bo
rítva, hogy lágy és kellemes 
használatú legyen. 

Gyalusnak ezenkívül egy 
lányszobája is van. Némely részében igen 
bájos és csinos. A székek azonban vesze
delmesen angolosak. A támla túlmagas és 
kényelmetlen az ülés bennök. A szövet 
szine is kissé sötét, ámbár füstös pesti 
levegőnk mellett ez talán előny. Az író
asztal túlnagy, de azért Ízléses, úgyszin
tén a tükörkeret is szép. Az ágylábak 
felső részei azonban nagyon sarkosak, 
szögletesek. Leendő gazdája pongyolában 
bizony vigyázzon a csípőjére. A balda-
chint helyettesítő, forgópántokon járó 
függöny merőben fölösleges porfészek 
s így egészségtelen. Az ágy fölött a leg-
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szebb dísz egy szépen festett — oda 
való — kép. Kár, hogy a ruhaszekrény 
egész földig ér, s így alatta söpreni nem 
lehet. A bútorok vasalása kissé masszív, 
de igen praktikus. Mindezen felsorolt 
apró hiányok dacára, általában Gyalus 
idei kiállítása nagy haladásról tesz tanú
ságot, ízlése jő eszmékben gazdag, fel
fogásban sokszor magyaros és eredeti és 
ezenkívül legszorgalmasabb művészeink 
egyike. Igen sok szépet várhatunk még 
tőle a jövőben. 

A szobák sorozatát egyébként Wiegand 
Ede úri-ebédlője nyitja meg. A napisajtó 
már eléggé megdicsérte érte. Meg is ér
demli, mert, főleg a tálalója, valóságos 
remekmű. Készítője Mocsai József, a ki 
szintén rászolgált arra, hogy nevét fel
említsem. Pontos, lelkiismeretes, szép 
munka és hibátlan az anyag. Csupán a 
háromfelé hajtható ajtót kifogásolom. Be
vallom, hogy ez is szép (bár korántsem 
új, mert antik angol bútorokon gyakori), 
de nem célszerű, mert a forgó-pánt en
gedni fog idővel és az ajtó megereszke
dik. A székek, az asztal kényelmes, szép, 
de igen kényes az a szarvasbőrhöz hasonló 
fénytelen, szürke posztó. Egyébként, úgy 
látszik, ma már ez is divatkérdés csupán, 
mert Bécsben az iparművészeti kiállítás 
tele van e fajta bútorszövetekkel. Wiegand 
órája azonban nem szép és túlságosan 
excentrikus. Kifogásolom még, hogy a 
szobában aránylag kevés a bútor s talán 
túlkicsiny is minden, s egy rendes ebédlő 
ugyancsak üres maradna, ha egyéb nem 
kerülne bele mint az, a mi itt látható. 

Wiegand szobájában van ezenkívül a 
kiállítás legizlésesebb csillárja. Mestere 
Jungfer Gyula műlakatos. 

Ugyancsak Wiegandnak leányszobája 
messze elmarad az ebédlője mögött. Még 
a szék támlájára is éles párkányokat ra
gasztott, mely feltétlenül a lapockába vág 
bele. Egyébként ketrecszerű az egész s 
csak a diszkrét színezés és egyszerűség 
emelhető ki érdem gyanánt. 

A harmadik szoba — konyhaberende
zés — is Wiegand munkája. Díjat is 

nyert vele. Talán a magyaros motívumo
kat illette ez a kitüntetés, mert egyéb
ként sok kifogás emelhető a konyhabúto
rok ellen is. A konyhaszekrényen sok 
a cifra vasalás, kulcscsal azonban sem
mit sem lehet bezárni. A pohárszék kevés 
férőhelylyel bír, a konyhaasztal kicsi és 
nincs bádoglappal ellátva. A szekrény 
üveg-ablakos fiókjai sem konyhába valók, 
törékenységük miatt. 

Minden hiány mellett is, Wiegandnak 
nagy tehetségét, finom Ízlését és szín
érzékét elvitatni nem lehet. 

A Bodon-féle IV. szoba szintén ebédlő, 
diófából. Bár a pohárszék építészeti for
mákkal küzd, egyébként a többi egyszerű, 
régi s jónak bizonyult tipus szerint, gon
dos munkával készült. A csillár igen csi
nos, magyaros. Készítője Kulcsár Sándor. 

Az V. szobát Scheer Izidor építész 
tervezte. Hálószobája túldíszes. Sok rajta 
a faragás, a faanyag is nyugtalan és cifra, 
sőt tetejébe még fényezett is. A vasalás 
erős s a fésülködő tükör nehézkes. A bú
torok azonban célszerűek és megállják 
helyüket. 

A VI. szoba ismét Scheer Izidoré. 
Ebédlője zöldre pácolt tölgyfából készült, 
ébenfa berakásokkal. A színhatás igen 
kellemes, s dicséret illeti azért is, hogy 
magyar származású anyagot használt fel 
a kivitelnél. Kár, hogy bútorai nem álla
nak lábakon, mert így a por és piszok 
állandó tanyára lel a masszív bútorok 
alatt. Az asztal igen eredeti szerkezettel 
és alakkal bír, és fémrudakkal van kom
binálva. A bőrszékeket csinos, magyaros 
virág-motivumok díszítik. Az asztalos
munkáért dicséret illeti Bányai Viktor 
asztalosmestert, és Steinbach Gábor kár
pitos is kitett magáért. 

A következő ebédlőt Mahunka Imre 
tervezte és készítette. A székek igen 
kényelmeseknek látszanak, de az ebédlő
asztal lába útban van. A karosszék is jó, 
kipróbált angol minta szerint készült, de 
bőr helyett szövettel bevonva. A pohár
szék mintha túlnagy volna, s így, szűk 
helyen összezsúfolva, esetlen benyomást 
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tesz. Az opalescens-üveggel kombinált szintén tarkítja az amúgy is kissé nyug-
lámpán csupán az égőket burkoló üveg- talán hatású tárgyakat, s a vasalás, mely
függő csinos. Mahunkának ezenkívül még nek kivitele különben igen szép és dícsé-
egy hálószobája is van, mely méltán kitün- rétre méltó munka, de túlságosan nagy. 

HORTI PÁL 
DISZALBUM, KÉSZÜLT MÁRTONFFY MÁRTON JUBILEUMÁRA. 
AZ EZÜSTMUNKÁT KÉSZÍTETTE HIBJÁN SAMU. 

hetik szolid, szép munkájával. A terve- Hoffmann Alajos fogadószobát állított 
zés ennek mögötte marad. A formák ki. Elég csinos, sima, előkelő. Angol ha-
szögletesek, csupa párkány az egész bútor- tás alatt készült. 
zat, geometriai motívumokkal sújtva. Hajts Jakab hálószobája magyaros mo-
A cédrus- és rengasz-fa kifogástalan, de tivumaival tűnik ki. A faragás túlsók és 
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túlnagy. Látszik, hogy mestere szobrász is 
egyúttal. Az óriási nagy szekrényeken 
egészen eltűnik az apró, igénytelen vasa
lás. Egyébként praktikus és használatra 
minden darabja egyaránt alkalmatos. 

A következő ebédlő tervezője és mes
tere Malomsoky József, neves nagyiparo
sunk. Munkája maga jelesnek látszik, s 
erre nézve Malomsoky neve amúgy is 
elég biztosíték; a tervezés azonban gyenge 
lábon áll. Szecessziós akar lenni, de nem 
sikerült. A keresett, indokolatlan formák 
avult motivumokkal viaskodnak. A búto
rok jó tulajdonsága, hogy férősek, a mely 
kvalitás szintén megszívlelendő. A szé
kek csinosak, de a támlájuk nagyon egye
nes, sőt mintha előre hajolna. Nem jó 
ülés eshetik benne. 

Petrik János és Morent János asztalo
sok hálószobája csinos, egyszerű, ízléses 
és gondos munkára vall. A szekrények 
ajtajára applikált lóhere-levélszerű abla
kok azonban fölöslegesek. Ruhaszek
rényre minek az ablak ? A szekrényeknek 
hiányzik a lábuk, s így a háziasszonyok 
és orvosok előtt nem számíthatnak nép
szerűségre. A lábak nélküli bútor, mint 
már említettem, csak a pornak, piszok
nak nyújt állandó, kedves tanyát. 

Radóc János asztalosmester ebédlő
jében dicséretett érdemelnek a karos
székek. 

Pálinkás Béla konyhaberendezése (ké
szítette Bodenlosz Sándor) mely a pályá
zaton a második díjat nyerte, gazd-
asszonyi szemmel nézve, jóval célszerűbb 
Wiegandéénál, de nincs benne annyi mű
vészi kvalitás. A pohárszéken azonban, 
sőt a tálalón is, márványlap van, bádog 
helyett. Az olasz és cseh kőfaragók bizo
nyára elismeréssel lesznek a tervező iránt, 
hogy konyhában, a vasfazekak mellé, ilyen 
törékeny anyagot választott. 

Sajnálom, hogy Horti Pál az idén csak 
egy kis dohányzó-szekrényt állított ki. 
A jeles iparművészt azonban egészen le
kötötte a turini kiállítás, s így elfoglalt
sága menti őt. A dohányzó-szekrény egyéb
ként nem a legsikerültebb alkotása. Nem 

elég komoly, férfias jellegű, s a felső, üve
ges ajtó is rontja a hatást. Az a sugaras 
ólom-osztás nem tetszetős. 

Mederl Miklós tervezte a következő 
ebédlőt, s tölgyfából elkészítette Horváth 
Endre asztalos. Egészben véve igen csi
nos és jó. Nem szép azonban, hogy 
az asztalnak nyolc lába van. A bútor
vasalás túlnagy, a tálaló ellenben egészen 
kicsi. Igen szépek s jóknak látszanak a 
karosszékek. Mederl ezenkívül még egy 
egyszerű, Ízléses hálószobát is tervezett. 
Ennek mestere Rozolofszky Ágoston, asz
talos. 

Az éjjeli szekrény kerítése fölösle
ges, vagy legalább is túlságosan magas. 
A többi bútor jó, tágas, de különös terve
zési kvalitásokat nem árul el. 

Kántor Tamás ebédlőjében az asztal 
egyszerű, a székek jók. A Mederl által 
tervezett véretekből azonban túlsók van 
rajta s mind nagy. 

Simay Lajos asztalosmester űri dolgozó
szobája zárja be az interieur-ök sorozatát. 
A szürke jávorbetétes bükkfa elég jól 
fest, szerkezetileg is megállja a helyét, 
de, minden jó tulajdonsága mellett is, az 
üvegszekrény alig úriszobába való bútor, 
s a díván fölött alkalmazott polc és tükör 
férfiszobába nem való. 

A bútorokról írt rövid jelentésem hiá
nyos volna, ha fel nem említeném, hogy 
Gyömrői Manó, a Gelb M. és fia cég 
feje, díjmentesen szállította a díszítések
hez szükséges szöveteket. 

Steiner és Simper elsőrangú festő- és 
mázoló-cégeink egyike is díjtalanul fes
tett ki néhány szobát a nagy üveg
csarnokban. 

Az iparosoknak ez az ingyen való 
igénybevétele késztet arra, hogy egy füst 
alatt néhány szóval felemlítsem a szom
széd, császárváros hasonló kiállítását is. 
Eltekintve attól, hogy ez utóbbi terjede
lemre nézve két- vagy háromszor is 
akkora mint a miénk s hogy ott a ki
állított tárgyak nagy részén rajta van a 
cédula az „Angekauft" szócskával, feltűnt 
nekem, hogy ott a bútoripar mellett az 
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KÉSZÍTETTE 
JAISER GYULA. 

Magyar Iparművészet. 17 



SZODY SZILÁRD. 
BOTFEJEK EZÜSTBŐL. 
KÉSZÍTETTE LINEK ADOLF. 

ALOM. 
DOMBORMŰ. 
MARÓTHI RINTEL GÉZÁTÓL. 

BRONZBA ÖNTÖTTE 
AZ ELSŐ HAZAI 
MÜÉRCÖNTŐ. 
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MARÓTHI RINTEL GÉZA. 
KANDALLÓ-ELLENZŐ. BRONZ. 
KÉSZÍTETTE AZ I. HAZAI MŰÉRCÖNTŐ. 
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ROTH MIKSA. 
MOZAIK-TÜKÖRKERETEK. 

MARÓTHI RINTELGÉZA. 
PILASZTER DlSZÍTMÉNY. 

2? 



KOTH MIKSA. 
ÜVEGMOZAIKOK. 
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OPALESCENS ABLAKOK. 
RÓTH MIKSÁTÓL. 



A KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS 

ékszeripar is rendkívül gazdagon van kép
viselve s a kerámia, ezüst, üveg, csipke, 
papir, bőr, bronz stb. ipar olyan mennyi
ségben szerepel, mely mellett a mienk 
jóformán szóba sem jöhet. Talán az egye
düli zománc-iparunkat és részben a kerá
miát kivéve, a többi nálunk a hamupipőke 
jellegével bír. 

Kétszeresen elszomorító azonban, hogy 
Bécsben nem egy elkelt műdarabon ma
gyar vevő neve szerepel. 

Nyilvánvaló, hogy tehetősebb polgá
rainknak egy jelentékeny része a kész 
dolgokat ott vásárolja, a hol nagy válasz
ték áll rendelkezésére, s igen kevés azok
nak a száma, a kik tervek, rajzok alap
ján teszik megrendeléseiket s a megren
delt tárgyak kiállításába is beleegyeznek. 

Megrendelés híján pedig mit állítsanak 
ki iparművészeink mást, mint néhány 
kirakatból kiszemelt darabot, vagy olyat, 
a mely állami szubvencióval készült. 

Sokaknak feltűnt, hogy legjelesebb cé
geink egyikénél, Zsolnaynál, a formák 
mindinkább a külföldi Ízléshez alkalmaz
kodnak mintsem a hazaihoz. A ki tudja, 
hogy Zsolnay dísztárgyainak 90 száza
lékát a külföld vásárolja, az ne csodál
kozzék azon, ha a formák és a szín 
megválasztásában is a külföld Ízléséhez 
kénytelen simulni. Az eozinek készí
tése tulajdonképen ki sem fizeti magát, 
s a cég csak eddigi jó hírnevének fen-
tartása végett jelenik meg hűségesen 
kiállításunkon. Ha valamit kifogásolok 
Zsolnaynál, úgy azt veszem tőle rossz 
néven, hogy használati tárgyakban újítá
sokkal nem szerepel. A pesti üzletekben 
ezerszámra láttam karácsony táján ezüst-, 
réz- vagy nikkel-keretbe foglalt keramit-
lapokat tálcák gyanánt, s az ilyen színes 
tálcák tetszetősek lévén, kelendők voltak. 
Persze, külföldi gyár áraszt el vele min
ket és a többi piacokat, s százezrek ké
szülnek egyazon modell után. A keres
kedők, akiket megkérdeztem, őszintén 
kijelentették, hogy ők nem érnek rá a 
gyárosoknak ideákat adni, sem előre, lát-
tatlanban, rendelést nem tehetnek, de igen 

Magyar Iparművészet. 

szívesen vennék, ha Zsolnay — saját fé
nyes üzletén kívül — őket is ellátná 
hasonló cikkekkel. Ugyancsak nélkülö
zöm Zsolnaynál az újabb modellű fal
burkoló lapokat s egyéb a háztartásban, 
lakásdíszítésben, építészetben előforduló 
gyártmányait, a melyek pedig jól illené-
nek e kiállítás keretébe. 

Vögerl G. Ágost turini sikerei után 
itthon is kiállított néhány, nagy tűzben 
égetett zománcos fayence-ot. A tehniká-
ban szemmel látható haladást tett, de a 
formákban kevés a változatosság és az 
eredetiség. Magyaros törekvésről itt sem 
számolhatok be, zománca egyébként szép, 
csak nélkülözi az öntudatos célt és aka
ratot. Az ilyen leöntött s szikkadás előtt 
jobbra-balra csurgatott, folyatott zomán
cok textúrája, színe, fénye a véletlen 
esélyeitől függ, s így, a szó szoros értel
mében véve, a készítőjének önálló művé
szete érvényre alig juthat. 

A zománc-munkák között feltűnik Fe-
hérváry minister díszkardja, a melyet nem 
minden tekintetben tartok sikerültnek. 
Külső alakját e folyóiratnak 1901 szep
temberi füzetéből már ismerjük, s az 
akkori kritika igen elnézően nyilatkozott 
erről az alkotmányról. Számos neves mű
vészünk együttes munkája hozta létre 
— mint megtudtam — a honvédelmi 
minister reglamája, — akarom mondani, 
részletesen előírt programmja alapján. 
Háry Gyula tervezőt tehát gáncs nem 
érheti, mert katonáék Ízlése vezette keze 
munkáját. A kard hüvelye Hibján Samu, 
kiváló művészünk műterméből került ki, 
Loránfy készítette a modelleket, a penge 
tausirozását és cizelállását pedig ifjabb 
Herpka Károly vállalta el. A kard leg
nagyobb hibája a túlzsúfoltság és díszítés
halmozás; a munka és kivitel a szó szoros 
értelmében remek. Rajta drágakövekből, 
gyöngyházból stb.-ből szamócavirág, szőlő
levél, ágak-bogak, tüskékbogarak gazdag 
változatban következnek egymás hátán, 
úgy, hogy azt az érzést keltik a szemlélő
ben, hogy ez a kard igazán csak a szemre, 
és nem egyszersmind a kézbe is való. 
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A díszalbum is túlcifra; itt is csak a 
kivitelt dicsérhetem. 

A szegedi „babérág" már jóval Ízlése
sebb, s főleg maga a babérág van ezüst
ből gyönyörűen mintázva. A felírásos 
szalag ellenben merev. 

A dísz-mentekötő, melyet Horti terve 
szerint Hibján készített Széchényi Emil 
gróf részére, erdélyi zománc-módszer sze
rint, igen sikerült és Ízléses. 

Az egyházi kereszt, aranyráma, a dísz
gombok, a násfa stb. hasonlóképen meg
rendelésre készültek, s így a kiállítás eme 
része, mint már említettem, igen gazdag. 
Egytől egyig érdemes, szép munka, egyik
másik valóságos remekmű. 

Ugyanitt látható néhány eozin-ékszer 
Zsolnaytól. Ezek között egy szürke grés-
medaillon-okból összeállított női nyakék 
hatása alatt egy percre Parisban képzel
jük magunkat. Végtelenül finom, nemes 
és Ízléses. 

Zsolnay régóta kísérletezik az e fajta 
ékszerekkel, s nem tudom, mi késlelteti 
abban, hogy nagyobb gyűjteménynyel lép
jen a nyilvánosság elé? Az úgynevezett 
Zsolnay-gyöngyökön kívül, melyeket Hib
ján az előbb említett dísztárgyakon is fel
használt gyöngyház és drágakövek helyett: 
a többi színes eozin-ékszer kevésbbé sike
rült. A szürke-reliefes nyakék azonban 
kárpótol ezekért s valósággal versenyen 
kívül áll. 

Hortinak egyéb ékszerei és Mártonffy 
Márton jubileuma alkalmából készült 
albumja, a vitrinával együtt, tetszetősek; 
a zománcolást Hibjánnal közösen készí
tette, a könyvkötő-munkának Leszik K., 
az asztalos-munkának Vukovits V. volt 
a mestere. 

F. Fischer Jenő herendi porcellángyárá
ban készült grand-feu mázú vázáinak 
változatos sorozatát állította ki. Van köz
tük múzeumba való néhány kabinet darab. 

Az agyagedényeket fölösleges dicsér
nem. Auerbach Lipót, Gróh István tanár 
és Horti Pál kapták fel azt az egészséges 
eszmét, hogy a vidéket járva, a fazeka
sokat magyaros, új motívumokra és új, 

tökéletesebb tehnikai eljárásokra kiok
tassák. 

Vaszary János gyapjúból szőtt fali sző
nyege érdemes munka, s a torontáli sző
nyeggyár is kitett magáért. Érdeklődéssel 
várjuk a további haladást ezen a téren, 
s adja Isten, hogy a szőnyeggyár buká
sáról elterjedt hírek mielőbb cáfolatot 
nyerjenek. Érdekes művészi dolgok Nagy 
Sándor festőművésznek és nejének fali 
díszei, a vánkosok, asztalterítők s más 
egyéb apróságok. Igen szép Aggházy Mar
git és Mihalich Gizella két csipkegallérja, 
Kabay Dánielné selyemszőnyege és egy 
kézzel szövött gobelinje, mely Lakatos 
Artúr tervei szerint készült. Mirkow-
szkyné és Treitz Petemének a Modern 
Lakás részére készített lángolt, vasalt 
bársonyszöveteit sokan bámulták meg az 
idén is, s az idei kiállítás ebben a tekin
tetben is szép haladásról tesz tanúságot. 

A nagybecskereki gobelin-tehnikában 
készített gyapjúszövésű ablakfüggönyök, 
portiérek, párnahuzatok is feltűnést kel
tettek. 

A Dékáni Árpád tanár tervei nyomán 
készült halasi csipkék és kalotaszegi 
varrottasok a közönség nagymértékű 
pártolására és támogatására számíthatnak, 
oly szépek, ízlésesek. 

Rappaport zománcai haladást nem mu
tatnak. Legegyszerűbb, korongolt gömb
alakú formákat használ, s a fémedények 
külső színét egészen befogja a csurga
tott zománc. Miként a Vögerl-féle edé
nyeken, a színhatás itt is a véletlenség-
től s nem a művész akaratától függ; 
azonkívül fölöslegesnek tartom, hogy a 
fémedények — melyek magukban is már 
nemes anyagot képeznek — egészen be
vonassanak zománccal. Szebb formákat 
és több látható rezet, ezüstöt kérünk a 
jövőben. 

A Szandrik-gyár ezüstjei szépek, de 
végtelenül kevés az, a mit kiállított. 
A Fittler Kamill igazgató részére Herpka 
Károly által készített s Maróthi által ter
vezett szép ezüst írókészlettel együtt, ez 
képviseli egész ezüstiparunkat. Hol marad 
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Bachruch, a ki ezüstgyárat rendezett be 
a királyi udvartartás részére szállított 
ezüst asztalneműek gyártása céljából? 

Az üvegek, poharak szintén gyéren 
vannak képviselve; Sovánka maratott 
díszüvegjeivel és az Első Magyar Üveg
gyár igyekezett becsületünket ezen a 
téren megmenteni. Utóbbi a budai királyi 
palota részére készült gazdagon csiszolt 
üvegkészlet egy részét állította ki. 

Meg kell említenem még Tarján Osz
kár műveit, melyeken magyaros, rend
kívül előkelő izlés érvényesül. Művészete 
szemlátomást fejlődik, s zománcos dísz
tárgyai, ékszerei széles körben keltettek 
érdeklődést. Olcsóságuk is meglepett min
denkit. 

Fischhof bőrmunkái szépek, kedvesek 
s lassanként népszerűekké lesznek. Ma
gyaros motívumai gazdag fantáziát árulnak 
el, s igazán kár minden krajcárért, mely 
hasonló bőrmunkákért külföldre vándorol. 

A körfolyosó falain az idén először 
láthatók a hazai műércöntő (és nem ön
töde) bronzai. 

Ligeti Anonymusa nőies alakot ábrá
zol és magyarázatra szorul. Ára is túl-
nagy, mert 2000 korona kissé sok egy 
dísztárgyért. 

Róna koszorút fonó lánya kedves; ön
tése kitűnő. 

Kalmár Elza ökörfejes vázája eredeti, 
de formája nem tetszetős. 

Teles bohémje nem elég karakterisz
tikus, inkább „sétáló úr" lehetne a címe. 

Ugyancsak az ő „Kati néni"-je jobb, 
de láttunk már a művésztől sikerültebb 
alkotásokat is. 

Róth Miksa mozaik- és űvegmunkája 
feltétlen dicséretet érdemel. A közönség 
állandó érdeklődéssel kíséri minden mun
káját, s a napilapok szépen méltatták idei 
kiállítását is. Mozaikjai tökéletes, bevég
zett művészetről tanúskodnak, s így való
ban érthetetlen, hogy a bazilika mozaikjait 
nagyrészt olasz művészekre bízták az 
intéző körök. Róth opaleszcens üveg
képei gazdag színhatásúak, ámbár ezen 
a téren a művész haladást nem mutat. 

Róth-tal egy fülkében láthatók Maróthi 
Géza plasztikus művei. Építész kartár
saim meleg érdeklődését hívom fel mun
káira, melyekről eredeti, művészi fel
fogás árad ki. Maróthi kandalló-ellenzője 
általánosan tetszett s a hazai ércöntő 
szépen készítette el. 

A kiállításon elszórtan található tár
gyak közül feltűnt még Benczúr Béláné 
bőrládikája is, mely tetszetős, csinos és 
külön felemlítést érdemel. 

Ludvig Ede műlakatos, a ki gyönyörű 
bútorvasalásokat és egy sorozat mintát 
állított ki, mely a vas és más fémek 
különféle feldolgozását, színezését, edzé
sét stb. tünteti fel. A vasalások művészi 
tervek után készültek, s Hortit, Faragót, 
Mederlt vallják mesterükül. 

A jó példát többi lakatosaink is kö
vethetnék, s akkor nem kellene egy-
egy kulcslyuk-pajzsért idegenbe szalad
gálnunk. 

Kriesch-tervezte falszőnyeget Koval-
szky Sarolta szőtte, kiváló szép sikerrel. 

Jankó Gyula kályha-ellenzője, öltöző 
tükre, szalon-asztalkája, gyertyatar tő ja, 
mind szép, s a művész sokoldalúságára 
vall. 

A felsorolt tárgyak az aradi állami fa-
és fémipar-iskola műhelyéből kerültek 
ki, s igazolják, hogy a kereskedelemügyi 
ministerium gondoskodása révén a vidéki 
telepek eredménynyel veszik fel velünk, 
pestiekkel a versenyt. 

Futólagos leírásom keretében lehetet
len, hogy minden egyes tárgyra kitérjek, 
s így még csak néhány dologra óhajtok 
csupán szorítkozni. 

A Bártfai Első Magyar Fa- és Machée-
játékszer Gyár igen jó magyaros és tótos 
gyermek-játékszereket állított ki. Vevője 
is akadt, jóformán valamennyinek. A já
tékipar megteremtése hazánkban kiváló 
fontossággal bír, s így nagyobb apparátus
sal — hogy ne mondjam, parádéval — 
kellene bevezetnünk a társaságba. 

Meg kell csak nézni, hogy micsoda 
tolakodó módon varrják a tájékozatlan, 
olcsóságot szem előtt tartó közönség 
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nyakába a pesti „bazárok" selejtes, ide
gen származású, nemzetietlen portékáját, 
s ne feledjük, hogy e nemből sok wag-
gon érkezik évente hazánkba. Az ezzel 
foglalkozó kereskedőket boykottálnunk 
kellene, s erre az első lépés az volna, 
hogy hazai gyári és háziipari játékszerein
ket feltűnő módon rakjuk közönségünk 
szemei elé, főleg karácsony tájékán. Undi 
Mariska festőművésznő kedves, falusias 
rajzai mindenkinek tetszettek. Ennél jobb 
dicséretet valóban nem mondhatok. 

Legvégén említem a XVII. szobában lát
ható könyvdíszítéseket, melyeket Kriesch 
Aladár és Nagy Sándor festőművészek 
K. Lippich Elek miniszteri osztálytaná
csos költeményeinek illusztrációi gyanánt 
rajzoltak. Van közöttük sok kitűnő, mes
teri tervezet és rajz, leleményes díszítés. 
Kriesch kitűnően tud „klasszikus" lenni, 
míg Nagy Sándor naiv formáival, kimerít-
hetlen fantáziájával lep meg bennünket. 
Nagy érdeklődéssel várjuk a tömérdek 
áldozatok árán megjelenendő, minden 
ízében magyar alkotású könyvet. 

Almási Balogh Loránd. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

WTWELHIVÁS ÉS KÉRELEM, A 
i j f ^ T „Magyar Iparművészet" szer-
J l . kesztősége alaposan tájékoztatni 
akarja olvasóit a hazai iparművészet körét 
érdeklő minden nevezetesebb mozzanat
ról, írással és képpel kivan beszámolni 
a magyar iparművészet újabb alkotásairól: 
ezért azzal a kéréssel fordul e lap barátai
hoz, hogy e törekvésében segítségére le
gyenek és értesítsék, ha e lap tárgykörét 
érintő újabb tervekről, művekről, tehnikai 
vívmányokról, stb. tudomással birnak. 
Hálával fogadja a szerkesztőség azt is, 
ha régibb vagy újabb hazai iparművészeti 
alkotásokról fölvett fényképeket, esetleg 
felhasználás végett rendelkezésére bo
csátják. A közlésre elfogadott fényképek 
költségeit szívesen megtérítjük. 

/f^\ ATYAS KIRÁLY ÉS AZ IPAR-
# # ® MŰVÉSZET. Császár Mihály 
^ibM> dr.: A magyar művelődés a 

XV. században Antonio Bonfini Rerum 
Hungaricarum Decades - ének alapján. 
Budapest, Stephaneum, 1902. 166 1. — 
Szerző Mátyás király hírnevét megörö
kítő Bonfini művéből, a „Delcades"-ből, 
feldolgozta a XV. század magyar művelő
désének képét. A föld és népe, a tudo
mány és művészet, a mindennapi élet, 
a vallás és erkölcs, a pénz- és a had
ügy, az ipar és a kereskedelem mellett 
külön csoportosításban foglalta össze 
nagy reneszánsz fejedelmünk korában 
létező iparművészetet és Bonfini elszórt 
adatait tudós készültséggel, felvilágosító 
jegyzetekkel látta el. 

Bonfini könnyen hevülő lelkesedése 
nem alkalmas arra, hogy tárgyilagosan 
megismertessen bennünket a Mátyás 
korabeli virágzó iparművészettel. Mégis 
a néhány túlzottan rajzolt láncszemből 
is — Császár segítségével — sikerűi az 
egész láncot megsejtenünk. 

Mátyás korában az egyházak tele vol
tak régi műkincsekkel, a miket vallásos 
buzgalomból Szent Istvántól kezdve oda-
ajándékozgattak a magyar fejedelmek. 
A székesfehérvári csúcsíves bazilika pél
dául drágakövekkel kirakott dombormű
vekkel, kristály-, myrrha-, onix-edények-
kel, melyekben „aranynál s ezüstnél 
silányabb anyag egyáltalán nem talál
ható" és egyházi ruhákkal bővelkedett. 
Szintígy el voltak halmozva az ország 
többi templomai is aranyból, ezüstből 
készített s gyöngygyei díszített feszüle
tekkel, csészékkel, kelyhekkel és egy
házi ruhákkal. Mindezek stíljökre nézve 
a bizánci ízléshez kapcsolódtak, meg 
van írva Szent Istvánról, hogy „Görög
országból igen sok mestert hívott be, 
hogy kiváló műveket alkossanak s min
denünnen képfaragókat s szobrászokat 
fogadott fel nagy költséggel". 

Az iparművészet világi alakjában elő
ször nálunk az Anjouk fényűző udvará
ban jelentkezik. Ekkor már nemcsak a 
templomokban, hanem a palotákban is 
kincsekben gyönyörködnek. S becses ipar
művészeti tárgyakat nemcsak Istennek, 
hanem embereknek is ajándékozgatnak. 
Károly Róbert János cseh királynak olyan 
ötvös-tárgyakkal kedveskedett, hogy az 
mindenkit bámulatra ragadott. Edények, 
paripa-díszek és övek nagy száma mel
lett egy arany sakktábla tűnt ki ez aján
dékokból, melynek bástyái, fölszerelt 
gyalogos és vértes lovaskatonái valódi 

*. 


