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IPARTÖRVÉNY ÉS IPARMŰVÉSZET* 
I R T A » LENGYEL GÉZA. 

MAGYARORSZÁG gazdasági életének nagyon fiatal, 
de annál erőteljesebben fejlődő ágát, az iparmű-
vészetet, ezt a számtalan fajtájú és formájú alko-
tást magába foglaló tevékenységet, a kultúra, a 

szellemi fejlettség, a jó ízlés, a szépérzés szempontjából szo-
kás mérlegelni és méltányolni. Tökéletesen megérdemli ezt 
a méltánylást, sőt sokkal többet érdemel. Nem szabad meg-
feledkezni szigorú gazdasági, pénzügyi, materiális jelentősé-
géről. A művészet fogalma alá tartozó dolgokat, akár itt 
készültek, akár külföldről importáltak, egyforma mértékkel 
mérik. Egyforma nagy követeléseket állítanak fel velük 
szemben, mert az artisztikus viszonyok megállapításához 
szokott szem nem hajlandó érzelmi okok miatt elnézőbb 
lenni. A magyar íparművészetnek nem azért vannak jelen-
tős sikerei, mert magyar, hanem mert szunnyadó energiá-
kat, talentumokat sikerült felkeltenie, mert újat, eredetit, 
és művészit produkálván, teljes versenyképességet szer-
zett magának. Semmiféle jelszó, iparpártolás, támogatás, 
szubvenció úgy fel nem lendíthette volna a magyar 
művészi ipar termelését, mint az a tény, hogy belső 
érték és piaci ár tekintetében külföldi versenytársánál elő-
nyösebb. Az egész vonalon nehéz a helyzete az úttörő 
belföldi produktumnak. Mégis, aránylag könnyebb, ami-
kor külső tulajdonságok, ízlés, megjelenésbeli választékos-
ság segítik. Évről -évre emelkedő számok mutatják, hogy 
a magyar művészi ipar kihasználta ezt az előnyt és nagy-
részt a maga erejéből figyelmet követelő tényezője az egész 
magyar termelésnek. 

Az iparművészet boldogulásának főfeltétéle — a 
művészet. Ezeken a hasábokon nem kell magyarázni, 
mit ért alatta a kéz és az elme együttes munkájának 
megbecsüléséhez szokott szem. Nem csupán a formák 
kigondolását érti. Érti az anyag jóságát, megbecsülését, 
a teljes mesterségbeli készséget; a művészi intuícióval 
való teljes harmóniát. 
Az egész tevékenység-
nek egyformán fontos 
részei a paragrafuso-
kon, szabályokon fe-
lülemelkedő művészi 
megformálás és a mes-
terségbeli feltételek. És 
az egész boldogulá-
sához hozzátartozik, 
hogy a mesterség, az 
előállítás, az ipar, ér-
tékesítés népszerűsítés 
útja szabad és kellő-
képpen megvédelme-
zett legyen. Egyszó-
val, hogy amikor ma-
teriális szempontokból 
iparral foglalkoznak, 
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meg ne feledkezzenek a művészi iparról, amolyan hely-
telenül alkalmazott túlbecsülés miatt, amely mindazt, 
ami művészi, a köznapin, a megszokotton felül emeli. 
Nagyon aktuális ez a figyelmeztetés most, amikor az 
egész ipari közvélemény egyre élénkebben foglalkozik az 
ú j i p a r t ö r v é n y t e r v e z e t é v e l . 

Ez az ípartörvény terjedelmes mezők felől intéz-
kedik, átlagos és materiális szempontok szerint. Nem a 
legideálisabb és nem a legkívánatosabb, hogy bevonja a 
paragrafusokban ís finomabb és szubtílísabb bánásmódot 
igénylő íparművészetet. De semhogy minden védelem és 
méltánylás nélkül maradjon, bizony nagyon szükséges 
volna, ha jobb híján és a jobb megérkeztéig az ípartör-
vény gondoskodnék egyes speciális érdekeinek védelméről. 
Az iparművészet fejlődése talán már a legközelebbi idő-
ben amúgy ís meghozza bizonyos jogok rendezését és 
talán nem csalódunk, ha feltételezzük, hogy a s z e r z ő i 
j o g kérdése lesz ezek között a legsürgősebb. Ma még 
nem annyira égető. Nem azért, mintha visszaélések, 
plagizálások, silány utánzások fölös számmal ne fordul-
nának elő, hanem mert nem figyelnek még eléggé rájuk, 
nem veszik észre és nem ís üldözik kártékony, ízlést és 
üzletet rontó mivoltukat. 

Az iparművészeti alkotásnak ez — ha egyáltalában 
lehetséges a szétválasztás — nem a mesterségbeli, hanem 
a „szellemi" oldala, már pedig az ipartörvény-tervezet 
már második szakaszában kiveszi intézkedéseinek hatálya 
alól „a tudományos, m ű v é s z e t i vagy egyéb szellemi 
foglalkozásokat, amennyiben azoknak t ú l n y o m ó l a g 
i p a r s z e r ű keresetűzésre alapított vállalkozásszerű jelle-
gük nincs". Már most lehet azon vitatkozni, mennyiben 
helyes ez a megállapítás, ez a kivétel, mennyiben nem. 
De ha már megvan, szükséges volna szabatosabb és félre-
érthetetlenebb meghatározása. Bizonyos megszorítása annak, 

mit lehet a művészi 
jelző alá vonni, ne-
hogy alkalom adtán 
nagyon selejtes és 
távolról sem artisz-
tikus íparkodások kér-
kedjenek vele és búj-
janak kí esetleg a 
segítségével törvényes 
kötelezettségek alól. 
Annak meghatáro-
zása, hogy mí m ű-
v é s z i , csaknem le-
hetetlenül nehéz. De 
bizonyos — tág — 
határvonalak mégis 
húzhatók és ezek nél-
kül ez az ezerféle-
képpen értelmezhető 

4* 



2 8 IPARTÖRVÉNY ÉS IPARMŰVÉSZET 28 

29 . JUHÁSZ Á R P Á D R A J Z A . 

fogalom tételes törvényben alig szerepelhet. Hasonlóképpen 
pontosabb értelmezésre szorul, mikor véli a törvény magát 
a művészi foglalkozást, mondjuk a tervezést, kigondolást, 
megmintázást iparszerüen, vállalkozás módjára űzöttnek. 
A szigorú tudomány és annak gyakorlati felhasználása 
meglehetősen differenciálódott. Vannak ugyan vegyészeti 
laboratóriumok, ahol egyformái» dolgoznak a teória és a 
gyártás számára, de ezek ismerős, besorozható típusok, 
ezekről tudjuk, hogy magát a tudományos vizsgálatot 
is — egyébként tökéletes fokon — vállalkozásszerűen 
űzik. A művészet ilyen kifejlett típusokat nem ismer és 
sokáig nem ís fog ismerni. A pompás szőnyegtervek 
kigondolója holnap arcképeket fest, holnapután mohos 
faragványok után kutat. Nem volna jó, ha szabad tevé-
kenységét hatóságok valahol akadályoznák, ípartörvényí 
paragrafusokat húznának rá, csak azért, mert csakugyan 
as italok, bútordarabok, cserepek, edények készítésénél 
működött közre — minden ipari jogosítvány nélkül. 
Kontároktól, tudatlanoktól az egyszerű mesterségeket ís 
alig lehet megvédeni, a finomabb érzéket, talentumot 
követelő alkotás pedig éppen ki van téve a szélhámos-
ságnak, amely megtévesztheti a gyengébb ízlésű vásárlót. 
A szép megértésének terjedése, népszerűsítése sokkal inkább 
segít ezen a bajon mint bármilyen tételes törvény. Az a 
fontos, hogy aki csakugyan kiemelkedik, aki a termelés 
csúcsán van, aki fejleszti, előre viszi a produkciót, azt 
véletlenül ne akadályozhassa kicsinyes sablon, félremagyaráz-
ható törvény. Ebből a szempontból túlságosan szigorúnak 
kell tartani a tervezet 168. szakaszát. Eszerint „építési 
tervek készítésével és . . . . értékesítésével csak olyan építő-
mesterek foglalkozhatnak, akiknek é p í t é s z i vagy m é r -
n ö k i oklevelük van". Látszólag ennek a szakasznak 

nincs iparművészeti vonatkozása. De ez a kifejezés, hogy 
„építési tervek" jelenthet tervrészleteket is, iparművészeti 
részleteket, amiknek készítésétől nevet, becsülést szerzett 
iparművészeket kár eltiltani. A művészi szabadság általá-
nos szempontjából egyébként is nagy baj volna, ha tervek 
készítése mérnökök kiváltsága maradna. Hiszen a városi 
lakóházaknak, bérházaknak, családi házaknak valóságos 
technikai sablonjai alakulnak ki és ízlést, eredetiséget a 
művész önt beléjük, a művészre van szükségük, mellé-
kesen attól, szerzett-e mérnöki oklevelet, vagy sem. Maga 
az építész is mindinkább speciális iparművészek segítségét 
kénytelen igénybe venni, vagy nehéz tanulással, az ok-
levélen jóval túl, iparművésszé válni, mikor látja, hogy 
mind erősebben követelnek tőle cifra homlokzatok helyett 
meleg, barátságos, minden részletéig átgondolt, artisztikus 
belsőt. 

Az iparművészet fellendülésének nagyon jelentős 
tényezője, hogy építkezéseknél egyre több tere nyílik. 
Egyúttal szoros kapcsolatba kerül az építkezéseknél fog-
lalkozó iparosok egyik régi problémájával, az é p í t é s i 
h i t e l kérdésével. A tervezet 172. szakasza figyelembe 
veszi ezt a hitel-kérdést ; ha nem is lép fel túlságos köve-
teléssel, iparosokra, iparművészekre, akik költséges és 
fáradságos, teljes ambícióval végzett munka után gyakran 
évekig nem juthattak pénzűkhez, mindenesetre megnyug-
tató, hogy bizonyos összeget — az építési tőke tíz száza-
lékát — az állampénztárnál kell számukra biztosítani. 

A tanítást, az oktatást illetőleg az ípartörvény-tervezet 
intézkedései nem vonatkoznak iparművészeti iskolákra. 
Érdekes azonban az összehasonlítás szempontjából, hogy 
az érettségi vizsga behozatalával és egyéb tantervi intéz-
kedésekkel közelebb igyekszik hozni a tervezet a felső 
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ipariskolákat a középiskolákhoz. Az intézkedés nagyon 
helyes és bizonyára megokolt, de azt jelenti, hogy az 
pariskolák anyaga nem bízik egészen az ipar felvevő 

képességében és más oldalról is biztosítani igyekszik magát. 
A kevéssé fejlett ipar a tudást még nem becsüli eléggé, 
a gyakorlati ismeretekkel pedig szükség szerint valameny-
nyire hátramarad az iskola. Ezen a bajon általában 
csak nagyarányú fellendülés segíthet. Hanem azokban az 
iparágakban, ahol erről szó lehet, a művészi felfegyve-
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rezés az, amely az iskola emberének ís előnyt és meg-
becsülést biztosít. Talán ennek a szempontnak kellő 
méltánylása hiányzik a nem szorosan iparművészeti 
iskolákból. Pedig a szabad, modern, friss, tehát verseny-
képes ízlés, alakítóképesség : ez az, ami előtt az iskolát 
mélységesen lenéző vaskalapos mester ís meghajlik. Ami 
a magyar iparművészet előtt ís megnyitja a sorompókat, 
feltárja a pénztárakat, keresztülsegítí az úttörés keserves 
idején. 

AZ ORSZ* MAGY. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSAI. 

AMŰVELT NAGYKÖZÖNSÉG részére rendezett eme 
ismeretterjesztő előadások sorozatát S á r o s i 

L Bella kezdte meg f. év január 7-én : „ A csipke 
múltja és jelene" című érdekes előadásával, 

melyet a nagyszámban megjelent, leginkább hölgyekből 
álló közönség nagy tetszéssel fogadott. 

A csipke eredetét a hímzéssel és a rojttal hozta kap-
csolatba. A csipke és hímzés oly közeli rokonok, hogy 
szinte lehetetlen őket egymástól elválasztani. Rövid tör-
ténelmi ^visszapillantás után az előadó áttért a technikai 
Ismertetésre, amit vetített képekkel illusztrált. A csipkének 
ma általában három fajtáját különböztetjük meg. Ezek : a 
v a r r o t t csipke, a v e r t csipke és a g é p csipke. A hím-
zéshez legközelebb áll a varrott csipke. A varrott csipke 
készítésénél — ha nem a már kész alapra dolgozott retí-
celláról van szó — legelőször fehér papírosra lerajzoljuk 
a készítendő mintát. Ezt azután fekete papírosra fektetjük 
és puha nemezt alátéve, sűrűn átszurkáljuk. A relief-
csipkénél nem a szélső, hanem a középső körvonalat tűz-
deljük át. A varrás a fekete papíroson történik. Ha alapul 
gépen készült tüllt veszünk, az így készült csipkét appli-
kált csipkének nevezzük, de nem oly becses, mint az, 
amelyen még az alapot ís kézzel varrjuk. Az alapra 

öltött minták adják meg a legtöbb csipke jellegét. Belőlük 
ítéljük meg, melyik országban, városban és mikor készül-
tek. A varrott csipke legelőször Velencében emelkedett 
művészi tökélyre. Lassanként számos válfaja fejlődött ! a 
reticella, a relief-csipke, a hálóalapú csipke és a buranoí 
csipke. A Valois-k és Medici-k uralkodása alatt érte 
el az arany- és ezüsthímzés, valamint a csipke divatja 
Francia- és Olaszországban legmagasabb fokát. E csipkék 
mintáját nehézkes rajzok adják, olykor domború virá-
gokkal. A velencei csipkék mintái ma is ugyanazok, 
mint 300 évvel ezelőtt. Előállításuk rendkívül fáradságos, 
nagy ügyességet, pontos munkát és jó ízlést követel. 
A velencei csipkét jelenleg máshol ís készítik, különösen 
Franciaországban és Belgiumban. A francia csípkeípart 
Colbert teremtette meg Alençonban, ahol alkalmas női 
munkaerő lakott. Velencei nők tanították meg az alençoni 
asszonyokat a csipkekészítésre. A velencei és alençoni 
csipke nyomán keletkezett a XVIII. század közepén a 
brüsszeli varrott csipke. A brüsszeli csipke mintái nem 
oly lendületesek mint a velenceié és nem oly kecsesek 
mint az alençonié, de mindkettőnél naturalísztíkusabb. Itt 
lép fel először a point à l'aiguille. A guípure-csípke 
hazájának a fényűző Spanyolországot tekintik. A fclonde-
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csipke sárgás fonalból készül, ezért nevezik szőkének. Ez 
már tulajdonképpen vert csipke. Ezzel rokon a selyem-
fényű Chantilly-csipke. 

A vert csipke tulajdonképpeni hazája Németalföld. 
Ennek a technikája általában ismeretes. A minta kiala-
kulását erősen befolyásolta a varrott csipke. Azóta nagyot 
fejlődött, amióta megteremtették az ú. n. brüsszeli háló-
alapot. Ezt főleg a maline-csipkénél alkalmazták. A hálós 
alapú vert csipkék közül művészi érték tekintetében kiemel-
kedik a valencíennes-csípke. 

A magyar csipke múltját meglehetős homály födi. 
Annyit tudunk, hogy már szent István hitvese, Gizella 
királyné, világhírűvé tette a point'de la Hongriet. A XVI. 
századból maradt fenn egy rendelet, mely eltiltja a lányo-
kat a csípkeveréstől. A nálunk népszerű zsubrikolásból 
fejlődött a rece-csípke. A vert csipkét nálunk a gomb-
kötők és paszomántosok honosították meg. Mívelőík leg-
többször bevándoroltak. így keletkezett a soóvárí csipke 
ís, mely a XVII. századtól kezdve széles ez országban 
híres volt. Az utóbbi időben sok történt országszerte a 
csípkeipar fellendítése érdekében. E nagyfontosságú mun-
kában résztvesz a kultusz- és kereskedelmi minisztérium, 
támogatva a magyar társadalom számos tagja által. 
• • 

A második ismeretterjesztő előadást Margítay Ernő 
tartotta s „ízléstelenségek országa" címmel. A mindvégig 
érdekes és szellemes előadást a megjelent szépszámú 
közönség nagy figyelemmel hallgatta. Azzal kezdte, hogy s 
A hatvanas évek közepétől kezdve, mintha kiveszett volna 
a szépnek, a jónak szeretete. Bádogból való bálványokat 
építettek maguknak és azt imádták. Nagyapáink sokkal 
harmonikusabb életet éltek mint a fiaik az unokáik. 
Az előadó korholja a főváros közönségét, hogy jórészük 
nem méltó az ország kulturális vezetésére. Mert mit 
látunk ? Utcák hosszú során végig régi paloták hitvány 
másolatai a bérházak, malterbői való kőhalmazok. Gípsz-
herkulesek és kariatídok birkóznak a kapuval, melynek 
egyik fődísze a pléhből való oroszlánfej. A lépcsőházak 
márványfala a szobafestő verejtékes munkája. Szárnyas 
puhafa-ajtók a mázolólegény kegyelméből exotíkus anya-
got füllentenek, csak azért, mert ellenkezik a józan ésszel 
és mert ezer forint fizetésű hivatalnoknak derogál a puhafa 
környezetben lakni. A lakás belseje még szomorúbb. 
Ez az ízléstelenségek országa. Az előszoba fala botanikus 
kert. A szalon a legnagyobb szoba az egész lakásban. 
Ennek a szobának selyem a tapétája — papírból. Louis XV. 
a bútora. Az állótükör alatt zöld mohában százszínű csí-
nált virág, a falon festett — gobelin. A szalónasztalkán 
„modern" üvegváza, tüskés oldalakkal, alul van a könyv-
tár, kevés, de válogatott munkával. A szobát számos 
csecsebecse díszíti, külföldön termett vásári portéka vala-
mennyi. Legjellemzőbb a család büszkesége, a természe-
tes színezésű törpécske, pipával a szájában. A szalonból 
az ebédlőbe nyílik az ajtó, ahová a szalon miatt a fürdő-
szobán át hordják az ételt. A tálalója a Píttí-palota motí-
vumain van „szabadon" felépítve. A falon faburkolat 
van — festve. Felette olajnyomatok [lógnak. Az üveg-

nemű „csiszolása" öntve van. Van dekorációs tányér is 
ezüstözött habarcsból. A legkisebb szoba természetesen a 
háló. Ebben a szűk odúban alszik a família. Ezt a szo-
bát szellőztetik legkevésbbé, mert drága a szén. Ez a 
szoba vendégségek idején a gardrób. 

Azután folytatja : Magyarország a tornyos villák 
hazája, ahol minden nyugalomba vonult krájzler várúr 
akar lenni. S ehhez torony kell minden áron. Fő, hogy 
kívülről imponáljon a „kastély". Bent azután szakasztott 
az az ízléstelenség dominál, mint a bérkaszárnyák lakói-
nál. Találó szatírával festi le az előadó az ilyen ház 
dolgozószobáját és leányszobáját. Sajnos, ilyen a magyar 
középosztálynak igaz színnel megfestett környezete. A ma-
gyarországi munkások tömegének lelki szükségleteit egy-
általán nem, vagy csak rosszul elégítették kí. Beigazolja, 
hogy lehet olcsón, művészi magaslaton álló bútort, képet, 
könyvet adni a munkás kezébe. Végül utat mutat, 
melyen, ha el nem érhető, de megközelíthető az élet szép-
sége. Elsősorban a józan ész szavára kell hallgatnunk. 
Utal a kalotaszegi nép házatájára. Azokban a házakban 
nincs egyéb, mint tisztaság, világosság, rend, egy csomó 
egyszerű jó bútor és régi varrottasok. Hogy egy szoba 
művészi szempontból szép legyen, elsősorban a rendelte-
tését kell kifejeznie. 
• • 

Január 21-én tartotta R e r r í c h Béla : „Reneszánsz 
kertek" című, nagy tanulmányra valló előadását, melyet 
a nagyközönségen kívül több szakember is végighallga-
tott. Az előadás vázlatos ismertetése a következő : 

A reneszánsz kertek fejlődésükben bizonyos hason-
latosságot mulatnak a többi művészettel, de főleg az épí-
tészettel, amellyel már akkor annyira összeforrtak, hogy 
együtt fejlődtek, alakultak. S az egyetlen különbség, 
amely kimutatható, az, hogy míg a művészetek bizonyos 
átmeneti stílust mutatnak a reneszánsz fölléptéig, addig a 
kerteknél a gótikából való ez az átmenet teljesen hiány-
zik. Ennek azonban az a természetes magyarázata, hogy 
a kertészet fejlődése ott folytatódik a reneszánsz-mozga-
lomban, ahol a rómaiaknál a birodalom bukása és a nép-
vándorlás következtében megszakadt. Mert a várak és 
kolostorok falai mögött volt ugyan valami kertféle a 
középkorban, de az komoly számba nem vehető. Ezek-
nek a falaknak és a kemény, láthatatlan falaknak, amelyeket 
az elme állított föl — megdöngetése és lerombolása nagy 
harcba és elkeseredett küzdelembe került, de megtörtént 
és ettől a perctől kezdve a kertészet összefogódzott az 
építészettel. 

Amíg a középkorban a templomépítészet divatozott, 
amely magától értetődően a közösség szolgálatára volt 
szánva, addig a reneszánsz a palotaépítészetet teremtette 
meg, amely az előbbível ellentétben, a család számára 
készült, pazar nagyúri kényelemmel berendezve. Ezeknél 
az első reneszánsz palotáknál jelentkezik először, mint a 
kényelem netovábbja, a kis kiterjedésű kert, amely azon-
ban teljesen alá van rendelve az architektúrának. 

Az olasz reneszánsz kert a palota körül terül el a 
legszigorúbb beosztással s csak a szabályos csoportoktól 
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jó messzire veszi föl a szabad formákat, ahol a művészet 
már nem gátolja s ennélfogva teljesen lehetetlen az olasz 
reneszánsz kertalakításnál a művészi tájkép csínálása. 
Az ilyen kertet jellemző növény a gránát, melyet terra-
kottából való díszes edényben tartottak. Továbbá a cítrom-
és narancsfa-edényekben a ház mellé sorakoztatva, aztán 
platán-, gesztenye-, olajfa és mírtus, amelyek csodálatos 
színharmóniába olvadnak s az örökzöld terpeszkedő Pinia, 
amelynek gyönyörű kontraszthatása van a haragos cip-
russal szemben. Az olasz reneszánsz 
kertek majdnem kivétel nélkül geo-
metrikusak vagy architektónikusak, 
vagyis alaprajzi elrendezésük geo-
metrikus idomokra vezethető vissza. 3<. 
Számos egyéb okon kívül a ház-
nak lejtőn való elhelyezkedése mel-
lett, amely terraszok létesítésére ki-
tűnő alkalmat nyújt és amely sze-
rencsés motívumokat szolgáltatott az 
építész kezébe, főleg az olaszországi 
növényzetnek annyira jellegzetes geo-
metrikus formáinak tulajdonítható ez 
a geometrikus elrendezés. A sötét-
zöld ciprus a magasba tőrö, méltó-
sággal teljes megjelenésével bizonyos 
fokig a toronyra, kampanilére emlé-
keztető alakjával a függőleges irányt 
hangoztatja, míg a Pinia ernyő-
szerűen kinövő alakjával a vízszintes 
irányt képviseli. 

Az olasz reneszánsz megterem-
tői, hatalmas gazdag urai, a palota-
építők tulajdonában voltak a leg-
szebb, legművészibb kertek. X. Leó 
pápa járt elől a jó példával s nagy 
része volt a reneszánsz kertstílus ki-
alakulásában. 

Szép kertje volt Bíbianok ardí-
nálísnak, a Medícíeknek Rómában. 
Az olasz reneszánsz kertstílus las-
sankint azután 'átvándorolt a többi országba is. Német, 
országban szolgaílag átvették és utánozták ezt a stílust, 
de természetesen az éghajlat ridegsége folytán kissé fél-
szegen sikerült. 

Franciaországban azonban némi átalakuláson ment 
át a reneszánsz stílus. A megteremtése két névhez fűző-
dik. XIV. Lajoséhoz és Le Notre-éhoz. XIV. Lajos építő 
ambíciója teremtette íreg azt a rengeteg pénzanyagot, 
amely a versaillesí kertek létesítéséhez kellett s azt a száz-
ezer munkáskezet amelyet a katonaságtól vont el, s amely 
a kertépítés alatt el is pusztult. Le Notre pedig, aki 
eleinte festőnek készült, tervezte a még ma ís bámulatra-
méltó kertet, mellyel első mesterévé lett a kertépítésnek. 

Mik a művészetének főjellemvonása! ? Mindent egye-
nes vonalból fejlesztett ki s arra vezetett vissza. A szabá-
lyos geometriai forma, a szímetría, a nagyság és a fen-
ségesség jellemezték művészetét épp úgy, mint egész korát s 

is a fenségesség, a nagyság, a monumentálisság, a pazarlás, 
a gazdagság és fény jellemezte. A Versailles! mesés kertnek 
sok követője akadt. Ezt hirdetik a kis és nagy Trianon, 
Saint-Cloud, Vaux stb. 

Rerrích Béla építész, kí a kertészeti tanintézetben a 
kertművészet tanára, érdekes előadását gyönyörű vetített 
képekkel illusztrálta. Cs. K . 
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E L Ő A D Á S . Velics László 
kalksburgi jezsuita atya nagyszámú 
előkelő közönség előtt úttörő, nagy-
jelentőségű előadást tartott a Szent 
István-Társulat tudományos és iro-
dalmi osztályának mult ülésén. A 
hímzésnek történeti fejlődését mu-
tatta be. A hímzések történetét pá-
ratlan szakgyűjteményének szebb-
nél-szebb hímzésmíntáival világította 
meg. Az úgynevezett kisebb művé-
szeteknek alig van vonzó, megígé-
zőbb ága mint a himzőművészet. 
A szakmunkák hol az egyik, hol 
a másik hímzésfajtát tárgyalják, de 
szakszerű könyv, mely a hímző-
művészetet a maga egészében, a 
koronkénti technikák fölsorolásával 
karolná föl, nincs. Az előadó a 
hímzés mutatványos tárgyalását a 
misemondóruha, vagy a kazula 
fejlődési történetével kötötte össze. 
Nagy Konstantin császár idejéig a 
misemondóruha semmiben sem kü-
lönbözött a polgári hivatalos ruhá-
tól, amely állami ünnepeknél, vagy 
fontosabb hivatalos ténykedésnél is 
használatban volt. A második kor-
szakban, amely Nagy Károly csá-
szár koráig terjedt, a mísemondó-

már elütött a polgári ruháktól. 

A IX-ík századtól kezdve a XH-ík századig a 
misemondóruha az egész testet a bokáig harangmód-
jára fedő nagy burokká alakult. Legremekebb példánya 
a magyar királyi koronázási palást, amelyet eredeti-
leg Gizella, első királynénk, mint románstílű harang-
kazulát készített a székesfehérvári dóm számára. A gót 
korszak a XVI . század elejéig a kazulán nagyot változ-
tatott ; először a térdig érő rövidebb kazulák jönnek divatba, 
amelyeket jobb- és baloldalt a vállak alatt mindinkább 
kivágtak. 

A reneszánsz- és a barokkorszak már az úgy-
nevezett római kazulát használta, a hátoldalon hosszúkás 
négyszögben kivágva. A XVIII. és XIX. században a 
kazula súlyának megkönnyítésében oda jutottak, hogy 
mind elől, mind hátul, hosszú széleit öbölszerűen kivágták 

így az ismert misemondóruha került divatba. 


