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kísérje e különböző rajzolási módokat. Nem foglalja 
azokba bele az ipari rajz bizonyos nemeit, mint az épü-
letrajzot, gépészeti rajzot, amelyeket nem tekint női fog-
lalkozásoknak, ellenben bőven tárgyalja a tulajdonképpeni 
műíparí rajzot, az illusztrációt, szövészeti rajzot, a kárpit-
rajzot, a porcellán- és üvegfestést, a zománc- és gouache-
festést, a fém és bőrmunkát, legyezők és dobozok díszí-
tését, fafestést, fénykép-retusírozást, patron-színezést stb. 
Ami pedig különösebben a csipke- és hímzőmunkát illeti, 
a szerző részletesebb tájékozás végett „Les broderies et les 
dentelles" cím alatt megjelent korábbi munkájára utal 
vissza. 

A fényképí sokszorosításra alkalmas tollrajz tech-
nikáját részletesen ismerteti s azt különböző rendeltetése 
szerint kézimunkák, dívatképek, katalógusok és tulajdon-
képpeni illusztrációk rajzaira osztja fel. Mindezek nagy 
pontosságot és precizitást igényelnek — mondja — azon-
kívül kiváló biztosságot és kézügyességet, hogy fehér és 
feketét hozzanak ki, nem pedig szürkét. A használt anyag 
finom és lehető tiszta brístol-papir s szép fekete, nagyon 
folyékony kínaí tus, különböző nagyságú és formájú 
irótollakkal, esetleg lúdtollal. A rajztábla menedékesen 
állítandó fel stb. stb. Ilyen és hasonló gyakorlati taná-
csokkal és útmutatásokkal szolgál a szerzőnő a rajz és a 
festés egyéb nemeinél is, úgy hogy a technikai és műíparí 
képzés haszonnal forgatható praktikus vezérfonalát nyer-
jük munkájában, mely hézagot pótol a női kézimunka 
irodalma terén. Ha megemlítjük a gondos és minden 
részletre kiterjedő illusztrációkat, melyek az egyes feje-
zetekben foglalt útmutatásokat szemléltetőleg magyarázzák 
és megvilágítják, úgy körülbelül kimerítettük a könyv 
dicséretét, mely egyúttal világos és vonzó előadási modo-
rával ís méltán sorakozik a legjobb oktató munkák mellé, 
melyeket a műiparoktatás irodalma termelt az utóbbi 
években a túlnyomólag női érdekeltség számára. 

71RÁGOS BUDAPEST. Alig néhány hete, hogy 
* megindították az Országos Magyar Iparművészeti 

Társulat kebeléban a mozgalmat s már ís míndsűrübben 
látjuk, hogy szorgos kezek színpompás virágokkal díszí-
tik a budapesti házak ablakait és erkélyeit. Nagy segítsé-
gére van a mozgalomnak a Rerrích Béla és Räde Károly 
tollából eredő brosúra, amely magában foglalja a virágok 
beszerzésére, ápolására és a házakon való alkalmazásá-
nak módjára vonatkozó összes tudnivalókat. A Virágos 
Budapest-bizottság ezerszámra küldözgette szét a hasznos 
füzetet, az Országos Magyar Iparművészeti Társulat ís 
ingyen adja vagy megküldi mindenkinek, aki kéri. 
• • 

Sok ostobaságot írtak össze a tökéletes szín és 
tökéletes forma egyesítéséről. Egészen sohasem egyesít-
hetök. A tökéletes színnek lágy, egyszerű határoló 
vonalakra van szüksége. A szín tökéletességét megrontja 
a vonal tökélye. RUSKIN. 

• • 

D Á L Y Á Z A T . Az Orsz. Magyar Iparművészeti Tár-
sulat a következő h á r o m pályázatot hirdeti: I . Ter-

vezzenek : 
a) serleget ; 
b) szivar- és cígarettatartó dobozt ; 
c) kandallóra, fiókos szekrényre, vagy más hasonló 

bútordarabra helyezhető álló órát. Mind a három tárgy 
anyaga ezüst ; alkalmazható zománc, esetleg drágakő ís. 

2. Tekintettel arra, hogy ezeket a tárgyakat erdő-, 
kert- és mezőgazdasági, vadászati, borászati és állat-
tenyésztési kiállítások, lovagló- és lövőversenyek díjainak 
szánták, szükséges, hogy a tervezetek megoldása ezekkel 
a gazdasági, illetőleg sportágak valamelyikével vonatko-
zásban legyen. 

3. A tervezeteket a tárgyak kidolgozása természeté-
hez képest rajzban, vagy plasztikusan (agyag, plasztilin, 
gipsz) kell elkészíteni. Elengedhetlen föltétel az, hogy a 
rajz vagy plasztikus minta kidolgozása annyira szabatos 
legyen, hogy annak nyomán közvetlenül lehessen meg-
valósítani a tervezett tárgyat. 

4. A jogos művészi igényeknek és a pályázati föl-
tételeknek megfelelő tervek jutalmazására szolgáló pálya-
díjak, melyek mind a három pályázatra külön-külön 
kítüzetnek a következők : 

I. díj 400 korona, 
II. díj 200 korona. 

Ezenkívül a társulat fentartja magának a jogot, 
hogy mind a két díj kiadása esetére a pályaművek bár-
melyikét a tervezővel együttesen megállapítandó tisztelet-
díjért megvásárolja. 

5. A pályázat titkos. Ennélfogva a pályázó lássa 
el pályaművét valamely jeligével s ugyanezzel a jeligé-
vel ellátott zárt borítékban csatolja nevét és lakása 
címét. 

6. A pályázatokon csak magyarul tudó magyar 
állampolgár vehet részt. 

7. Amennyiben a pályázat bíráló-bízottsága vala-
mely pályadíjnak kiadását bizonyos föltételhez kötné, 
pl. hogy azt tervezője gondosabban dolgozza kí, vagy 
rajta valamely módosítást tegyen, akkor az illető pályázó 
köteles a bíráló-bizottság kívánságának záros határidő 
alatt megfelelni, különben a pályadíjtól elesik. 

8. A pályaműveket f. évi június hó I4-ére kell az 
Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat igazgatóságánál 
beadni. 
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9. A pályázatot a társulat állandó bíráló-bizottsága 
dönti el, amely a szükség szerint két taggal kiegészítheti 
magát. 

10. A pályadíjjal jutalmazott, valamint a társulat 
által megvásárolt tervek tulajdonjoga, beleértve a korlát-
lan sokszorosítás! jogot, az Orsz. Magyar Iparművészeti 
Társulatot illeti meg. 

l í . Valamennyi pályaművet a társulat legalább 
három napig kiállítja az Országos Magyar Iparművé-
szeti Múzeumban. A nem díjazott pályamunkákat a 
pályázat határidejétől számított 30 napon belül el kell 
vitetni, mert ezen az időn túl a társulat nem vállal értük 
felelősséget. 

Budapest, 1909. május havában. 
A z O R S Z . MAGYAR IPARMŰVÉSZETI T Á R S U L A T 

ELNÖKSÉGE. 

p Á L Y Á Z A T HIRDETÉS RAJZÁRA. Szabó Emil és 
Társa budapesti cég, amely motorok, gépek és techni-

kai cikkek árusításával foglalkozik, az Orsz. Magyar 
Iparművészeti Társulat útján pályázatot hirdet m ű v é s z i 
h i r d e t é s - r a j z r a a következő feltételek mellett : 

1. Tervezzenek művészi hirdetést, amelyen a cég 
által forgalomba hozott árúkra, motorokra, gépekre vonat-
kozó rajz és a következő szöveg legyen : 

Szabó Emil és Társa Budapest, V., Ferenc József-
tér 6. szám. (Gresham-palota. Lánchíddal szemben.) 
Telefon 76—48. Nyersolaj motorok, malomberendezések, 
benzín-mótorok, szívógáz-mótorok, cséplőgépek. Sürgöny-
cím : Szabóék Budapesten. 

2. A hirdetés tervét J73 milliméter széles és 128 
milliméter magas négyszögbe, vagy ezzel arányos nagyobb 
négyszögbe kell megrajzolni. A tervező erőteljes vonalak-
kal készítse rajzát, hogy az esetleg 80x60 milliméternyi 
nagyságra való kisebbítés után ís jól hasson. 

3. Pályázni csakis tollal vagy ecsettel készült (vona-
las) és közvetlenül felhasználható tusrajzzal lehet, amely 
fototípíával sokszorosítható. Tónusos rajzok (szén- vagy 
ceruzarajz, akvarell stb.) a pályázaton nem vehetnek részt. 

4. A pályázó ügyeljen arra, hogy a szöveg, főleg 
pedig a név tisztán olvasható legyen. 

5. Pályázhatík minden magyar állampolgár. 
6. A pályázat titkos. Ennélfogva lássa el minden 

pályázó tervét jeligével és jeligés levéllel. 
7. A pályaműveket J909 június hó J4-díkére kell 

beküldeni az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat igaz-
gatóságához (Üllőí-út 33—37. sz.) 

8. A pályázat bíráló-bizottsága öt tagból áll. Négy 
tagját az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat küldi ki, 
egyik tagja a bízottságnak a cég képviselője, Fabrítzky 
István úr. 

9. A pályadíjak a következők : I. díj Í50 korona, 
II. díj 50 korona, amely díjak minden körülmények 
között a legmegfelelőbb tervek készítőinek kiadatnak. 
Emellett a pályázatot hirdető cég további két tervet 
25—25 koronáért megvásárol. 

10. A Társulat az összes pályaterveket legalább 
három napig kiállítja. A pályázókat pedig figyelmezteti, 
hogy pályaterveiket a lejárattól számított 30 napon belül 
vitessék el, mert ezen az időn túl nem vállal értök fele-
lősséget. 

Budapest, J909 május havában. 
A z O RSZ . MAGYAR IPARMŰVÉSZETI T Á R S U L A T 

ELNÖKSÉGE. 

•[KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATOK. A Magyar 
Országos Képzőművészeti Tanács pályázatot hirdet 

az építőművészet köréhez tartozó két ösztöndíjra és pedig : 
J ösztöndíjra J500 koronával, 
í „ 800 „ 

továbbá tíz, a festőművészet és szobrászat köréhez tartozó 
képzőművészeti ösztöndíjra és pedig s 

1 ösztöndíjra J600 koronával, 
2 „ í 200—1200 „ 
3 „ J000—J000 „ 
2 „ 800— 800 „ 
2 „ 600— 600 koronával. 

A folyamodások a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrhoz címezve J909. évi május hó 20-ig az 
Orsz. Képzőművészeti Tanácsnál (V. Báthory-utca 12. 
sz.) nyújtandók be, ahol a pályázat részletes feltételei ís 
megtudhatók. A mutatvány-művek pedig 1909. évi május 
hó I9-én és 20-án az Orsz. Magyar Szépművészeti 
Múzeumba szállítandók. 

A N É M E T 25 PFENNIG-es pénzdarabra kiírt pályá-
zat eldőlt és ez alkalommal három díj került kiosz-

tásra : 2000, J500 és J000 márka, vagyis 2400, 1800 és 
Í200 korona. A leírást itt mellőzhetjük ; legközelebb foto-
grafikus képét a német lapok közölni fogják. De máris 
elítélő felszólalásokról hallunk, amelyek a pénznek mással 
való könnyű elcserélését hibáztatják. A pénzdarabnak, 
illetőleg a tervnek kivitele egyelőre tehát bizonytalan. 

• • 
A szép arányok mindig egyedül állanak a maguk 

nemében — nem arra valók, hogy kaptafának hasz-
náljuk őket. 

A szép formákat és gondolatokat közvetlenül a 
természetből merítjük. RUSKIN 
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l y r JOURDAIN: O l d L a c e . H a n d b o o k f o r 
C o l l e c t o r s . London B. T . 94. High Holborn, 

1908. — Külsejére is díszes, béltartalma tekintetében 
pedig adatokban bő és gazdag munka hagyta el e cím 
alatt a sajtót, amely tanulságos vezérfonal gyanánt szol-
gálhat mindazoknak, akik a régi iparművészet finom 
alkotásai, a csipke és annak különböző válfajai iránt 
érdeklődést tanúsítanak, s akiknek száma külföldön bizo-
nyára sokkal nagyobb mint nálunk, dacára annak, hogy 
a régi magyar csipkeverés hagyományai, mint tudjuk, 
szintén szép múltra tekinthetnek vissza. Jourdain könyve 
azonban figyelmen kívül hagyja nemcsak a magyar, 
hanem a svájci, orosz, német és svéd csipkéket is, hogy 
csak a csipkeművészet klasszikus hazáit, Németalföldöt, 
Olasz- és Franciaországot vegye studiuma tárgyául. 

Palliser, Lefébure, Seguin, Ricci, Ilg és mások tár-
gyalták eddig a csipke művészettörténeti és technikai 
jelentőségét úgy a népípar, mint az iparművészet szem-
pontjából. Jourdain azonban úgy találja, hogy míg a régi 
csipkékről eddig megjelent művek túlnyomólag történeti 
oldaláról fogták fel a kérdést s figyelmen kívül hagyták 
annak leglényegesebb művészet-technikai vonatkozásait, 
addig másrészt, főleg J902 óta, új tények, új adatok jöt-
tek napvilágra, melyek eddig nem ismert világításba helye-
zik a tárgyat. Könyve, melynek nagyobb részét külön-
ben a „Connoisseur"-ben megjelent tanulmányai össze-
foglalása képezi, azonkívül különös súlyt helyez az egyes 
országok csipkéinek más országok művészeti felfogását 
befolyásoló hatásaira ís, a milyen hatása volt például az 
olasz csipkének a Point de France-ra, a francia mintá-
nak a XV. Lajos korabeli mechlinre stb. 

Rövid szemlét tart mindenekelőtt Jourdain a leg-
régibb olasz csipke keleti eredetének vitás kérdése felett, 
kapcsolatban a régi olasz retícella és „punto ín aria" 
geometriai formáival. Vizsgálja a csipkéknek ezt követő 
típusait, a régi olasz vert csipkét, melynek eredetét a 
szövet rojtos végeinek csomókötésében látja, vagyis az 
úgynevezett macramé-ban, majd áttér a velencei varrott 
és a Burano-csípkére, amelyekből a későbbi alençoni 
csipke fejlett kí a maga eltérő jellegzetességeível. A mila-
nói és krétai csipkének egész fejezeteket szentel, utóbbiban 
kimutatva a velencei befolyást — majd a flamand csipke 
keletkezésének körülményeit világítja meg — mindenütt 
bemutatva a legszebb fennmaradt emlékek reprodukcióit, 
s a régi csipkeverés néhány technikai eszközét ís. 

Az összes velencei csipkék között — mondja Jour-
dain — csak a régi burano élte túl a XVIII. század 
utolsó éveit, de J 866-ban ezt ís kihaltnak találta Palliser, 
habár J 872-ben a szigorú tél után kísérletet tettek még a 
burano-ipar feltámasztására. De a mai burano-munkások 
nem ragaszkodnak többé a régi buranoí csipkék másolá-
sához, hanem mindenféle rajzokkal kísérleteznek. Magá-
ról a buranoí régi csipkeípar keletkezéséről különben nem 
sokat derített kí Jourdain sem, leszámítva azt a pár ada-
tot, hogy a buranoi halásznép a lent Flandriából kapta, 
mivel a helyben termett len nem volt olyan erős. De 
azért — mondja Jourdain — az igazi velencei csipke-
munka kiválóságával még a brüsszeli sem vetekedhetett, 
bár a velencei stíl rajza nem oly virágos és konvencioná-
lisabb mint a brüsszeli. 

Hosszasabban ismerteti Jourdain a mechlíni és ant-
werpeni régi csipkéket ís történeti és artísztíkus szempont-
ból. Előbbi alatt tulajdonképpen az Ypres, Brügge, Dün-
kírchen és Courtraí származású csipkéket értették, ame-
lyek szépség tekintetében mindjárt a brüsszeli után követ-
keztek, de annál tartósabbak voltak. Átlátszóságuk és 
áttört „a jour"-munkájuk miatt azonban inkább csak 
fodornak alkalmazták s azért a nők csípkebodros ujjai s 
a férfiak csípkegalléraí divatja multával a XVIII. század 
után ezek ís eltűntek, úgy hogy J 834-ben már csak 
nyolc háznép foglalkozott előállításával. Ehhez járult, 
hogy a mechliní csipkéket aránylag legkönnyebb volt 
géppel utánozni. Az alap „fond de neige" vagy vala-
mely változata, de egymásba fonódó kettős szálak is elő-
fordulnak, a szövete finomabb és kevésbbé tömött mint 
a valenciennesí. 

Megjegyzi Jourdain, hogy a „fond de neige" a 
karaktere a valenciennesí csipkéknek is, de ide is Ance-
noyból hozták be a csipkekészítők, bár a valenciennesí 
csipke voltakép sohasem játszott szerepet az előkelő öltö-
zékeknél, hanem csak pongyolákhoz, fodrokhoz, vánkos-
csücskökhöz, éjjeli öltözékekhez, nyakba való kendőkhöz 
használták. De azért legendákat meséltek a valódi Valen-
ciennes jeles tulajdonságairól. Azt beszélték, hogy egy 
Valenciennesben megkezdett, de a városon kívül befeje-
zett csípkedarabban az a rész, mely nem Valenciennesben 
készült, még ha ugyanegy munkás ugyanazon anyagból, 
ugyanazon párnán dolgozta is ki, szembetünőleg kevésbbé 
tökéletesnek bizonyult. Lehetséges, hogy a városban benn 
készült csipkének fölénye attól függött, hogy földalatti 
pincékben dolgoztak rajta, ahol a levegő nedvessége befo-
lyásolta a finom szálak feszültségét, melyek annyira érzé-
kenyek voltak néha, hogy a munkásnő lehellete is nyo-
mot hagyott rajtok, s hogy színükre a napnak és a 
nedvességnek ís hatása volt. V. 

T"\R. V. ROTH, G e s c h i c h t e d e s d e u t s c h e n 
K u n s t g e w e r b e s i n S i e b e n b ü r g e n . (Stu-

dien zur deutschen Kunstgeschichte No. J04.) 8° 260 
old. 75 ábrával 33 fénynyomatú táblán. Strassburg, J. E. 
Heítz, J908. Ára fűzve 19'20 korona. 

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy könyvünkkel mint 
német művésztörténetí tanulmánnyal ezen a helyen nem 
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foglalkoznánk, ha tartalma nem érdekelne közelebbről ís. 
Mert a „deutsches Kunstgewerbe"-nek, azaz a német 
művészi iparnak története Erdélyben, van olyan tárgy, 
amelyhez némi közünk nekünk ís van. Hogy Erdély 
szász népe művészi iparának ismertetése a német földön 
Strassburgban kiadott „művészettörténeti tanulmányok" 
sorában és nem egyebütt jelent meg, az a szerző 
dolga és kiadójáé ; s ez alkalommal legfeljebb konstatálni 
lehet azt a tényt, hogy a szerző évekig tartó munkássá-
gának ezzel az eredményével is 1 közvetlenül és első-
sorban inkább a német kulturát kívánja szolgálni és nem 
a hazájáét. Azonban ebbe a magánügybe további jogos 
beleszólása senkinek síncsen. Magára a művészettörténetre 
nézve manapság majdnem mindegy, hogy ílyféle dolgo-
zat milyen nyelven jelenik meg. Kétségtelen azonban, 
hogy reánk magyarokra nézve, akikhez az erdélyi német 
szász művészi ipar mégis közelebb áll mint a mi érde-
keink őhozzájuk, előnyösebb lett volna, ha ezt a munkát 
magyar nyelven bírnók. Művészeti szakirodalmunk viszo-
nyai között ez nyereségnek lett volna tekinthető. Úgy 
gondoljuk, hogy hazai műemlékeink ismertetését elsősor-
ban anyanyelvünkön kell bírnunk ; akár német, akár 
tót, akár szerb, oláh, horvát vagy bármi nemzetiségű 
művészetről ís van szó. Azért ís óhajtandó lenne, hogy 
jelen munka, ha már németül írták meg, magyar nyelvre 
is lefordíttassék ; amit annál ís inkább kívánnánk, mivel 
a könyvnek minősége is olyan, hogy erre a munkára 
érdemes lenne. 

Az erdélyi német szász városok és faluk művészi 
iparának és népművészetének a múltból fenmaradt 
emlékei érdekes példáját mutatják annak, hogy ily nép-
szigeten a művészi és ipari képesség, hol egészen a maga 
erejére támaszkodva, hol szorosabb kapcsolattal a biro-
dalmi testvérkultúrával, miként fejlődik. Hogyne volna 
igaza a szerzőnek, mikor azt mondja, hogy bár az erdélyi 
német műipar nem is mindig áll azon a fokon mint 
egyebütt, azért mégis a régi ipari és céhbeli működés és 
élet emlékeinek rendezése jutalmazónak látszik. A helyi 
viszonyok, társadalmi és gazdasági körülmények össze-
játszásának sajátszerű eredménye ez a szász művészi 
ipar és népművészet. így a város és falu népének közös 
érzületére vezethető vissza — a többi között — a vise-
letnek és tartozékainak kifejlődése } és így állunk a bútor-
zattal is. Az életképes művészi iparnak alapját és fejlő-
désének biztosítékát a nép művelődése adta meg és a 
hagyományokhoz való ragaszkodás tette állandóvá. 

Könyvében a szerző az egyes fejezeteket a művészi 
ipar anyagai szerint írta meg ; igy sorba veszi : a bron-
zot, vasat, vörösrezet, ónt, de külön magában az ötvös-
séget és nemes fémeket, azután a keramikát, a bútort, 
a textilipart és végül a bőrt. E fejezetekben aztán tárgyak 
szerint és — már amennyire lehet — idő szerint ís cso-
portosítja ismertetéseit ; így a bronz fejezetében szól a 
harangokról, a kereszteló'medencékről, aztán a fémöntés 

1 Erdély német építészetének történetéről szóló munkája 
ugyané gyűjteményben jelent meg i 905-ben, a szobrászatról szóló 
pedig 1906-ban. 

egyéb nyílvánulásaíról, amilyenek a fegyverzet, a házi 
mozsáröntés és a rézöntés. így dolgozta fel a vasat, amely 
fejezetben a fegyver- és szerszámkovácsolás és egyéb köz-
használati vastárgyak (kapu, rács stb.) ipartörténeti 
ismertetését adja. És így veszi sorba a többit ís, amelyek 
mindegyikében történeti forrásmunkákra támaszkodva, 
érdekes, de tán nem mindig eléggé kimerítő képét rajzolja 
az illető iparágnak vagy művészetnek. Közléseit 33 
fénynyomatú tábla kíséri, amelyeken számos, de egész-
ben mégsem elég és több esetben nem műtörténeti, hanem 
inkább általános érdekű kultúrtörténeti tanulmányba illő 
ábra foglaltatik. Illusztráció egyáltalában a táblákon kívül, 
a szöveg közé is kellett volna és pedig magyarázó rész-
letekkel bíró. Tárgyi részleteket, kérdéseket érintenünk 
vagy megvitatnunk (technikák, díszítő formák, átszár-
mazás stb.) itt nem lehet ; de egy dolgot mégis felemlí-
tünk : a helynevek németségét, illetőleg szász voltának 
használatát. Szerző állandóan az odavaló német hely-
neveket használja és ebben annyira megy, hogy Torda 
helyett Torenburgot ír, Pécs helyett Fünfkirchent mond, 
sőt a szepességi Iglóból ís Iglau-t csinál. Ebben a tekin-
tetben ma mégis csak a hivatalos közigazgatási név a 
helyes, ha nem is fontos, hogy az igénytelen Bärendorf, 
Dürrbach, Klein-Probsdorf stb. nevek szerepelnek, mégis 
megkövetelhető, hogy éppen Magyarországból a külföld 
kezébe kerülő tudományos munkában előforduló nagyobb 
és ismeretes helyeket a maguk nevén nevezzék ; hogy 
Kassából ne legyen Kaschau, Kolozsvárból ne legyen 
Klausenburg s ne írjuk Pressburgot, Leutschaut stb., 
hogy továbbá Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Mühl-
bach, Schässburg, sőt a kisebb Heitau, Rosenau vagy 
Michelsberg stb. is a maga magyarországi nevén írassék. 
Ez a Deutsche Studíen-ben is helyén való dolog lenne. 
Erről szerzővel vitatkozni természetesen szintén nem lehet, 
de az is bizonyítéka a fent már felemlített körülmény-
nek: hogy szerző a németországi kultúrát akarja szol-
gálni és nem a hazait ; pedig szigorúan véve a dolgot : 
a jobb szolgálatot amannak ís a pontos adatok közlésé-
vel tette volna. Befejezésül még megemlítjük, hogy a 
könyv végén jól használható tárgymutató is van. 

C S I Z I K G Y U L A . 

T%ER I M P R E S S I O N I S M U S IM L E B E N U N D 
KUNST VON RICHARD HAMANN, KÖLN. I m 

V e r l a g d e r M. D u m o n t S c h a u b e r g s c h e n 
B u c h h a n d l u n g 1907. Hamann e műve talán első 
jelentékenyebb kísérlete a modern művészeti kritika 
theoretíkusainak, hogy az impresszionizmust, mint az 
irodalom, képzőművészet és zene terén tapasztalt új 
törekvések és áramlatok jelenségét rendszerbe foglalja. 
Ezt a jelenséget pedig, mint Hamann előrebocsátja, a 
„modern" szó nem meríthetí ki és fedheti teljesen, mert 
ennek az áramlatnak fogalmi tartalmat is szükség adnunk, 
a merőben idői meghatározáson túl. Jobban megfelelőnek 
tartja épen ezért a formula céljaira az impresszionizmus 
szószerinti fordítását : ingerlékenységet (Reízsamkeít) vagy 
tán még inkább idegérzékletiséget. Mélyebben megalapozni 
persze az impresszionizmus rendszerét és theoriáját Hamann 
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szellemes fejtegetéseinek sem sikerül, főkép azzal a nagy 
feladattal súlyosbítva, bogy az irodalom, művészet és 
zene, sőt a bölcselkedés és ethíka rokon jelenségeit ís 
analog rendű eredőokokra vezesse vissza. Hamann is 
csak analizál, csak külső és objektív jelenségeket ír le, 
de ezeknek pszichikai összefüggését és sajátos szemléleti 
módunkból való szükségszerű keletkezését nem tudja 
elfogadhatólag magyarázni. Látja, hogy Degas egyik 
képén egy táncosnő csak csípőjéig látható, azon túl 
elmetszí a kép széle ; hogy némely modern képeken a fák 
a kép rámájából a képbe nyúlnak be, hogy Toulouse de 
Lautrec rajzain az alakok vonalai a végtelenbe nyúlnak, 
Carríére-nél pedig az arc egy elmosódó kusza háttérből 
világít kí, vagy egyáltalán csak egy szempár villog 
elő. De hogy úgy ez, mint a Frans Hals és Liebermann 
által oly előszeretettel kultivált emberábrázolási mód, 
mely a vonásokat úgy adja vissza, mintha futtában 
láttuk volna, mért éppen impresszionizmus, annak 
magyarázatával Hamann is adós marad. Mert kielégítő 
megfejtésnek nem fogadhatjuk el azt, hogy az ímpresz-
szíonízmus jobban kedveli a szabad világítást a műterem-
világításnál, mint a világosság szabadabb, kötetlenebb 
nemét, vagy hogy némely impresszionistának, mint 
Whistler is, egész művészete egyetlen színtónusra, a szín-
telen szürkére szorítkozik, mert ezek a tények ís, épp-
úgy mint a poíntíllízmus, csak egyes karakterisztikus 
jelenségek, melyek maguk ís megokolásra szorulnak. 

Rodín merész plasztikai alkotásain, a modern szín-
padi szcenika hatáseszközeín túl Hamann az ímpresz-
szíonizmus iparművészeti vísszatükrözését főleg a modern 
tipográfiai művészetben látja, a luxus-kiadásokkal, kötés-
sel, illusztrációkkal és iniciálékkal űzött kultuszban, vagy 
a régi kiadványoknak a kor hangulatát teljesen vissza-
adó reprodukciójában. Sokszor ez az írás nehezen olvas-
ható barokk írás, iniciálékkal, fejlécekkel, vignettákkal. 

Ompteda „Heracloídja" például (Berlin, Egon Fleíschel 
et Co.) sötétkék borítékban prezentálja magát, melyen 
fekete tövisektől tépett píros szívből két hosszú vércsöpp 
szivárog a könyv címére. Hermann Hesse „Unterm Rad"-
ját (V. Fischer, Berlin) egy empíre-stílízált virágcserép 
ékíti, Ludwig Thoma parasztregényét „Andreas Tost" 
(Abb Langen, München) pedig rikító sárgában egy 
fába metszett paraszt, mely széles taglejtéssel veti el a S 3 
magot, míg a háttérben tornyok láthatók, a széíkeretben 
pedig egymásnak farkkal forduló ló és ökör stb. 

Ami már az építőművészetet illeti, itt kevésbbé 
ismeri el Hamann az impresszionizmus jogosultságát, 
már csak azért ís, mert az építészetnél irányadó statikai 
momentumok itt fölötte megnehezítik a teljes szabály-
talanság érvényesülését. Mindamellett úgy találja, hogy 
az impresszionizmus hatása alatt lett az architektúra 
színessé, sőt tarkává, amit leginkább a mozaikdísz, zomán-
cos cserepek stb. fejeznek kí, pl. az Olbrích-házban. 
Ugyanígy hatnak kis ablakok nagy felületeken, többnyire 
oly helyeken, hol legkevésbbé várja az ember, vagy a 
Wertheím-ház likacsos kövében rendetlenül szétszórt kis 
relíeflapok stb. 

Az impresszionizmus iparművészeti vívmányaí közé 
sorozza Hamann a Tiffany és Gallé-üvegek színes és 
csillogó tarkaságát ís, a lapokon szabálytalanul végigfutó 
glazurt, melyet a modern európai kultúra az impresszio-
nizmus mestereitől, a japánoktól tanult el, mint ímpresz-
szionista értéket. A zománcozás folthatásának titka abban 
áll, hogy távol tudjuk tartani azt a benyomást, mintha 
az edény nem volna kész vagy mintha a véletlenség 
ellentmondana a célba vett hatásnak. Ép azért e stíl 
legjobb termékénél a felső peremet teljesen átzománcol-
ják, mintha edző foglalatra volna szükség, lefelé pedig 
a zománc addig terjed, hogy egyaránt mutassa a bizony-
talan körzetet és az eléggé szabadon maradt alsó részt. 
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Ha majd a közönség és a műiparosság átérzik 
annak szükséges voltát, hogy a díszítmény, az anyag, 
a megmunkálás módja szoros egységben legyen az 
illető tárgy rendeltetésével, akkor a díszítmény ismét 
odaemelkedik, ahol a művészet fénykorában volt: 
lényeges kifejező eszköze lesz a formai képzésnek és 
a tárgy szükséges része. Ma bizony sokszor tönkre-
teszi a formai hatást, ahelyett hogy azt emelné. 
Ez azért van így, mert a nagy tömeg csak a cifra 
dolgokat ismeri el szépnek, ezeket keresi. 

Ez az állapot majd javul, ha iskoláink meg-
tanítják a népet arra, hogy az ornamensnelc csak ott 
van jogosultsága, s ennélfogva szép csak akkor, ha 

szerkezeti jelentősége van, ha ritmust visz a sík felüle-
tekbe, vagy ahol tagozás nélküli testeket és síkokat 
részekre oszt s ezzel áttekinthetőségüket fokozza, ahol 
kemény hatású részek között az átmenetet közvetíti, 
ahol megfelel a megmunkálás módjának, ahol nem hival-
kodik és mást akar a nézővel elhitetni, mint ami; 
szóval ahol a formát nemesíti és nem csupán cicoma. 

Az igazán szép tárgy nem is szorul mindig 
díszítményre. 

Ha ezek szerint az alapelvek szerint fejlesztjük 
ízlésünket és ha azt belevisszük tanítási rendsze-
rünkbe, akkor válik majd a tanítás művészi nevelés 
hasznára. KERSCHENSTEINER. 
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