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középdísz kopás révén kiszabadult aranyszálai 
szürkéssárga selyemszállal erősíttettek vissza. 
Ott, ahol szükségesnek mutatkozott, szintén 
kapott alábélelést. A megóvás szempontjából 
a pluviale felül belül 15 cm. széles erős vászon 
bélést kapott még külön, erre erősítettük a 
réz-akasztót, amely felé még külön vászon-
szalagokat varrtunk, hogy felakasztásnál meg-
osszák a pluviale súlyát s a régi szövetre így 
az akasztás ne legyen káros hatással. 

Jelenleg a Píetas a línköpíngí dóm tex-
tílkíncseít vette gondjába, amelyek nagyrészt 
a XV. századból származnak, de a rossz kezelés 
és közöny folytán annyit szenvedtek, hogy már-
már a szakértők teljesen megmenthetetlennek 
tartották. A kazulát mutatják a közölt képek a 
konzerválás előtti és utáni stádiumában. Az el-

járás csaknem egészen hasonló módon történt, 
mint az upsalai pluvíalénál, csak munka és 
türelem dolgában sokkal fáradságosabb. Anyaga 
szintén gránátalmás szövet, nem túlságos ritka. 
Konzerválásra tulajdonképpen nem ís az tette 
érdemessé, hanem a hátoldalán lévő hímzés. 
A línköpíngí dom textil-gyűjteményét maga 
a szegény templom nem volna képes saját 
anyagi erejéből konzerváltatni. A Pietas azon-
ban ilyen esetekben nemcsak szaktudásával 
siet a pusztuló emlékek megmentésére, hanem, 
mint jelen esetben is, a nagylelkű elnöknő 
sajátjából hoz áldozatot. 

A szerény és csöndes, de nem minden 
jelentőség nélküli kezdet bizonyítja, hogy a 
Píetas derekas kulturfeladatot vállalt és oldott 
meg Svédországban. 

i 

A VENEZIAI MAGYAR HÁZ miatt a magyar 
művészek egy csoportja hevesen megtámadta a 

magyar ház tervezőjét, Marótí Géza tanárt, akit azzal 
vádoltak, hogy teljesen hasznavehetetlen épületet alkotott, 
amely nem méltó a magyar művészet befogadására. 

Ezek a rendszeresen ismétlődő igazságtalan támadá-
sok arra indították a folyóirat szerkesztőjét, hogy a 
kiállítás megnyitó ünnepén jelen volt több neves külföldi 
művész véleményét kérje ki a magyar ház felől. A beér-
kezett válaszokat minden megjegyzés nélkül eredetiben és 
hű fordításban szószerint itt közöljük i 

Turin, JO/VI. J909. 

Monsieur, c'est avec le plus grand plaisir que je 
réponds à votre lettre bien aimable. J'ai vu et j'ai longue-
ment visité le pavillon hongrois à l'Exposition d'Art de 
Venise, et je suis heureux de pouvoir vous exprimer 
mon opinion très simple. 

Magyar Iparművészet. 

Pour la noblesse et l'originalité de cette architecture, 
dans laquelle — cependant — vit toute l'âme traditio-
nelle de votre pays, j'admire votre pavillon comme 
l'oeuvre d'art la plus remarquable de l'Exposition véni-
tienne de cette année. 

Agréez, monsieur, fous mes compliments et tous 
mes hommages. 

L I O N A R D O B I S T O L F I . 

(Uram, A legnagyobb örömmel válaszolok kedves 
levelére. 

Láttam és sokáig tartózkodtam a velencei kiállítás 
magyar pavillonjában ; s örömömre szolgál, hogy szerény 
véleményemet kifejezhetem Önnek. Építészetének előkelő-
sége és eredetiségénél fogva, melyben mégis az Önök 
hazájának ősi lelke él, bámulom az Önök pavíllonját, 
mint az idei velencei kiállításnak legnevezetesebb művészi 
darabjá t . Fogadja stb. LIONARDO BISTOLFI.) 

München, Villa Stuck. Í0. Juni. 1909. 
Der ungarische Pavillon auf der Ausstellung in 

Venedig von Prof. Marótí zeichnet sich vor allem durch 
grosse Originalität in der Erfindung und durch grossen 
Geschmack in der Behandlung der prächtigen Details aus. 
Einen besonderen Vorzug sehe ich auch in der Betonung 
der nationalen ungarischen Eigenart. 

F R A N Z VON S T U C K 
Akademieprofessor. 

(A velencei kiállítás magyar pavillonja, melyet 
Maróti tanár épített, elsősorban mint eredeti alkotás és 
a gyönyörű részletek kezelésében nyilvánuló kiváló ízlés 
által tűnik fel. A magyar nemzeti jelleg hangsúlyozásában 
is kiváló érdemet látok. S T U C K F E R E N C akad. tanár.) 
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Veneria, 22 gíugno 1909. 
La príma ímpressíone che un italiano ríceve dalla 

vista del Padíglíone Ungherese all' Esposizíone d' Arte 
dí Venezia, è di stupore. Abituati al classicismo archi-
tettonico non riesce facile a noi di orientarci di colpo 
guardando quel padiglione cosi diverso nelle linee, masse, 
ornamentazioni, da quelle che stanno scolpite nella nostra 
mente. Ma quando, superato lo stupore, 1'occhio inco-
mincia a posarsi tranquillo sulle forme generali e sulle 
particolarità di quell' opera originale, è a rilevarne la 
struttura logica, semplice e quasi ingenua, presto si 
avvede che essa è frutto dello studio ispirato dí un artista 
eletto, di un ingegno profondo, di un' anima piena di 
sentimento e di vigoria. Poichè se le delicate íntarsiature, 
i sobríí rílíeví, i leggerí fregí, la calma luce, contribui-
scono a infondere un poetíco senso dí pace, pure cantano 
1' ínno dell' eterna e balda giovinezza del Popolo Unghe-
rese, che vede ín questo Padíglíone síntetízzato il suo 
passato, il suo présente, le sue speranze. Ali' archítetto 
Marótí, proteíforme artista e aí suoí valentí collaborator!, 
vada la nostra síncera ammirazíone per la stupenda 
opera compíuta, che tanto piü píace quanto píü la 
sí guarda. 

D A N I E L E DONGHI. 

Ingeníere archítetto. 

(Az első benyomás, melyet egy olasz nyer a velencei 
művészeti kiállítás magyar pavíllonjától, a meglepetés. 
Hozzá vagyunk szokva az építészeti klasszicizmushoz s 
nem könnyű a hírtelen tájékozódás, midőn ezt a pavillont 
látjuk, melynek vonalai, tömegei, ornamentikája annyira 
különböznek azoktól, melyek emlékezetünkbe vannak bele-
vésve. De ha — felocsúdva a meglepetésből — szemünk 
nyugodtan kezd megpihenni ezen eredeti mű nagy formáin 
és részletein, s felfedezi a logikus, de egyszerű és lele-
ményes szerkezetet, hamar észrevesszük, hogy ez egy 
kiválasztott művész, egy mély szellem, egy érző eleven 
lélek tanulmányának gyümölcse. Mert habár ezek a finom 
berakások, (lapos) gyengéd domborművek, könnyedén 
bekarcolt vonalak, a nyugodt fény hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a békének költői érzését sugalmazzák, mégis himnuszt 
zengenek a magyar nép örök és bátor fiatalságáról, mely 
ezen pavillonjában múltjának, jelenének, reményeinek szin-
tézisét látja. Marótí építőművésznek, a sokoldalú művész-
nek s hatalmas munkatársaínak, adózunk őszinte bámu-
latunkkal bevégzett csudálatos műveért, mely annál szebb, 
minél tovább szemléljük. 

D A N I E L E DONGHI. ) 

Pístoía, 12. VI. 1909. 
Cher Monsieur Fíttler. 

. . . . . . Je suis bien heureux de vous envoyer 
mon impression sur le Pavillon Hongrois à l'Exposition 
d'Art de Venise, parce que cette impression est des plus 
favorables. 

L'originalité caractéréstique de l'architecture, le goût 
de la décoration sobre, mais empreinte d'élégance et de 

distinction, mettent dans le jardin public de Venise une 
note hautement sympathique. Il y a vraiment à se rejouir 
que ce pavillon ne soit pas condamné à disparaître après 
l'Exposition, mais qu'il soit destiné à accueillir d'or en 
avant, comme dans un précieux coffre lumineux, les 
manifestations artistiques de nos vaillants amis hongrois. 

D. C A L A N D R A . 

(Örülök, hogy a velencei műkíállítás magyar pavillon-
járól nyert benyomásaimat közölhetem Önnel, mert ez a 
lehető legkedvezőbb. Az építészetí rész jellegzetes eredeti-
sége, a mértékkel alkalmazott díszítés ízléses kiváló jellege 
és előkelősége a velencei ligetnek igen rokonszenves 
jelleget adnak. Valóban örvendetes, hogy ez a pavillon 
nem fog a kiállítás bezárása után eltűnni, hanem hogy 
hivatása, hogy jövőben is magába fogadja — mintegy 
drága csillogó szekrény — a mí derék magyar bará-
taink oly érdekes művészi megnyilatkozásait. 

D . C A L A N D R A . ) 

Egyben ide iktatjuk Gabriel M o u r e y-nek a franciák 
legtekintélyesebb műkrítíkusának, a L'Art et les Artistes, 
folyóirat f. évi július számában megjelent, a magyar 
házra vonatkozó megjegyzéseit : 

Az itt kiállított iparművészeti tárgyak, a termek 
elrendezése, magának az épületnek külseje és belseje rend-
kívül érdekesek, telvék bájos, eredeti és tetszetős részle-
tekkel, s oly népies nemzeti jelleget mutatnak, melyet az 
ízlés teljesen áthat. Marótí Géza, Nagy Sándor és Kőrös-
főinek, ezen díszítések megteremtőinek, teljes elismerésünk-
kel kell hogy adózzunk. 

IPARMŰVÉSZETI TERVEK DÍJAZÁSA NÉMET-
1 ORSZÁGBAN. (EISENACHER ORDNUNG.) E cí-
men mult évfolyamunkban (323. old.) foglalkoztunk a 
német iparművészeti társulatok szövetségének határoza-
taival. Az ott közölt tervezet a szövetségnek ezídeí haliéi 
gyűlésén némi módosítást szenvedett, mely főbb pontjai-
ban a következő : 

A IV. szakasznál : A tervnek díjazása a kiviteli 
költségek századrészei szerint számittatík. Kiviteli költség 
vagy a költségvetés összege, vagy a tárgy megállapított 
ára. Kiviteli költségbe beleszámítandó az anyag, munka 
és az üzleti költség (kivéve a nemes fémeknél, az anyag 
értéke). Ha a megrendelő beleegyezésevei utólag magasabb 
árt szabnak meg, akkor a díjazás ennek megfelelően 
nagyobbodik. 

A VI. szakasznál : A tervrajz díja a kiviteli költ-
ségek Í0°/o-a, a műhelyrajzé 25°/o. 

A VIII. szakasznál : A tervrajz díja az anyag 
értékén kívül nyert kiviteli költség 25°/0-a. 

A IX. szakasznál: A tervrajz díja a kiviteli költ-
ségek 20°/o-a. 

A XI. szakasznál i Egyetlen darabok díja 3000 márka 
kiviteli költségig ennek 15°/o-a ; minden más esetben 20°/o. 

Teljes berendezés tervének díja a kiviteli költség1 

20°/o-a. 
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Mindezen díjtételek csakis egyes tárgyak terveire 
vonatkoznak ; s addig, míg a tömegárúk terveinek díj-
szabása elkészül, a tömegárúk terveit a VII. szakaszban 
foglalt idó'tételek szerint számítják. 

A GYERMEKVÉDŐ LIGA SORSJÁTÉKA. A lígá-
nak most lefolyt tárgy-sorsjátéka sok vitára adott 

alkalmat. Többen kifogásolták a rendezés módját s egyéb 
a sorsjátékkal összefüggő intézkedést. Minket ez a része 
a sorsjátéknak nem érdekel, nem is tartozik ránk, tör-
tént-e ott hiba vagy sem. Az iparművészet szempontjá-
ból azonban van hozzászólásunk a kisorsolt tárgyak ízléses 
kivitelét és származását illetőleg. Úgy tudjuk, hogy a ki-
sorsolt tárgyak egytől-egyíg külföldi gyáraktól valók, s 
hogy a jóízlés tekintetében csaknem kivétel nélkül alapos 
kifogásokat emelhetünk ellenük. A magyar műipar érdekeit 
pártfogolná a pénzügyminiszter, ha hasonló tárgysors-
játékok engedélyezése alkalmával határozottan kikötné, 
hogy a kisorsolandó tárgyak necsak hazai kereskedőtől 
vásároltassanak, hanem hazai gyárból vagy műhelyekből 
származzanak. Ennek ellenőrzésével pedig egy arra alkal-
mas testületet vagy bizottságot kellene kijelölni, mely az 
ilyen hazai beszerzési forrásokat ismeri, s az ellenőrzésben 
a kellő szigorúsággal jár el. Ha jövőben is így járnánk 
el, a kegyeletes vagy emberbaráti célokra szánt magyar 
pénz a külföldi Schundwaare gyártóinak javára válnék. 

TpGY PLAQUETTERŐL. A művészi ízlés terjedésé-
nek örvendetes jele, hogy — mint »Az Újság« írja — 

a tavaszmező-utcai állami főgimnázium VIII. B) osztá-
lyának érettségit végzett tanulói nem csoportképben foto-
grafáltatták le magukat az érettségi vizsga emlékére, 
hanem bronzplaquettet csináltattak. Ebből kapott az 
elnök, kaptak a tanárok, a tanulók s bizonyára kedve-
sebb emlék lesz, mintha csoportképben örökítették volna 
meg magukat. Ez utóbbi már nagyon elcsépelt, ízléstelen 
divat és semmi nem indokolja ezt a művészietlen emlék-
tárgyat, egyéb az emberi hiúság és a jövőből előlegezett 
az a kíváncsiság, hogy milyen is volt ez vagy az az 
úr gimnázista korában. 

Külföldön a plaquette már rég divatban van. 
Plaquettet kap a jubiláns, a sportversenyek győztese, 
plaquettet veretnek egy-egy nevezetesebb esemény napjá-
nak emlékére s e téren a kisplasztika már bámulatos 
remekműveket alkotott. Mí még nem vagyunk annyira, 
hogy egy-egy szerényebb emléknap megörökítésére szeré-
nyebb zsebbel kiváló szobrászművésszel mintáztassunk 
meg egy-egy plaquettet, de már az is nagy haladás, ha 
divatba jön az ilyen emléktárgy, s az is valami, ha tehet-
séges fiatal művésznövendékkel mintáztatjuk meg. 

A tavaszmező-utcai gimnázium plaquettejét Kapás 
Sándor mintázta. Miért ne írhatnók ki a nevét, hiszen 
nem kritika ez, s még csak annyit sem mondunk, hogy 
művészi becsüt mintázott-e vagy sem. Majd lesz erre 
alkalom, ha nyilvános kiállításon szerepel. Csak kon-
statáljuk, mint tényt s odaállítjuk a többi tanintézet elé, 
mint örvendetes példát. S nincs kétség, hogy az említett 
gimnázium példáját a többiek is követni fogják. Ne legyen 

az éppen plaquette, bár ez a legalkalmasabb — lehet az 
egyéb kisplasztika! vagy iparművészeti tárgy ís. Az a fő, 
hogy műtárgy legyen, melyet új voltánál fogva is nagyobb 
becsben fognak tartani azok, a kik kapták, s az a fő, 
hogy a művészi ízlés még ez uton ís szélesebb körökben 
elterjedjen, hogy a művészet közkincse legyen az egész 
népnek. Mit tudjuk mí, hogy a melyik tanuló most 
plaquettet kapott, nem kezd-e érdeklődni e szerény bronz-
lapocska révén a művészet iránt, s nem fog-e arra töre-
kedni, hogy e plaquettehez szintén nagyobb műbecsű 
pecsétnyomó, levélnehezék, tintatartó, vasgyertyatartó 
kerüljön, s nem fog-e érdeklődéssel eljárni a művészeti s 
iparművészeti kiállításokra, a hol talán még soha meg 
nem fordult. 

A DRESDENI NEMZETKÖZI FOTOGRÁFIÁI KI-
ÁLLÍTÁSON, mely június havában nyilt meg, 

valamennyi kulturnemzet vesz részt, — csak a magyar 
nem. Meghívást ugyan a magyar fotográfusok és ama-
tőrök is kaptak, csakhogy egymásközt nem tudtak meg-
egyezni a magyar csoport rendezése dolgában. Míg a 
különböző szakbelí egyesületek — ősi magyar szokás 
szerint — egymással vitatkoztak a rendezésre való ille-
tékesség fölött, a beküldési határidő letelt s a magyarok 
kiszorultak. Annál ís inkább sajnálni való dolog ez, mert 
Ausztria nagy felkészüléssel vonult fel a kiállításon és 
egyes magyar kíállítók, akik minden áron részt akartak 
venni a kiállításon, az osztrák csoportban voltak kény-
telenek elhelyezkedni. Valóban kár, hogy az érdekelt 
szakbeli körök kicsinyes kanapé-perpatvarai miatt sok 
derék fotográfusunk és amatőrünk kénytelen volt lema-
radni a kiállításról, ahol bizonyára becsülést szereztek 
volna a magyar fotografáló-művészetnek. 

A DÜSSELDORFI EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍ-
TÁS. A düsseldorfi Kunstpalastban érdekes és tanul-

ságos kiállítás nyílt meg ez év május 15-én. Ennek a 
kiállításnak az a célja, hogy a modern művészetet az 
egyház szolgálatába állítsa. Sikerül-e ? azt ez idő szerint, 
tekintve az egyháziak konzervativizmusát, bajos meg-
mondani. 

Annyi tény, hogy a düsseldorfi kiállítás sikerült és 
sok tanulságot rejt magában, egyben a kiállítási bizottság 
eredményes munkáját igazolja. 

»I» 


