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XJEWYORK. Az új amerikai vámtörvény értelmében 
keramíkaí, mint egyáltalában a műértékkel bíró 

vagy oktatás céljára való tárgyak bevitele, ha száz évnél 
régebben készültek, vámmentesek. Kivételt csak a kárpit-
félék képeznek, ezeket meg vámolják bármikor készültek. 
Festmények, rajzok és szoborművek, ha húsz évnél idő-
sebbek, de máskülömben ís most kevesebbet fizetnek mfnt 
azelőtt 5 de ez csak a kézzel készült tárgyakat illeti ; mert 
a gépi vagy gyári úton készült sokszorosítások most fs 
nagyobb díjtételt fizetnek. 

DRÜSSZEL. A jövő évben Brüsszelben tartják meg a 
nyilvános művészetek harmadik kongresszusát. A kon-

gresszus három osztályban fog működni ; az elsőben 
a nagy városok nyilvános művészetével, különösen pedig 
a régi emlékek és városrészek fenntartásának kérdésével 
foglalkoznak ; itt tárgyalják majd a modern és eszthetikaí 
városrendezés és az idetartozó művészi díszítés kérdéseit, 
tehát t várostervek, utcák, sétaterek, szökőkutak, emlék-
szobrok stb. ügyét. A második osztályban a természeti 
szépségek fenntartását elősegítő eszközökről és módokról 
és a tájképnek a reklám által való elcsúfítása, meggát-
lásának lehetőségeiről tanácskoznak. A harmadik osztály 
az eszthetíkaí kultura minden egyéb kérdéseivel foglal-
kozik, amilyen pl. a művészet az iskolában, a felnőttek 
ízlésének fejlesztése stb. Egy a brüsszeli vílágkíállítás kere-
tébe illeszkedő állandó kiállítással a munkálatok érdekes 
kiegészítését tervezik. 

D Á R I S . A párisi Guímet-múzeumban, a keleti művészet 
e kiváló gyűjteményében, jelenleg egy a hamisítványok 

számára fenntartott terem berendezésével foglalkoznak. 
Keleten, ahol a műtárgyak hamisítását régen üzletszerűen 
és nagyban űzik már sokan — még szakemberek is 
megjárták, s így jó gondolat, ilyen hamisítványoknak 
bemutatása, ilyen múzeum becses gyűjteménye mellett. 

T 7"ELENCZE. Sokat emlegetett és messze földön isme-
™ retes név tulajdonosa halt meg a nyáron Trevíso 

mellett s M. Jesurum. Nemcsak társadalmi téren volt 
kiváló egyéniség, hanem ipari, nevezetesen pedig a csipke-
ipari téren. Az olasz-velenczeí csipkének régi a híre s 
voltak idők, mikor a drága csipkét arannyal mérték j 
a köztársaság fénykorában egyaránt az egyházi és világi 
előkelőségek kedvelt fényűzési cikke volt és tulajdon-
képpen ma is az. A mult században ez a híres csipke-

ipar majdnem teljesen lehanyatlott, míg J 870-ben Jesurum 
régi csipkék utánzásával és csípkeiskolák felállításával a 
csipkeípart újra életre keltette ; azóta régi hírnevét a 
velenczeí csipke napjainkig megtartotta. 

D Á R I S . A francia fővárosban meghalt I. C. Chaplain, 
a híres érem- és plakett-művész életének 70-ík évében, 

egyike volt a francia enemű művészet legkiválóbbjainak. 
Számos kiállítási érem, emlék- és arckép-érem való tőle ; 
néhányat a Magyar Iparművészet is közölt. 

A Z ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM gyűj. 
teménye a legutóbbi időben két értékes és hézagpótló 

ajándékkal gyarapodott. Hatvany Józsefné báróné a 
múzeumnak ajándékozta a tulajdonában volt, ezideig 
egyedül álló, a holícsí gyárból származó képes fajansz-
lapot, mely angyalkák által tartott baldachin alatt a 
„Pietá"-t tünteti fel ügyes festőre valló ábrázolásban. Az 
értékes ajándék a holícsi gyűjtemény egyik üvegszekrényé-
ben van kiállítva. 

Herzog Mór báró legutóbbi külföldi utazása alkal-
mával, Svájcban két olasz eredetű, koldust és koldusnőt 
ábrázoló művészi, színezett agyagszobrot vásárolt. Ezeket 
a múzeumnak engedte át. Az egyiken levő kisebb sérülés 
kijavítása után a gyűjteményben helyeztetnek el. 

A múzeum újabb szerzeményeiből két nagyértékű 
és főleg magyar vonatkozásánál fogva érdekes, nagyméretű 
gobelint állított kí. 

A XVI—XVII. századi flandriai falíszőnyeg művészi 
és történeti szempontból általános érdeklődésre tarthat 
számot. 

Megjegyezzük még e helyen, hogy a nagyközönség 
kényelmére az üvegszekrényeket magyarázó táblácskákkal 
látták el, miáltal régen érzett hiányt pótolt az igazgatóság. 

A BESZTERCEBÁNYAI MÚZEUM. Nemes egy-
szerűségű és lélekemelő ünnepség keretében október 

J7-én nyitotta meg a Besztercebányai, történelmi és régé-
szeti társulat az ország legújabb, a vidéki múzeumok 
közt kimagasló, különösen iparművészeti anyagánál fogva 
e folyóirat olvasóit ís közelebbről érdeklő városi mú-
zeumot. Besztercebánya, a bányavárosok egykori főhelye, 
gazdag történelmi múltra tekinthet vissza és ipara s keres-
kedelme Felső-Magyarországon a legelsők közé tartozott. 
A város története IV. Béla király idejéig nyúlik vissza. 
E nagy mult emlékei tekintélyes számban láthatók az új 
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múzeumban, melynek magva a városi levéltárban felhal-
mozódott művelődéstörténelmi és hadi emlékekből került ki. 

A husz éves múlttal dicsekvő múzeum J893-ban 
a várkapu tornyához épített első- és második emeleti 
négy szobába, a régi toronyőri szobába került. De ekkor 
még vajmi szerény gyűjtemény volt, mert a város régi 
fegyvertárából kikerült pallosok, sisakok, zászlók és 
néhány kitömött állat voltak a legfőbb látnivalók. De a 
helybeli intelligencia néhány lelkes tagjának buzgólkodása 
folytán annyira gyarapodott a múzeum anyaga, hogy 
kinőtt a szűkös keretből. 

Az új múzeum-épület, melyet a város engedett át 
a múzeum gyűjteményeinek méltó elhelyezésére, az úgy-
nevezett Mátyás-ház. Ez 1479-ben épült és homlokzatát 
Mátyás király és neje Beatrix kőbe faragott, páros címere 
díszíti. A négyemeletes toronyszerű épületet a Műemlékek 
Országos Bizottsága állította helyre, a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és a város költ-
ségén, a berendezést pedig az említett Főfelügyelőség 
nagy áldozatkészséggel végezte. 

A Mátyás-ház első emeletén van a múzeum nép-
rajzi gyűjteménye : gazdag népies hímzések, csipkék, 
juhász-faragások, szerszámok, magyarosdíszű falusi cserép-
edények, bútorok, szép zöld mázas kályha, két érdekes 
világító tűzhely. Mindezt a legutóbbi két év alatt a Főfel-
ügyelőség gyűjtötte Zólyom vármegye különböző vidékein. 
Ehhez csatlakozik az ásvány-, érem- és pénzgyűjtemény. 

A második emeleten a múzeum képző- és ipar-
művészeti anyagát és a város történelmi emlékeit helyez-
ték el. Ezek közt elsősorban hét darab zöld mázas kályha-
fiók érdemel különösebb figyelmet. E XV. század végé-
ről származó kályha-részleteket a beszterczebányaí Ebner-
ház átalakítása alkalmával 1908-ban, egy dongaboltozat 
boltfészkében a törmelék közt huszonnégy más fiókkal 
együtt találták. Ez utóbbiakat az Iparművészeti Múzeum 
szerezte meg gyűjteménye részére. A porcellán, fajansz 
és majolika tárgyak közt feltűnik gazdag arany és kobalt-
kék díszítésével a murányi keménycserépgyár két kiváló-
szép alkotása : két XIX. századi tányér. Az Iparművészeti 
Múzeum látogatói által is ismert Libay Samu beszterce-
bányai ötvösmester nem egy alkotással van képviselve. 
A mester jegyét láthatjuk a selmeczbányaí bányásziskola 
hallgatóinak jutalmazására szánt ezüst érmen, egy vert 
és vésett díszítésű fedeles, ezüst serlegen, melyet a ková-
csok céhe J 838-ban ajándékozott az egyháznak, Glabíts 
József besztercebányai főbíró aranyozott ezüst emlékser-
legén (1835.), két ezüst fílígrános díszítésű, ékköves csatton. 
Ugyancsak kiváló darab az agyagiparí gyűjteményben a 
bécsi porcellángyár működésének kezdő korában, 1730 
táján készült levesestál, jellegzetes barokk-díszítésével. 
Az ugyanitt látható harminc modern olajfestmény, met-
szet és rajz az állam letéte, a többi Beszterczebánya váro-
sáé. Libay Lajos itteni születésű festő húsz munkával 
szerepel. Huszár Adolf jakabfalví (Zólyom megye) szüle-
tésű jeles szobrász ifjúkori munkáit a művész nővére 
letétbe adta át a múzeumnak. Az ötvösművészeti és 
agyagípari gyűjtemény mellett az üvegipari arról 
tanúskodik, hogy a felvidéki üvegipar a XVII—XVIII. 

században nem volt alacsony fokon és a velencei üveg 
formáihoz hasonló, de nehézkesebb formákkal dolgozott. 

A Mátyás-ház harmadik emeletén találjuk a művelő-
déstörténeti és hadi emlékeket. A pilléres teremben a fegy-
vergyűjtemény és a céhek emlékeinek gazdag sorozatával 
ismerkedünk meg. Kétélű pallosok, kardok, kovás lőfegy-
verek — köztük úgynevezett szakállas puskák és más 
védelmi eszközök különböző példányokban vannak kép-
viselve. Egy XVI. századi gyógyszertári mozsár és egy 
domborított vörösréz ládika (J 687-ből) iparművészeti szem-
pontból is kiváló. 

A negyedik emeleti oszlopos teremben az egyház-
művészeti emlékek jeles példáit láthatjuk. Ezek sorában 
néhány nagyértékű középkori ötvösmű, miseruha és fafarag-
vánnyal együtt a besztercebányai káptalan XVII—XVIII. 
századi műkincseinek gazdag példái érdekelnek bennünket. 
A miseruhák közt a felsőmicsinyeí plébániatemplom píros 
selymű és aranyfonalas hímzésű és a dobronyai plébánia-
templom XVIII. századi Point de Hongríe-val ékes kék 
selyem ruháján akad meg szemünk. A terem közepén 
hordozható mennyezet áll, zöld selyem alapon, arannyal és 
színes selyemmel, művészi hímzéssel ékesen. 

Az ötvösművek közül Szílassy János lőcsei mester 
jeltelen műve válik ki ! a besztercebányai plébániatemplom 
kelyhe ez, melyen a mesterre jellemző, festett zománc 
képekben Szent János életének hat mozzanatát látjuk meg-
örökítve. A fafaragványok legjelesebb darabja Keresztelő 
Szent János feje, színezett fafaragvány a XV—XVI. 
századból, Veit Stoss művészetét meghaladó tökélyben, 
mely a tájóí plébániatemplomból került ki. 

A kiállított tárgyak száma meghaladja a harmadfél 
ezeret. Ezeket a Főfelügyelőség megbízásából D í v á i d 
Kornél kiváló szakértelemmel és szorgalommal leltározta, 
elrendezte rövid negyedfél hónap alatt és a megnyitásra 
e tárgyakról minden tekintetben megbízható és kimerítő 
„Kalauzt" is írt. 

Azzal a kívánsággal zárjuk ismertetésünket, hogy 
az új múzeum Besztercebánya város lakóínak a művelő-
dés újabb és állandó kútforrása legyen. 

A RTUR VON SC ALA f . Részvéttel értesülünk arról, 
hogy a bécsi iparművészeti múzeumnak nemrég 

nyugalomba vonult igazgatója Artúr von Scala Lanaban 
elhúnyt. J897-ben lépett Eitelberger, Falke és Bucher 
örökébe. Nemes ízlése, nagy tudása képesítették e kiváló 
állásra. Az osztrák iparművészet nagyon sokat köszönhet 
e kiváló férfiúnak. Ő alapította a „Kunst u. Kunsthand-
werk" című folyóiratot, mely ma XII. évfolyamával a 
művészi folyóiratok legelsői közt foglal helyet. Szeptember 
hó 28-án temették el Meránban. 
• • 

A régi munka mindig igazi munka volt, olykor 
gyerekek, bagy barbárok kemény munkája, de a leg-
jobb, ami erejükből tellett. A miénken mindig meg-
látszik, hogy csak pénzért végezzük, hogy könnyítünk 
rajta, ahol lehet, hogy soha sem erőnk nemes kifejtése. 

( r u s k i n . ) 


