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K&lônféléK. 
Kiállítások. 

SOK 
A 'BELÜGYMINISZTER át és a Magyar Mérnök-

•*Hiés Építész-egylet figyelmébe ajánljuk „Die Werk-
kunst" ez idei 15. füzetének egyik közleményét, mely 
szerint „Kronstadt" (Brassó) sz. kir. város tanácsa 
pályázatot hirdet (I. díj 8000, II. díj 4000, III. díj 
2000 kor.) városrendezési tervekre, amely pályázaton 
csakis o s z t r á k és n é m e t (reíchsdeutsche) építészek 
vehetnek részt. Ezek szerint a magyar építőművészeket 
kizárták a pályázatból, ami bizony — enyhén szólva 
— hazafíatlan eljárás a brassói tanács részéről. 

TPARMŰVÉSZETI I S K O L Á T TÁMOGATÓ 
•*• EGYESÜLET. Az egyesület, melynek a vagyona 
körülbelül í 60.000 korona, az elmúlt esztendőben 
12742 korona bevétel mellett 5700 koronát fordított 
ösztöndíjak, utazási segélyek és taneszközök beszerzése 
címén szegény iparművészeti növendékek támogatására. 
Az évi közgyűlésen az iparművészeti iskola igazgatója 
meleg köszönetét fejezte ki az áldozatkész támogatásért, 
a vezetőség pedig elhatározta, hogy a jövőben fokozott 
buzgalommal gyűjti a tagokat. S nehogy valaki tán 
azt higyje, hogy minálunk a magánemberek olyan 
eredményesen és buzgóan karolják fel az iparművé-
szeti iskola ügyét, hírünkhöz sietünk hozzátenni, hogy 
mindez dehogy ís történt minálunk ; ezzel az egyesü-
lettel bizony a bécsiek dicsekedhetnek. Pedig ha elgon-
doljuk, hogy a mí növendékeink közül hánynak kell 
idegenbe vándorolnia, hogy megélhessen, s hogy mily 
keservesen kell egyíknek-másíknak küzdenie, ha itthon 
akar megmaradni annak, amire hivatása- és készült-
ségénél fogva hívatott, akkor úgy érezzük, hogy az, 
ami a bécsieknél úri kedvtelés, vagy jótékonysági haj-
lamból eredt, annak megvalósítása minálunk erkölcsi 
kötelesség volna. Össze kellene fogníok azoknak, akik 
minálunk hisznek az iparművészet jövőjében — vannak 
ma már elegen 1 — hogy az arra hivatott növendékeket 
erkölcsileg és anyagilag segítsék. Ismerünk tanárt — 
az ő szerénysége tiltja, hogy megnevezzük — aki a 
saját hatáskörében és erejéből sokat tett ezen a téren, 
ha melléje állnának, akik a jövő iparművészetéért 
áldozni is akarnak, akkor — hát akkor nem a bécsi 
példát emlegetnénk, hanem a magyarért lelkesednénk. 

TJJÍTÁS A MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANÍ-
U TÁSÁBAN. A pforzheimí iparművészeti iskolá-
ban — miként egyebütt is — elsötétített teremben mutat-
ták be az előadást illusztráló képeket. Ujabban azonban 
sikerült oly berendezést készíteni, mely mellett a vetí-
tett képek jól láthatók anélkül, hogy a termet elsötétí-
tenék. így aztán a növendékek a bemutatott képekről 
vázlatokat készítenek, s így a szemük számára rögzítik 
meg a látottakat. Ezen gyakorlatnak nevezhető tanítási 
módszerrel hasonlíthatlanul jobb eredményeket értek 
el az elmúlt esztendőben mint ezelőtt. Az újítás min-
denesetre megérdemli, hogy az illetékes szakkörök 
minálunk is foglalkozzanak vele. 

DÜSSELDORFBAN május elsején nyílt meg a 
porosz iparművészeti iskolák kiállítása. Ez alka-

lommal a kiállítás kormánybiztosa Dönhoff titkos ta-
nácsos hosszabb előadásban foglalkozott az iparművé-
szet jelentőségével és fejlődésével. Előadásának néhány 
részlete általános érdekű s azért ezeket az alábbi rövid 
kivonatban közöljük : 

Az utolsó évtized iparművészeti mozgalmainak 
vezető eszméi a célszerűség, anyagszerűség és a szer-
kezet hangsúlyozása. Megindult a harc a bazárok 
talmi-művészete ellen. A díszítőformákat nem a régi 
stílusokból, hanem a primitív művészetekből merítette. 
Eleinte egyes tárgyakon érvényesült ez a törekvés, míg 
aztán az építészet belevonásával a lakásművészet fej-
lődött kí belőle. Ez ismét elvezet a történelmi stílusok 
jó alkotásaínak megbecsülésére s így lassan elsimulnak 
az ellentétek, melyek a régi és az új stílusok harcosait 
elválasztották. Az iparművészeti iskolák, melyeknek a 
száma lényegesen megszaporodott ez idő alatt,1 átélték 
az átalakulásnak eme fázisait s ma valamennyi ren-
delkezik a megfelelő műhelyekkel, amelyek a múltban 
dívott papiroson való tervezést a kellő korlátok közé 
szorították. Ezek az iskolai műhelyek azonban csak 
kiegészítik, de nem pótolják a mester tanítását s az 
iskolák felvételi szabályzata megköveteli növendékeitől 
a többéves műhelygyakorlatot, törekvése pedig az, 
hogy mentül előbb visszaadja őt a mesterségének. 
A művészkedésre nem nevelnek, ez a művészeti aka-
démiák feladata ; maguknak a tanároknak pedig köte-
lességük, hogy az iparral szoros nexusban maradjanak, 
hogy annak szükségleteiről állandóan tájékozódva le-
gyenek. A tanítványok átlagát a technikai ismeretekben 
oktatják kí s ízlésüket fejlesztik s csak a különös tehetséget 
eláruló növendékeket nevelik az iparművészet maga-
sabb feladatai számára. Az iparművészeti iskolák vezetői 
és tanárai csak kiváló erőket alkalmaznak, mert csak 
így tud az iskola nagyobb hatást gyakorolni az iparra, 
amelynek természetes fejlődési középpontjait alkotja. 

T ONDON. Az Art and Crafts Exhibition Society a 
husz év óta fennállott New-Gallery-ben rendezte 

kilencedik — s e helyen utolsó — kiállítását. Egyszerű 
bútorok, a Morrís-cég gobelinjei, az ismert jó kvalitá-
sokat mutatják. Ujak, mint angol készítmények, a 
Burton vezetése mellett készült lüszteres agyagedények. 
Van a kiállításnak még olyan speciálítása, mely a mí 
Kós Károlyunk eredeti munkáitól eltekintve, még a 
kontinensen teljesen ismeretlen. Ezek az i r o 11 köny-
vek. William Morris foglalkozott ezzel a művészettel 
a mult század hetvenes évei óta, s neki köszönhető, 
hogy ma a régi míniatorok nyomán számos illumi-
nátor írja és díszíti a könyveket az angol amatőrök 
nagy gyönyörűségére. 

1 Németország költségvetésében az iparművészeti iskolák ma 
évi 13 millió márkával szerepelnek. 
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TWTŰVÉSZET A KERESKEDELEMBEN. Ezzel a 

címmel rendeztek a müncheni városházán egy 
kiállítást, melyen elsősorban szép plakátok, továbbá 
kereskedelmi nyomtatványok, prospektusok, kataló-
gusok, levélfejek, faktúrák szerepeltek. Igen érdekesek 
voltak a címkés zárószalagos csomagok és az újság-
hirdetések. A kiállítás megmutatta, hogy a kereskedő 
számos olyan szükségletében fontos szerepe van az 
íparművészetnek, melyben a legújabb időkig még érvé-
nyesülni nem volt alkalma. 

Ugyanott egy XVI. századbeli táncoló bronzalakot Muzeális 
3875 és két Olaszországból származó görög urnát ÜgyeK. 
3600 koronáért adtak el. Agyag-

művesség. 

A BRITISH MUSEUM régi kínai festménygyűjte-
ményt vásárolt meg 220,000 koronáért. A gyűj-

temény, mely a kínai festészet fejlődését a VIII. szá-
zadtól a XVIII. századig mutatja be, 150 darabból áll. 

AUKCIÓK. P á r í s b a n kelt el : Egy XV. Lajos 
korabeli pamlag öt párnázott karosszékkel, Boucher 

nyomán szőtt amorettes huzattal 24.Í60 koronán ; egy 
XIV. Lajos korabeli gobelin 9600 koronárt ; egy XV. 
Lajos korabeli szekrény berakott virág- és madárdiszí-
téssel, bronzveretekkel 3600 koronáért ; egy XVI. Lajos 
korabeli fehér márvány- és bronzból készült óra három 
szobrocskával 2160 koronáért ; két kandeláber, min-
denik a három grácia csoportjával a XVIII. sz. végé-
ről 1524 koronáért ; egy olasz majolika 920 koroná-
ért i egy delfti fajanszlap 1220 koronáért. 

L o n d o n b a n május havában adták el a Coope-
gyüjteményt. Főként a középkor és a renaissanceból 
való tárgyak iránt érdeklődtek a vásárlók. A leg-
érdekesebb darab volt egy kinaí szeladonváza domború 
levéldísszel, szőlőíndát és fürtöket ábrázoló XV. Lajos 
korabeli veretekkel. Ez a darab 94.000 koronán kelt el. 
Egy XVI. századbeli sienai fajansztányér, rajta Nar-
cissus egy tájképben, melyet Coope néhány száz frank-
ért vásárolt volt, 74.000 koronáért cserélt gazdát. Két 
XVII. századbeli sèvresi edény, kék mázzal, min-
deniken egy-egy medaíllonban mitológiai jelenet, 67.200 
koronáért kelt el. Két limogesi zománcfestésű lap 
eladási ára 38.000 korona volt. 

B e r l i n b e n XVI—XVII. századbeli puszpáng-
faragványokat és porcellánokat árvereztek el. Az 
előbbiek közül egy díszszekrény, színes, domborművű 
berakással 6360 koronán ; egy Judit és Holofernest 
ábrázoló csoport 1452 koronáért; egy nagy keresztre-
feszítés 3360 koronáért kelt el. A porcellánok közül 
egy pásztorpár (Göchst) 5160 K ; egy nagyobb fran-
kenthali csoport 1620 K ; a ludwigsburgi porcellánok-
ból Diana nimfákkal 2420 K ; Satyr és bacchánsnő 
2640 K és Thetis a gyermek Achíllest a Styxbe viszi 
1824 K.; Amor és Psyche 1440 K ; Csokoládét ívó nő 
2040 koronáért kelt el. 

N e w - Y o r k b a n egy XV. századbeli spanyol 
falíszőnyeg, egyházi vonatkozású szimbolikus rajzok-
kal és emblémákkal díszítve 2875 koronáért kelt el. 

KERÁMIÁI TERMÉKEK ÉS A KÖZÖNSÉG. 

Ezzel a címmel Georg Döring rendkívül érdekes 
cikket ír a „Leipziger Messe" 5-ík füzetében. Fejtege-
tései, melyeknek gondolatmenetét az alábbiakban adjuk, 
annál érdekesebbek, mert olyan problémával foglal-
kozik, melynek megoldásával még eddig komolyan 
nem foglalkoztak, s oly eszméket vet fel, melyekkel 
nemcsak a keramía terén, hanem az iparművészeti 
termelés bármely más ágában ís mentől előbb foglal-
koznunk kell. 

A mindennapi használatban szükséges kerámiái 
tárgyaknak keresletét eléggé biztosítja azoknak töré-
kenysége. Ezen keresletnek a már meglevő gyárak és 
iparvállalatok teljes mértékben meg tudnak felelni. 
A kerámiái termelés ama tárgyainak, melyeket fény-
űzési cikkeknek nevezhetünk, olyan kicsiny a vásárló 
közönsége, hogy itt a kereslet már semmíképen sem 
áll arányban a kínálattal. A kereskedőknek tehát arra 
kell törekedníök — s ez nemcsak az ő saját érdekük, 
hanem a művészeti keramía fejlődésének érdeke ís, — 
hogy a közönség figyelmét, érdeklődését az iparművé-
szeti keramía iránt lekössék s ezzel a termelésnek helyet 
utat mutassanak, a kereskedelemnek pedig állandó fo-
gyasztást biztosítsanak. 

Az első kérdés, mely itt felmerül, az : hogy 
milyen álláspontot foglal el a nagyközönség a luxus-
keramiával szemben. Itt három csoportot állíthatunk 
fel : az elsőbe tartoznak azok, akiket a szó szoros 
értelmében műértőknek nevezhetünk, akik tehát a mű-
tárgyakhoz alaposan értenek, tudják, hogy mit vásá-
rolnak s mik azok a tulajdonságok, melyek a műtár-
gyat értékessé teszik. Ezeknek száma — ma még — 
elenyészően csekély, úgy hogy a fogyasztás szempont-
jából nem jöhetnek figyelembe. A második csoportba 
tartoznak, akik azt hiszik magukról, hogy műértők, — 
ezek képezik a vásárlóközönség kontingensének leg-
nagyobb részét. Végül a harmadik csoportba tartoznak 
azok, akik nagyritkán vásárolnak egy-egy műtárgyat 
azért, hogy elhenceghessenek vele, — ezek a parvenűk. 
A technika, művészet, stílus és anyag szempontjából 
tökéletes műtárgyat értékelni vajmi kevés ember tudja ; 
ebben a tekintetben a vásárlóközönség túlnyomó része 
analfabéta. Az olyan közönségtől pedig, mely nem 
tudja, hogy a kínált iparművészeti tárgynak mik a 
tulajdonságai, melyek azt értékessé teszik, nem ís 
kívánhatjuk, hogy vásároljon. 

Az a kérdés tehát, hogy hogyan lehet a közön-
ség vásárlókedvét felébreszteni, illetve fokozni ? Sokan 
a gyárosra róják ezt a feladatot s azt kívánják tőle, 
hogy csak jó, kiváló minőségű művészi árút állítson 
elő. Ez merész kívánság j hiszen a gyáros a saját 
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SzaK» exísztencíája érdekében kénytelen azt produkálni, amit 
irodalom. a közönség kíván és vásárol s nem tagadhatjuk azt 

sem, hogy ami a művészi munkát illeti, derék igye-
kezettel törekszenek arra, hogy — sokszor nagy anyagi 
kockázattal — eleget tegyenek a művészi kívánal-
maknak. 

A kvalitás javítását nem ott kell kezdeni ; a jó 
munka számára elő kell készíteni a talajt, vagyis 
vásárlóközönséget kell nevelnünk, s ha ez megvan, 
akkor magától megcsappan a hitvány árú kínálata. 
Ez a feladat pedig nem a gyárosra háramlik s az 
iparművészet hívatásos apostolait is csak kis részben 
terheli, mert elsősorban annak a munkakörébe tarto-
zik, aki a termelő és fogyasztó között az összekötő 
kapcsot képviseli, t. i. a kereskedőébe. Ezeknek érdeke 
és kötelessége, hogy a közönséget neveljék. A technika 
és anyag ismeretét, a stílus és szépség iránti érzéket, 
a valódi, hibátlan, különleges, ritka, értékes iránti elő-
szeretetet ők fejleszthetik vevőikben. 

Téves a kereskedőnek amaz álláspontja, hogy a 
közönség megtévesztésével sózhatja legkönnyebben az 
árút a vevőre. Amíg a közönség nem képes arra, 
hogy a jót a rossztól megkülönböztesse, addig nem ís 
lehet szó arról, hogy a jót vásárolja és — ízlése fej-
lődjék. A kereskedőnek módjában van, hogy vevőit 
gyakorlati úton tanítsa. Kirakataiban a különböző 
anyagból készült kerámiái tárgyakat (porcellán, bísquít, 
fajansz stb.) egymás mellé állíthatja s mindegyikhez 
odaírhatja az anyagnak nevét, esetleg egyéb technikai 
tulajdonságokat is. Ilyen apró jegyzetekkel, melyek a 
kirakatba tett tárgyakat mintegy magyarázzák, nagyon 
sok hasznos tudnivalót közölhetünk a vevőközönség-
gel. Ha azután a kereskedő egy jó illusztrált kataló-
gust is kíád, melyben röviden és velősen, világos és 
áttekinthető módon adja meg az árúk technikai és 
ismertető jeleit, akkor elérte azt, hogy vevői megtud-
ják majd különböztetni a jót a rossztól ! a jó holmi 
számára reális üzleti alapot teremtett. Baj az ís, hogy — 
a világhírre vergődött gyárak produktumaitól elte-
kintve — az egyes árúknak származási helyét eltit-
kolják. Pedig a gyár megnevezésével, a gyári jegy 
közlésével a gyárnak, kereskedőnek és a vevőnek 
egyaránt hasznos szolgálatot tennének. A gyár — 
saját reputációja érdekében — azon törekednék, hogy 
jó hírnevét megőrizze, a közönség könnyen megtalálja 
azt, amire éppen szüksége van, az árú jobb lesz, és a 
kereskedő megbízhatósága minden kétséget kizáró 
módon beigazolódik. 

Különben ís tény, hogy semmi sem fokozza 
annyira a közönség gyűjtési szenvedélyét, mint ha 
a származási helyet, esetleg a készítő nevét nevez-
zük meg egy bizonyos fajta gyártmánynál. A név 
fogalommá lesz s a gyűjtő arra törekszik, hogy ezen 
fogalomnak megtestesülését megszerezze. Ilyen módon 
a közönség érdeklődését s egyúttal vásárlókedvét biz-
tosítani lehet a modern készítmények iránt. A művé-
szeti érzék n e v e l é s é n e k — mert hiszen t a n í -
t a n i ezt nem lehet — ez a gyakorlati módja. Két-
ségtelen, hogy a szakértők és kritikusok a maguk 
részéről is sok hasznos munkát végeznek, de az ő 
számukra legfeljebb a szaklapok, kiállítások és múzeu-
mok nyújtanak teret ; a mindennapi életben, melyben 
a közönség zöme mozog, működésük nem szánt 
mélyebbre. 

Döring cikkének ez a foglalatja. Azt hisszük, 
hogy az a sok egészséges eszme, melyet tartalmaz, 
megérdemli, hogy bővebben foglalkozzanak vele azok, 
akiket illet. Mí majd alkalomadtán visszatérünk még reá. 

êZAK=? 
IRODALOM 

MAGYARORSZÁG. Ezzel^a címmel a magyar 
államvasutak igazgatósága, kiváló írók közre-

működése mellett, a külföld idegenforgalmának Ma-
gyarországra leendő irányítása érdekébenjegy mono-
grafikus jellegű, hazánkat ismertető nagyobb szabású 
könyvet adott ki, amilyen hasonló célból, ekkora ter-
jedelemben és ilyen díszes és művészi kiállításban 
eddigelé alig jelent még meg. 

Noha ez a könyv elsősorban a külföld művelt 
közönségének figyelmét van hivatva Magyarországra 
irányítani, az államvasutak igazgatósága úgy vélte 
helyesnek, hogy ezen nagyobb méretű országleírás 
magyar nyelven is megjelenjék s így a magyar könyv-
írásban ís nyoma legyen annak a törekvésnek, melyet 
ezzel a művel szolgálni akar. 

Mintegy 700 kép és művészi fejléc ékesítí a 400 
nagy negyedrét oldalra terjedő könyvet, melynek szö-
vege tizenkét hazai író tollából ered, illusztrációi pedig 
Erdélyi Mór udvari műíntézete fényképei nyomán ké-
szültek. A tartalom megválogatásánál az az óhajtás 
volt irányadó, hogy a mű lehetőleg hű és kimerítő 
leírását nyújtsa hazánk annyi csodás és mindenféle 
változatú természeti szépségének, a néprajzi sajátsá-
goknak és népszokásoknak. E könyvből meggyőződ-
hetik az olvasó a magyarság mívelődésí törekvéseiről, 
ennek a nemzetnek nagyrahívatottságáról, mely Nyu-
gat-Európa határán saját erejére utalva küzd ezredéves 
alkotmányáért, megismerheti történelmünket, mely a 
nemzeti létünkért folytatott kemény, de sokszor dicső-
séges harcok szakadatlan láncát képezi. 

Ebben a keretben elénk tárja a mű hazánk ter-
mészeti csodáit : a Tátra alpesi romantikáját, a déli-
bábot, a tengerszemeket és sóstavakat, a Balatont, a 
jég- és cseppkőbarlangokat, az erdélyi pokolbarlangokat, 
a vadászatnak töméntelen alkalmatosságát, a különféle 
nemzetiségek és vidékek szerint váltakozó népszokások 
színdús képeit, a modern városi központokat, ezek 
között első sorban gyönyörű székesfővárosunkat, az 
ország iparát, közmívelődésí, közjóléti, jótékonysági 
intézményeit, majd ismét a nép gyönyörű házííparát, 
a faragó-, hímző-, szövő- és fazekasmunkákat, melyek 
annyi érdekes nyomát mutatják a magyar ősfoglalko-
zás művészi magvának. Az építési emlékeket, régi 
várakat s emellett az izmos modern magyar művé-
szet megannyi bámulatraméltó alkotását. 

A könyvet, mely hét főszakaszra oszlik, a ma-
gyar kormánynak rendelkezésére álló minden külföldi 
közeg közreműködésével úgy fogják terjeszteni a művelt 
országokban, hogy az az összes nemzetek értelmiségének 
hozzáférhető legyen ; ezenkívül könyvárusi úton ís és 
pedig a magyaron kívül német, francia és angol nyelven. 



CSÁNYI KÁROLY : LAKÁSAINK BERENDE-
ZÉSE. Szerző egy tízenkét képpel illusztrált füzet-

ben foglalja össze azokat a követelményeket, melyeket 
egy modern, jó lakással szemben ma támaszthatunk. 
Munkája bevezető részében megismertet bennünket a 
bérlakásnak hátrányaival s megállapítva a kényelmes 
és célszerű otthonnak kellékeit, modern tervezőművé-
szeink munkája kapcsán sorra mutatja be az egyes 
szobák berendezését. Az angol otthonnal — mint az 
ezen tárgynál elkerülhetetlen — bővebben foglalkozik ; 
hiszen a modern lakásművészet jórészt ebből indul kí. 
A csinosan kiállított füzetet, mely a szerző kiadásában 
jelent meg, haszonnal olvashatja mindenki, aki komo-
lyan foglalkozik azzal a gondolattal, hogy kényelmes 
és ízléses otthont teremtsen magának. Ára egy korona. 
Kapható az Eggenberger-féle könyvkereskedésben. 

TEMBERGER, ERNST: D i e B i 1 d n í s m i n i a-
t u r in D e u t s c h l a n d v o n 1550 b i s 1850. 

München, F. Bruckmann A.-G., 1909. 
A z angol, francia és osztrák míniatur-arckép-

festészet történetével szemben, niellyel eddig kiváló 
szakemberek foglalkoztak, a német miniatur-arckép-
festészetet eddig nem ismertették. Szerző a német 
miniatur-arcképfestészetnek három századra kiterjedő 
korszakával foglalkozik behatóbban. A XVI. század-
ban Dél-Németországban, Münchenben virágzott a 
míníatur-arcképfestészet. Nevezetesebb képviselői Hans 
Míelích és ífj. Hans Holbein, kiknek művei a legjobb 
alkotások közé tartoznak s ezen két művésszel éri el 
fénypontját. A XVII. században, mikor a gyűjtés az 
amateurök részéről megindult, Észak-Németországban is 
kiváló mestereit találjuk a miniatur-arcképfestészetnek. 
Különösen a fejedelmek, János György szász választó-
fejedelem és Frigyes Vilmos udvarában részesültek a 
miniatorok meleg fogadtatásban. A XVII. században 
Berlin volt a miníatur-arcképfestők központja. Itt 
működik a két Huault genfi emaílfestő, kik egy egész 
iskolának vetették meg alapját. Ezek mellett Jean 
Petítot, a zománcfestészet úttörője érdemel különös 
figyelmet, kí genfi honfitársainak modorában dolgozott 
és sok követőre talált. A XVIII. században Drezda 
viszi azt a szerepet, amit a XVI. században München 
és a XVII. században Berlin vitt. A drezdai akadé-
mián 1764 óta nemcsak szobrászok, építészek és réz-
metszők nyertek oktatást, hanem míníaturfestők ís. 
A német művészakadémiák egymásután karolják fel 
a művészetnek ezt az ágát s kitűnő tanítók s jeles tanítvá-
nyok szereznek a miniatur-arcképfestészetnek elismerést, 
megbecsülést. A nürnbergi akadémián a híres Preisler 
testvérek voltak a míníatürfestészet oktatói, a lipcsei 
akadémia 1764 óta Oesers vezetése alatt szerzett kiváló 
érdemeket ezen a téren. A düsszeldorfí akadémián 
Desmarées nevelt híres míníaturfestőket. Az 1750—Í850 
közti időszak nemcsak az angol, francia és osztrák, 
hanem a német miníatur-arcképfestészetben ís kor-
szakalkotó. Amott London, Párís és Bécs a míníatür-
festészet központjai. Németországban máskép állt a 
dolog. Itt az egyes tartományok fővárosai s a fejedel-
mek udvarai mindannyi központjai voltak a miniatűr-
festészetnek. Németország nem volt szegény miniatűr-
festőkben. Nevezetesebb szerepet játszottak: Agricola, 
Aldenrath, Blesendorf, Boy, Chodowieckí, Denner, 
Dinglinger, Fioríno, Füger, Grahl, Heigel, Holbein, 
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Seybold, Lieder, Macco, Mengs, Míelích, Schmeídler, SzaK-
Seyffert, Tangermann, Zíncke stb. A német miniatűr- irodalom, 
arcképfestészetre a legkisebb befolyást Anglia gyako-
rolta, ellenben a német míníatur-arcképfestészet nagy 
hatást tett Angliára. Holbein 1526-ban ment Angliába 
s mesterműveível sok utánzóra talált. Az ő modorá-
ban több híres míniator s Nicholas Híllíard, Isaac és 
Peter Olivers dolgozott. Holbeinon kívül hosszú ideig 
működött Angliában Christian Friedrich Zincke drez-
dai zománcfestő, Balthasar Denner és Jeremiás Mayer. 
A Németországban működő angol miniatorok tehet-
sége sokkal gyöngébb. Ausztriában különösen a XVIII. 
század második és a XIX. század első felében találunk 
sok tehetséges németországi míníatort ; a Németország-
ban működő osztrák miniatorok száma kisebb és jelen-
téktelenebb. Nagyobb befolyást gyakoroltak a német 
miniatűr arcképfestészetre a svájciak, a dánok és a 
svédek. A svájci hatás a XVII. században kezdődik, 
mikor a két Huault genfi emaílfestő Berlinben letelep-
szik. Kívülük Berneaud, P. L. Bouvier, Samuel Hoff-
mann, David Leclerc, Jakob Rieter, Anton Graff 
képviselik a svájciakat. Á dán befolyást részben geo-
gráfiai és közgazdasági viszonyokra vezethetjük vissza. 
Mikor a német miniaturfestészet javában virágzott, 
Schlesvíg-Holsteín Dánia birtokában volt. Altona a 
dánok tulajdonát képezte, s innét nem volt nehéz 
átjutni Hamburgba, hol nagyobb és jobb alkalmazást 
találtak mint hazájukban. A dán miniatorok között, 
kik Németország különböző városaiban működtek, Joh. 
Georg Zieseíns, Christopher Ruch, Andreas Möller, 
Cornelius Hoyer, Ismael Mengs, Meno Haas válik kí. 
Viszont sok német míniator talált alkalmazást Dániá-
ban, így Wilhelm Andreas Müller miníaturfestő J757-ben 
Kopenhágában működik mint kabínetfestő és a kopen-
hágaí akadémia könyvtárosa ; Stöttrupp hamburgi 
miníator 1771—74-íg ; David Karsten és Rudolf Chri-
stian Schade a dán akadémián nyerte kíképeztetését. 
Svédországban számos német míniator nyert oktatást 
az ottani híres mesterektől, mint Charles Boittól és 
Halitól. A tanítványok idők folytán másoknak oktatói 
lettek. A Németországban működő svéd miniatorok 
közt Sophonías de Deríchs, Harper és Eduard de Ron 
említendő. A németek közül a hamburgi míniatur-
festő David Krafft emelendő ki, kí a XVII. század 
végén Stockholmban telepedett le. 

A német míníatur-arcképfestészetre a legnagyobb 
hatást Franciaország tette. A német művészek töme-
gesen keresték fel Páríst, hogy Massé, Vestíer, Augu-
stin, Mir bel, Gérard, Isabey s más neves mestereknél 
tanuljanak. Sokan végképen ott telepedtek le, mások 
meg hazamentek s mesterük szellemében folytatták 
működésüket. Caroline Sattler Augustin tanítványa ; 
Símanowícz Vestíer tanítványa ; Lieder és Benner 
Isabeynél tanultak; Buttler bárónőnek Gérard volt az 
oktatója. A francia miniatorok között nevezetesek : 
Louis de Sílvestre és neje 24 évig működött Drezdá-
ban, Philippe Sviron Kasselben, Jean Jacques Augustin 
Offenburgban, Chateaburgban és Darmstadtban. A többi-
nek működése nem oly jelentékeny, hogy tartósabban 
tudta volna befolyásolni a németet. 

Ami a míníatur-arcképfestészet kiviteli módját 
illeti, a XV. században a miniatorok lehetőleg arra 
törekedtek, hogy a fényképpel minél nagyobb hasonló-
ságot érjenek el. Nem hízelegtek és nem szépítettek. 



Szak- Erre törekedtek a XVI. és XVII. század míníatoraí 
irodalom. Ís azzal a különbséggel, hogy ők a fénykép arckífeje-

zéseít és az ábrázolt személy egyéniségét ís iparkodtak 
összhangba hozni, a psychét akarják kifejezésre jut-
tatni s élethű jellemeket ábrázolni. Franciaországban 
a rokokó idejében a kép veszít természetességéből s a 
művész fantáziájának szüleményeként jelenik meg. 
A németek közül egyesek a franciák modorában dol-
goztak, de a legtöbb önálló irányban haladt. A XIX. 
század első negyedében élte a míniatur-arcképfestészet 
másodvírágzását, de a közönség érdeklődése hasonlít-
hatatlanul kisebb mint Angliában és Franciaország-
ban. A művészek nem foglalkoztak kizárólag, hanem 
csak mellékesen míniatur-arcképfestészettel s így az ezen 
korból származó miniatűrök kivitele után rendesen meg 
tudjuk határozni a művész voltaképení foglalkozását. 

A míníatur-arcképfestészet történeti, kiviteli és 
technikai tárgyalása után a szerző a német tarto-
mányokban, illetve városokban működő művészek 
életrajzát, működését adja tízennyolc fejezetben, mű-
veiknek sikerült reprodukciójával. Ezt követi a képek, 
az ábrázolt személyek, tulajdonosok, művészek, a táb-
lák és a szövegképek jegyzéke, a végén pedig a 
míníatürfestészet irodalmával ismertet meg. Sz, L. 

MAGYAR NYOMDÁSZOK ÉVKÖNYVE AZ 

EZERKILENCSZÁZTIZEDIK E S Z T E N -
DŐRE. XXV. ÉVFOLYAM. Szerkesztette : Nóvák 
László, kiadja a Könyvnyomdászok Szakköre. Öröm-
mel forgatom ezt a 206 oldalas s minden ízében 
magyar könyvet, mely úgy kötésében, mint belső 
tartalmában a magyar grafika előrehaladottságát 
mutatja. Másfél éve, hogy Czakó Elemér dr. az Ipar-
művészeti Iskolában a Könyvnyomdászok Szakköré-
vel összefogva szervezte a Nyomdászatí Tanműhelyt 
s hogy feladatát — a nyomdászatí termékeknek 
művészi színvonalra emelését — mennyiben sikerült 
megoldania, azt koszorúba gyűjtve találjuk e könyv-
ben. A magyar nyomdászat még pár év előtt minden 
téren a külföldi gyámkodás hatása alatt volt s annak 
kultúrfoszlányaíból éldegélt jobbfajta nyomtatványai-
ban, nyomtatványaínak javarészében pedig a teljesen 
terra incognita területen szabadon termelte a szörny-
szüleményeket, gondolomszerű ötletességgel helyette-
sítve a tudatos működést. A legegyszerűbb grafikai 
kérdésben a külföldhöz fordultak s az jó pénzért szolgált 
tanáccsal, mí művészi jó hírnevünknek nem nagy 
hasznára vált. Angol-, Francia- és Németországokban 
művészi színvonalon álló nyomdászatí termékeket 
látunk — hol iskolákban oktatják a művészi helyes 
megoldási módokat, rég kiemelve a nyomdászatot a 
mesterségek köréből — akkor, a mikor nálunk a szabad 
irány uralkodik s a különböző típusú betűk és sze-
dések diszharmonikus összevegyítésében van a virtus. 

Sivár talajon kellett elkezdeni a tisztító munkát 
s az ízléstelenséghez szoktatott közönséget szoktatni 
kellett a szép fogalmához. Czakó dr., ki évek hosszú 
során foglalkozott művészi grafikával, mint szakember 
látta szomorú állapotainkat s ilyen auspícíumok mel-
lett fogott a szervező munkához. Fáradozásait — meg-
értőkre találva — siker koronázta. Az Iparművészeti 
Iskola igazgatója a modern művészi haladás iránti 

kiváló fogékonyságának adta tanúbizonyságát, mikor 
belátta, hogy a külfölddel lépést kell tartanunk, s intézete 
kebelében a Nyomdászatí Tanműhelyt megalkotta 
sablonoktól teljesen eltérőleg. Valamely művészeti ág 
meghonosításánál a régi gyakorlat az volt, hogy 
busásan fizetett külföldi szakembereket hozattak, kik 
drága magyar pénzen terjesztették az idegen kultúrát. 
Szakított e gyakorlattal az igazgató, mikor Czakó dr. 
személyében magyar esztétikust állított a Tanműhely 
élére, kí kiváló segítőtársaiul jól választott Muhits 
Sándor és Helbíng Ferenc személyében a magyar 
művészembereket, magyar nyomdászokat csoportosítva 
maga körül, a magyar kulturát fejlesztette a külföldi 
nivóra a nyomdászat terén és nálunk csak ennek a 
módszernek van létjogosultsága, ha erős nemzeti kul-
turát akarunk. S hogy mennyire bevált ez a módszer, 
láthatjuk e könyvben, hol életre kelnek, a Tanműhely 
tagjaínak dolgozataiban, a tanítás eredményei. 

A könyv táblája, címlapjaí, fejlécei Kun Mihály 
munkájában dicséri az ízléses és tehetséges tervezőt. 
Nóvák L., R. Tóth József, Fiedler Károly, Novítzky N. 
László, Kner Imre értékes szakcikkekben járulnak a 
könyv tartalmasságához. 

A könyv kiállítása, az egyes oldalak egysége 
pompás hatású, kár, hogy az igen szép foltú, Behrens 
Péter tanár által tervezett betűk ritkítatlan sorokban 
vannak szedve, mert kissé ritkítva el lehetett volna 
kerülni a vibráló hatást. 

A könyv legértékesebb része következik ezután 
a Tanműhely tagjaínak dolgozataiban ; Pollák Aurél : 
Térelosztó arányérzék és kézügyesítő gyakorlatok ; 
A könyvíllusztrálás művészete ; Gyakorlati felada-
tok. — Prüner Arnold : A tanműhelyi rajzoktatás. — 
Bárány Nándor : A betűvetés gyakorlása a Tan-
műhelyben. — Ifj. Aigner Antal : A könyvcím 
esztétikája. — Hermann Károly : Levélfejek és számla-
féle nyomtatványok. — Spitz Adolf : Új irány a 
mesterszedésben című cikkeikben számolnak be mű-
vészi tevékenységükről. Meglepő és szokatlan, hogy 
a felszívott eszméket elméletben ís maguk a tanulók 
közöljék a nyilvánossággal, de ötletes gondolat, mert 
azokról, kik tevékenységük minden fázisát megokolni 
tudják, méltán remélhetjük, hogy a hozzájuk fűzött 
reményeknek meg ís felelnek. A dolgozatokból tiszta 
képet nyerünk a tanítás művészi irányáról és a 
nyomdászatnak — mint a grafika egyik ágának — 
fejlődésképes, élő iparművészetéről, mely nem a holt 
gép munkája, a gép csupán segítő társa az öntuda-
tosan működő művészembernek. A Tanműhely hatása 
mindenütt észlelhető. Szép plakátok, e könyv mellék-
letei, valamint a Magyar Iparművészet folyóirat — 
mely a művészi haladásnak mindig teret nyújt — 
címlapjában és dekoratív szép betűkben viszik az életbe, 
a tanműhelyi emberek munkáiban, a művészi ízlést. 

A mellékletek Muhits Sándor tanműhelyi oktató 
színtani példáiból mutatnak be érdekes tanulmányokat. 
Ezek javarésze ís tanműhelyi emberek munkája. 

A nyomások nagyobb része igen jó, miből lát-
hatjuk, hogy eszközökben nincs hiány, csak művészi 
vezetőkre volna szüksége minden nyomdának, hogy a 
munkálkodás egészséges és ízléses mederbe terelődjék. 

T A N T O S S Y JÓZSEF D R . 
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