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1VTYOMDÁSZOK DOLGA. A nyomdászoknak két 
rossz szokásuk van : közel állván a hetükhöz, 

hamarább kinyomatnak valamit, mielőtt kétszer is 
meggondolnák. A másik pedig az, hogy mindegyik 
különb akar lenni a többinél. Mire öregségnek indul, 
legalább is a tanár, a szerkesztő, az elnök vagy más 
efféle koszorúját akarja fonni homloka köré. 

Ez a kettős természet magyarázza azt is, hogy 
a nyomdászmesterember terveiben, ítélkezéseiben és 
nyilatkozataiban nem válogatós. Nagy intelligenciával 
forgatott fegyvereit gyakran viszi hadba, de harci zaja 
nem mindig áll arányban a casus belli-vei. Most is a mód, 
ahogy egyes nyomdászlapok az iparművészeti iskolával 
s annak vezetőségével foglalkoznak, minden, csak nem 
komoly. A titkos aspirációk lemaradottjai kötözködnek 
a tanítás művészi értékével és szociális terjeszkedésé-
vel. Az érvényesülési vágyak hajótöröttjei nincsenek 
megelégedve a tanító erőkkel. Pedig két derék művész : 
Helbíng és Muhics és két ugyancsak derék nyomdász s 
Bárány és Mitterszky látják el az oktatást. Ered-
ményeiket Larisch, Jessen, Loubíer, a német szaklapok 
szerkesztői, Ashbee és sok magyar műbíráló is első-
rangúnak ítéli. Ebben tehát megnyugodhatunk. 

Kényesebb a szociális pontról intézett tüzelés. 
Az iparművészeti iskola a legtermészetesebb törekvéssel 
mennél több ajtót kíván megnyitni növendékei számára. 
Így a grafikai szakmák közt is helyet kért, ahol pedig 
eddig a szervezett munkások és a főnökök között 
kötött egyezség szerint helye nem volt. Ez irányban 
az első lépés —- mint arról lapunk legutóbbi számában 
hírt adtunk — megtörtént. Kodifikálva ugyancsak a 
litográfiái szaknál van, de a miniszter az összes szakra 
kérte s a főnökegyesület és a munkásság sem zárkóz-
hatík el előle, mint a precedens mutatja. Ennek 
általánosítása semmiesetre sem okozhat károkat a 
szervezett munkásságnak. Mert miről van szó ? Arról, 
hogy öt éven át tanult tervező művészek olyan mes-
terségszerű munkánál kapjanak helyet, ahol a művé-
szileg iskolázott kézre is van szükség. Ilyen a grafikánál 
a kőrerajzolás, a fényképezés, a komplikáltabb duc-
maratás és más hasonló, de az ötvösségnél, zomán-
cozásnál és faragásnál is akad elég. Ez lényegében a 
munkásságra is hasznos, mert csak magasabbra 
értékelt határokig bővíti tevékenységük körét. Nem 
ő előlük vesz el valamit, hanem az ő munkájukat 
koronázza be. 

Iparművészeti iskolát végzett növendék sohasem 
lesz részletmunkás, pl. se szedő, se gépmester. Azt 
nem tanulja s az nem is elégíti ki. így se sztrájk-
törőnek, se munkabérleszállítónak nem alkalmas, amint 
az építészjelöltek sem akarnak és nem is tudnának a 
kőmívesekkel versenyre kelni és azokat nélkülözhe-
tőkké tenni. 

Az iparművészeti iskola felsőbb oktatása nem 
irányul a nyomdászság ellen, éppúgy a tanoncokta-

tásnál sincs a nyomdászoknak egyetlen ellensége sem. 
Már az is bizonyíték, hogy a főváros nyomdászok 
közül válogatott rajzoktatókat és az illetékes tényezők 
érdeklődéssel fogadták a művezetők szakoktatásra 
irányuló javaslatait. Igaz ugyan, hogy ez utóbbi még 
nem valósult meg, de az valószínűleg az államhatalom 
takarékossági politikája miatt késik és esetleg talán 
egyesek személyeskedő fellépései is aggályt támasz-
tottak az illetők pedagógiai érettsége irányában. 

Az tény azonban, hogy pár év óta sokkal több 
történik a grafikai szakmák érdekében, mint amennyit 
maguk a szakmabeli munkások átlátni képesek. Mi 
csak a magunk részéről több higgadtságra, megértésre 
s a kedvező helyzetek jobb kiaknázására buzdítjuk a 
nyomdászokat, mint akik mégis az összes ipari munká-
sok között a legnagyobb kulturában élnek s éppen 
ennek folytán harcmodorukban sem szabadna kulturát-
lanoknak mutatkozniok. CZ. 

ÜZE&LIS 
GGYEK 

A BUDAPESTI JAPÁN KIÁLLÍTÁS anyagának 
legnagyobb része megérkezett Londonból és Koumé-

nak, a tokiói festőakadémía jeles tanárának és néhány 
szorgalmas munkatársának felügyelete alatt megkezdő-
dött a kicsomagolás és rendezés munkája. Jeles festmények, 
mesteri hímzések, valódi tűfestések, pompásan patináit 
bronzok, finom elefántcsontfaragványok, zománcos 
vázák, pompás ékszerek, csodás lakkmunkák és az 
iparművészeti iskolák kiállításának anyaga került eddig 
a bámulatos gondossággal csomagolt ládákból nap-
fényre, olyan kifogástalan állapotban, mintha e tár-
gyak sohasem tették volna meg az útat Japánból Lon-
donba és onnan Budapestre. A már eddig előkerült 
anyag is biztosítja a kiállításnak magas művészi 
színvonalát. 

A KŐSZEGI RÉGI GYÓGYSZERTÁR AZ 
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. Az Ipar-

művészeti Múzeum ez évben megszerezte a kőszegi 
belvárosi gyógyszertár XVII. századi berendezését. 
Az idők folyamán reákerült festéktől és fírniszektől 
megszabadítva, ez érdekes berendezést kiállították az 
épület földszintjén a múzeumi gyűjteményei között. 
A berendezés részben tömör keményfából, részben 
furnirozva 168I-ben készült és gazdag faragott díszí-
téstől ékes. Ez időben a községi jezsuiták gyógyszer-
tára volt és a hagyomány szerint maguk a jezsuiták 
faragták. 1775-ben elárverezték az egész berendezést, 
amely 4500 forintért került az akkori belvárosi gyógy-
szertár birtokába, aki külön épületet emelt a berendezés 
befogadására. Ekkor különböző átalakításokat végeztek 
a bútorzaton. Ebből az időből valók a fa, a bécsi-
porcellán és velencei opál üvegtégelyek és a kisebb-
nagyobb üvegpalackok jórészeí. 
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Hózeális /"YTTO LAUFFER, a frankfurti történeti múzeum 
ügyelt ^ volt direktora, a történeti múzeumról írt jeles 

fejtegetéseiben* igen logikusan állapítja meg s tűzi ki 
a gyűjtés határait és céljait, vonatkozással a históriai, 
iparművészeti és szépművészeti múzeum hármas 
típusára. Az Otto Lauffer által fölállított elvek oly 
kimerító'ek és helyesek, hogy azokat alapvetőknek 
nevezhetjük, megismerésüket pedig nélkülözhetetlennek 
mindazokra nézve, akik jövőben múzeumi kérdésekkel 
foglalkozni akarnak. Lauffer szerint a művészeti gyűj-
temények célja a szemlélőnek betekintést engedni a 
művészi érzésbe és alakításba, míg az iparművészeti 
múzeumok feladata állományukat az anyagfeldolgo-
zás elvei szerint rendezni, a történeti múzeumoké 
pedig, hogy a mult anyagát ugyanoly módon hal-
mozzák fel, mint az archívumok az írott forráso-
kat. És pedig a szépművészeti és iparművészeti 
múzeumok gyűjtési munkája nincs helyi határokhoz 
kötve, míg ellenben a történeti múzeumok a maguk 
lokális területére kénytelenek szorítkozni. 

A célok ily alapmeghatározásából következik 
aztán,hogy a szépművészeti és iparművészeti múzeumok 
közül amazok anyagukat a minőség szerint vannak 
hivatva kiválasztani, emezek pedig a technikai érde-
kesség és mintaszerűség alapján, míg a történeti múzeu-
mok minden igyekezete csak arra kell hogy irányul-
jon, hogy a maguk körében lehető teljeset nyújtsanak. 

Vagyis más szavakkal Lauffer szerint mind-
ezeknek a gyűjteményeknek viszonylagos jellege a 
következőkben állapítható meg t í. szépművészeti 
múzeumoknál a művészi szemléltetés a cél, legfeljebb 
esetleges tekintettel a csak tudományos becsű anyagra, 
2. iparművészeti múzeumoknál a zárt gyűjteményi 
jelleg a fő, elegendő helylyel a tárgyak változtatására, de 
az összes tárgyak kiállításának kötelezettsége nélkül, 
3. történeti múzeumoknál a mult tárgyi emlékeinek 
lehető teljes bemutatása. 

De bár elméletileg így a gyűjtés és gyarapítás 
elveit szabatosan megkülönböztetve látjuk is, a gyűjtés 
terén ez az elkülönítés korántsem érvényesül ily 
szigorúan a három típus közt s azonkívül a történeti 
múzeumok azzal a különös előnnyel is bírnak, hogy 
nem művészi jellegű tárgyakat is gyűjthetnek. Ahol 
tehát mindhárom intézmény egy városban van koncent-
rálva, de más egy vezetés alatt, ott kölcsönös versengés 
fejlődhetik ki. Szerencsére kialakultak bizonyos kon-
venciók, amelyek bár nélkülözik a logikát, gyakorlati 
téren azonban mégis lehetővé tesznek némi határmeg-
állapítást legalább bizonyos körökben. így p. o. az 
iparművészeti múzeumok, melyek általában a művé-
szeti ipar fogalmát hajlandók kelletén túl kiterjeszteni, 
ama körülmény folytán, hogy alapításuk idejében a 
legtöbb képcsarnok már fennállott, képek gyűjtésével 
nem szoktak foglalkozni, jóllehet a műípari festők épp 
úgy rá vannak szorulva a studíumtárgyakra, mint 
p. o. a bronzöntők vagy fafaragók. Fontos továbbá 
a történeti múzeumoknak is már említett korlátolása 
a hazai művekre. Végül pedig a legtöbb szépművészeti 
múzeumban az a törekvés nyilvánul, hogy csak szűk 
speciális tért műveljen, például csak festészetet vagy 
szobrászatot, de nem a kisebb művészeteket. Ez azon-

* Museumskunde, Band 3, J 907 és Band 6, J9J0. 

ban nem állja útját annak, hogy a gyűjtés területe 
évről-évre ki ne bővüljön. 

Aki csak műélvezetet keres, annak természetesen 
közömbös, hogy hol találhat rá egy szép műalkotásra, 
csak legyen az jól fölállítva, s éppen nem bánja, ha a 
British-múzeumban, a Victoria- és Albert-múzeumban 
elefántcsontokban, a Cluny-múzeumban és a Louvre-
ban pedig gótikus faragványokban és fayence-okban 
gyönyörködhetik. És ez ellen nem is lehet kifogás, ha 
csak az nem, hogy az egymással szomszédos múzeu-
mok konkurrencíája gyakran fölhajtja az árakat. 
Másként alakul azonban a helyzet a gyűjtemények 
tudományos használhatósága szempontjából ? Ha egy 
elefáncsont diptyehonnak egyik felét a Great Rüssel 
Streetben, másikat a South Kensingtonl múzeumban 
kell keresni, egy sváb oltárnak pedig egyik szárnyát 
a stuttgarti képtárban, a másikat a régíséggyüjte-
ményben, úgy ez kétségkívül visszás állapot. És nem 
kevésbbé kellemetlen a kutatóra, aki például Frankfurt 
fafaragványairól akar magának képet alkotni, ha e 
célból sorban kénytelen fölkeresni a Liebigházat, a 
Städelt, a történeti múzeumot s a műiparmúzeumot. 

Ha a múzeumok zárt szervezetek volnának, 
mint a régi templomok és paloták, úgy joggal vehet-
nék igénybe a „noli me tangere" elvét. Egy templom-
ban minden oltárnak szorosan kijelölt helye van az 
egész architektúrájában. Nem lehet eltávolítani az 
egész organizmus sérelme nélkül. Múzeumi termeink 
azonban nem oly bevégzett műalkotások, mint a régi 
templomok. Még ott is, ahol megkísérelték a régi 
helyiségek hatását utánozni, mint a bajor nemzeti 
múzeumban, sőt a germán múzeum igazi régi termei-
ben is, még ott is a tér és tartalom közti diszharmóna 
csak annál fájdalmasabban emlékeztet arra, hogy 
elvégre is egy tudományos intézetben vagyunk, nem 
pedig egy fejlődésszerüen előállt ínterieurben. Szóval : 
semmi ok nincs arra, hogy mai múzeumaink status-
quoját megörökítsük. Éppen ellenkezőleg, fontos változ-
tatásokat kell eszközölnünk bennök, legalább is az 
egységes állami vagy községi vezetés alatt álló gyűj-
teményekben, amelyekben sürgetően szükséges a hely-
zet tisztázása. 

Berlinben az elválasztást mintaszerűen oldották 
meg. A múzeumszigeten a művészet, a Prinz Albrecht-
strassen az iparművészet tárgyai, amennyiben különösen 
kiváló kvalitásaik miatt nem a Kaiser Friedrich-
múzeumban jutott nekik hely. Dahlenben később a tör-
ténelem előtti kor és etnografia. Minthogy az összes 
intézetek állami főigazgatás alatt állnak, konkurren-
cíáról nem is lehet szó köztük. De hogy a Berlin 
város tulajdonát képező „Märkische Museum*' sem 
okoz bajt, azt Bode nagyszabású múzeumszervezeti 
programmjának tulajdoníthatni, melynek értelmében 
a tartományi múzeumoknak saját körükben teljesen 
szabad kezet engedtek, oly föltétel mellett, hogy a 
legfontosabb tárgyakra nézve az állami gyűjtemények 
elővételi jogát elismerik. Másutt nem ily egyszerűek 
a viszonyok, legfölebb Firence örülhet, hála Ricci 
fáradozásainak — hasonló rendezett állapotoknak. Mün-
chenben azonban még inkább kiélezik az ellentéteket 
azzal, hogy a Pinakothekát a plasztika számára is 
meg akarják nyitni. 

Igaz, hogy Münchennek nincs iparművészeti 
múzeuma. A bajor nemzeti múzeum nem iparművé-



sieti múzeum a szó tulajdonképeni értelmében, mert 
bár a művészet és a művelődés fejlődését becses gyűj-
teményekben mutatja be, de csak történeti tenden-
ciáknak hódol s az egységes, általános szempontokat 
figyelmen kívül hagyja. 

Az az évek előtt felmerült terv, hogy a 
Türkenkaserne-t egy nagy központi múzeummá ala-
kítsák át a párisi Louvre mintájára, s ott adjanak 
helyet a zoológiai, antropológiai gyűjteményen és az 
etnográfiái múzeumon kívül az iparművészetnek is 
a most elszórtan létező porcellángyüjtemények, sző-
nyeg-gyűjtemények, Cuwillíers vázlatkönyvei, Bíbíena 
építészeti vázlatai vaskos köteteinek, melyeket II. Lajos 
király használt építkezéseinél, továbbá a királyi grafikai 
gyűjtemény egész iparművészeti könyvtárának oda-
helyezésével, míg a régibb és az új Pinakotheka 
kizárólag festmények számára engedtessék át, — egy-
előre még messze elodázottnak látszik. 

Ismételjük s művészi szükségessége az egyes 
múzeumok gyűjtési köre elhatárolásának nem forog 
ugyan fenn, mert e szempontból csak a tárgyak jó 
érvényre emelése a fontos. De ha már múzeumaink 
nemcsak művészi, hanem tudományos igényeknek is 
meg kell hogy feleljenek, úgy a könnyebb tudományos 
használhatóság érdekében a gyűjtési körök határainak 
szoros megvonása kívánatos. Műgyüjtemények és 
iparművészeti múzeumok közt a viszony rendezése 
aránylag egyszerű. Történhetik az vagy a berlini 
minta szerint, vagy ugy hogy a tárgyak túlnyomó több-
ségét képező technikailag érdekes tárgyak az ipar-
művészeti múzeumba utalandók, s csak az egészen 
kiváló, kvalitásos munkák a művészeti múzeumba. 
Vagy még egyszerűbb elv szerint : itt a festészet és 
szobrászat, amott az építészet és műipar. 

Sokkal nehezebben rendezhető a viszony egyfelől 
a művészeti és iparművészeti múzeumok, másrészt a 
történeti gyűjtemények közt. Ezekre nézve Lauffer a 
következő módszerű gyűjtési programmot állítja fel a 
világtörténelmi kulturcsoportok körén belül : 1. családi 
régiségek, 2. házi régiségek, 3. állami és község! 
emlékek, 4. jogéleti, 5. egyházi, 6. profán műrégészetí 
tárgyak, 7. tudományos régiségek, 8. hadi régiségek. 

Ez a módszer kimerítő s Lauffer teljes elismerést 
érdemel azért, hogy végre egyszer kifejtette, mely 
szempontok szerint rendezendők régíségtáraink, Esze-
rint a festmények, szobrok, iparművészeti termékek is 
megtalálják helyüket a történelmi vonatkozású régisé-
gek kereteiben. Csak az szükséges, hogy a helybeli kép-
csarnok a hazai festmények megszerzéséről, az ipar-
művészeti múzeum pedig! a h a z a i iparművészetről 
mondjon le a történelmi múzeum javára. 

Csakhogy bármily szépen legyen is mindez 
kigondolva, a megvalósítás sok nehézségbe ütközik, 
elsősorban azért, mert a műtárgyakat legelsősorban 
önmagukért gyűjtik és nem azért, hogy oktató célzatú 
szemléltető tárgyakúl szolgáljanak a történelem taní-
tásához. Ha egyszer mint a művészet tárgyai kötik le 
érdeklődésünket, nagyon keveset törődünk azután azzal, 
hogy vájjon mily gyakorlati célokat szolgáltak egy-
kor ? Fontos ugyan a lokális történeti momentum is 
bennök, de a művészeti még sokkal fontosabb. 
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NÁDAI PÁL $ A GYERMEK. Franklin Társulat 

J91J. Két kötet. Ára 8 K. Talán csodálkozik 
egyik-másik olvasónk azon, hogy e folyóirat hasábjain 
ilyen című könyvnek ösmertetésével is foglalkozunk. 
Pedig kevés könyvünk van, amely jobb szolgálatot 
tehet hazánk művészi kultúrájának, tehát a magyar 
iparművészetnek is, mint Nádai Pálnak kitűnő műve. 
Nem száraz pedagógiai és didaktikai fejtegetéseket 
foglal magában e két takaros kötet, hanem egy nyilt 
szemű, eszes és nevelési rendszerünk gyökeres meg-
változtatásának szükséges voltát meggyőzően bizonyító, 
jó lelkű gyermekbarát és esztékus mondja el azokban 
nézeteit gyermeknevelésünkkel összefüggő fontos és idő-
szerű kérdésekről. Mindaz, amit a gyermekszobáról, a 
gyermekek játékairól, a képeskönyvekről, iskolai fali-
képekről, a kertekről, virágkultuszról, a munkára 
való nevelés fontosságáról, a rajz- és kézimunkataní-
tásról, az amatőrökről, a tánc- és gimnasztikáról, az 
erkölcsi és szociális nevelésről elmond, színarany igaz-
ság. Szerző nagy lelkesedéssel és alapos hozzáértéssel 
tárgyalja ezeket a fontos kérdéseket s emellett olyan 
élvezetes módon adja elő mondanivalóját, hogy nem 
csupán a mindig vonzó és érdekes tárgy, hanem a 
stílus művészies volta és bámulatos könnyedsége 
állandóan magával ragadja az olvasót. Világosan és 
meggyőzően mondja el Nádai, mit és hogyan kell 
cselekednünk, hogy ifjú nemzedékünket minden szép, 
jó és nemes iránt fogékonnyá tegyük és munkaszerető 
s a derék munkát megbecsülő, az élet nehéz feladataira 
edzett, egészséges ifjúságot nevelhessünk. 

Ha rajtam múlnék, akkor k ö t e l e s s é g é v é 
t e n n é m m i n d e n m a g y a r i s k o l a t a n í t ó -
k a r á n a k , h o g y b e h a t ó a n f o g l a l k o z z é k 
N á d a i k ö n y v é v e l , szívlelje meg és váltsa 
valóra a benne foglalt okos és életrevaló eszmé-
ket. De k e z é b e a d n á m m i n d e n é r t e l m e s 
m a g y a r s z ü l ő n e k i s e j e l e s m ű v e t azza l , 
hogy okuljon belőle és tanácsai szerint cselekedjék. 

Azt hiszem, hogy mindenki, aki elolvassa ezt az 
igazán jó könyvet, sajnálja, ha végére jut s szívesen 
venné, ha még tovább is élvezhetné a nemes érzéstől 
áthatott okos fejtegetéseket. De lehetetlen, hogy hálával 
ne adózzék az olvasó a jeles írónak a ritka lelki 
gyönyörűségért, amiben könyvével részesítette. 

Ha meg lenne Nádai művének az a hatása, 
amit méltán megérdemelne s a nemes intencióból fakadó 
eszmék beleékelődnének elavult nevelési rendszerünkbe : 
akkor Magyarország csakhamar a virágzó kulturának, 
a jó és hasznos emberek hazájává lenne. CY. K. 

A KÖZÉPKORI ÉPÍTŐMŰVÉSZET FORMÁI, 
írta: C s á n y i K á r o l y . Az építőmunkaveze-

tők könyvtárának XVII. kötete. Budapest J9J0. 8° 84 
oldal. Ára 2 K. 

Csányi Károly, az országos magyar iparművé-
szeti múzeum igazgató-őre ebben az összefoglaló 
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kis könyvében az ó-keresztény, a román és a csúcs-
íves egykori építészet szerkezeti és ékítményes for-
máit írja le vonzó módon. Tárgyánál, anyagának 
világos csoportosításánál, könnyen érthető előadási 
módjánál fogva a mű jóval szélesebb körök érdeklő-
désére számíthat, mint a kiknek szánta. Érthetőségét 
nagyban növeli a temérdek kép, a mellyel fejtege-
téseit megvilágítja. A kitűnően sokszorosított rajzok 
mind élesek, határozottak és tiszták s magokban véve 
is középkori építészet formai fejlődésének igen érthető 
kis conpendumát tárják elénk. Az ízléses kiállítású 
könyv a Stephaneum-nyomdából került ki. 

GROF DESSEWFF Y MIKLÓS BARBAR PENZEI. 

Budapest Í9J0. A régi pénzek és érmek kedvelői 
sok gyönyörűséggel fognak lapozgatni a fenti című 
füzetben, a mely gróf Dessewffy Miklósnak, az antik 
görög pénzek szakavatott gyűjtőjének múzeumából a 
barbár pénzek rendkívül gazdag és változatos sorozatát 
mutatja be írásban és képben. A 18 fény nyomatú táblán 
ábrázolt érmek leíró lajstromát maga a főúri numíz-
mata írta, a római hódítást megelőző idők európai 
pénzveréséről tájékoztató bevezetést, Göhl Ödön dr., a 
Numizmatikai Közlöny tudós szerkesztője. A füzetet, 
amelynek ízléses kiállítása a Hornyánszky-nyomdát 
dicséri, a gróf áldozatkészségéből a Numizmatikai Tár-
sulat tagjai díjtalanul kapják meg. 

LÜER, Dr. HERM. UND Dr. MAX CREUTZ. 

* Geschichte der Metallkunst. Zwei Bände. I. Bd. 
Kunstgeschichte der unedlen Metalle : Schmiedeeisen, 
Gusseisen, Bronze, Zinn, Blei und Zink. Bearbeitet 
von Dr. Hermann Lüer. Mit 445 in den Text gedruck-
ten Abbildungen. — II. Bd. Kunstgeschichte der edlen 
Metalle. Bearbeitet von Dr. Max Creutz. Mit 401 in 
den Text gedruckten Abbildungen. Stuttgart, Fer-
dinand Enke, 1904—Í909. Ára 56 korona. 

Szerzők az ötvösség rövid történetét állítják össze 
a szakirodalomban az ötvösségről megjelent szak-
munkák alapján s azoknak kritikai feldolgozásával. 
Az anyag bősége miatt a szerzők nem dolgozhatták 
fel tárgyukat kimerítően s így számos megoldatlan 
kérdés tárgyalásába nem bocsátkoztak. A fősúlyt az 
ötvösművek keletkezésére, a készítőkre, a művészi 
szempontokra fektették. A technikát, mely idők folytán 
sokféle változásnak volt kitéve, nem érintették. A szer-
zők, a fontosabb ötvösművek összeállítását kívánták 
adni művükben, hivatkozással azon fontosabb szak-
munkákra, melyek róluk bővebben szólnak. Ennél-
fogva elállottak azon ötvösművek művészi méltatásá-
tól, melyekről kellő felvilágosítást az idézett munkák 
adják meg. Az ötvösség néhány ágára, melyeknek 
tárgyalása messzire vezetett volna, a mű nem terjed ki. 
Ez áll a fegyverekre, a harangokra, az érmek és a 
plaketekre, az ónedényekre, melyeket már más mű-
vekben tárgyaltak behatóbban. 

Az ötvösség [fejlődésének történetét tárgyalja a 
két kötet az ókortói a XX. századig. Az ókor ötvös-
művészetét csak annyiban ismertették, amennyiben 

a keresztény időszak fejlődésének megértéséhez szük-
séges. A XIX. század ötvösségének behatóbb tárgya-
lása, az egyes nevezetesebb mesterek műveinek mél-
tatása a két kötet keretén belül nem nyert megoldást. 
A történeti áttekintés csak az európai ötvösségre szo-
rítkozik és elsősorban a német művészek alkotásaira 
fektettek súlyt. Az első kötet három fejezetben tár-
gyalja a közönséges fémek művészi feldolgozását. 
Az első fejezet a kovácsolt és öntött vasművekről szól. 
Az anyag századok és tárgy szerint van csoportosítva. 
A második fejezet a bronzról, a harmadik az ólom, 
ón és cinkművekről szól. A két utóbbi fejezetben az 
anyag századok és országok szerint van felosztva. 

A második kötetben a nemes fémek művészi 
feldolgozásának történetét adja a szerző az óegyptomi 
korszaktól a legújabb időkig. A nemes fémek, az 
arany és ezüst minden időben, minden népnél talált 
művészi feldolgozásra s azért fejlődésének történetét 
lépésről-lépésre követhetjük mint az emberiség művészi 
érzékének legbiztosabb fokmérőjét. Az ókor primitív 
ötvösségéből, a szimmetrikus formákból kiindulva gaz-
dag s tanulságos illusztrációkkal megvilágítja a közép-
kor ötvösművészetét, mikor a nemes fém különösen 
az egyház szolgálatában nyert bő alkalmazásra. 
A renaissance s az ezt követő korszakok plasztikai 
felfogása a nemes fémek művészi feldolgozásának ked-
vezett elsősorban, amint azt az ezen korból származó 
bő anyag bizonyítja. Érdekesen kimutatja, mint szo-
rítja háttérbe egyes korszakokban, mint az antik és 
empíre-ben az ezüst az aranyat. Kimutatja az ipar-
művészet ezen fontos ágának a művészet többi ágához 
való viszonyát s kölcsönhatását. Eddig rendesen a 
technikát fejtegették elsősorban hasonló műveknél, 
szerző a művek művészi méltatására fekteti a fősúlyt. 
Az anyagot századok, stílusok és országok szerint cso-
portosítja. Függelékül az ékszer történetével ismertet 
meg, melyet s t í lusok szerint tárgyal. Mindkét kötet 
végén hely- és művésznévmutatót találunk. A számos 
ábra, mely a szöveget kíséri, bő és tanulságos anyagot 
nyújt mindazoknak, kik az ötvösség történetével fog-
lalkoznak. Sz. L. 

BF. FLETCHER AND H. TH. FLETCHER. 

• The Englisch Home, London, Methuen & Co. 
Ára J2 Sh. Argyíl herceg előszavával. A 336 magya-
rázó rajzzal ellátott vaskos kötet az angol családi 
ház építésére, valamint belső berendezésére vonatkozó 
praktikus tudnivalókat foglalja magában. A szerzők 
szabatosan megmagyarázzák az angol ház szerkezetét, 
a csatorna, vízvezeték, világítási, szeltőztetési beren-
dezését, a belső felszerelését és bútorzását, továbbá 
leírják a kertet, istállókat és kocsiszínt szóval minden 
részét az angol Home'nek, amelyet tudvalevően 
a maga észszerőségével, egészséges voltával már rég-
óta megszívlelni való példaként ismernek a kontinens 
építészei. Aki részletesen meg akarja ismerni az 
angol házak építés módjának minden csínját-bínját, 
az nagy haszonnal forgathatja a választékos ízléssel 
szerkesztett kötetet, melyet azért figyelmébe ajánljuk 
a családi házak iránt érdeklődőknek. 
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