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AZ EGYHÁZMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK,
I.
Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat a nyár folyamán két egyházművészeti
tanfolyamot rendezett. Egyet a hercegprímás védnöksége alatt mintegy a tavalyi első
tanfolyam folytatásaképpen az esztergom-főegyházmegyeí lelkészkedő papság számára;
a másikat pedig, amely az első ilynemű kísérlet, a P. Szent Vincéről nevezett nőkongregácíó számára. Az Iparművészeti Társulat létcéljának megfelelő kötelességet vélt teljesíteni
a tanfolyamok megrendezésével, mert meg van arról győződve, hogy a tanfolyamok
kulturális hatása nem csekély fontosságú. Sőt az az akció, amelyet ezek a tanfolyamok
képviselnek, talán a legnevezetesebb és leghatásosabb erőkifejtés, amelyre a Társulat
mint ilyen egyáltalában képes, mert a folytatása meghozhatja mindazt, amire minden
artísztikus élvezetek után epedő ember vágyakozik : a magyar művészeti kultúra hatalmas
fellendülését. S még mielőtt a tanfolyamoknak szorosabban az egyházművészetre vonatkozó fontosságát elemeznők, ezt az általánosabb, szélesebb jelentőségét akarjuk hangsúlyozni. Ez a jelentőség nemcsak úgy kapcsolja össze a tanfolyamokat és az egész
magyar művészetet, mert az egyházművészet ís művészet s ami az egyházművészet
felvirágzásának biztosítéka, az az egész művészet nyeresége; az összefüggés még elemibb
és még jelentősebb s itt egy öntudatos akcióról van szó, amely megindult s amely, mint
látni fogjuk, a legkedvezőbb irányban indult meg. Ennek a megindulásnak, ennek a
mozgásnak kell hogy leginkább örüljünk, mert egy megrekedt, felhalmozódott energiamennyiség aktuálissá vált vagy legalább kezd azzá válni s alapos reménységet nyújt arra,
hogy rövidesen átalakítja a világ képét a maga hasonlatosságára. A vízrebocsátás, a
keresztelés ünnepe ez: a hajó, amely sokáig vesztegelt a szárazföldön, amelyen izzadva
dolgoztak az ácsok, végre lesiklott a nyílt tengerre, a művészeti kultúra fellendítésének
nagy eszméje belehömpölygött az élet vízébe s megkezdte a maga átalakító munkáját.
Tudjuk, hogy erre az átalakításra égető szükségünk van s meggyőződésünk, hogy
ezt a szükséget csak az afajta munka elégítheti ki, amelynek megindulásán most
örvendezünk. A művészeti restauráció lehetősége nem az aktív művészembereken múlik,
nem azokon, akiknek a produkálás a mesterségük s egyszersmind kötelességük ís ;
ezek ennek a kötelességnek becsületesen eleget tesznek, nincs, amit a szemükre vethetnénk.
Csak a legridegebb akademízmus állíthatja, hogy a saját korunknak nincsenek
tehetségei s a klasszikus idők nívóját a mai modern művészet nem érheti utói soha.
Nevetséges és ósdi felfogás ; végre ís le kell számolni vele, m i n d e n kornak megvannak a
maga nagy tehetségei, a mának éppen úgy, mint a tegnapnak vagy tegnapelőttnek. Csak
egy a különbség : a tegnap és a tegnapelőtt jobban megbecsülte a maga tehetségeit, mint
a ma. A modern művészet nem azért maradt alul a klasszikus korok nívóján, mintha
kvalitásban nem tudna versenyezni velők: a megbecsülésben és elterjedettségben húzza
csak a rövidebbet s erről igazán nem tehet. Erről a közönség tehet, amely ellentétben a
klasszikus korok társadalmával, rideg közömbösséget tanúsít a fejlődő, küzködő modern
művészettel vagy mondjuk általában a művészettel szemben, amelynek a lelkében nem
él olyan forrón és öntudatosan a művészetben való megnemesülés, az artísztikus formákkal
való táplálkozás szüksége. A gépek és a technikai fellendülés korszaka ellentétbe fordult
az artisztíkus föllendüléssel és a gyári termelés a művészi termelés torkát fojtogatja.
Egészen természetes, hogy ez így van, mert egyszerűen a technikai tökéletesedés reakciója,
de csak ideig-óráig lehet így, tulajdonképpen csak az első pillanatokban, csak addig, amíg
az ember észreveszi, hogy a gyári termelés, a tucat-portéka csak a praktikus kívánságait,
a kényelmét elégítí kí, de táplálék nélkül hagyja azt a másik, lelke mélyén okvetlenül
élő elemi szükségletet, amely az esztétikus hatások, az artisztíkus formák után vágyakozik.
Ennek a vágyakozásnak öntudatra ébresztése, az önkíelégülésre való sarkalás, a művészet
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szükségességének hangsúlyozása és megéreztetése tehát a legfontosabb feladat, amelyre Az egyházhívatott tényező egyáltalában vállalkozhatok s ennek a feladatnak felkarolását, a felvilá- művészeti
tangosító munka megindulását jelenti nekünk többek között az egyházművészeti tanfolyam. folyamoK
De jelenti egyszersmind azt is, hogy a munka ott indult meg, ahol a restauráció
a legszükségesebb, egyúttal azonban a leginkább lehetséges is. Hogy szükséges, azt
— sajnos — nem kell bizonyítanunk, elég egy rövid séta, néhány bepillantás a hazai
templomokba, hogy meggyőződjünk róla. Sőt itt győződhetünk meg róla a legjobban,
mert a nagyszerű mult mellett nagyon is éles kontrasztot szolgáltat a sivár jelen. Nincs
terünk, hogy ennek a leromlásnak az okaival foglalkozzunk; annyi bizonyos, hogy a gyári
en-gros termelés káros hatása, az olcsó portékák romboló népszerűsége itt is elvégezte a
maga szomorú munkáját. Nem vetjük el a sulykot avval az állítással, hogy a templomok
berendezésénél jó pár évtized óta nem az ízlés és artisztikus kiválasztás, hanem a rideg
és léleknélkülí kényelmi és csakis kényelmi szempont az uralkodó, a templom megszűnt
a művészetnek erős vára lenni s egyszerűen a templomberendezésí vállalatok üzletfelévé
vedlett. A művészi termelés ilyenképpen elvesztette egyik leghatalmasabb támogatóját î az
egyházat — talán nem is kell közelebbről bizonyítgatni, milyen fontos, hogy ismét
visszaszerezze.
S a visszaszerzés lehetséges is. Mert hiszen ez a szomorú, antíkulturálís korszak
nem a szándékosság, nem ís az esztétikai szükség kihalásának, hanem csakis a közömbösségnek szülöttje. Összefüggésben a művészeti nevelés általános hanyatlásával, elejtették
az esztétikai kultúrát azok is, akiknek magatartásától a templomok művészi avagy nem
művészi kiképzése és berendezése függött. A közömbösség azonban még nagyobb baj,
mint a szándékosság, megfagyasztja a lelket és sima jégpáncélt terít azon benyomások
elé, amelyek egy új művészet megéreztetését célozzák. Ezt a jégpáncélt kell leolvasztani,
ezeknek a benyomásoknak szabad utat csinálni, ha meg akarjuk találni a boldogulás
útját. Ez a boldogulás útja : közelférkőzní azokhoz, akiktől a fellendülés lehetősége
többé-kevésbbé függ, átalakítani a lelküket, hasonlóvá tenni a magunkéhoz, amely pedig
élvezi és szomjúhozza a szépséget. Az az akció, amelybe az Iparművészeti Társulat az
egyházművészeti tanfolyamok tartásával kezdett, azt az utat járja s éppen azért meg
vagyunk győződve arról, hogy biztos révbe evez. Felébreszti a papság szivében az esztétikus szépségek utáni vágyakozást s rögtön meg ís mutatja, hogy melyek azok az
eszközök, amelyeknek segítségével a vágyakozás legkönnyebben valósággá válhatik,
amelyekben megtalálják azt, amit keresnek s amelyek által a templom művészetét ismét
arra a magaslatra emelhetik, amely az egyház nagy tradicíóínak megfelel.
Amennyire szükséges, amennyire lehetséges az a munka ép olyan mértékben hasznos
is. Nemcsak annak a közvetlen, azonnal látható haszonnak a szempontjából, amelyet a
a templomok külsejének artisztikus átalakulása jelent. Ez mindenesetre fontos, de jelentőségében meg sem közelíti azokat a közvetett hatásokat, amelyekkel az egyházművészet
fellendülése járhat és erős meggyőződésünk szerint járni fog. A katholíkus papság esztétikai
kiképzése s ebből következő művészi értékű alkotások megszerzésére irányuló törekvése
egyrészt hatalmas erőforrást nyit meg a modern művészet előtt. Segítőkezet nyújt neki,
amelybe belekapaszkodhatik, bő készletet tár fel, amelyből táplálkozhatík s így megszabadulva gondjainak egy nagy részétől, szabadabban munkálkodhatik a maga nagyságának megteremtésén. A művészet mindig annál többet nyújt, minél többet kérnek
tőle ; mennyi új szépséget nyújthat majd, ha az egyház feléje nyújtja kezét !
És még egy elemibb, még általánosabb hatása is lesz az egyházművészet fellendülésének. Éppen a másik oldalon, a nép szempontjából. A vallás és a templom szuggesztív
ereje magával fogja hozni, hogy az artisztikus formák szeretete átmegy a nép lelkébe is.
A szeme hozzászokik, a lelke hozzácsíszolódík a modern artisztikus nyelvjáráshoz, a
művészi formák beszédéhez s kívánni fogja mindig, mindenütt, mert a templomban megszerette. A templomban elhelyezett művészet akkor és ott fogja meg a nép lelkét, ahol
és amikor a legkönnyebben megfogható, amikor a legpuhább, a nemes impresszióknak
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a legkönnyebben engedő, amikor tehát a legbiztosabban lehet reá eredményes hatást
gyakorolni. Ebből a szempontból talán nincs is a művészetnek fontosabb területe, mint
az egyházművészet s annak a terén is nem a bazilikák, a dómok művészete, hanem a
kis templomoké, a falusi Istenházaké. Épen azért rendezte az Iparművészeti Társulat ezt
a tanfolyamot épen a lelkészkedő papság számára, tehát annak a papságnak, amely a
néphez a legközelebb van s így a művészetet is egészen közel viheti hozzá. Az előadások,
amelyek ezen a tanfolyamon elhangzottak, nemcsak a közvetlen résztvevőknek szóltak,
hanem rajtuk keresztül el fognak jutni ezer meg ezer ember lelkébe s a visszhang, amely
amely majd azokból fakad, bizonyára hatalmas erővel fogja fokozni a művészet egyetemes
harmóniáját. Ennek a harmóniának az érdekében természetes, hogy a munkának nem
szabad itt megállapodnia, nem szabad szünetelnie, hanem mielőbb és minél gyakrabban
meg kell hogy érje a folytatását.
Az esztergommegyeí lelkészkedő papság számára tartott tanfolyam, amelyen negyven pap vett részt,
július hó 3-án vette kezdetét a Szent Imre-Collegíumban tartott megnyitó üléssel. Ez alkalommal az előzetes
Veni Sancte után A n d o r György prelátus-kanonok üdvözölte a jelenvoltakat. Másnap vették kezdetüket
az előadások, amelyek július hó hetedikéig tartattak a következő sorrendben és tartalommal :
Július hó negyedikén elsőnek F o e r k Ernő építész-tanár lépett az előadói emelvényre. Bemutatja, hogy
a keresztény templomépület fejlődése liturgiái és praktikus követelmények szükségképen! eredménye. Kifejti,
hogy az ó-keresztény templom sajátságos kifejlődése abban a tényben kulminál, hogy a keresztény templom
művészi képe elüssön a pogány templomtól. Beszél a bazilíkálís és középponti elrendezésről, a román templomokról, a góthíkus- s csarnoktemplomokról, renaissance- és barokktemplom építészetéről. Végül felveti a
praktikus kérdést, hogy milyen templomokat építsünk. Megállapítja, hogy ezt a kérdést nem lehet a priori
eldönteni, legjobban befolyásolják a helyi viszonyok, amelyekből kiindulva oldhatja meg az építőművész
feladatát a legkönnyebben. Kitér röviden a stílszerűség kérdésére, elítéli a régi stílnek szolgai utánzását. A régi
lormákhoz való görcsös ragaszkodás szellemtelenség és a művészet fejlődésének halála.
A második előadó M á t r a i Lajos iparművészeti iskolai tanár. Azzal vezette be előadását, hogy a
gyorsan kifejlődött gyáripar tönkretette az egyházi szobrászmunkákat. Beszél a szobrok anyagáról, a szobrok
felépítéséről, illetve technikájáról. Útbaigazítással szolgál a szobrok elhelyezésére nézve. Végül felsorolja a
szobrok felépítésére vonatkozó klasszikus kánonokat.
Következő nap É b e r László egyetemi magántanár volt az első előadó. A műemlékek gondozásáról
és restaurálásáról beszélt. Különbséget tesz azok között a műemlékek között, amelyeknek használati értékök
van és azok között, amelyeknek ilyen gyakorlati céljok, rendeltetésük nincsen. Felemlíti, hogy a XIX.
század első felében divatozó romantikus felfogás eredményezte a régi műemlékek gondozását és az irántuk
való szeretetet. Beszél a purlsztikus irányzatról, mely mindazt, ami a templom építési korával egybe
nem esett, eltávolított, igyekezvén azokat „stílszerű" dolgokkal pótolni. Elítéli ezt a téves irányzatot és azt
tartja, hogy igyekezzünk csak megtartani azt a harmonikus szép képet, amit a templomnak idők lassú folyamán kialakult belseje berendezésével és díszítésével elénk tár. A mi elvünk : konzerválni, azaz megőrizni a
műemlékeket eredeti teljes épségükben. A restaurálás mindig erőszakos beavatkozás és veszedelmes operáció.
Azzal fejezi be előadását, hogy védjük, ápoljuk régi szép templomainkat, mert ezek nemzeti vagyonúnknak
értékes részei.
A második előadást délelőtt P. V e l í c s László S. J. kalksburgl múzeumőr tartotta az egyházi fémművészetről, nevezetesen a zománcról. A bevezető szóban kiemelte, hogy ez a téma napjainkban egyike a
legaktuálísabbaknak. Azután áttért a hazai főbb ötvösművek megbeszélésére s azokat sikerült képekben elő is
mutatta. Hangsúlyozta, hogy épen napjainkban a műkedvelők valóságos emaílmániában szenvednek s a
Zománcötvösmunkákat gyűjtik a leghevesebb szenvedéllyel.
A zománc történetét három főcsoportra osztotta. Az első csoportból, a rekeszes cloisonné zománcok
sorából különösen kiemelte a hazánkban készült sodronyos zománcokat, melyek hazai ötvöseinknek a nyugati
megyékben, a Szepességben, főleg pedig Erdélyben annyi dicsőséget szereztek. Hogy mekkora művészeti
magaslatot értek el velők, azt az esztergomi főszékesegyházi kincstár Súky-kelyhén vagy a pozsonyi Pethe
László-fcelyhen bámulhatjuk meg leginkább.
A zománc második csoportjából, az árkolt zománcokból ís maradtak szép példányaink, sőt a legszebbeket az 1884-ikí ötvösműkíállítás díszművében igen sikerült képekben be is mutatja. Legnagyobb számban
maradtak fenn a harmadik csoportnak, a festett zománcnak műremekei, melyek közül a nyitrai Forgách-féle
arany kehely vagy az ismeretes Pálffy-aranybíllíkom egész kincsgyűjteménnyel felérnek.
Előadó a zománcnak három főtechníkáját, úgymint azoknak különféle válfajait saját gyűjteményének
gyönyörű darabjain mutatta be ; előadása nem maradt a puszta teória terén, hanem messze benyúlt a gyakorlati életbe. Előadásának lényege megegyezik a zománcról szóló és a „Magyar Iparművészet" megelőző,
1911. 6-ík füzetében megjelent cikkével.
A harmadik nap első előadását L y k a Károly tartotta „Stílegység és stíltisztaság" címen. Kifejti, hogy
a XIX. század első felében hibásan felfogott restaurálási mánia vetette fel a stílszerűség, illetve stílegység
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jelszavát. Példákkal igazolja állításait, mely példák bizonyítják, hogy ha a XIX. századnak gondolkodása, Az egyházmely csak bizonyos stílusokat approbált, érvényre jutott volna már évszázadokkal előbb, akkor nem gyönyörművészeti
ködhetnénk most a reneszánsz és barokk-korszak remekeiben. Sajnos, nálunk is a restaurálással sok templom
tanáldozata lett a stílszerüségnek. Azzal zárja rendkívül érdekfeszítő előadását, hogy a művész ne színészkedjék,
folyamoK
álpáthosszal ne dolgozzék és amikor a saját nyelvén kell hogy beszéljen, akkor ne deklamáljon görög hexameterekben csak azért, mert ez a forma klasszikus.
Utána F i e b e r Henrik tartotta meg az egyházművészet újabb irányairól szóló előadását. Sorra vette
a művészet egyes ágait és jellemezve azoknak modern fajtáját, kimutatta azt, ami bennük becsülendő és
értékes. Elsősorban a modern építőművészetről beszél, melynek jellegzetes tulajdonságai : a legnagyobb egyszerűség, az anyag természetének szemmel tartása és a díszítő elemeknek a szerkezetből való előhívása.
A festészetről, szobrászatról és a modern iparművészetről beszél ezután s megemlíti, hogy semmi nem áll
útjába annak, miszerint az egyházművészet modern köntösbe öltözzék, mert a Tridentínum védi a művészi
szabadságot és a művészekkel szemben nem is állít fel más követelményeket, minthogy alkotásaik az Istenháza
méltóságához illők legyenek. Tartalmas előadását Szent Pál szavaival fejezte be : „omnia probate et quod bonum
est, tenete".
Az utolsó nap első előadója M i h a I í k Gyula iparművészeti iskolai tanár volt, aki „a miseruha alakja
és reformjáról" értekezett, ílluszfrációkkal kisérve előadását. Előadja, hogy a miseruha ősi alakját a rómaiak
viselte penula nobilisban találjuk meg. Formája kétféle módon változott meg az idők folyamán t eleinte megtartotta hosszú köpenyalakját, csupán a szélessége kisebbedett, úgy, hogy ősi félköralakból lassan negyedkörré
lett. Ezt a kényelmetlen és nehéz formát, melynél a feltűrt szövet a karokra nehezedett, felváltotta a kétoldalt
kivágott forma, mely a karokat szabadon hagyja s a vállhoz is jobban simult. A két oldalt alkalmazott
kivágásnak túlzása vezetett aztán — a XV. sz.-tól — a hegedüformájú kazulához, mely már teljesen kivetkőzteti a míseruhát a ruha jellegéből.
A miseruha felületének négy tagozási formája a következő: Legrégibb a párhuzamosan lefutó két sáv,
mellyel már a penula nobilison találkozunk ; azután a középütt végigfutó egy sáv, mely szerkezeti dísz,
amennyiben a szövetrészek összevarrásának födésére szolgál ; az érseki pallíumnak díszítésként való alkalmazását mutatja az ú. n. gótikus keresztforma, míg a derékszögű szárakkal bíró kereszt a függélyes sáv és a
mellen alkalmazott nyílásnak biztosítására szolgáló vízszintes sávnak kombinációja.
A bemutatott míseruhaforma, melyet az előadó mint a liturgikus követelményeknek és a művészi
igényeknek megfelelőt ajánlott, az ősi formának a változata. Könnyű szövetből kell készülnie, a vállon jól
fekszik ; s a mellett, hogy az alakot jól födi, a karoknak szabad mozgását nem akadályozza úgy, hogy
alakja és díszítése a miseruhánál megkívántató komolysággal és méltósággal ruházza fel viselőjét.
Végül dr. S z t r a k o n í c z k y Károly tartott előadást az üvegfestészetről. Előadásának elején történeti
visszapillantást nyújtott az üvegfestészet nagy virágzási korszakaira, majd kifejtette, hogy a modern vítripiktura
a virágzási korszakok közül a XIII. századdal rokonszenvez leginkább s illetve úgy tecknikájában, mint
esztetikaí felfogásában ahhoz tér vissza. Ez nagyon üdvös jelenség, mert a XIX. század naturalisztikus hajlandósága már csaknem teljesen tönkretette ezt a nemes művészeti ágat s csakis a stilizált, dekoratív jellegű
ablakfestészethez való visszatérés biztosíthatja a jövendő fejlődést. Kiemeli az utóbbi iránynak összes előnyeit
és pontokba foglalja azokat a tudnivalókat, amelyekre a lelkészkedő papságnak az ablakok megrendelésénél
szükségük van.
Az előadásokat a hallgatóság mindvégig nagy figyelemmel és érdeklődéssel kísérte s gyakran adta jelét
tetszésének. Az előadások gyakorlati szemlélődéssel egészültek kí, amennyiben a tanfolyamon résztvevők
délutánonkint látogatásokat tettek» az epreskerti művésztelepen, az iparművészeti iskolában és múzeumban,
a Szépművészeti Múzeumban és különböző műtermekben.
DR- SZTRAKONÍCZKY KÁROLY.

II.
Az apácák számára rendezett első egyházművészeti tanfolyamot július ÍO-étől Í4-Íg
tartották meg az irgalmas nővérek ménes-úti anyaházában. A tanfolyamon Lyka Károly
és Míhalík Gyula megismételték azokat az előadásokat, amelyeket a papság számára
rendezett tanfolyamon tartottak s amelyeket már fentebb ismertettünk. Az újonnan
tartott előadásoknak kivonatát a következőkben közöljük:
Dr. F i e b e r Henrik két délelőttön foglalkozott az egyházművészeti ízléstelenségekkel. A templom belsejében előforduló díszítési tárgyak s egyházi szereknek formai és színbeli ízléstelenségei voltak azok, melyekről
sok megszívlelésre méltó dolgot mondott. Különös súlyt helyezett az oltárnak ízléses és az egyházi követelményeknek megfelelő alakítására és méltó értékükre szállította le azokat a művészietlen díszítéseket, melyekkel az
oltárt és templomot ünnepi alkalmakkor — nagy buzgósággal és kevés ízléssel — szokás mai napság díszíteni.
A csinált papirosvírágok, a csipkét utánzó papiros, a ruhába bujtatott szobrok, az élővirágoknak ízléstelen keretben való elhelyezése, csillárok és világító-testek helytelen alkalmazása és számos olyan apróság, mely ma
még csak a fínomúlt ízléssel rendelkező embernek szemét sérti, képezte tárgyát a mindvégig érdekes előadásnak,
melyet a hallgatók feszült figyelemmel kísértek s amely az egyházművészetnek — mondhatni — alaptörvényeit
egyszerre megvilágította a hallgatóság előtt.

Magyar Iparművészet.
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Július ÍJ-én K ö r ö s f ől-K r 1 e s c h Aladár tartott előadást a szövésről. Az előadás gondolatmenete a
következő volt s Az ősember szövése. Kákát vagy faháncsot font egybe, font keresztbe. A szövésnek ez a
változatlan elve mindmáig. Felvetjük egy irányban, egymással párhuzamosan a láncfonalat s ezt aztán
átöltjük az öltő fonállal vagy vetülékkel. A szövés legfőbb anyaga a különféle gyapjú. Azonkívül a
selyem. Bár természetesen a növényi rost ís alkalmatos hozzá, mint pl. a len, kenderfonal. Az emberben
szunnyadó művészi ösztön már korán ábrával vagy vonallal törte meg a szövés sima felületét. Rájöttek,
hogy növények, virágok, gyökerek, fák héja gyönyörű festékanyagot tartalmaznak, mellyel a fonalat színezni
lehet. S megvolt a művészi szövés. A legrégibb kultúrák szövései elvesztek ; a görögökét sem ismerjük.
A legutolsó két nagy fénykora a szövésnek a mohamedán-szövészet s a németalföldi, középkori gobelinek.
A keleti szövés technikája három fonalból kombinálódik : a láncfonal, a vetülék s a kettő közé van
beöltve a szinező fonal. Smírna, perzsa szövés ; szumák. A gobelinek mindenféle válfaja, melyekhez
hozzá tartozik a tilmí vagy torontáli szövés ís, csak két fonalból áll s a láncból s vetülékből vagy öltőfonalból,
mely egyúttal színez ís. Végül utalás történt a művészi szövés fellendítését célzó modern törekvésekre és a
gödöllői szövőískolából behozott néhány példa alapján kérdés és feleletek alakjában a szövés stílusának néhány
sarkalatos elvét demonstráltuk. Úgymint a síkszerűséget, a rajz bizonyos mértani voltát, melyet a szövésnek két, egymást keresztező iránya tételez fel. A színezésben pedig az ellentétek s az egymás mellé
rendelés elvét.
Július 12-én egész délelőtt P. V e 1 i c s László S. I. kalksburgí múzeumőr az egyházi hímzőművészet
történetét mutatta be saját hímzésgyűjteményének nagybecsű példányaival.
Egyházi hímzőművészetünk ókorából a rómalak applikációját, a bízanciak rakott aranyhímzését és az
arabsok úgynevezett hármas-varrását emelte ki. E kornak hímzőművészetébe mélyedve, a legnagyobb lelkesedéssel szólt magyar hazánk egyik legnagyobb műalkotásáról, a koronázási palástról, amely a még teljesen ép
felírat tanúsága szerint 1031-ben, előadó meggyőződése szerint B. Gizella királynénk veszprémi udvarában, az
1025-ben odatelepített bizánci apácaművésznők hímzőiskolájából került ki.
A hímzés második korszakából, az 1000—1500-ig terjedő időszakból szintén három főtechníkát beszélt
meg, a száröltéses hímzéseket, a gobelin-féle hímzőfajokat s végre a hímzés történetében legbecsesebb árnyalt
aranyhímzést, más néven lazúr- vagy burgundi technikát. E korszak tán utólérhetetlen magaslatát, minden
időkre bámulatos remekművét képezi a bécsi udvari művészeti múzeumban a XVIII. földszinti teremben látható burgundi ornátus, amely egy kazulából, két dalmatíkából és három pluviáléból áll. Ily műalkotásoknak
értelmes szemlélése és megmagyarázása többet nyújt sok mindenféle folíánsok sokszavú kanyargós leírásainál.
A harmadik korszakban, amely a reneszánsz óta napjainkig terjed, főleg gyakorlati szempontból kiváló
figyelmet érdemelnek először a néphímzés teréről a művészeti gyakorlatba ís átvett technikák, nevezetesen a
keresztöltés, a lánchímzés, a csomózott-hímzés, a gyöngyhímzés, a copftechníka stb.
Sőt maga az aranyhímzés is új módozatokat mutat be ; ezek közül bizonyára legnagyobb keletnek örvendett a domborított aranyhímzés. E technikával csillogó hatást értek el, de a bizánci és burgundi hímzések
nyugodt majesztását fel nem érték.
Művészeti szempontból e korszak legfényesebb eredményét képezte kétségkívül az úgynevezett tűfestés,
amely a legfinomabb selyemhajszállal a festészet szín- és fényárnyalataít utánozta. E téren napjainkban a
japánokat illeti meg a pálma, kik, mint nem rég láttuk, Budapesten is elragadóan szép tűfestéseikkel bűvölték
el az Iparművészeti Múzeum látogató közönségét. Zárszóul előadó napjaink géphimzéseíről is megemlékezett.
Bár a kultúra szempontjából minden népnél a műbecscsel bíró alkotások kívánatosak első sorban, de való
igaz, a társadalomnak sok rétege a mai nehéz életviszonyoknál fogva tényleg olcsó ipar- és kereskedelmi
cikkekre szorul. A gépek jogosultságát tehát a szóban levő téren elismerjük, de minden áron oda törekszünk,
hogy a gép készítményeiben is művészi gondolat és választékos ízlés érvényesülhessen.
N é m e t h y G y u l a dr. teológiai tanár előadása a m i s e r u h a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é v e l foglalkozott. A miseruha eredetét illetőleg mindinkább tért foglal a liturgikus irók között az a nézet, hogy a mai
miseruha a régi római p e n u l á n a k nevezett felsőruhából származik, melynek alakjáról a római Traján-oszlop
domborművei elég világos képet adnak. A miseruha fejlődését három nagy korszakba foglalhatjuk össze. Az
első korszak a román stílusú úgynevezett harangalakú miseruha korszaka. A X. századtól körülbelül a XIII.
század végéig terjed e korszak. Németországban sok szép XI. századbeli kazula maradt fenn, nálunk, Magyarországon három : a Gizella királyné kazulája, a koronázási palást, a pannonhalmi és zágrábi kazulák. Ezek
mind villakeresztes miseruhák. A villakereszt fenntartotta magát a csúcsíves kazula korszakának első felében,
a XIV. század végéig, mikor a derékszöges keresztdíszítés jutott uralomra. A csúcsíves kazula (XIV—XV.
század) jelentékenyen kisebb, mint a harangalakú, de még mindig elég bő és tisztes alakú. A hlmzőművészet
a csúcsíves kazula keresztjein aratta legnagyobb diadalait. Valóságos tűfestés volt ez. A reneszánsz-kazula
(XVI. századtól kezdve) eleinte elég tisztes öltözet volt, de már a XVI. század végén annyira kivágták, hogy
mind a szentszék, mind egyes kiváló egyházfők (Borromeí Sz. Károly érsek) szükségesnek tartották a kazula
reformját. E törekvések, fájdalom, nem tartóztathatták fel sem a középkori figurális hímzés hanyatlását, sem a
kazula alakjának teljes megromlását. A XVII. és XVIII. század meghozta a hegedű alakú kazulát, mely mind
esztétikai, mind liturgikus, mind szimbolikus szempontból igen sok kifogás alá esik. A kazula reformját a XIX.
század kezdte meg, de sok teendő maradt napjainkra is.

Az előadásokat délutánonkínt 2 órától 6-íg gyakorlati tanulmányok egészítették kí.
Ezek folyamán a résztvevő 35 apácanővér hímzésminták másolásával, színpróbák gyüjté-
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sével, csipke és hímzési technikák tanulmányozásával foglalkozott. Ezen idő alatt az Az egyháziparművészeti iskola textílosztályán készült miseruhatervezeteket s azoknak 25—30 művészeti
díszítési változatát másolták le e sorok írójának vezetése mellett s Szalay Béláné f0iyamoK
szaktanító útbaigazításával gyakorlati példákon ismerték meg az arany- és selyemhímzésnek a gyakorlatban ma is alkalmazható technikáit, továbbá a varrott és a vert
csipke készítésének különféle eljárásait. Ezen gyakorlati tanulmányok során összegyűjtött
munkák az egyházi ruhák készítésével foglalkozó apácanővéreket oly mintagyűjtemény
birtokába juttatták, mely amellett, hogy a művészeti ízlésnek teljesen megfelel, egyszersmind a készítendő míseruháknak lehető olcsó előállításával ís számot vet s így a
gyakorlatban is használható.
Néhány szóban le kell szögeznünk ennek az első apácakurzusnak tanulságait. Talán
még sokkal közelebbfekvő eredményeket várhatunk tőle, mint a lelkészkedő papság
számára rendezett tanfolyamtól. Nem azért, mintha a papság nem karolná fel örömmel
és lelkesedéssel mindazt, amit a tanfolyam programmja felölel, de mert a kitűzött célok
épen az apácáknál, akik az egyházi ruhák elkészítésével foglalkoznak, sokkal szélesebb
körben és sokkal gyorsabban valósulnak meg, mint bárhol másutt.
Az, hogy az ősi miseruhának újabb szabási formáját, a gyorsan és könnyen elkészíthető míseruhadiszítéseknek művészi beccsel bíró mintasorozatát megszerezhették, az
egyházi ruhák készítését művészi irányba tereli. S azok a minták, melyeket a tanfolyam
résztvevői összegyűjtöttek, nem csak egy kolostor munkájának az anyagát képezik,
hanem alkalmas módon sokszorosítva, az ország különböző helyein fekvő kolostorok
műhelyeinek míntagyűjteményét szaporítják és frissítik fel.
Az a kapcsolat pedig, amely ezen első tanfolyam alkalmával az egyházi ruhák
készítésével is foglalkozó iparművészeti iskola és művészek között egyrészt, másrészt
pedig a művészi kivitellel foglalkozó apácanővérek között szövődött, az egyházművészet
egy jelentős ága jövő fejlődését biztosítja. A rövidre szabott idő, melyben a tanfolyam
munkája lefolyt, csak bevezetés lehet és ízelítőül szolgálhat a folytatólagosan rendezendő
tanfolyamok munkájához. A nyújtott ismeretek kibővítése s különösen a gyakorlati
munkának folytatása már csak azért is szükséges, mert így néhány esztendő alatt a
művészi terveknek olyan kincsesbányája gyűlik egybe, amely a hazai szükségleteknek
itthon való ellátását teszi lehetővé. Nem kell majd a külföldhöz fordulnunk, ha művészi
szép és drága vagy akár olcsó egyházi ruhákat akarunk készíttetni. Az apácák számára
rendezett tanfolyamokon pedig bő alkalom nyílik arra, hogy a művészi ízlés iránti fogékonyságot az egyházi művészet minden vonatkozásaiban közvetlenül terjeszthessük és
így csendes és buzgó munkásságunkkal a közízlés és a vallásos érzés nemesítéséhez
hozzájáruljunk.
MIHALIK GYULA.

