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KûtônféléK

ÜLÖNFBLÉK,
KALOTASZEG. Olvasóink még bizonyára
RÉGI
élénken emlékeznek utolsóelőtti, ötödik számunkra,
amely K ó s Károlynak „Régi Kalotaszeg" című,
külső formájában és tartalmában egyaránt művészi
írását foglalta magában. Ez alkalommal azért térünk
vissza Kós Károly munkájára, hogy jóleső megelégedéssel konstatáljuk azt az elismerést, sőt lelkesedést, amellyel nevezett számunkat a magyar sajtó
fogadta. Örvendünk ennek a lelkesedésnek nemcsak
azért, mert a szándékaink megbecsülését látjuk benne,
hanem főként azért, mert alapos reménységet kelt
bennünk arra nézve, hogy Kós Károly eszméi nem
jutnak a pusztában elhangzó kiáltás sorsára, hanem
elérkeznek azokhoz, akiknek szánva voltak. Ennek a
reménységnek indokai gyanánt álljanak itt az alábbi
ujságkivonatok s
B u d a p e s t i H i r l a p . (1911. július 22.) Régi
Kalotaszeg. Kós Károly írása. Egy csodálatos hitű,
rajongó magyar művészember, Kós Károly tollat
ragad néha és papírra veti a maga hitvallását. De
nemcsak poétalélekkel, a nyelv, az érzés, a gondolkozás sajátságos erejével és eredetiségével képzeli el
és írja meg Kós Károly a maga könyvét, hanem a
művész vonalat, képet látó szemével, egyszersmind
meg is rajzolja szövegestül, képestül, rójja a régi,
hímes betűt, a tarka díszt és az iniciálékat. Mintha
csak régi fólláns került volna kí a modern könyvsajtóból. Most ís előttünk fekszik Kós Károly egy
ilyen munkája: Régi Kalotaszeg a címe. Először a
Magyar Iparművészet legutóbbi számában jelent meg,
azóta különlenyomat is van belőle. Kós Károly építőművész. Az ő szűkebb hazája, a Kalotaszeg építéséről
s a magyar építésről általában mond el kedves, szép,
megszívlelni való dolgokat. Dolgokat, mikről maguk
az omladozó ősi udvarházak, templomok, várromok,
bástyák mondanak mesét az ő megértő lelkének.
Amikről porladó írások, középkori feljegyzések szólnak. írását elemezni, taglalni, fejtegetni nem lehet.
Olyan az, mint a muzsika ! hallanunk kell, ha akarjuk tudni, milyen is voltaképpen. Beszélni róla nem
elég." (Ezután több mint három hasábra terjedő kivonat következik Kós Károly írásából.)
A H é t . (J9ÍÍ. augusztus 6.) C a r p a c c í o :
Régi Kalotaszeg. (Kós Károly rajzos írásai a Magyar
Iparművészet 5. számában.) Csendes, öreg, téli estéken
egy fanatikus rajongó magyar kezébe vette a nádtollat
és üzenet írt azoknak, akik „új utakat járnak."
Valahol Sztána körül, hegyes, köves földön, nagy
merő egyedüllétben, estéről-estére nőttek, sokasodtak a
piros iniciálék, avas hártyára illő fekete és kék betűsorok.
Közben egy-egy kerített udvarház, fatemplom,
omladozó vár, magyar intérieur rajza is odakerült a
pergamenre, néhány biztos, erőtől feszülő, stílusos

vonalba összefogva. És egy nap készen lett a krónikás
írás, a Kós Károly könyve. Az ,,Attila királyról"
szóló ének szerzője, aki egy esztendő előtt még rezignáltán írta, hogy „napnyugodat felől nagy zivatar
támad, naptámadat felől nap többet nem támad",
most valami naiv, de imponáló magabízással, keserű
daccal rójja az üzenetet, ha senki-senki sem fogja is
olvasni közületek ezt az írást, akkor is leírom már,
mert tudom, hogy eljön az idő, amikor újra feljönnek a hegyekbe igazi, új magyarok és keresgélni fognak elmullott dolgok után . . . Ha ma nem fogják
olvasni írásomat, hát akkor azoknak írok... Furcsa,
reménykedéseket és sejtelmeket ébresztő könyv a Kós
Károlyé. Nemcsak egy művész álmairól számol be
ez az írás, de a magyar architektúra fátyolos jövendőjében is, mintha élesebben húzna meg egy vonalat,
színesebben csíllantatna meg egy foltot. Öreg magyarok
elfelejtett, porladozó, kőből és gerendából emelt várai,
csupos fedelű, boronafalas nemesi fészkei, fonatos, sározott palánkú cíntermeí, tornácos haranglábai a váratlan
újság és érdeklődés fényében állnak előttünk és sejtelmeink támadnak magyar építészetről, nemzeti architektúráról, aminek a csírája ott van a Kalota és Körös
vize mellett. És mí a huszadik századnak rabítz- és
betonfalak közt lakó fiai, soha nem érzett, jóleső örömmel olvassuk a krónikát I. Rákóczi György építéseiről, hogy : „Várad várában az sok épületek a Bethlen
Gábor fejedelemtől olasz fokokra és sűrű csatornákra
lévén építve, hogy az csatornák minduntalan csurgók
és amiatt az házakban is sok károk volnának, az olasz
fokokat mind lehányatván, mind szarufákra és sendely
alá vétette azokat." — Tipográfiai tekintetben a
könyv szenzációszámba megy. Az íparművészettel
szoros kontaktusban álló tartalmán kívül bizonyára
az is hozzájárult ahhoz, hogy Györgyi Kálmán a
Magyar Iparművészet hasábjait nyissa meg előtte."
A J ö v ő . M ó r i c z Miklós : Régi Kalotaszeg.
„A Magyar Iparművészet, ez a nagy gonddal s igazi
művészérzékkel szerkesztett folyóirat legutóbb egy
csudaszép számmal gazdagította a papiroson duzzadozó magyar kultúrát : kiadta Kós Károlynak a Régi
Kalotaszegről rajzolva írott s rajzolt munkáját. Építést
ír itt Kós Károly j magyar építést, nemesi udvarházakat, várakat, templomokat és temetőket ; köveket
ír benne és fákat, vizeket, elmúlt embereket és újratámadó életet. Főképen ezt! újratámadó életet. Keresi
a magyar építés emlékeit és meg is találja az ösvény
elejét s azt a pontot is, ahol az ösvény hírtelen elvágódik és nem azért maradt abba, mintha a sikertelenség íngoványába vezetett volna, hanem mert török
és tatárpusztítás gázolta le a szegény erdélyi magyart,
aki annyi hittel índúlt meg rajta s a nagy romlás
után gyáván fogadta az idegen építési formákat, mert
készen jöttek s talán még akkor ís rákényszerítették
volna magukat, ha akkor találkozik velük, mikor friss,
fiatalos erejének teljességében indult nagy céljai felé.
Kós Károly azzal próbálkozik, hogy eltisztogassa a
romokat arról az ösvényről és megtalálja a folytatását.
Csodálatosan nagy akarás ez, engem is melegít. Kétszázötven esztendő mélységéből sok, sok csapás omladékai alól kiásni ezt az ösvényt és az időnek ezen a
szörnyű nagy akadályán átugorva folytatni azt, ami
annyira abban maradt.

277
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

278
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

231.

231.

A NAGY

KUPOLACSARNOK

RESZLETE.

PARTIE

DE LA GALERIE DE LA GRANDE

COUPOLE.

279
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

2 32. A M E Z O G A Z D A S A G I
BELSEJE.

CSARNOK

INTÉRIEUR
DE

DE LA GALERIE
L'AGRICULTURE.

4*

280
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

W
f rV
* !i ".•»•«•>
Sí;

trnvt

- n rt i » » A H

I !!(!!n v i v r r v » » »
Î , U H

LTFRV»*»Y»'l,'LVMJ

k ri'crviïi,
í Ti't't'rn

238.
2 3 3 . A KIS K U P O L A
SAROKRÉSZLETE.

DE

LA

P A R T I E D U COIN
P E T I T E COUPOLE.

281
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

M. ;
• t J

; • MVÍ
• ;V * V;
• •.M ;

FV;.;.;.'^:

1 . 1 , , t' t< j, i / . »
i. i » f- * s i
i «
i, i \1 • f< i .

«I I '' » I,Ai ' ; hM'
àJ

M.i

'' ' I.

I. I,'« »'

•jM.i.il

•

;

;,

M.t.i.
• M . I . M . I

V;1 * • • A
•M.M M.t.
M

I

,

IVIV • • • •
iVi iV;11
i •i i V / i V

1 1 5
1 1 1

••
'a •

• I a
I * s . ! :
i . vi
' • • • f . M , M . M
» I i i
I I H
I i 1
. » . « . « . • . • . I ft | | » i É

•t uI

i i ; : : V : V

M

. 11' .ij 1 . >
1
|

I Ï T I Ï I Ï ; . M S S

rrn iïWŒË

•Vi'iV V - ' m m J
.jM.M.M.M.i i ; i ;V;V<ài

«Vi ; ; ;

»«•.•J.I.IJ.i

t u

•i

• • ••« ^

i e > <

' • • . •»• I

' lT' r •i '

i o ' W -

i•.»•'' 11 :

M.»

- f

WkïZ S

.TXTU
234.
234. A NAGY KUPOLA
SAROKRÉSZLETE.

P A R T I E D U COIN
DE LA GRANDE COUPOLE.

282
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

238.
235. FOLYOSÓ
KÖZÖTT.

A

VÍZUDVAROK

COULOIR E N T R E
LES COURS DÈS EAUX.

283
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

236.
236. VÍZUDVAR. A H Á T T É R B E N
MARÓTI R Á T H GYÖRGY
SÍREMLÉKÉNEK MINTÁJA.

LA COUR D E S E A U X . D A N S L E F O N D L E
MODÈLE DU MONUMENT F U N É R A I R E DE
M. G E O R G E R Á T H ; P R O J E T É P A R G. M A R Ó T I .

284
A torinói
világKiállítás
magyar
háza

237,

238.
237—238. B U D A P E S T
T E R V E Z T E MARÓTI

SZ.-FŐVÁROS
GÉZA.

TERME.

LA SALLE DE LA CAPITALE DE BUDAPEST.
PROJETÉ PAR GÉZA MARÓTI.

285
•pRO DOMO. Előbbi közleményünkben rámutattunk
arra a meleg rokonszenves fogadtatásra, amelyben
Kós Károly „Régi Kalotaszeg" c., ez évi V. füzetünkben közölt művét a magyar sajtónak illetékes
orgánumai részesítették. De akadt egy disszonáns hang
is, a Bálint Aladáré, aki a Nyugat július lé-diki
számában nevemre címzett cikkében alaposan ledorongolja Kosnak „szentimentális, sekély és mindenképpen jelentéktelen betüpocsékolás"-nak minősített
dolgozatát. Nem vitatom a kritika jogát s tisztán
Bálint úr dolga, hogy mit tart ő szépnek s jónak,
mit nem. De tagadom azt a jogát, hogy olyan „hátmögötti támadást" és egyéb gonosz célzatokat
magyarázzon egészen önkényesen a Kós dolgozatához
írt előszavamba, amelyek teljesen távol állanak tőlem.
Hátmögötti támadással verem agyon — Bálint szerint
— összes építészeinket és iparművészeinket. Első sorban
Lechner Ödönt, akit azért is bántunk, mert nem áll
eléggé valláserkölcsi alapon stb. E képtelen ráfogásokkal szemben nem védekezem. Egyszerűen utalok a
Kós-féle munkához írt előszavamra, amelyből minden
elfogultság nélkül látó és gondolkodó ember meggyőződhetik Bálint Aladár irányzatos támadásának alaptalanságáról.
GYÖRGYI KÁLMÁN.
K7TŰVÉSZET A GYUFASKATULYÁN. A frandák pénzügyminisztere, akinek hatáskörébe a monopólium révén beletartozik a gyufa is, elrendelte, hogy
ezentúl a gyufaskatulyák rajzát, feliratát és ékítményeit
művészek tervezzék. Kis dolognak látszik ez a reform,
pedig nem az. Nem, mert a művészet most már Franciaországban mindenhová bevonul, oda is, ahol eddig
zárt ajtókra talált. Gyufára t. i. mindenkinek szüksége
van. Nem akarunk most, pedig csábít az eszme, beletévedni a következtetések sűrű rengetegébe, csak egy
lehető és valószínű mozzanatot tűzünk gombostűre a sok
közül. Azt nevezetesen, hogy az üres gyufaskatulyával
az apró gyerekek szoktak játszani. Nos, játszik vele
millió gyerek. És a millió közül az egyik olyasmit lát
meg a skatulya rajzán, mely kinyitja szemét, mely
fölserkenti benne a tehetséget, a szépet értékelni és
akarni tudó képességet. És meglehet, hogy a gyufaskatulya nélkül ez a képesség soha sem szikrázott volna
ki a lelkéből. Elhisszük, hogy kissé fantasztikusnak,
talán hajánál fogva előráncigáltnak látszik ez a föltevésem : ámde, ha mélyebben utána gondolnak nemcsak
ennek, de sok egyébnek, be fogják látni, hogy egy-egy
élet, egy-egy sors nekilendülésében, irányvevésében aprócseprő alkalmaknak és körülményeknek is szerepük
van. A művészi képnek terjedése, ha kicsiben is, sok
lélekből vált ki nemes tulajdonokat és a sok kicsi sokra
megy. A franciák pénzügyminisztere okosan cselekedett.
Lám, még a fínánc-resszort is termelhet szépet, jót,
poétíkusat, csak szív kell hozzá.
IPARMŰVÉSZET TECHNIKAI ÉS ELŐAZ> ÁLLÍTÁSI
TITKAINAK VÉDELME. A verseny, amely a modern gazdasági s különösen a modern
ipari élet képét annyira egyenetlenné és békételenné
teszi, nem hagyta érintés nélkül az iparművészetet
sem. És az iparművészeti verseny megindulásával
természetesen ide is befurakodott a versenynek az a

Magyar Iparművészet.

fajtája, amely nem a tényleges erők összemérésével,
hanem egymás titkainak kilesése s amennyiben lehetséges, Idegen tollakkal való ékeskedés útján óhajtja
elérni a maga többé-kevésbbé önző céljait. Az iparművészet terén erre még több alkalom nyílik mint
másutt, mert míg egyrészt ezen a téren a nüanszok
és az előállítási technikák legcsekélyebb különbségei
is sokkal nagyobb jelentőségűek a műtárgy értékére
nézve, mint az általános iparban, másrészt éppen ezen
finomabb differenciáltságnál fogva a technikai és előállítási titkok, a rajzok és minták, az anyag kezelési
módjai és a műhelyek berendezése nem vonhatók
mindnyájan a szabadalom körébe s így azoknak nagy
része minden jogi védelem nélkül maradt. A konkurrens és kevésbbé lelkiismeretes cégek ennélfogva
egyrészt az alkalmazott munkások megvesztegetésével,
másrészt pedig mindenre kész megbízottaknak, mint
jámbor érdeklődőknek a műhelyekbe való becsempészésével igyekeztek egymás titkait kilesni, aminek
azután az lett a természetes következménye, hogy a
tulajdonukra féltékeny cégek a legnagyobb szigorúsággal csukták el műhelyeiket minden, de különösen
a külföldi tanulni vágyó elől s ezáltal mérhetetlen
kárt okoztak azoknak, akik iparművészeti ismereteik
kiterjesztésén fáradoztak. Ezen az áldatlan és minden
tekintetben káros állapoton segített legelsőnek a német
törvényhozás, midőn a tisztességtelen versenyről hozott
s a mult év október elsején életbeléptetett törvénynek
18. §-ában kimondotta, hogy s egy évig terjedhető
fogházzal és ötezer márka pénzbüntetéssel vagy ezen
büntetésnemek egyikével sújtatnak mindazok, akik az
üzleti összeköttetésben reájuk bizott technikai terveket
és előírásokat, így különösen s rajzokat, modelleket,
mintákat, metszeteket és recepteket jogosulatlanul a
verseny céljaira használják fel vagy azokat másokkal
közlik. Az idézett törvény szelleméből következik az
is, hogy az üzleti alkalmazott ilynemű viszonyának
felbomlása után is köteles a titoktartásra, valamint az,
hogy az említett felsorolásba az iparművészet minden
technikai és készítési titkai beletartoznak. Ez a törvényhozási intézkedés tehát végre energikus kézzel gátat
vet annak a sok visszaélésnek, amely nagyon káros
hatással volt az iparművészet fejlődésére. Ideje volna
már, hogy Magyarország is hasonló törvényhozási
intézkedéseket életbe léptetne.

OK
IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS KASSÁN. Szep* tember 2-án nyílt meg a kassai iparművészeti kiállítás, melyet az ottani kereskedelmi- és iparkamarával
karöltve az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat
rendezett. Az igen tartalmas kiállítás a Széchenyiligetben levő-nagy korcsolyázó csarnok összes helyiségeit foglalja el. Kilenc teljesen berendezett, egymással
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összefüggő lakáshelyiség adja keretét a kassai bútoripar
alkotásainak, a tágas előcsarnokban pedig a magyar
iparművészet különböző ágait képviselő műíparl tárgyak változatos sorozatát helyezték el. A szobaberendezések tervezői Györgyi Dénes, Lakatos Artúr (3),
Fehérkúti Bálint, Vas Béla, Menyhért Miklós, Vígand
Ede, Baráth, Schalamonek és Schröder. A kiállítás
elrendezésének és díszítésének terve Lakatos Artúrtól
való. A kiállítás összhatása igen kedvező és általános tetszést arat. A kiállítás ismertetésére legközelebbi
számunkban még visszatérünk.

WmÜVE'SZETI

JLOKTÄTÄS—

TrTJÍTÁSOK AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁBAN. Az O. M. Kír. Iparművészeti Iskola nagy
tanrendi és személyi bővítéssel kezdi új évét. Zichy
János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter engeKASSAI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS délyével az 1911/12-ík tanévtől kezdődőleg az eddigi
KITÜNTETETTJEI. Az Orsz. Magyar Ipar- öt éves tanfolyam egy három és egy két éves ciklusra
művészeti Társulat és a kassai kereskedelmi- és ipar- tagozódik. A 3 éves középiskolai tanfolyam végén
kamara kiküldötteiből alakított bíráló bízottság közvet- érettségível egyenértékű végbizonyítványt, a két éves
lenül a kiállítás megnyitása előtt Fischer Colbrie kassai főiskolai tanfolyam — azaz az ötödik év — végén
püspök elnöklése mellett elbirálta a kiállításra bekül- pedig szakoklevelet kapnak a növendékek. Megengedte
dött tárgyakat és döntött a kereskedelmi minister vala- továbbá a miniszter, hogy a fölvételnél a tanári kar
mint a kassai kereskedelmi és iparkamara által adott egyhangú határozata alapján olyan jelentkezőknek,
kiállítási érmek dolgában. E szerint a kereskedelemügyi akik kiváló művészi vagy műiparí képességről s a
miniszter aranyérmét a kassai Bútorkészítő Iparosok középiskola alsó négy osztályának megfelelő műveltSzövetkezetének ítélték oda, a négy ezüstérmet Büchner ségről tudnak bizonyságot adni, az előírt iskolai bizoBéla fémműves, Zlatnyiczky József (Hollóháza) a nyítvány felmutatása nélkül ís kivételesen rendes
kassai bútor- és faárugyár és Orosz Rezső festő, a növendékül legyenek fölvehetők.
bronzérmeket pedig Gányi Oszkár (Hegybánya), Rákos
Az idén az összes szakosztályokat nők Is látogatGyörgy asztalos (Nagymihály), Buliczka Ede kassai
hatják.
Mindezen bevezető intézkedések a lapunk idei
könyvkötő, Marton Imre ötvös (Losonc), Freimann
Adolf, Ménesi István és Petró Miklós kassai szoba- évfolyamának í. és 2. számában javasolt reformok
festők kapták. A kamara ezüstérmét a „Lípa" népípar megvalósításához.
Az új tanrendben két fő pedagógiai elv felé irár.-t.-nak (Turócszentmárton), Keresztes Béla kárpitosnak és Pintér János kassai könyvkötőnek adomá- nyuló törekvés eszközei vannak beleillesztve. Egyik
nyozták. A bírálóbizottság még a vallás- és köz- az egyén összes képességeinek, tehát fizikai, szellemi,
oktatásügyi miniszter által kiadandó művészeti éremre társadalmi, erkölcsi és esztétikai tehetségeinek arányos
nézve is tett javaslatot, melyet döntés végett az Orsz. kifejlesztésére vonatkozik, a másik pedig a szakszerűMagyar Iparművészeti Társulat terjeszt a miniszter elé. ség intenzívebb kiművelésére. A 3 első évben a középiskolának megfelelő műveltség kiegészítésére törekszik,
kötelező tárgyként tanítván a szakoktatáson kívül az
IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS LESZ DARM- ékítményes rajz és festés, szabadkézi perspektíva, alak•*• STADTBAN Í913 nyarán. A Mathíldenhöhe-n rajz, építési rajz, alaktan és szerkesztés, geometria,
letelepedett művészkolónia készíti elő ezt az érdekesnek egészségtan, fogalmazási gyakorlatok és kereskedelmi
ígérkező kiállítást, amelyen művészi lakásberendezések ismeretek, irodalom és művelődéstörténet, boncalaktan,
és a hesszeni iparművészet újabb alkotásai lesznek lát- stíltan, művészetek története, régi és a magyar stílus
anyagát.
hatók.
A felsőbb két éven át a szakbelí tanulmányon kívül az alakrajzolást és iparművészeti tervezést
"DODIN, a nagy francia szobrász az 1915. évre gyakorolja, továbbá társadalmi és gazdasági ismeretetervezett párisi nemzetközi iparművészeti kiállí- ket, a rajztanítóí minősítésre törekvő tanuló azonkívül
tásra vonatkozó következő érdekes megjegyzést tette : neveléstant is tanul. '
Ezidőszerint sem Franciaországban, sem pedig más
Mint új tanerők működnek az intézetnél W í 1 dországokban igazán magas fejlettségű iparművészet n e r Ödön dr. (a társadalmi és gazdasági ismeretek
nincs. Nagyon hátrányos az iparművészetre és a többi előadója), G y ö r g y i Dénes oki. építész (tanítja a
művészetekre nézve a XX. század célszerűségi elvé- belső architektúra és bútortervezés elemeit), B á r á n y
nek túltengése és a modern iparművészeknek az a Nándor (a betűvetés oktatója), O z o r a i Frigyes dr.
törekvése, hogy alkossanak, még mielőtt kellőképpen (a magyar irodalom és a neveléstan előadója). Az
jártasak volnának a művészet mesterség! részében. igazgatóság törekvése oda irányul, hogy a segédtanári
A művészetek újabb felvírágozásának kora csak akkor intézményt megszüntesse s helyette tanársegédeket hív
következhetík majd el ismét, ha a fiatal emberek átér- meg a rendes tanárok mellé. A szobrászati tanszéknél
zik a komoly munka szeretetének szükséges voltát s az idén B á n s z k y Sándor nyert tanársegédi megha benső áhítattal tanulmányozzák a természetet. Ezek bízást.
ellenére jót vár Rodin a tervezett kiállítástól, mert
Ugyancsak a szobrászati szakosztálylyal kapszámos olyan jelenséget lát, amelynek kedvező fejlő- csolatban még a tanév folyamán kerámiai műhely
désére a kiállítás jó hatású lehet.
is nyílik.
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IV. NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI NEVELÉSI,
RAJZOKTATÁSI és iparművészeti oktatási kongresszust Drezdában tartják meg J9J2. augusztus hó
J2-tó'l 18-ig. A kongresszusnak két osztálya lesz! a)
általánosan képzőiskolák, b) művészeti és iparművészeti
szakiskolák. A kongresszusnak célja a rajz- és művészeti oktatás kellő megalapozása és rávilágítani a rajzoktatásnak az általános nevelés, valamint az életben
való boldogulás szempontjából való nagy értékére.
E célok érdekében felolvasásokat, vitát és egy nagyszabású rajzkiállítást rendeznek. Kívánatos, hogy Magyarország ezen a kongresszuson mennél teljesebb képét
mutassa be rajztanításának, amellyel már eddig is
sok és számottevő síkereket ért el a külföldön.

A

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT végrehajtó és bíráló bizottsága gróf
H a d i k-B a r k ó c z y Endre elnöklésével tartott legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a V i r á g o s B u d a p e s t B i z o t t s á g akciójának támogatásaképen va
virágdíszítőpályázatokon díjak gyanánt kiosztandó
művészi plakett mintáját elkészítteti és azt a bizottság
rendelkezésére bocsátja. A végrehajtó bizottság erre a
célra ÍOOO koronát szavazott meg. A folyó évben
kiírandó iparművészeti pályázatok tekintetében a bizottság abban állapodott meg, hogy általános pályázatot
hirdet* különféle kisebb műiparl tárgyak terveire, mintáira akképen, hogy a pályázók október haváig
beküldhetik a Társulatnak idevágó tervezeteiket, amelyek közül a Társulat 2500 korona erejéig fog vásárolni. Ezt a pályázatot a Társulat állandósítani fogja
és reméli, hogy ezen az úton minden évben annyi
megfelelő művészi terv birtokába jut, hogy azok megvalósításával az idevágó szükséglet jó részét fokozatosan
ki tudja majd elégíteni. A bizottság szóvá tette, hogy
iparművészeti oktatással foglalkozó iskoláink művészi
főiskola és az ipariskola és a képző növendékei minden
év őszén a szünidei munkákból rendezett kiállításaikon
inkább a képzőművészet körébe tartozó alkotásokat
mutatnak be, mint iparművészeti érdekű terveket és
mintákat. Hogy tehát a növendékeket iparművészeti
irányú munkásságra buzdítsa, a bizottság elhatározta,
hogy 500—500 koronát fordít minden évben arra a
célra, hogy a szünidei munkák közül a megfelelő művészi értékű iparművészeti tervezetek megvásároltassanak. A Társulat választmánya már régebben elhatározta, hogy illetékes helyen előterjesztést tesz a művészietlen 5 koronás pénzdarabok helyett művészi mintájú
pénzek veretése érdekében. A bizottság ebben a kérdésben most akképen határozott, hogy a teendő előterjesztés kapcsán mindjárt be is mutatja az ötkoronás
* L . Magyar Iparművészet f. évi 6. sz. 2 5 0 . oFd.

művészileg megoldott mintáját. Ezért megkereste az Pályázatott
Iparművészeti Iskola igazgatóságát, hogy az ötkoronás
Muzeális
pénzdarab mintáját az iskola éwégl pályázatának
ügyeK
tárgyául tűzze ki. Ennek a megkeresésnek az iskola
készséggel eleget is tett.
A Z ÉREMKEDVELŐK EGYESÜLETE ezennel
felhívja hazánk összes érem- és plakettművészeit
oly érem vagy plakett mintájának bemutatására, mely
alkalmas volna arra, hogy az egyesület 1912. évi tagilletményeként a tagok között szétosztassák.
Az egyesület a beérkezett minták közül, ha arra
alkalmasat talál, a legjobbat 1000 koronáért megvásárolja a művésztől.
A minták legkésőbben 1911 december elsejéig
mutatandók be az Iparművészeti Múzeumban (Budapest, VIII., Üllői-út 33—37.) Csányi Károly múzeumi
igazgatóőr úrnál.
Figyelembe veendők még a következő feltételek!
A mintának gipszben leöntöttnek, teljesen késznek
és azonnali redukcióra alkalmas nagyságban és állapotban kell lennie.
A minta lehet egy vagy kétoldalú és a tervező
művésznek tekintettel kell lennie arra, hogy a sokszorosítás veretés által történik.
Ha az egyesület választmánya a beérkezett munkák
közül vételre alkalmasat talál, illetve az alkalmasat
fentmegjelölt 1000 koronányi vételárért megveszi, úgy
azzal megszerezte a minta kizárólagos tulajdonjogát
és a kizárólagos sokszorosítási jogot is.
Csak oly munka mutatható be, melyről eddig semmiféle lenyomat nem készült, így ki van zárva minden
oly minta, mely akár kiállítva volt, akár bármily kivitelben közre adatott.
Minden beérkező pályamunka lezárt jeligés levéllel
együtt adandó át, mely a művész nevét tartalmazza.
Az Éremkedvelők Egyesületének választmánya
szabadon ítélkezik a beérkezett munkák fölött, ítéletét
legkésőbben 1912 január hó 1-éig fogja meghozni.
Vétel esetén az illető művésszel szerződés köttetik,
melynek mintája Csányi Károly múzeumi igazgatóőr
úrnál (Budapest, Üllőí-út 33-37.) betekinthető, aki különben is minden irányban felvilágosítással szívesen szolgál.

K

INEVEZÉS AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMNÁL. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Tantossy József dr. országos magyar iparművészeti múzeumi I. osztályú segédőrt múzeumi őré, de Rivo
Csermelyi Sándor dr. országos magyar iparművészeti
múzeumi II. osztályú segédőrt I. osztályú múzeumi
segédőrré és Pay'r Hugóné dr. Elefánt Olgát II. osztályú
múzeumi segédőrré ugyanezen országos intézethez kinevezte.
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Z IPARMŰVÉSZETI MUZEUM helyiségei a
tatarozások után Ismét megnyíltak a nagyközönségnek és a múzeumot igen sokan látogatják. A földszinti
kiállítási csarnok baloldali folyosórészét az Iparművészeti Társulat állandó vására foglalja el. a jobboldali
folyosón nyert elhelyezést a kőszegi híres gyógyszertárberendezés és Maróti Géza zeneszobája, mely a pécsi
és veneziai kiállításokon szerepelt, a középső üvegcsarnokot pedig a népművészeti kiállítás tárgyai töltik
meg. A középső traktus két sarkában két igen érdekes,
régi iparművészeti emléket állítottak föl. A nagybányai
templomból származó két XVI—XVII. századbeli faragott faoltár került ide, teljesen jó és minden részletében
tisztán látható faragványokkal és művészi diszítésekkel.
A múzeum hétfő és péntek kivételével mindennap megtekinthető 9—l-ig minden belépődíj nélkül.

P

IRODALOM

AZAUREK, GUSTAV E. GLASPERLEN UND
PERLEN ARBEITEN aus alter und neuer Zelt.
Darmstadt, Alexander Koch, J9JJ. Ára 7 korona
20 fillér. A stuttgarti kír. országos iparmúzeumban
a mult év két utolsó hónapjában a régi és új üveggyöngymunkákból egy minden tekintetben tanulságos
kiállítást rendeztek. A népszerű és sűrűn látogatott
kiállítás tanulságait a szerző könyvalakba foglalta
össze, melyben az üveggyöngymunkák történetével, a
különféle technikákkal ismertet meg, esztétikai kérdések
megfejtése kapcsán. Az üveggyöngy őshazája Egyptom.
Az első évszámmal megjelölhető példányok Kr. e.
J 500-ból valók, gömbölyű alakúak és kék, illetve
kékeszöld színűek. A régibb bronzkori sírokból előkerült nyak- és karkötőkön található üveggyöngyök
szinte egyptomi eredetűek s ilyenekkel nemcsak Európa
különböző részeiben találkozunk, hanem Afrika nyugati
részében is s technikájuk után arra kell következtetni,
hogy ezen kedvelt, keresett kereskedelmi cikk kizárólagos készítői és szállítói az ókorban az egyptomiak
voltak. A klasszikus műveltségnek egész Európában
való elterjedésével az üveggyöngy iránti szeretet
csökkent, főleg mikor annak készítésével primitív
formában a gallok és a germánok kezdtek foglalkozni.
Theophilus szerzetes (XI. század végén, vagy a XII.
század elején) „Schedula diversarum artlum" című
könyvében az üveggyöngy készítéséről nem emlékezik
meg. A XIII. században a németországi hímzéseken
az igazgyöngyökön kívül üveggyöngyökkel is találkozunk. A sok példa közül csak egyet hozunk fel,
mely a kölni iparművészeti múzeumban van s egy
Vesztfáliából származó ostyatartót mutat. A faanyag
pergamennel van körülvéve s erre szines gyöngyökből
az új szövetségből vett jeleneteket varrtak rá. Ezek a
munkák „Opus Anglícanum" név alatt voltak ismeretesek. Ami a gyöngyök alakját, formáját, színét s
végre a feldolgozást illeti, az időnként s a munkák

milyensége szerint változott. Általában véve négyféle
üveggyönggyel találkozunk ! J. a nagy tömött,
gömbölyű, szögletes vagy elipszis alakú, sokszor préseléssel mintázott ; 2. a belül üres gyönggyel, melyet
nagyobb alakban különösen karácsonyfadísznek használtak ; 3. az úgynevezett velencei gyönggyel, melyet
vékony, színes üvegcsövekből készítettek s késsel vagy
géppel kisebb darabokra vágnak ; 4. a hosszúkás alakú,
éles szélű gyöngyökkel. A gyöngyöknek a feldolgozása feltüzés, hímzés egész gyöngyfüzérrel vagy egyes
gyöngyökkel, szövés és horgolás, beragasztás és fémbefoglalás által történt. Azt a szerepet, amelyet az
ókorban Egyptom az üveggyöngy készítése körül
betöltött, a középkorban és a reneszánsz idejében
Velence vette át. Velence üveggyöngyei általános
kedveltségnek örvendtek s nemcsak Európát és Ázsiát
látja el, hanem Amerika felfedezése után oda is nagy
mennyiségben szállítja az üveggyöngyöt. Legjobb
mesterei közé tartoznak Crlstoforo Briani, Domenlco
Miottí, kikhez a XVI. században Andrea Vidaore csatlakozik, mint az üres gyöngy első készítője. Az üveggyöngy különösen a női ruhán talált nagy alkalmazásra, mint azt az ezen korból származó arcképfestményeken látjuk. Több a XVI. és XVII. századból
való fejkötő, derékfüző a technikai kivitel finomságáról és színérzékről tanúskodnak. Sokáig Velence volt
az üveggyöngyök kizárólagos készítője és szállítója.
Egy 1535-ből való gyöngykészítőí céhszabályzatból
megtudjuk, hogy Nürnbergben ís meghonosodott ez
iparág, de sem itt, sem később a Fichtelhegység
vidékén, Potsdamban és Kölnben nem tudott mélyebb
gyökeret verni. A XVIII. század elején a csehországi
gyárak — különösen Gablonz — foglalják el az első
helyet ezen a téren. Itt készültek 1829-ben az első
üveggombok és a Biedermeyer-korszakban különös
kedveltségnek örvendő apró, sokszínű, gömbölyű,
himzésre alkalmas üveggyöngyök. A gyöngyhlmzés
voltaképeni virágzás! korát a XVIII. században és a
XIX. század első felében, a rokokó és Biedermeyerkorszakban éri el. Ezen kor felfogása ezen munkákban
nyer kifejezést. Gyönggyel díszítették az asztalokat
és székeket, ládákat és utazótáskákat, papucsot, dohányzacskót, könyvtáblát, nadrágtartót, övet, pipaállványt,
kályhaellenzőket és a ruhát. Már a rokokóban találkozunk naturalisztikus díszítményekkel, árnyékolt
virágokkal és gondosan kivitt ábrázolásokkal, melyek
épp ezért nem feleltek meg díszítői céljuknak. Gyöngymunkák készítésével a nők foglalkoztak, sok helyütt
házüparszerüleg űzték ezt a foglalkozást, újabban
azonban a kézimunkát a gép végzi régi minták után.
A Bíedermeyer-stílus vége felé, a XIX. század közepe
táján mind nagyobb hanyatlás észlelhető. Naturalisztikus, otromba virágcsokrok rikító szinekben, ember!
alakok plasztikus ábrázolásban, a fény és árnyék feltüntetésével már a hanyatlás idejéből valók. A gyöngymunkák terén három évtizeden keresztül uralkodó
pangás után az utolsó években újabb fellendülést
észlelünk s a stuttgarti kiállítás, hol több iparművészeti iskola és hímzőískola vett részt neves művészek
közreműködésével, máris fényesen igazolta, hogy a
gyöngymunkákra új feladat s új jövő vár.
SZ. L.
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Magyar Iparművészet.
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242. KAROSSZÉK
A KUPOLACSARNOKBAN.

F A U T E U I L DANS LA GALERIE
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