
S Z A K I R O D A L O M 
ABUDAI VÁRPALOTA MÁTYÁS KIRÁLY KO-

RÁBAN. írta Dr. Lux Kálmán. Budapest, 1920. 
(A szerző kiadésa.) A béke boldog korára emlé-
keztető pazar köntösben, a legjobb papíron és 
Hornyénszkyék kifogástalan nyomdai munkájával 
előállított és sok, részben színes képekkel díszített 
remek díszmű jelent meg Magyarországon, mely egy 
lelkes, tudós, tehetséges és hangyaszorgalmú fiatal 
építész sok évi fáradtságos munkájának a gyümölcse. 
A szerzőt, Dr. Lux Kálmánt már ifjú korában haj-
totta a végy, hogy Mátyás királyunk világra szóló 
tevékenységének fényes színhelyét — legalább papí-
roson — felépítve, visszaállítsa eredeti pompájában. 
E feladatnak szentelte évek verejtékes munkáját, 
kutatva, összehordva minden hozzáférhető adatot, 
amelyet céljának megvalósítására felhasználhatott. 
Nem érte be a különböző századokból eredő alap-
rajzoknak, a látképeknek, a faltöredékeknek, a 
palota megmaradt és múzeumokba került építészeti 
díszeinek stb.-nek tanulmányozásával, hanem nagy 
figyelemmel kutatta az analógiákat az egykori épí-
tészeti műveken és felhasználta az idevonatkozó 
krónikákat és egyéb feljegyzéseket is. Hálával em-
lékezik meg az őt vállalkozásában támogató jeles 
történettudósunkról, Csánki Dezsőről, és elismeréssel 
említi Györgyi Gézának munkásságát, ki mint a mos-
tani királyi palota építésének művezetője, sok becses 
adatot jegyzett fel és maga is csinált egy figye-
lemreméltó rekonstrukciós tervet. A 110 nagy kvart 
oldalra terjedő album szövege érdekes és vonzó 
olvasmány mindenkinek, akit a hazai történelem, az 
építőművészet múltja és a reneszánsz kor világa 
érdekel. Sok, eddig általában ismeretlen adatot 
meríthet a vonzó leírásokból, amelyekkel a szerző 
képeit kíséri. A gyönyörű album mindössze csak 
száz számozott és a szerző aláírásával ellátott pél-
dányban jelent meg. A szerző boldogult hitvese 
„áldott emlékének" ajánlotta fel művét, mellyel neki 
valóban gránitnál maradandóbb és nemes ércnél 
értékesebb monumentumot emelt. — A M. Mérnök-
és Építészegylet azzal fejezte ki elismerését Lux 
Kálmán dr.-nak művéért, hogy őt az egyesület nagy 
arany érmével tűntette ki. A díszmű egy-egy pél-
dányénak ára 2700 korona. 

BENCZÚR GYULA-ALBUM. A Benczúr emlék-
bizottság az elhunyt mester javaalkotásainak 25 

réznyomású (heliogravure) reprodukcióit magában-
foglaló díszes, nagyméretű (50X65 cm.) albumra 
hirdet előfizetést. A képeken kívül az album tar-
talmazni fogja Riedl Frigyesnek Benczúr művésze-
téről írt esztétikai tanulmányát. A díszmű kétféle 
kiadásban kerül forgalomba és pedig az 1—65. 
számozású példányok (merített holland papíron) 
éra 8250'—, a 66—300. számozású (chinai papíron 
nyomott) példányok ára 6600"— korona. Ezek az 
előfizetési árak csak június hó 30-ig érvényesek, e 
napon túl a jóval drágább bolti árak irányadók. 
Melegen ajánljuk műbarátainknak ennek a nagyon 
értékes díszműnek megszerzését. A kiadvány jöve-
delmét Benczúr kívánságának megfelelően a Magyar 
Képzőművészek Nyugdíjalapja javára fordítják. 

AZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
felkérte az 0 . M Iparművészeti Társulatot, hogy 

figyelmeztesse tagjait a múzeum kiadásában meg-
jelent népszerű füzetekre, melyek újabban a Társulat 
útján is szerezhetők be a következő árakon : 
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Lyka Károly: A képzőművészet és ipar- Ára : 
művészet határai 15"— K 

Pékár Gyula : Bizánc és kultúrája . . . 30'— „ 
Gróh István : A sajómenti népies építés 

díszítő formáiról, Keszler József: Ipar-
művészeti képtelenségek 

Dr. Eisler Mihály József: Aubrey Beardsley 
művészete és egyénisége 

Gerő Ödön : Kompozíció és ritmus . . . 
Csányi Károly: A családi ház 
Gr. Vay A. P. : Angol ipar és iparművészet 
Sárosi Bella : A csipke múltja és jelene . 
Rerrich Béla: A reneszánsz és a modern-

kert művészete 
Margitay Ernő : ízléstelenségek országa . 
Radisics Jenő : Hamisított régiségek . . 

„ A porcellán története . • 
Nádai Pá l : Az angol szociális művé-

szetről 
Fábián Gyula : A népi szövés művészete 
Mihalik Gyula : Iparművészet és Diletan-

tizmus 15"— „ 
Dr. Roth Viktor: Az erdélyi kelyhek stil-

beli fejlődése . • . 15'— 
Radisics Jenő: Országos Ráth György-

"nvűzeum kalauza 20'— „ 
Radisics Jenő: Guide du Musée Georg 

Ráth 50'— „ 
Galvano-másolatok lajstroma 50'— „ 
Az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum 

és Iskola Könyvtárának Címjegyzéke . 180'— „ 
Az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum 

és Gyűjteménye 1896—1915 60— „ 

AMÜBARÁT címmel havonkint kétszer megjelenő 
folyóiratot ad ki a nemrégiben megalakult Helikon 

műkereskedelmi és könyvterjesztő részvénytársaság 
(IV., Aranykéz-utca 2.) Felelős szerkesztője Elek 
Ártur, a jeles esztétikus, akinek újságírói tapasz-
taltsága és széleskörű művészeti ismeretei biztosítják 
a lap elevenségét és szakbeli jóságát. Az első szómba 
Petrovics Elek, Csányi Károly és Hoffmann Edith dr. 
írtak cikkeket és a tartalmas rovatokból szépen 
felszaporodott gyűjtőink alapos tájékozást meríthet-
nek az őket érdeklő újabb eseményekről. A Műbarát 
előfizetési óra egy évre 240 korona. 
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IPARMŰ VÉSZETÜNK AZ INTEGRITÁS ESZMÉ-
1 JÉNEK SZOLGÁLATÁBAN. Olvasóink külön figyel-
mébe ajánljuk az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulatnak következő fölhívását, melyet sok pél-
dányban küldött szét és kérjük őket, hogy a benne 
foglalt kérelmet támogassák és hogy kövessenek el 
mindent a szép és hazafias gondolat megvalósítása 
érdekében. A fölhívás így hangzik: „Hazánk területi 
épségének védelme, a megszállott országrészek 
visszaszerzése egész politikai, gazdasági és társa-
dalmi életünknek vezető gondolata, amelyhez 
Magyarország külső és belső viszonyainak konszoli-
dálását biztosító összes törekvéseink kapcsolódnak. 
Ennek a nagy eszmének szolgálatóba kell ma 
szegődnie minden magyarnak, egyes embereknek, 
társadalmi és gazdasági szervezeteknek, egyesülé-
seknek, társaságoknak és föl kell használniok min-
den eszközt a területvédő eszme terjesztésére, meg-
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erősítésére. Szükséges, hogy miden eszközzel állan-
dóan ápoljuk a lelkekben az emlékezést arra, amit 
a sors fordulásával elvesztettünk és amit a hadi 
erőszak elrabolt tőlünk, ha nem akarjuk, hogy a 
megszállott területek és az ott levő magyar kultur-
értékek végleg és örökre olyan népeké legyenek, 
amelyek nem maguk atkották őket, Azt akarjuk, 
hogy területi épségünk visszaállításénak gondolata 
e haza minden polgárában vérré váljék, ez a cél 
lebegjen előttük szándékaiknál, elhatározásaiknál, 
cselekvéseiknél. A területvédelmi propagandának 
nagy hasznára válnék, ha olyan helyiségekben, 
ahol sok ember fordul meg, művészi alkotásokat 
helyeznének el, melyek a megszállott magyar terü-
letekre hívják fel a látogatók figyelmét és emlé-
keztetnek arra, hogy Magyarországnak az elszakított 
országrészekkel szemben súlyos kötelességei vannak. 
De nem érnénk célt, ha csak közismert plakátokat 
ragasztanánk ki ezekben a helyiségekben. Sokkal 
hatásosabb volna, ha ez a figyelmeztetés művészi 
értékével és eredetiségével vonná magára a közön-
ség figyelmét. Minden szállóban, kávéházban, ven-
déglőben, kaszinó- és klubhelyiségben, árúházban, 
gyárban, bankban és irodában, színházban, moziban, 
mulatóban stb. stb. kellene lenni legalább egy 
olyan képnek, szobornak, üvegfestménvnek, falfest-
ménynek, ajtó fölötti dísznek, iparművészeti tárgy-
nak (írókészlet, kandallóóra, szekrényke, dohányzó-
készlet) stb., amely művészi értéke mellett mintegy 
kihívná az emberekben azt az érzést, hogy nem 
szabad cserben hagyni az elvesztett területeket és 
kulturértékeket. A területvédelem propagálásának 
ezt a módját társulatunk figyelmébe ajánlja mind-
azoknak, akiket illet. Kérjük, támogassák ezt az 
akciót, mert kettős célt szolgólnak vele: először a 
hazától elszakított területek hozzánktartozásának 
gondolatét ápolnák, másodszor sok, anyagi nehéz-
ségekkel, a megélhetés gondjaival küzdő tehetséges 
magyar művészt juttatnának munkához. Minden-
kinek, aki ebben az ügyben társulatunkhoz fordul, 
készséggel kezére járunk, hogy megkaphassa azt, 
amit kíván. Közvetítjük a megbízásokat, gondosko-
dunk arról, hogy a megrendelők minden tekintetben 
kifogástalan, művészi színvonalon álló munkát mél-
tányos áron kapjanak. Eleve meg vagyunk arról 
győződve, hogy a magyar társadalom hazafias áldo-
zatkészsége ezúttal is megtalálja a módját annak, 
hogy ez az eszme mielőbb valóra vóltassék. Hiszen 
áldozatáért megkapja az ellentéteket a megrendelő 
maradandó becsű művészi tárgyban. Mert kétség-
telen, hogy a legjobb magyar művészek és művészi 
iparosaink teljes tudásukkal, lelkes buzgóságukkal 
szállnak sorompóba a nagy és nemes cél érdekében. 
Bizalommal kérjük igen tisztelt Címet, tegye mennél 
előbb megfontolás tárgyává az itt fölvetett eszmét, 
vegye ki részét annak megvalósítésóban és legyen 
szíves erre vonatkozó elhatározását velünk mielőbb 
közölni. Hazafias üdvözletlel az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulat nevében: Alpár Ignác s. k., 
elnök. Györgyi Kálmán s. k., igazgató. 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
ÉRMÉNEK SZABÁLYZATA. Az 0 . M. Ipar-

művészeti Társulat választmánya az 1920. évi október 
hó 12-én tartott ülésén az igazgatóság javaslatára 
elhatározta egy társulati érem alapítását és egyben 
elfogadta az éremszabályzatot, melynek teljes szö-
vegét itt közöljük : 

1. Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 
érmet alapít azzal a célzattal, hogy elismerésének 

látható jelével megtisztelhesse a magyar iparművé-
szet kiválóan érdemes munkásait és mindazokat, 
kik a hazai iparművészet fejlesztése és terjesztése 
körül kiválóan eredményes tevékenységet fejtettek ki. 

Eszerint kaphatják az érmet: 
a) iparművészeti tervezők, 
b) művészi iparosok, 
c) műbarátok, írók és kereskedők. 
2. Magyar honos állampolgár csak akkor kap-

hatja az érmet, ha tagja a Társulatnak. A magyar 
iparművészet érdekében munkálkodó külföldinek 
ellenben akkor is adományozható az érem, ha nem 
tagja a Társulatnak. 

3. A Társulat érme vasból készül és jövőben is 
csak vasból szabad készülnie, emlékeztetőül a 
súlyos időkre, melyeket a háború és a forradalmak 
alatt és az érem alapítása évében a haza és a 
magyar iparművészet átszenvedett. 

4. Az érmet az igazgatóság előterjesztésére és a 
választmány hozzájárulásával a Társulat nevében 
az elnökség adományozza. 

5. Javaslatot tehet az igazgatóságnak a Társulat 
bármely alapszabályszerűen megalakult bizottsága 
vagy szakosztálya. A javaslatot meg kell okolni. 

6. Évenkint legfölebb öt társulati érem adomá-
nyozható, 

7. Az érmet nemcsak egyes személyek, hanem 
intézmények, egyesületek, társas cégek vagy alkalmi 
társulásban szövetkezett 2 vagy több személy is 
kaphatják. Utóbbi esetben a javaslattevőnek vilá-
gosan meg kell határoznia, hogy a társultaknak 
együttesen kívánja-e az érmet adományoztatni, vagy 
pedig a társulásban szereplők közül csak egy, vagy 
több személynek. 

8. Az érmet ugyanaz az élő vagy jogi személy 
csak egyszer kaphatja. 

9. Az éremmel kitüntetett oklevelet is kap a Tár-
sulattól, melyet az elnökség valamennyi tagja ír alá. 

10. Az érmet és az oklevelet az adományozás 
után megtartandó legközelebbi rendes közgyűlésen 
a közgyűlés elnöke adja ót a kitüntetettnek, mely 
alkalommal az adományozás megokolása is föl-
olvastatik. 

K R 0 N I K A 
EGY LELKES MAGYARBARÁT. Megemlékeztünk 

utolsó füzetünkben Culin Stewartról, a brooklyni 
néprajzi múzeum igazgatójóról, aki európai kőr-
útjában Magyarországot is meglátogatta és alaposan 
belenézett viszonyainkba. Az itt szerzett benyomá-
sok alatt Culin direktor lelkes magyarbaráttá vált, 
aki távozáskor megígérte, hogy hazajövet Ameriká-
ban erélyes propagandát indít meg Magyarország 
érdekében. És Mr. Culin be is váltja igéretét, mert 
máris Cleveland múzeumában, sok száz főnyi hall-
gatóság jelenlétében előadást tartott, amelyről a 
clevelandi Szabadság c. magyar napilap a követ-
kező sorokkal számol be : 

Amerikai tudós véleménye Magyarország kul-
turális fölényéről. Magyarországnak, mint nemzetnek 
és mint államnak helyreállítása és biztosítása egyik 
legfontosabb kötelessége az igazság és embersé-
gesség szellemével telített világnak. Éppen most 
jöttem vissza magyarországi látogatásomból. Vélet-
lenül kerültem oda, minden ajánlás nélkül és anélkül, 
hogy szándékomban lett volna hosszabb látogatást 
tenni. Eredetileg két napot szántam az ottartózko-
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dásra és a két napból végül hónapok lettek. És 
fájó szívvel hagytam el ezt az országot. Mint idegen 
érkeztem oda és a barátok özönétől búcsúztam el, 
megtelve a tiszteletnek és bámulatnak legnagyobb 
mértékével a magyar nép lovagias érzése, kulturája 
és intelligenciája iránt. Immár rájöttem arra, hogy 
nincsen a civilizált világnak olyan országa, amelyről 
Amerika valóságban oly keveset tudna és amelyről 
oly tökéletesen téves értesülései lennének. A nép 
művészi érzékének igazolására szerzett gyűjtemé-
nyeim részben arra vannak hivatva, hogy megvál-
toztassák ezeket a téves értesüléseket, de még jobban 
megteszi majd ezt azoknak a nagyszerű nyomda-
ipari művészettel készített és illusztrált modern 
magyar könyveknek az a sorozata, amelyből a 
nyilvános könyvtárakban még eddig nem voltak 
példányaink. A textilminták és ruhaneműek, amelye-
ket a Brooklyn Museum részére gyűjtöttem, ott 
kerülnek kiállításra és felhasználásra, míg a köny-
vek, amelyeket országszerte kiállítani szándékozom, 
tanúságai lesznek annak a veszélyeztetett kultúrá-
nak, amely kultura keleti Európát századok óta 
világította meg. Szerte utaztam Magyarországon, 
meglátogatva városokat, falvakat, miközben a nép 
minden osztályával bizalmas viszonyba kerültem. 
Mindenütt, dacára a zavaros helyzetnek és nagy 
nyomorúságnak, megkülönböztetett udvariassággal 
és tisztelettel fogadtak. Legfőképen azonban a leg-
nagyobb bámulat hangján kell megemlékeznem a 
magyar tudósokról, akik a legnyomorúságosabb 
helyzetben is helyeiken maradtak és folytatják a 
munkát a kultura és az emberiség érdekében. A 
budapesti iparművészeti múzeum, az iparművészeti 
társulat és az iparművészeti iskola a világ leg-
nagyszerűbb és legjobban vezetett hasonnemű 
intézményeinek sorába tartoznak. Most ezek is 
segítségre szorulnak és ezek felsegítése csaknem 
annyira fontos és szükséges, mint élelemmel ellátása 
az éhezőknek. Ottartózkodésom egész ideje alatt 
egyetlen panaszszót sem hallottam és senkisem kért 
tőlem semminemű segítséget. Jelen ténykedésem 
senki felszólításának sem a következménye, hanem 
az csupán a saját megfigyeléseimen alapul. Igen 
sok nyersanyag, gyapjú, réz, teljesen hiányzik. A 
kereskedelmet és ipart helyre kell állítani. Nézetem 
szerint az ez iránybani segítés sokkalta fontosabb, 
mint az, amelyre a jelenlegi segítő-akciók irányul-
nak, mert az utóbbiaknak a hatása csak rövid ideig 
tartó lehet. A helyesen megállapított és megértett 
magyar kérdés kell, hogy utat találjon minden egyes 
intelligens amerikainak úgy elméjéhez, mint szívéhez. 

AFÉNYŰZÉSI FORGALMI ADÓ. Lapunk hasáb-
jain eddig két cikk foglalkozott a fényűzési 

adóval.* (rójuk, dr. Wildner Ödön éles tollal bon-
colgatta a törvénynek és a végrehajtási utasításnak 
különösen az iparművészetet sújtó rendelkezéseit. 
Bebizonyította, hogy az új adó az iparművészeti 
termelést csírájában fojtogatja. Az Orsz. Magyar 
Iparművészeti Társulat igazgatósága is foglalkozott 
ezzel a kérdéssel és szükségét látta annak, hogy a 
többi ipari és kereskedelmi érdekképviseleteken kívül 
az iparművészet különleges érdekeinek szemmel-
tartásával állást foglaljon a fényűzési forgalmi adó 
mai rendszerének fentartása ellen. Állásfoglalását 
felterjesztés útján hozta a pénzügyminiszter tudo-
mására, amelyben többek közt kifejtette, hogy elvileg 
nem tartja megokoltnak, hogy a törvény a „szép-
művészet" alkotásait bizonyos feltételek mellett az 

• 1920. évfolyam 4—7. é s 8—10. s zám. 

adótól mentesíti, viszont az iparművészeti termékeket 
minden esetben és feltétlenül megadóztatja. Ezzel 
azt a mesterséges határvonalat, amelyet idők folya-
mán a „grand art" és az iparművészet közé vontak, 
a törvény is elismeri, holott minden elfogulatlan 
művész és esztétikus ennek az elhatároló vonalnak 
lerombolására törekszik. A Társulat a törvénynek 
és a végrehajtási utasításnak módosítását javasolja 
olyképen, hogy a képzőművészet alkotásaira meg-
határozott feltételek mellett az iparművészet termékei 
is mentesek legyenek a fényűzési adótól. Egy mósik 
intézkedése a törvénynek, amelyet a felterjesztés 
kifogásol, az, hogy művészeti termékeknek közvetlen 
és közvetítő útján történő átruházása közt is különb-
séget tesz az adóztatás szempontjából. Ennek a 
rendelkezésnek olyan értelemben való módosításét 
kéri a Társulat, hogy művészeti egyesületek, társu-
latok, amelyek kiállításokon hoznak forgalomba 
művészeti termékeket, de ezzel nem keresetszerűleg 
foglalkoznak — mert hiszen ebből származó jöve-
delmeiket kulturális célokra fordítják — adómen-
tesen ruházhassanak át mindenfajta művészeti tár-
gyat. A Társulat javaslatainak elfogadása némiképen 
enyhítene a súlyos terheken, amelyeket a fényűzési 
adó az iparművészeti termelésre ró. 

DANASZOK A KIVITELI ILLETÉK MIATT. A mai 
* gazdasági viszonyok mellett az ipari termékek 
kivitele különös figyelmet és gondoskodást érdemel. 
Fokozott mértékben áll ez az iparművészeti termé-
kekre, amelyeknél sokszor aránylag csekély anyag-
érték mellett a munka képvisel igen nagy értéket. 
A magyar munkának külföldön való értékesítését 
tehát nemzeti és közgazdasági szempontból egyaránt 
minden lehető módon meg kellene könnyíteni. Mégis 
azt látjuk, hogy kiviteli illetékekkel és fényűzési 
adóval nehezítik meg az iparművészeti termékek 
kivitelét, emellett még a törvények és rendeletek 
magyarázata és végrehajtása terén az illetékes ha-
tóságok olyan eltérő gyakorlatot követnek, a kiviteli 
engedélyek bürokratikus kezelése annyi huza-vonát 
okoz, hogy az exportőrök méltón panaszkodnak az 
ilyen gazdasági érdekeinket mélyen sértő állapotok 
miatt. A kiviteli illetékről szóló 1920: XIII. t.-c. és 
az ennek végrehajtásáról kiadott pénzügyminiszteri 
rendelet értelmében, amelyet lapunk mult évi 4—7. 
szómóban ismertettünk, az iparművészeti alkotások 
— bizonyos, a rendeletekben taxatíve felsorolt 
eseteket kivéve, — megállapított mérték szerint ki-
viteli illeték alá esnek. A rendelet azonban nem 
írja körül szabatosan, milyen termékek tartoznak 
az „iparművészeti alkotás" fogalomkörébe és így 
pénzügyi hatóságok, különféle szakbizottságok, fa-, 
textil-, fém- stb. bizottságok döntenek arról, vájjon 
a kivinni szándékozott tárgy iparművészeti alkotés-e, 
vagy csak közönséges ipari termék. Valóban nem 
kívánhatjuk, hogy érdemes hatóságaink és bizott-
ságaink véleménye minden esetben helytálljon és 
nem is csodálkozhatunk, ha a tárgyak megítélésénél 
— konkrét esetről beszélünk — azon az alapon 
döntöttek, vájjon az exportáló cég egyszerű ipari 
vagy kereskedelmi vállalat-e, avagy iparművészeti 
vállalkozás ? Utóbbi esetben minden további nélkül 
„műtárgy"-nak minősítették ugyanazt, amit az előző 
kategóriába tartozó vállalat mint egyszerű iparcikket 
illetékmentesen vitt ki. Az ilyen eljárás, bár nem 
nélkülözi a komikumot, joggal váltott ki panaszokat 
az érdekeltség köréből, amelynek képviseletei 
siettek feltárni illetékes helyen a helyzet visszás-
ságát. Kaptak is ígéretet arra, hogy a jövőben a 



pénzügyi és vámhatóságok egyöntetűbb és gyakor-
latiasabb eljárást követnek, ami azonban, fiskális 
érdekek megvédését tételezve fel részükről, könnyen 
oda is vezethet, hogy ezentúl minden jobb kivitelű, 
Ízlésesebb iparcikket „műtárgynak" fognak minősí-
teni és kiviteli illeték alá vonnak. Kétségtelen, hogy 
ez ipari termelésünknek mérhetetlen károkat okozna, 
mert a kivitelt teljesen megakasztaná. Gondoljuk 
meg, hogy a valutáris különbségek csökkenésével 
egyenes arányban csökkennek a kiviteli lehetőségek. 
Mihelyt Magyaroiszég nem lesz többé Európa 
„legolcsóbb beszerzési forrósa" a külföld számára, 
a kiviteli illetéktől és fényűzési adótól átlag az 
érték 21%-ával megterhelt iparcikkeink nem tudnak 
megbirkózni a külföldi termékek versenyével. A 
kiviteli konjunktúrák máris kezdenek gyengülni. 
Bútorgyártásunk például a szerbektől, románoktól 
és csehektől megszállott területeken már most is 
alig tud versenyezni a bécsi bútorokkal. Mi lesz 
akkor, ha koronánk a szokollal, dinárral és leivel 
szemben csak megközelíti a paritást ? Ha pénzünk 
javulásának arányában nem csökkentik az adó- és 
illetékterheket, művészi iparunk, amely a belföldi 
piac nagyobb felvevőképességére egyelőre aligha 
számíthat, elveszti lába alól a talajt. Ezért kívánatos 
volna, ha a pénzügyi politika, az ország jól felfogolt 
érdekében, enyhébb elbánásban részesítené az 
iparművészeti termelést és egyelőre legalább a ki-
viteli illeték fizetése alól mentesítené az összes 
modern iparművészeti termékeket. Addig is azonban, 
míg erre a gyökeres orvoslásra sor kerülhet, meg 
kell szüntetni a törvény és rendeletek értelmezése 
körül fennálló félreértéseket, egyszerűsíteni kell a 
hivatalos eljárásokat és kizárólag szakértőkre kell 
bízni annak megállapítását, mely műipari cikkeket 
lehet műtárgyaknak minősíteni és ennek alapján 
kiviteli illetékkel terhelni. Ilyen szakértőkből álló 
bizottság vagy tanács megalakítása nem ütköznék 
nehézségbe, bár azt hisszük, célravezetőbb volna, 
ha egy-egy kijelölt szakértőre bíznák ezt a feladatot, 
akinek véleményét a pénzügyi és vámhatóságok 
kötelesek volnának fentartás nélkül elfogadni. Ilyen 
módon egyszerűen és gyorsan lehetne elintézni 
a kiviteli engedélyeknek és illeték kiszabásának 
kérdését. A fényűzési adó okozta bajokról mór több 
ízben szóltunk. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy 
összes érdekképviseleteink közös akciót indítsanak 
a versenyképességünket fenyegető adók és illetékek 
ellen, mert a nemzetközi forgalom felszabadítása 
esetén ilyen túlsúllyal terhelten az utolsók közt 
kullogunk a cél felé. Sz. F. 

AZ ÜVEGFESTÉS TÍZPARANCSOLATA. Az 0 . M. 
Iparművészeti Társulat üvegfestő szakosztályá-

ban a szakosztály elnöke, Roth Miksa bemutatta az 
üveg'estők részére készített tíz pontba foglalt általános 
esztétikai és gyakorlati útmutatásait. A szakosztály 
egyhangú élénk helyesléssel fogadta és melegen 
ajánlja betartásét, az itt következő tízparancsolatot 
mindazoknak, kik üvegfestéssel foglalkoznak. 

I. Színben gondold el az üvegfestménynek mér 
legelső tervét is. 

II. Merőben kerüld a naturalizmust, mert minél 
jobban megközelíted a való élet, a természet ábrá-
zolását, annál inkább eltávolodol az üvegfestés 
lényegétől. Vonalnak, formának és színnek az üveg 
anyagában elgondolt, átszellemült megérzékítése 
hozhat létre csak jó üvegfestményt. 

III. Az üvegfestés díszítőművészet; összhangot 

kíván. Szervesen illeszkedjék rendeltetése helyének 
kiképzésébe. 

IV. Tervedben erőteljesen hangsúlyozd az ólom-
kereteket s csak azután rajzold bele a részleteket. 
Ne félj az ólomfonalak sűrű alkalmazásától, sőt 
teljék örömed az általuk nyert erőteljes kontúrokban. 
Vess számot az üveg törékeny voltával és ne erő-
szakolj az üveg anyagával ellenkező kimetszéseket. 

V. Ne alkalmazz egyazon színű, osztatlan nagy 
színfelületeket, hanem oszd el a színeket úgy, hogy 
egyik se legyen túlsúlyban. Vedd mintául ebben a 
keleti szőnyegek pompás hatásét. A komponálásnál 
törekedjél mozaikszerű hatásra, juttasd hát egy-
formán szóhoz a figurális, meg az ornamentális 
részeket; ne érvényesüljenek egymás rovására. 

VI. Korlátozd magad a művészi kifejezéshez 
való anyagokban és eszközökben, hogy stílusosat, 
monumentálisát alkothass, ám óvakodjál a pon-
gyolaságtól is. Kerüld az aprólékosságot, vess nagy 
súlyt az erős, határozott konturráfestésre. Árnyéko-
lásból csak annyit alkalmazz, amennyi a meg-
értéshez múlhatatlanul szükséges, hogy mindenek-
előtt magóban az üveg anyagában rejlő szépségek 
érvényesüljenek. Csak időt álló, kipróbált festéket 
használj, merőben tartózkodjál a színes zománc-
festékektől. 

VII. Becsüld meg a régiek technikáját s fejleszd 
alkalmatossá mai szellemű művek kifejezésére, ám 
ne feledd, hogy minden terv a maga sajátos jelle-
gének megfelelő technikát kíván meg. 

VIII. Dolgozás közben légy munkád rendeltetési 
helyének világítási viszonyaira s minden olyan körül-
ményre való figyelemmel, mely a műnek ott való 
hatását módosíthatja. 

IX. Színes üvegezéssel ne sötétíts ott, ahol vilá-
gosságra van szükség. 

X. Ne nézd az üvegfestést a meggazdagodás 
út jának; ha szükségletedet megkeresed vele, tied 
még az öröm is, hogy szívvel-lélekkel szolgálhatod 
ezt a szép és örökbecsű művészetet. 
A FALIFESTŐMINTÁKRA hirdetett Sipos-féle pá-

•»»• lyázat meddő volt, mert a beérkezett néhány 
pályamű közül egy sem ütötte meg a kellő mértéket 
s ezért a bíráló bizottság nem is adhatta ki a díjakat. 
A Sípos-cég most szűkebb pályázat útján fogja a 
kívánt terveket beszerezni. 
AUKCIÓK. Az egyre terjedő aukciólóz óriási pénz-

összegeket mozgósít. Sok milliónyi értéket kép-
viselő művészi tárgyak cserélnek gazdát és hosszú 
sora a képeknek, szobroknak és ezerféle iparművészeti 
holmik kerülnek napvilágra. Az általános drágaság 
kényszeríti egyes családokat, hogy a féltve őrzött, 
öröklött műtárgyakat értékesítsék és kisebb gyűjtők 
is piacra dobják nagy gonddal, szeretettel és nem 
ritkán nélkülözések órán egybehordott gyűjtemé-
nyeiket, vagy azok egyes részeit, hogy előteremtsék 
az életfentartósra szükséges összegeket. És vevő 
akad. Részben a nagyobb vagyonnal rendelkező 
gyűjtők, vagy az újabban jólétbe jutott szerencsés 
spekulánsok hordják össze az aukciókra került dol-
gokat, de tény az is, hogy nem jelentéktelen része 
a művészi alkotásoknak külföldre kerül, mert az 
idegen valutával rendelkező vevő aránytalanul 
olcsón jut a nekünk drógénak látszó művészi árúhoz. 
Hazai iparművészetünk szempontjából nézve az 
aukciókat, megállapítható, hogy újabbkori magyar 
iparművészeti munka alig akad a kalapács alá 
kerülő műtárgyak között. Túlnyomó részben régi 
kerámiák, ötvöstárgyak, bútorok, textilmunkák stb. 



töltik meg az aukciók vitrinóit. Az Orsz. Magyar 
Iparművészeti Társulat alkalmat akarva adni a hazai 
iparművészeknek is kiválóbb művészi alkotásaiknak 
aukcióin való értékesítésére, felhívást intézett hoz-
zájuk és ilyképen igen értékes anyagot gyűjtött 
egybe, mely az Ernst-múzeumban az április havában 
megtartandó XVI. aukción kerül árverés alá. Figyel-
meztetjük a magyar iparművészet barátait erre az 
aukcióra, mely kedvező alkalom a valóban elsőrangú 
magyar iparművészeti munkák beszerzésére. 

MAGYAR HÍMZÉSEK mintakollekciójót volt alkal-
munk látni, amelyet Bokor Imre, a kalotaszegi 

háziipari szövetkezet igazgatója éllított egybe azzal 
a célzattal, hogy azt Amerikában bemutatja és 
megrendeléseket, esetleg nyersanyagot gyűjtsön a 
magyar háziipar részére. A gazdag kollekció darab-
jain főképen az erdélyi népművészet formakincsét 
alkalmazták díszül és szívesen állapítjuk meg, hogy 
ezúttal igen jól, a célszerűségi és művészeti igé-
nyeknek okos és artisztikus érvényesítésével. Oly 
sorozat kerül ki most külföldre, mely erősen hang-
súlyozott magyaros jellegével és tökéletes munká-
jával bizonyára becsületet fog szerezni az utóbbi 
időben oly gyakran kompromittóit hóziiparunknak. 

DUD1TS ANDORT a Kisfaludy-Társaság ezidei 
Greguss-díjéval tüntette ki. Jeles művészünk 

méltán szolgált rá erre a ritka és értékes kitüntetésre, 
mellyel első irodalmi társaságunk a mester komoly 
és nagystílű művészete iránt való elismerésének 
oly szép jelét adta. Dudits nemcsak legalaposabb 
képzettségű festőművészeinknek egyike, hanem ké-
peinek eszmei tartalmával és a bennük nyilvánuló 
történelmi tudásával is nagy műveltségének bizo-
nyítékait adja. Az oly előkelő helyről jutott kitün-
tetés bizonyára még intenzívebb munkára serkenti 
a jeles mestert, aki eddig is elismerést szerzett a 
magyar művészetnek. 

ORSÓ ÉS ROKKA a címe egy újabb szövetkezés-
nek, amely altruisztikus alapon oda törekszik, 

hogy az oly súlyos megpróbáltatást átszenvedő 
középosztály keresetképességét fokozza, munkaalkal-
makat teremtsen és biztosítsa a kész munkáknak 
előnyös értékesítését. A szövetkezet központi irodája 
és kézimunkaműhelye az V., Lipót-körút 1. sz. a. 
van. Eddig mindenfajta női kézimunkát, játékszere-
ket és apróbb fadíszműórúkat készítettek a szövet-
kezet tagjai, be is mutatták első eredményeiket az 
Orsz. kaszinóban rendezett kiállításukon, mely igen 
biztató képét adta a szövetkezet hasznos és humá-
nus tevékenységének. Több vidéki fiók szervezése 
folyamatban van és kívánatos, hogy a hasonló 
célokat követő sok széthúzódó és kellő szakértelem 
nélkül vezetett újabb alakulósok beleolvadjanak 
ebbe a szövetkezetbe, amelynek minden előföltétele 
megvan, hogy céljait el is éri. 

PROTESTÁNS EGYHÁZMÜVÉSZET. Köztudomású, 
hogy a protestantizmus, különösen pedig a kál-

vini reformáció nem kedvezett a művészeteknek; 
sőt templomaiban, rohamos sikerű hódító útjón 
kíméletlenül hadat üzent minden képzőművészeti 
alkotásnak. A külsőségeket megvető, rideg, szigorú 
puritanizmus épen dogmáinál fogva később sem 
lehetett termékeny talaja a művészi mesterségeknek. 
De azért mégsem anomália, ha református egy-
házi. avagy templomi művészetről is beszélünk. 
Hiszen ahol üldöztetés, elnyomás nem akadályozta, 
a magyar református gyülekezetek is törekedtek, 
mondhatjuk, hogy vetélkedve törekedtek minél dísze-

sebb szent hajlékot építeni Isten dicsőségére. A 
szakramentumok kiszolgáltatásánál is szükségük 
lévén bizonyos eszközökre, szép alakban, művé-
sziesen díszítve szerették ezeket is előállíttatni. 
Sajátosan magyaros építmények a karcsú sisakkal 
födött, fiatornyocskákkal kacérkodó tornyok, harang-
lábak, amilyenek 50—70 évvel ezelőtt még Debrecen 
közeli környékén is gyakoriak voltak, amilyenek 
még ma is láthatók Szatmér, Bereg és Erdély apró 
kálvinista falvaiban. A tulipánnal, rozmarinnal, 
rózsával, szegfűvel, búzakalásszal és szőlőfürttel 
telefestett templomi mennyezetek a népies magyar 
művészetnek nagyon megritkult bájos alkotásai. A 
faragott és festett katedrák, dúsan cifrázott koro-
nával és az üldözött, martiromságot szenvedő egy-
ház szimbólumával: a kifaragott pelikáncsaláddal; 
azután az énekmutatótóblók, a karzatok és padok 
mellvédjei egy-egy ambiciózus asztalosmester jó 
ízlését, művészi hajlamát dicsérik. Itt-ott még most 
is lehetnek jó emlékű papok és patrónus urak nevét 
hirdető epitáfiumok és címerek a templomok falain. 
A hívek áldozatkészsége a legkisebb eklézsiát is 
mindig fölös számmal ellátta úrasztali felszerelé-
sekkel : aranyozott ezüstpoharakkal, tányérokkal, 
vésett, nehéz ónkannókkal, virágos fajansz boros 
korsókkal; selyemmel, ezüst-arany skófiummal ki-
varrott csipkés patyolat keszkenőkkel és abroszok-
kal ; szőtt és kötött hímes szőnyegekkel, keresztelő 
kancsókkal és tálakkal. Ez a vallásos buzgóság 
néha a legszebb hazai és külföldi ötvösművészeti 
remek birtokába juttatta a ref. egyházakat is. Nem 
lehet eléggé sajnálni azt a romlást és pusztulást, 
amely a református egyházközségek kezében össze-
gyűlt régi emlékeket és műtárgyakat is érte a közöny, 
hozzánemértés, kegyelethiány következtében, úgy a 
korábbi, mint az utóbbi időkben. A roskadozó, 
lebontásra vagy átalakításra ítélt öreg templom képét, 
amely pedig talán még Árpédkori román, talán 
Anjou- és Hunyadi-korbeli csúcsíves építmény volt, 
a legtöbb helyen elmulasztották fényképben vagy 
rajzban megörökíteni. Az építtetőknek még kevésbé 
jutott eszükbe, hogy a régi templom régi berende-
zéséből, szerkezeti jellemző részeiből egyet s mást 
emlékül megőrizzenek: például a tulipános mennye-
zetnek egypár fiókját, rekeszét; a faragott ajtó- és 
ablakbélleteket. Ugyanez a nemtörődömség, a tár-
gyak műértékének nem ismerése következtében kal-
lódott el, került külföldre utazó ékszerészügynökök 
bűnös közvetítése mellett sok szép régi úrasztali 
pohár, tányér és kanna ; valószínűleg hímzett terítő 
is. Ezek általánosan tudott dolgok. Épen ezek által 
indíttatva, de meg saját, közvetlenül szerzett néhány 
tapasztalatból megismert konkrét eset által is kész-
tetve, Debrecen város múzeumának felügyelő bizott-
sága közelebb tartott ülésében dr. Pap Károly 
egyetemi tanár indítványára elhatározta, hogy a 
még meglevő egyházi műemlékek, történelmi és 
műértékkel bíró templomi felszerelések megmentése, 
lelkiismeretesebb gondozása érdekében emlékiratba 
foglalt kéréssel és javaslattal fordul a tiszántúli ref. 
egyházkerület püspökéhez, dr. Baltazár Dezsőhöz. 
Néhány nappal ezelőtt ez meg is történt. A múzeumi 
bizottság előterjesztésében, mint alapból, a fentebb 
előadottakból indul ki, megtoldva azokat pór konkrét 
esettel is. így hivatkozik a hajduvámospércsi egy-
ház Hans Petzold-féle fedeles ezüst serlegét ért 
katasztrófára s a nyírbátori ref. templom romladozó 
négyszázéves stallumaira. A vámospércsi egyháznak 
volt egy Hans Petzold nürnbergi ötvösmester jegyé-
vel hitelesített szép ezüstpohara, amelyet múzeu-



munk 1910-ben eredménytelenül próbált vagy letét, 
vagy nagyon kedvező csereképen megszerezni. Az 
akkori öreg pap idegenkedett bármilyen elidegení-
téstől. És mi történt ? Harmadéve, április 23-án, 
miután a vörösek frontját az oláhok Vémospércsnél 
áttörték, a szerencsétlen községet kifosztották és az 
egyháznak régi vaslédába zárt ezüstneműit, közöttük 
Hans Petzold poharát is elrabolták s barbár módra 
darabokra törvén, úgy osztoztak meg a zsákmányon. 
Az oláh parancsnokság később az összeszedhető 
törmeléket az egyháznak visszaadta. Az értékes 
szép régi ötvösműnek csupán a megcsonkított fedele 
került elő és jutott Debrecen város múzeumába. 
Ez csak véletlen szerencsétlenség. De már a hanyag 
felügyeletnek tulajdoníthatjuk azokat az elcsúfító, 
illetlen és kegyelet nélkül való firkólásokat, ame-
lyeket az Arch. Értesítő 1915. évi folyamában a 
nyírbátori ref. templom háromüléses fülkéspadjáról 
közölt fényképfelvételek mutatnak, amelyekkel egyes 
látogatók a halhatatlanságnak vélik átadhatni becses 
nevüket. A múzeumi bizottság előterjesztése törté-
neti hátteret is ád a maga javaslatának, amikor 
felidézi a kollégiumi múzeum fejlesztésére irányuló, 
koronként felmerült mozgalmak emlékét s reámutat, 
micsoda lehetősége nyilt volna meg csak négy-öt 
évtizeddel ezelőtt is annak, hogy az egyházkerület 
a kollégiumi múzeumot rendkívül érdekes, gazdag 
és tanulságos egyhéztörténelmi és ref. templomi-
művészeti gyűjteménnyé szervezhesse és fejleszt-
hesse. Hivatkozik arra is, hogy múzeumunknak 
közvetlenül a háború előtt megindított, bár jóval 
kisebb területre, csupán a környékbeli egyházmegyék 
területére tervezett kísérlete a megkeresett vezető 
urak közönyén szintén hajótörést szenvedett. Most 
tehót a múzeumi bizottség a következőket kéri 
dr. Baltazár Dezső püspöktől: 

1. A tiszántúli ref. egyházkerület területén, egye-
lőre ennek idegen járomtól szabad részein, legjobb 
belátása szerint választott módon kutattassa fel és 
foglaltassa pontos leltárba a gyülekezetek birtoká-
ban levő régi eredetű templomi felszereléseket. A 
leltárakhoz lehetőleg fényképek vagy rajzok is 
mellékeltessenek. 

2. Az egyházak 1700. előtti időből származó 
okleveleiket, írásaikat küldjék be az egyházkerületi 
levéltárba, ahol azok lemásoltatván, az eredetiek 
őrzés végett, mint az illető egyház letétje, ott ma-
radjanak, a másolatok pedig visszaadassanak. 

3. Az egyházak köteleztessenek, hogy az elhanya-
golt külsejű, avagy kötetlen legrégibb anyaköny-
veiket hozzáértő könyvkötőmesterrel beköttessék s 
úgy anyakönyveiket, mint más értékes írásaikat 
külön záros szekrényben, ládában őriztessék. 

4. Különösebben a püspökség atyai gondossá-
g iba ajánljuk a nyírbátori templomot, melynek 
műkincsei és történelmi emlékei rohamos pusztu-
lása és tönkremenése miatt sok jó és szakértő 
hazafi aggódik. Ide vonatkozólag a bizottság pozitív 
javaslatot adni egyelőre nem tud. Csak érzi, hogy 
valamit tenni kell; gyorsan tenni kell. 

Végül a múzeumi bizottság szerint kívánatos 
volna, hogy — amint ezt már egyik-másik hazai 
kath. szemináriumban hasonló bajok megelőzése 
végett meghonosítottak — a debreceni tudomány-
egyetem theologiai fakultásán, illetőleg a ref. lelkész-
képző intézetben is évente legalább néhány órai 
előadás tartatnék az egyházi archeologia és temp-
lomi művészet köréből, esetleg a bibliai régiség-
tannal kapcsolatban s ennek kiegészítéséül. Sőt 
ilyen rövid kurzus gyakorlati eredménnyel fizetne 

a tanítóképző intézet legfelső osztólyón is. Debrecen 
város múzeuma — így végződik az emlékirat — ezt a 
kérést teljesen önzetlenül, de az ügy felette nagy fon-
tosságának megértésével és átérzésével terjeszti a 
tiszántúli ref. egyházkerület püspöke elibe. Sőtameny-
nyire tőle tellik, a kérésben foglaltak kiviteléhez sze-
rény segítségét, közreműködését is felajánlja. 

GOBELINEK ÉRTÉKELÉSE. Régi szőnyegek, gobe-
linek történetírói feljegyezték, hogy 40—50 évvel 

ezelőtt ezeket a műtárgyakat nagyon kevésre becsül-
ték és bizony gyakran megesett, hogy drasztikus 
módon, képek, szobrok, bútorok becsomagolására 
használtak párisi állami manufaktúrából származó 
valódi gobelineket. Astfalk Konrád írja egyik mű-
vében, hogy I. Vilmos német császár udvari kárpi-
tosa, Pierre Merciernek, a nagy választófejedelem 
idejében élt udvari szövőmesternek örökbecsű alko-
tásaiból, ezüsttel gazdagon átszőtt gobelinekből 
táborozásokon ura számára sátrakat" csinált és kímé-
let nélkül szabdalt ki belőlük ajtó-ablak nyílósokat, 
a kivágott darabokat pedig, nyilván mint értéktelen 
rongyokat, eldobálta. A kilencvenes években a nagy 
császár unokája ezeket a szőnyegeket óriési költ-
séggel helyreállíttatta és most ezek a berlini palota 
legkiválóbb látványosságai. Ma, hála a művészeti 
lapok oktató cikkeinek és az általánossá vált gyűjtő-
szenvedélynek, a gobelin értékelése növekedőben 
van. A műkereskedés szakértői azonban úgy vélik, 
hogy a gobelin még ma is a legolcsóbb az összes 
régiségek közt és értéke rövidesen a mainak két-
szeresére, sőt háromszorosóra emelkedik. Ez a véle-
mény egyszerű számításon alapul. Annak idején a 
párisi állami manufaktúra gobelinjei között a Francois 
Boucher kartonjai után készültek voltak a legérté-
kesebbek és legkeresettebbek. Boucher egy-egy 
kartonját átlag 100.000 frankkal fizették meg, a 
tervre tehát 2—3 példányban való kivitel esetén 
50.000—34.000 frank esik. A gobelin előállítási költ-
sége négyzetméterenkint 5000 frankra rúgott, mert 
egy ügyes szövőmester évente 9600—10.200 cm2 

gobelint tudott elkészíteni, amiért átlagosan 5000 
frankot kapott. Szokásos nagyságú, 4 X 5 = 2 0 négy-
zetméteres manufaktúra-gobelin szövési költsége 
tehát 100.000 frank, amihez példányonként mintegy 
5000 frank járul a felhasznált anyagok, festés, 
üzemi költségek stb. fejében. Világos tehát, hogy a 
karton díjét is beleszámítva, egy-egy ilyen gobelin 
előállítási költsége 140.000—205.000 frank volt, 
amivel szemben egy ilyen régi gobelinnek mai ára 
a műkereskedés forgalmában 80—100.000, de leg-
fölebb 120.000 frank. Ez mindenesetre nevetségesen 
csekély ár, ha figyelembe vesszük, hogy a Boucher-
gobelineket ma is a legjobban fizetik a piacon. 
Még élesebben látjuk a régi gobelinek aláértékelését, 
ha a fentebbi számítással kihozott előállítási árat 
szembeállítjuk antik bronzok, érmek, ezüst- és 
zoméncmunkák, régi porcellánok, márvány- vagy 
alabástromszobrok, antik ötvösmunkák vagy becses 
bútordarabok előállítási árával és azután össze-
hasonlítjuk ezeknek a műtárgyaknak mai piaci árát 
a gobelinekével. így megállapítható, hogy ma a régi 
gobelin, még a legeslegdrágább is, tulajdonképen 
a legolcsóbb, egyenesen nevetségesen olcsó régiség 
a piacon. Minthogy pedig minden valóban szép és 
belső értékkel bíró alkotás idővel eljut az illő meg-
becsüléshez és értékeléshez, könnyen meg lehet 
jósolni, hogy a valódi régi gobelinek értékelése 
terén belátható időn belül hatalmas áremelkedésnek 
kell bekövetkeznie. ísnek | 
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p O E T H E SZÍNELMÉLETÉTŐL OSTWALD SZÍN-
v J ORGONÁJÁIG cím alatt dr. Lambrecht Kálmán 
a Magyarság március 6-iki számában érdekesen 
ismerteti a legújabb német színtudomány körül meg-
indult mozgalmakat. A Münchenben egybehívott 
színtudományi kongresszusról szólva, megéllapítja, 
hogy a színek magyarázatáért, a látás megértéseért 
egyetlen nemzet tudósai sem tettek annyit, mint a 
germánok. Newton nagy elméletét Goethe fektette 
új alapokra, Schopenhauer szélesítette ki és most, 
napjainkban Ostwald próbálja nemcsak a megmér-
hetetlenség ingatag talajáról biztos talajra rögzíteni, 
de a gyakorlati élet szolgálatába is állítani. A 
maga igaza tudatában most már azt is fölvette az 
ősz vegyész, hogy a zenekörök és dalárdák mintá-
jára állítsanak föl a színharmóniákban gyönyört 
kereső egyesületeket is. Ostwald Vilmos évtizedeken 
ét eredményes munkása volt a vegytan problémái-
nak. Amióta nyugalomba vonult, egész energiáját 
a színek tudományos rendszerbefoglalásának szen-
telte. Abból indulva ki, hogyha sikerült a hangok 
birodalmában rendszert teremteni, hangharmóniókat 
fölismerni, sikerülni kell hasonló színharmóniákat 
is előállítani. Nyolc esztendő megfeszített munkájá-
val kidolgozta a színmérés kísérleti eszközeit (kro-
meter), megkonstruálta a hangjegyek mintájára a 
színjelek rendszerét és megállapította a színnormá-
kat, amelyek a kromatikus hanglétra egyes hang-
jaihoz hasonló törvényszerű összefüggésben állnak. 
680 színt vesz Ostwald alapul és ebből építette iöl 
a színek orgonáját, az összes színnormák első 
gyűjteményét. Ostwald színorgonája 28 ládából á l l ; 
mindegyikükre rá van vezetve a színjel s így meg-
felel az orgona regisztereinek. Minden ládában 
24 fiók tartalmazza a színeket (manual) s a színek 
minden fiókban a sárgától a lombzöldig vannak 
rendezve. A regiszterek, azaz az egyes ládák abban 
különböznek egymástól, hogy világosabb vagy söté-
tebb, tiszta vagy kevert színeket tartalmaznak, de 
mindegyik regiszterben csak egyenlő valőrű színek 
foglaltatnak, amelyek összeállítva, harmonikusan 
hatnak. A színorgona mér forgalomba is került a 
mult év tavaszán és olcsó óra (280 márka) lehetővé 
tette, hogy a gyakorlati élet emberei is kipróbálják. 
Elsőnek a meisseni áll. porcellángyár vette igénybe, 
de csakhamar a textilipar, a szövetfestés, a szín-
nyomó-intézetek, tapéta- és divatárúipar is kísérle-
tezett vele, hogy a céljainak legjobban megfelelő 
színharmóniákat előállítsa. A müncheni kongresz-
szuson most kitűnt, hogy a különböző kísérletek jó 
eredménnyel jártak. Kitűnt, hogy a színnyomatok 
ipara Ostwald színrendszeréből a vörös színnek 
háromezer árnyalatát, a textilipar 1000 posztószínt 
nyert, a szobafestők pedig Ostwald elmélete alapján 
le tudták küzdeni legnagyobb nehézségüket. A fal-
festés legnagyobb akadálya eddig a kötőanyag el-
változásában állott. A szerves vegyületekből készült 
kötőanyag nemcsak megváltoztatta a színeket, de 
maga is elbomlott. Szervetlen kötőanyagokat kellett 
tehát használni. Ilyenekül eddig csak a vízüveget 
és szénsavas meszet ismerték. Az Ostwald szín-
tudományi rendszere alapján folytatott kísérletek 
ú jabb ilyen szervetlen kötőanyagot bocsátottak a 
festőipar rendelkezésére : a magnézium oxikloridot, 
amely teljesen semleges hatású, hazai nyersanyagból 
készül, olcsó és nem változik el. A művészek ugyan 
bizalmatlanul nyilatkoztak az új színtudományról, 
mert a művészet szabadságét féltik tőle, de elisme-
rik, hogy Ostwald rendszere az ipar terén nagy-
jelentőségű. Mindenesetre jelentős eredmény már 

az is, hogy Szászországban és Brémában közel 
20.000 gyermek tanulja az iskolában Ostwald szín-
rendszerét s hogy a Drezdában mér évek óta fönn-
élló színműhely mellé most készülnek megszervezni 
Münchenben a bajor színtanulmónyi műhelyt. 

K I Á L L Í T Á S O K 
KÜLFÖLDI MAGYAR KIÁLLÍTÁSOK ELLENŐR-

ZÉSE. Az Országos Magyar Iparművészeti Tár-
sulat a külföldi sajtóban megjelent hírekből és kül-
földön élő honfitársak híradásából értesült, hogy 
egyes külföldi kulturközpontokban, elsősorban sem-
leges államok nagyobb városaiban valamely jóté-
konysági akció javéra, vagy egyéb cégér alatt képző-
és iparművészeti kiállításokat rendeznek innen 
kiszállított, többnyire szakszerű kritika nélkül össze-
gyűjtött, selejtes értékű műtárgyakból. Megesett pl. 
Amsterdamban, hogy ilyen kiállítás hivatalos kön-
tösben jelent meg a jóhiszemű közönség szeme 
előtt és bizony nem vált előnyére a magyar művé-
szet jó hírnevének. Könnyen megeshetik, hogy az 
alacsony színvonalú kiállításokon megcsalódott kö-
zönség azután a válogatott anyaggal megjelenő 
hivatalos bemutatkozót jogos bizalmatlansággal fo-
gadná. Ezek a körülmények arra indították a Tár-
sulat vezetőségét, hogy fölterjesztéssel forduljon a 
külügyminiszterhez és megfelelő intézkedéseket kér-
jen a külföldi magyar kiállítások ellenőrzése érde-
kében. A külügyminiszter erre a következő leirattal 
válaszolt a Társulatnak: „Magyar Királyi Külügy-
minisztérium. 44.342/9/1921. Budapest, 1921. január 
hó 31-én. Az Országos Magyar Iparművészeti Tár-
sulatnak Budapest. Utalással a külföldön rendezett 
képző- és iparművészeti kiállítások ellenőrzése tár-
gyában mult évi december hó 22-én kelt 861/1920. 
szóm alatt kelt felterjesztésére, értesítem a Társulatot, 
hogy a jótékonycélú külföldi gyűjtések, illetve az 
ily gyűjtésekkel kapcsolatos kiállítások megengedé-
sének kérdésében ezentúl tárcaközi bizottság fog 
dönteni, amelynek éppen az képezi a főfeladatát, 
hogy az ily akciók körül előforduló visszaéléseket 
megszüntesse, úgy a kiküldött személyek egyéni 
alkalmassága, mint az esetleg meg nem felelő kivi-
teli módozatok tekintetében. A bizottságban a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium képvi-
selője is helyet foglal, ami magéban véve is bizto-
sítékot nyújt aziránt, hogy a Társulat felterjesztésében 
körvonalozott szempontok kellő méltánylásban fog-
nak részesülni. Természetesen a művészeti export-
hoz fűződő gazdasági érdekek és a kereskedelem 
szabadsága szempontjából a m. kir. külképviseleti 
hatóságok elvileg nem utasíthatók arra, hogy nye-
részkedési céllal, egyéni érdekek szolgálatába állított 
vállalkozásokat á limine dezavuáljanak és lehetet-
lenné tegyenek minden egyéni vállalkozást. Kész 
vagyok azonban külképviseletünket nyomban a tárca-
közi bizottságra vonatkozólag a közeljövőben közzé-
teendő kormányrendelet megjelenése után arra uta-
sítani, hogy bárki részéről a külföldön indított 
szabálytalan gyűjtési, illetve művészeti akciót adott 
esetekben dezavuáljanak, sőt a szükséghez képest 
— tekintet nélkül az elérni kívánt célra — a bün-
tető eljárás folyamatba tétele iránt is tegyenek 
intézkedést. Egyébként külképviseleti hatóságaink 
már is megfelelő utasítást kaptak arra nézve, hogy 
minden olyan esetben, amikor a legcsekélyebb gyanú 
merül fel, akár az ott eljáró személyek egyéni maga-
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tartását, akár az akció módozatait illetőleg, tegyenek 
hozzám haladéktalanul jelentést s általában az 
ilynemű mozgalmakat kísérjék beható figyelemmel. 
Végül megjegyzem, hogy a tárcaközi bizottság a 
megfelelő esetekben a „Külföldi Művészeti Kiállí-
tások Végrehajtó Bizottsógá"-nak véleményét is ki 
fogja kérni, miáltal meg lesz adva a lehetőség arra, 
hogy a külföldi akciók keretében a művészeti szem-
pontok érvényesítése is kellőképen biztosíttassák." 
Örömmel veszünk tudomást a külügyminisztérium 
leiratáról és most mór csak azt kívánjuk, hogy 
ezek a bizottságok mennél buzgóbban és mennél 
sikeresebben teljesítsék fontos feladatukat. 

IPARMŰVÉSZET A KELETI VÁSÁRON. A buda-
* pesti kereskedelmi és iparkamara ez évi május hó 
14—27-ike közt rendezi a városligeti Iparcsarnokban 
a XII. árúmintavásárt, amelyen ez alkalommal elő-
ször, a magyar iparművészet külön, szervezett cso-
portban jelenik meg. Az Orsz. Magyar Iparművészeti 
Társulat megkeresésére a kamara készségesen kap-
csolja be a vásár keretébe iparművészeti termékeink 
bemutatását. Az anyag összegyűjtését, elrendezését 
és a csoport adminisztrálását a Társulat vállalja. A 
programm szerint az iparművészet! csoport két részre 
oszlik: az egyikben kész cikkek kerülnek bemuta-
tásra, a másikban tervek és minták, amiket iparosok 
kivitelezésre megvásárolhatnak. Ez utóbbi csoportban 
a Társulat különös súlyt helyez a kereskedelmi 
grafika körébe tartozó tervezetek, védjegyek, reklám-
rajzok, levélpapírfejek, csomagolási minták stb. kiál-
lítására. A Társulat már szét is küldte a keleti 
vásáron való részvételre vonatkozó felhívásokat, 
amelyre már eddig is számos jeles tervezőnk és 
műiparosunk jelentkezett. Egyes iparművészeink már 
a megelőző vásárokon is megjelentek termékeikkel, 
azonban szervezetlenül és szétszórtan még megköze-
lítő fogalmat sem tudnak adni a vásárok idegen láto-
gatóinak a magyar iparművészeti termelés fejlettsé-
géről. Országunk mai gazdasági viszonyai között 
ipari fejlődésünk és megerősödésünk leghelyesebb 
útja — amiben ma már minden illetékes tényező 
megegyezik — a kisipar fejlesztése. Kétségtelen, 
hogy a kézműipar legtökéletesebb, úgy formailag, 
mint technikailag legmagasabb fokon álló termékei 
az iparművészet alkotásai, amelyek a kvalitás 
jegyével indulnak harcba a termelő erők versenyé-
ben. Ez a tény adja meg a jogosultságát annak, 
hogy ipari termelésünk irányításánál a nemesebb, 
magasabb szempontok befolyásának is teret kell 
engednünk. Ez biztosítja ipari termelésünknek azt a 
kultúráltségot, amely a magyar kéz munkáját már 
eddig is sok versenytársa fölé emelte. Reméljük, 
hogy iparművészeink a keleti vásáron is bizonyságát 
adják elismert képességeiknek és nagy erkölcsi és 
anyagi eredményeket fognak elérni. 

í y Ü V É S Z I SÍREMLÉKEK KIÁLLÍTÁSA. Az Orsz. 
•ÍVI Magyar Iparművészeti Társulat szobrász és kő-
faragó szakosztályában az az eszme merült fel, 
hogy a temetőművészet fejlesztése érdekében a Tár-
sulat részéről megindított akcióval kapcsolatosan 
művészi síremlékek kiállítását kell rendezni. Ez a 
kiállítás egyik jelentős mozzanata lenne az említett 

akciónak, amely a Társulat elnökségének a székes-
főváros tanácsához beadott előterjesztésével indult 
meg és a síremlékpályázattal folytatódott. Az elő-
terjesztésben a Társulat javaslatokat tett a temetési 
szertartósok külsőségeinek, a pompes funébres-nek, 
a temetők elrendezésének, sírboltoknak és síremlé-
keknek művészi irányban való reformjéra. A sír-
emlékpólyózat eredményét lapunkban már ismer-
tettük. Az eredmények értékesítése során vetődött 
lel a síremlékkiállítás eszméje, amelynek megvita-
tása a szakosztály több ülésének napirendjén szere-
pelt. A legutóbb, március hó 10-én tartott szakosztályi 
ülésen elhatározták, hogy az eredetileg ez év nya-
rára tervezett kiállítást a jövő év tavaszára halaszt-
ják és az addig rendelkezésre álló időt annak 
alapos előkészítésére, megfelelő hely kieszközlésére, 
művészi tervek beszerzésére és ezek megvalósításéra 
használják fel. A szakosztály ülésén az az óhajtás 
is kifejezésre jutott, hogy a síremlékek csakis a 
csonka Magyarország területén rendelkezésre álló 
kőanyagból, vagy műkőből készüljenek. így akarják 
a közönségnek bebizonyítani, hogy nincs okvetlenül 
szükség csiszolt külföldi márványokra, hanem hazai 
kövekből is lehet a művészi követelményeknek 
megfelelő síremlékeket előállítani. 

MÉGY INTÉRIEURT állítottak ki február havában 
IN Nóvák András tanár, mint tervező és a Palágyi-
gyér, mint készítő a király-utcai gyárépület bolt-
helyiségében. A négy szobában finoman összehan-
golt, tetszetős és praktikus berendezéseket láttunk, 
melyeknek minden részlete egységes gondolatnak 
kifejezője volt. A kiállítás általános tetszést aratott. 

ANÉMET KÖNYV KIÁLLÍTÁSA. Közvetlenül a 
háború befejezése után Lipcsében az összes 

nagy német könyvkiadócégek részvételével „Deutsche 
Gesellschaft für Auslandsbuchhandel" néven egye-
sület alakult, melynek célja, hogy a német könyv 
szómára a háború folyamán elvesztett piacokat 
visszaszerezze. Két esztendei előkészítő munka után 
az egyesület most mutatkozott be a világnak egy 
Frankfurtban rendezett kiállítás keretében, mely a 
német könyv múltját és jelenét volt hivatva ismer-
tetni. A kiállítás tulajdonképen könyvkereskedők 
számára készült és legnagyobb részét a német 
könyvkiadók mintagyűjteményei alkották, de voltak 
egyes részei, amelyek ötletességüknél és érdekessé-
güknél fogva méltán magukra vonták a nagyközön-
ség figyelmét is. Az egyes cégeknek kiállításaihoz 
ugyanis külön termekben szakkönyvtárak kapcso-
lódtak, melyeknek egész berendezése, bútorzata, 
díszítése tökéletesen alkalmazkodott az illető szak-
könyvtár természetéhez. Így mutatták be a nagy 
kiadócégek közösen, hogy milyen legyen a polgári 
csalód általános jellegű könyvtára, a bibliofil könyv-
tára, a politikai és társadalomtudományi író, a 
mérnök, a jogász dolgozószobája, a zeneszoba fel-
szerelése és a gyermek könyvespolca. Ezeket a 
csoportos bemutatásokat a német könyv múltjának 
a kiállítása és egy XV. századbeli tudós szobájá-
nak korhű bemutatása egészítette ki. A kiállításról 
az egyesület „Das deutsche Buch" címmel részletes 
katalógust adott ki, melyet propaganda célokból 
több ezer példányban küldött meg külföldi egyesü-
leteknek és magánosoknak. Ugyanezen címmel az 
egyesület decemberben folyóiratot is indított, mely 
szintén azt a célt szolgálja, hogy a németség kultur-
propagandával hódítsa vissza, amit a fegyverek 
elveszítettek. 



M U Z E Á L I S Ü G Y E K 
OLASZ SZÖVET- ÉS BÁRSONYKIÁLLÍTÁS. Az 

Orsz. Magyar Iparművészeti Múzeum nem ren-
delkezik annyi helyiséggel, hogy textilgyűjteményét 
állandóan kiállíthassa. Ez különben veszélyeztetné 
is a gyakran színpompás szöveteket. Azért a gyűj-
temény egyes, gazdagabb csoportjaiból időszaki 
kiállítást rendez a múzeum igazgatósága. Ez alka-
lommal a XIII—XVII. századi olasz damasztok, 
bársonyok és brokátok vannak kiállítva elég gazdag 
és változatos sorozatokban. Az olasz textilművészet 
főleg a XIII. századtól kezdve virágzik. Főhelyek 
Lucca, Velence, Genua, Bologna, Milánó és Firenze. 
Úgy a korai, valamint a reneszánszkori szöveteken 
is nem egyszer a keleti hatás érezhető. De nem-
csak a perzsa és török hatás észlelhető, hanem a 
kínai is. A késő középkorban, a mongol uralom 
idejében úgy a perzsa, mint a nyugati művészetben 
kínai elemek ismerhetők fel. Szövetekben a felhő-
szalag, a hármas golyó, kínai állatalakok szerepel-
nek ; a rajz elrendezésében pedig a szimmetria 
hiányzik. A középkor végén viszont az európai 
gótikának gyakran naturalisztikus elemei érvénye-
sülnek a szövetek rajzában, a kompozíció pedig 
teljesen szimmetrikus. A brokótokhoz eleinte az 
ú. n. cyprusi aranyat használták, mely nem egyéb, 
mint aranyozott állatbőrből készült, szalagocskával 
körülcsavart len- vagy selyemfonál; a XV. századtól 
kezdve e fonalaknál az aranyozott állatbőrt ara-
nyozott ezüstszalag helyettesíti. Azért oly merevek 
a gót brokátszövetek. A reneszanszkorban már 
jóval függetlenebb a kelettől az olasz textilművészet, 
de azért egyes díszítő motívumok még mindig a 
kelet hatásáról tanúskodnak (pl. a gránátalma-
motivum a bársonyok rajzában). Ezeket a szöve-
teket miseruhákhoz, díszöítözetekhez (Mátyás király 
kabátja az Esterházy-gyűjteményben), bútorkárpi-

tozáshoz használták. Ezek révén terjedtek el egész 
Európéban. Még a XVII. században is Olaszországé 
a vezető szerep, csak e század végén, de főképen 
a XVIII. században veszi át Franciaország e téren 
is a vezetést. — E kiállítással kapcsolatban a múzeum 
vezetősége bemutatja újabb szerzeményeit, amelyek-
nek jórésze gyűjtők és műbarótok ajóndékaképen 
került a múzeum gyűjteményébe. Csk. 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
A . MAGYARÁZÓ VEZETÉSEKET RENDEZ. E ve-
zetések szombatonként délután 4—5 óra között 
tartatnak meg a következő sorrendben : 
Április hó 2-ón. Csányi Károly : Olasz szövetek és 

bársonyok. 
9-én. Layer Károly dr. : A múzeum ke-

ramikai gyűjteménye. 
„ 16-án. Pay'r Hugóné dr. : Magyar ötvösség 

és ékszerek. 
„ 23-án. Csányi Károly: Holicsi fajanszok. 
„ 30-án. Layer Károly dr. : Porcellánok. 

Május „ 7-én. Pay'r Hugóné dr. : Az Esterhózy-
gyűjtemény szövettárgyai. 

„ 14-én. Csányi Károly: A Ráth György-
múzeum bemutatása. 

A részvételi jegy ára személyenként 10 korona. 
— 30 egyénnél több nem vehet részt egy-egy veze-
tésen. — A jegyek előre váltandók az Iparművészeti 
Múzeum portásánál. 

jl/jŰVÉSZETI SÉTÁKAT RENDEZ a Vasúti és 
•ív* Hajózási Klub Holl Jenő dr. klub-titkár kez-
désére a tagok élénk érdeklődése mellett. Eddig a 
következő gyűjteményeket tekintették meg : a Ráth 
György-múzeumot, Epreskerti művésztelepet, Schmidt 
Miksának a Kiscelli-úton levő kastélyát, a Todorescu-
Horvéth könyvtért, a Százados-utcai művésztelepet, 
az Enyedy Lukács-féle magángyűteményt, a Gellért-
hegyi művészházat, a Hopp-múzeumot és a báró 
Kohner Adolf-féle magángyűjteményt. 

Erdélyi mázas ká lyhacsempe. 

n — 11 m « i i— 11 mm i' 


