
k r ó n i k a 
\ SZÉKESFŐVÁROS IPARMŰVÉSZETI ÉRME. 

A székesfőváros képzőművészeti bizottsága kö-
rében a dr. B ú z á t h János alpolgármester, <lr.Libcr 
Endre tanácsnok és dr. P a e h e r Béla fogalmazó 
lelkes kezdeményezései és buzdításai folytán a hazai 
iparművészet iránt megnyilatkozó érdeklődés és áldo-
zatkészség egyik újabb bizonysága a szűkebb pályá-
zat, melyet a bizottság a székesfőváros részéről 
iparművészeknek adományozandó érem mintájára 
hirdetett, de még inkább maga a cél, amelyet az 
érem szolgálni fog. A pályázat bíráló-bizottsága 
T e l e s Edének c számunkban közölt kiválóan 
sikerült művét fogadta el sokszorosításra. Igen 
figyelemreméltó pályaművel pályázott jeles szob-
rászunk R e m é n y i József is, akinek éremtervét 
ez alkalommal szintén bemutatjuk. 

T T ÉT DÍSZOKLEVELET mutatunk be e füzetünk-
ben. Az egyik H a r a n g h y Jenőnek, az 

iparművészeti iskola jeles tanárának, sok pályáza-
ton győztes kiváló grafikusunknak műve, a másikat 
a székesfővárosi iparrajziskola grafikai osztályának 
fiatal tanára, S z a t h m á r y István tervezte és 
rajzolta, aki szintén már több ízben sikeresen 
vett részt grafikai pályázatokon és akitől e téren 
még sok értékes munkát várunk. 

T T Á M O R SARI alig került ki a m. kir. ipar-
művészeti iskola ötvösszakosztályából, már 

szép sikert ért el a székesfőváros iparművészeti 
tervpályázatán, mert több tervét a bíráló-bizottság 
300 pengős díjjal jutalmazta. A jeles képzettségű 
és tehetséges fiatal íirileány önálló munkáiból e szá-
munkban mutatunk be néhány szemelvényt. 

\ SZÉKESFŐVÁROS A IIAZAI IPARMŰ-
VÉSZETÉRT. Lapunk legutóbbi számában 

külön cikkben részletesen beszámoltunk a székes-
főváros hatóságának a hazai iparművészet foko-
zottabb felkarolására irányuló igen örvendetes 
határozatáról. E határozat folyamánya, hogy a 
székesfőváros tanácsa állandó Iparművészeti szak-
bizottságot alakított, mely a művészeti és köz-
művelődési bizottság albizottságaként fog mű-
ködni. Ennek a hatáskörébe utalja a tanács a 
székesfőváros évi költségvetésében a hazai iparmű-
vészet támogatására előirányzott átalányösszeg fel-
használására vonatkozó javaslattételt, a székesfővá-
rosi iparművészeti gyűjtemény irányelveinek meg-
állapítását, a gyűjtemény gyarapítására vonatkozó 
vásárlások, beszerzések és megrendelések előkészíté-

sét és javaslását, az iparművészet körébe vágó szé-
kesfővárosi munkálatok és rendelések terveinek be-
szerzésében való közreműködést, ilyenek felülbírálá-
sát és általában az iparművészet támogatását, nem-
különben az iparművészet általános elvi és gyakorlati 
kérdéseinek ügyében való véleményadást és javas-
lattételt, végül pedig az összes fővárosi ügyosztályok 
és intézmények ügykörében felmerülő iparművé-
szettel kapcsolatos kérdések véleményezését. 

Ennek a bizottságnak elnöke a művészeti és 
közművelődési bizottság elnöke vagy annak he-
lyettese. Tagjaiul meghívta a tanács dr. B á-
n ó c z i László, G i t t e k Frigyes, M a g y a r 
Miklós és S z a k á i Géza, a művészeti és köz-
művelődési bizottság tagjait, továbbá Á g o t á i Lajos 
és V é g h Gyula főigazgatókat, C s á n y i Károly 
és G y ö r g y i Kálmán igazgatókat és M e g y e r -
M e y e r Antal tanárt. A bizottság előadója és 
jegyzője dr. P a c h e r Béla, tanácsi fogalmazó. 

r p i R I N G E R FERENC kecskeméti ezüstkoszorús 
vasművesmester már ismerőse lapunk olvasói-

nak, mert bemutattuk már főleg a külföldi megren-
delők részére készült kovácsolt ajtóvereteit. E szá-
munkban az Országos Magyar Iparművészeti Tár-
sulat kiállításában és az Országos kézműipari kiállí-
táson látható kovácsolt függő világítótesteinek 
reprodukcióit közöljük. Ezek a jeles művészi ér-
zékkel megkomponált teljesen eredeti vasmunkák 
az iparművészet sok ágában otthonos K o v á c s 
Erzsébet tanárnak tervei nyomán készültek. 

T J I E S Z GÉZA Párizsban élő hazánkfia újabban 
szép sikereket ér el üvegszoborműveivel, 

melyekkel a francia főváros kiállításain nagy fel-
tűnést keltett. E művek egyikét e számunkban 
reprodukáljuk. 

T 3 E I T Z E R JENŐ festő- és iparművész fali 
műterem-szekrényének a j ta ja — melyet e 

számunkban közlünk — érdekes példája a magya-
ros hangulatú díszítő festészetnek. A falusi alakok 
stilizáltságuk mellett is jellemzőek és a figurális 
panneaukat élénk, de összliangzó színű csíkokból 
alkotott díszes keretek övezik. Rcitzer e műve is 
igazolja alapos rajzbeli készségét és dekoratív 
érzékét. — A jeles mester szakmabeli tanulmányait 
a m. kir. Iparművészeti iskolán kezdte, majd 
folytatta a müncheni királyi és a párizsi híres 
Julián-akadémián. Ebben az időben számos sike-
rült arckép kerül ki eesetje alól, melyekkel Párizs-
ban és a müncheni Glaspalast kiállításain számot-
tevő sikereket és elismerést aratott. Időközben 
még Londonba is eljut, ahol befejezi külföldi tanul-
mányait. Hazaérkezése után nagy kedvvel és lel-
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kesedéssel merül hazai népművészetünk tanul-
mányozásába és sűrűn érvényesíti az e téren 
szerzett ismereteit a díszítő festészet körébe tartozó 
nagyobbszabású munkáin, mint pl. a dévai szín-
ház freskóin. Ezek mellett a megadott milieuhöz 
alkalmazkodó más irányú figurális kompozíciók 
megfestésére is nyílik alkalma mint pl. a szegcdi 
Széchenyi-színház és mozgó helyiségeinek díszí-
tésénél, amely művei sokoldalúságáról tesznek tanú-
ságot. Építőművészetünk egyre fokozódó föllen-
dülése remélhetően módot ad majd a jeles művész 
tehetségének és tudásának az eddiginél is nagyobb 
mértékben való érvényesülésére. 

A MAGYAR MESTERIFJAK EGYESÜLETÉNEK 
mintegy .30 főből álló csoportja az Orsz. M. 

Iparművészeti Társulat igazgatójának vezetésével 
viszonozta a nürnbergi mesterifjaknak február havi 
látogatását. Útközben Münchenben megtekintették 
a Heim und Technik c. nagyszabású tanulságos 
kiállítást és a Deutsches Museumot, Nürnbergben 
pedig a Dürer-kiállítást a Gcrmanischcs Museumban 
és a mintaszerűen felszerelt ipari szakiskolákat 
keresték fel. Ügy Münchenben, mint Nürnbergben a 
főpolgármesterek, az ottani mesteriíjak és a magyar 
egyesületek kitüntető szeretettel fogadták a magyar 
társaságot. Felemelő hatású volt, amidőn Nürnberg 
városának az if jak tiszteletére a Művészházban ren-
dezett 400 terítékes ünnepi vacsoráján a zenekar a 
Szózatot, a Himnuszt és a Nemzeti Hiszekegyet ját-
szotta és a jelenvolt közönség felállva hallgatta a 
magyarok énekét. Nürnbergből Rothenburgba rán-
dult ki a társaság, ahol gyönyörködve merültek el 
ennek a hangulatos, ősrégi német város évszázados 
építészeti emlékeinek szemléletébe. 

s z a k i r o d a l o m 

A HÁZIIPARI TERMELÉS EGYES KÜL-
FÖLDI ÁLLAMOKBAN ÉS MAGYAR-

ORSZÁGON. Csák E. Viktor oki. közgazdász, mi-
niszteri számvevőségi igazgató, 1921-ben megírta a 
Magyarországi Kommunizmus Gazdasági Lesze-
relését, a Közgazdasági Értesítőben sorozatosan 
ismertette a m. kir. kereskedelemügyi minisz-
térium pénzügyi történetét 1867-től a világháború 
kitöréséig, majd pedig ugyancsak sorozatos cikkek-
ben közölte a kereskedelemügyi kormányoknak az 
állami költségvetések alapján feldolgozott ipar-
fejlesztési tevékenységét, 1926-ban résztvett a 
Gyáripari és Üzemi Címtár szerkesztésében. Most 
újabb munkával gyarapította közgazdasági irodal-
munkat azzal, hogy fenti cím alatt kiadott művé-
ben összefoglaló képét adja úgy a hazai, mint a 
külföldi háziipari termelés állapotának. A házi-

ipar — miként báró Szterényi József nyug. keres-
kedelemügyi miniszternek a munkához írt elő-
szavából is kitűnik — a magyar nép lelkivilágának 
olyan megnyilvánulása, amelyben a művészi képes-
ség a gyakorlatiassággal párosulva termeli ki 
azokat az értékeket, amelyek a kultúrnépek érdek-
lődését és megbecsülését vívták ki. Mert akár 
a textil-, akár a kerámiai, akár a fafaragászati 
ipar, akár pedig az iparművészet egyéb ágazataiba 
tartozó és forgalomba kerülő készítményekkel 
találkozunk, mindenkor csak a legnagyobb elisme-
réssel kell adózni azoknak, akik ösztönszerű haj -
lamuknál fogva ily termékek előállítására képesek. 
Éppen a termelésnek ez a különleges összetétele az, 
ami ennek a foglalkozási ágnak a legkülönbözőbb 
szempontból való megítélését lehetővé teszi, s 
amely egyúttal oka annak is, hogy a termeléssel 
foglalkozó kiváló képességeknek gyakorlati érvé-
nyesülése rendszerint hajótörést szenved. Ennek 
a gyakorlatiasságnak érvényesülése érdekében írta 
meg Csák E. Viktor, a háziipari ügyeknek alapos 
ismerője ezt a munkát abban a reményben, hogy 
a történeti múlton és a külföldi példákon okulva 
úgy a hazai közönség, mint az illetékes tényezők 
a jövőben ezt a kérdést kizárólag — a háziipari 
termelés lényegének megfelelően — az ipari több-
termelés szempontjából fogják méltányolni. Kívá-
natos, hogy a szerzőnek ez a megokolt álláspontja 
teljes mértékben érvényesüljön mindenütt, ahol 
háziipari termelésünk ügyeit intézik. 

A tartalmas munka ára 10 pengő és kapható a 
szerzőnél, vagy a Hellas irodalmi és nyomdai rt.-nál 
Budapest, V., Sziget-u. 25. sz. alatt. 

| Z O N R A D HAHN : DEUTSCHE VOLKSKUNST. 
B e r l i n , D e u t s c h e B u e h - G e m e i n -

s c h a f t. 1928. N a g y 8°. 124 1. 216 t á b l a 
k é p . Schivindrazheimnek 1904-ben megjelent 
Deutsche Bauernkunst-jaés Haberlandnak 1911-ben 
az osztrák népművészetről írott könyve óta a német 
ethnologusok mindsűrűbben foglalkoznak a német 
nép művészkedésével. A különböző országrészek-
ről szóló népművészeti tanulmányok után most 
Hahn nagy készültséggel hatalmas összefoglalást 
írt erről a tárgyról, amelyben a népművészet 
filozófiáját is igyekszik körvonalazni, azonfelül 
a népművészetet tárgya és anyaga szerint csopor-
tosítva rendszerbe foglalja. Hadat üzen annak a 
felfogásnak, amely a népművészetben kizárólag 
a nagy művészet különböző korszakbeli vívmányai-
nak elfajulását látja. Szorosan elhatárolni törek-
szik a nép művészetét a nagy művészettől és az 
iparművészettől, s az elsőben, mint a népdalban 
a nép költői, művészi lelkének eredeti, naiv, 
ösztönös megnyilatkozását keresi. S alkotásai egy 
részében a népművészet a népléleknck csakugyan 
egyik oly ösztönös megnyilatkozása, mint aminő-
vel a városi és falusi gyermek rajzaiban és bar-
kácsolásában egyaránt találkozunk. Ámde a nép-
művészet körét nagyon szűkre kellene vonni, ha-
csak ilyfajta munkáit méltatnók figyelemre. S ezt 
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Fintáné Kántor Kata (Newyork) : Batikolt falidísz. — Wandbehang. l iat ikarbeit . — Panneau de batik. P a r Mme Finta-
Kántor (Newyork). 
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Szemelvények a budapesti m. kip. Állami Nőipariskola évvégi kiállításából. Falvédő, rátét-munkával. Tervezte Undi Mária. 
Készült Drencsényi Károlyné osztályában. Párna , kalotaszegi írásos hímzéssel. Készült Pet rás I lona osztályában. — Schiiler-
arbeiten d. Staatl. Frauengewerbeschule, Budapest. Wandbehang, Applikationsarbeit . Polster mit Kalotaszeger Stickerei. 

— Tapisserie et applicatlon. Éi-ole royale industrlelle de jeunes iilles, Budapest. 
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Szemelvények a budapesti m. kir. Állami Nöipariskola évvégi kiállításából. Tervezte Schick Iza. Készültek Drenesényi 
Károlyné osztályában. — Bunte Stickereien d. Staatl. Frauengewerbeschule , Budapest. — Broderies en couleur. École 

royale industrielle de jeunes fiiles, Budapest. 
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Szemelvények a budapesti m. kii*. Állami Nőipariskola évvégi kiállításából. Pá rnák , színes hímzéssel. A íelsót tervezte 
Kovács Erzsébet tanár . Készültek Drencsényi Károlyné osztályában. — Bunte Stiekereien der Staatl. Frauen(jewerbeschule, 

Budapest. — Broderies. Éeole royale industrielle de jeunes iilles, Budapest. 
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Szemelvények a budapesti m. kir. Állami Nőipariskola évvégi kiállításából. Pá rnák , színes hímzéssel. Tervezte Schiek Iza. 
A ielsó Pi l lé r Erzsébet, az alsó Drencsényi Károlyné osztályában készült. — Bunte Stickereien <1. Staatl. Frauengewerbe-

sclmle, Budapest. — Broderies. Ecole royale industrielle de jeunes fillés, Budapest. 
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Szemelvények a budapesti m. klr . Állami Nőipariskola évvégi kiállításából. Kalotaszegi párna. Készült Drencsényi Károlyné 
osztályában. Többszínű párna . Tervezte Schick Iza, készült Petrás Ilona osztályában. — Pols ter mit Kalotaszeger und mit 
bunter Stickerei. Staatl. Frauengewerbeschule , Budapest. — Broderies. École royale industrielle de jeunes iilles, Budapest. 
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Szemelvények a budapesti m. kir. Állami Nöipariskola évvégi kiállításából. Hálóing hímzése. Tervezte Kovács Erzsébet. 
Rátétmunkával díszített batiszt terítő. Készültek Duha Melanie osztályában. — Stickerei eines Nachthemdes. Bátlst-Tisch-
decke mit Applikationsarbeit . Staatl. Frauengewerbesehule, Budapest. — Broderies. École royale industrielle de jeunes 

iilles, Budapest. 
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Hámor Saro l ta : Ezüst szentségtartó és cukor tar tók. — Silberne Monstranze und Zuckerdosen. — Ostensoir et sucrlers 
par Cli. Hámor . 
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Hahn sem teszi, aki a néplélekkel foglalkozó be-
vezető fejezetei után sorra foglalkozik a népies 
építészettel, fafaragással, szövéssel, keramikával, 
üveggyártással, fémművességgel, s tárgyilagosan 
méltatja azt a hatást, amelyet erre a városi mester-
emberek s a különböző korok iparművészete 
gyakoroltak. A városi kultúra, mióta városi élet van, 
sohasem volt hatás nélkül a falusi népre, amely 
vívmányait, a városi életnek primitív életmódjától 
elütő jelenségeit mindenkor megcsodálta s ezeket 
erejéhez és eszközeihez mérten utánozni törekedett. 
A városi mesterember és a falusi barkácsoló között 
csak az a különbség, hogy utóbbi és földhöztapadt 
közönsége konzervatívabb természeténél fogva szí-
vósabban ragaszkodik ahhoz, ami fantáziáját meg-
ragadta, és emberöltőkön át ismétli kölcsönzött 
motívumait még akkor is, amikor ezek már kon-
vencionálissá dermedtek. Ez az oka annak, hogy 
a népköltészet analógiájára, amelyben a nyelv 
tisztasága letéteményesének, a népnek egy-egy ki-
válóbb talentuma nyilatkozik meg, korunk művé-
szetét, a költészethez hasonlóan, a népművészet 
segítségével regenerálni nem sikerült. Utóbbinak 
konvencionálissá dermedt, elszikkadt motívumai 
olyanok, mint az elszáradt, elfonnyadt virágok, 
amelyekből senkinek sem jut eszébe menyasszonyi 
bokrétát kötni. A közelmúlt törekvései, amelyek 
nálunk népművészeti motívumok fölhasználásával 
próbáltak nemzeti stílust teremteni, balsikerrel 
végződtek. Németországban a háború óta a tár-
sadalom mindszélesebb rétegeit átható ú j életre 
kelt nemzeti érzés és ennek tolmácsai, a művé-
szek szintén nem azért fordulnak figyelmükkel 
a népművészet felé, hogy ennek motívumait utá-
nozzák. A célszerűség követelményeinek szem-
mel tartása, a technika becsületessége s a for-
máknak az anyag természetével harmonikus 
stílusa az, amit tanulmányoznak s ami iránt 
a mindenre képes gyáripar korában kiölte a mes-
terek és a közönség érzékét. Ilyen tanulságok 
meríthetők Hahn Konrádnak komoly szakbeli fel-
készüléssel megírt, sok jó illusztrációval ékes, 
terjedelmes könyvéből, mely a népművészet iro-
dalmának egyik legbecsesebb műve. —a 

FLEMMING, ERNST : DAS TEXTILWERK. 
GEWEBEORNAMENTE UND STOFFMUSTER 

VOM ALTERTUM BIS ZUM ANFANG DES XIX. 
JAHRHUNDERTS. Berlin, Ernst Wasmuth, 1927. 
4°. — Jelen mű Wasmuth kiadásában megjelenő 
»Werkkunst-Bücherei« sorozatának negyedik köte-
tét képezi. A szerző 600-nál több ábra és 8 színes 
tábla kíséretében tárgyalja a szövetdíszítés és szövés 
történetét az ókortól a XIX. századvégéig. A követ-
kezőkben vázlatosan ismertetjük ennek az érdekes 
és tanulságos műnek tartalmát : 

A szövés a legrégibb technikák egyike. Egyiptom-
ban már a Kr. e. 4. évezredben találunk a szövés 
nyomaira. Az egyiptomiak ruhája lenfonálból, a 
finomabbak a bisszus rostjaiból készültek s fehérek 
voltak mustra nélkül. Mustrás szövetet csak az 

adózó népek követei viseltek. Színes mustrákkal 
csak a székek és nyugágyak párnái és takarói és 
a sátrak függönyei voltak díszítve. Vászontakarókat 
sokszínű beszőtt mustrákkal a kairói múzeumban 
találunk, melyek IV. Thotmosis király sírjából 
kerültek napfényre s a Kr. e. 1400. évből valók. 

Babilónia és Asszíriából származó tcxtilmunkák 
nem maradtak korunkra, de Ninivé palotáinak 
falain az alabástrom csempéken látható színes 
domborművek a királyok és udvaruk életéből vett 
jeleneteket, ünnepélyeket, vadászatokat, harcokat 
örökítenek meg. Az alakok ruhái mustrás szövetből 
valók, melyeken áldozatot bemutató királyok, papok* 
bikák, oroszlánok, madarak, mesebeli állatok, a 
szentfa, palmetták és gránátalmák szerepelnek díszül. 
A babilóniai szőnyegekről már Plinius is azt írja, 
hogy a nagy takarók vagy faliszőnyegek nagyon 
drágák voltak s harci vagy vadászati jelenetekkel, 
mesebeli állatok egész sorozatával voltak ellátva. 

A görög textilművészetről sokáig csak az agyag-
vázákon látható alakok ruhái nyújtottak tám-
pontot és az írók és költők erre vonatkozó adatai. 
A XIX. század ötvenes éveiben a krimi félszigeten 
a sírokból előkerült, jól konzervált textilmaradvá-
nyok a Kr. e. V—I. évszázadból valók s rajtuk 
naturalisztikus indákat, szőlőlombot, akanthus-
levelcket, kacsák és szarvasbogarak sorozatát lát-
juk gobelin technikával előállítva. Más keskeny 
sávokból összetett nagyobb takarókon fekete ala-
pon barna és vörös szöveten festve jeleneteket talá-
lunk Ocdipus és Herakles mondáiból. 

A római szövetek görög minták nyomán készül-
tek. A császárság előtti időben a ruhák gyapjúból 
készültek s a Kr. e. utolsó évszázadban nagy luxust 
fejtettek ki a ruházatban, mely fénypontját a csá-
szárok idejében a selyem bevezetésével érte el. 
A selyem részint nyers állapotban, részint mint 
kész szövet került Rómába és érték tekintetében 
az arannyal vetekedett. 

Az első selyemszövetek a Kr. e. utolsó század-
ban kerültek Perzsián keresztül Szíriába és Egyip-
tomba. A Kr. u. első században Kis-Ázsiában, Egyip-
tomban, Görögországban, a Kr. u. IV. században 
Konstantinápolyban, sőt Itáliában is készítenek már 
selyemszöveteket. A legrégibb ránk maradt selyem-
szövetek mustrái egymás mellett sorakozó körökből 
vagy négyszögekből állanak, melyekben csillagok, 
keresztek, szívek, holdsarlók, palmetták, rozetták 
foglalnak helyet. Lassanként az indás mustra lép 
előtérbe állatokkal, emberi fejekkel szimmetrikus 
elrendezésben, oroszlánokkal, párducokkal, pávák-
kal, delfinekkel, kacsákkal, nyulakkal s más afrikai 
állatokkal. A VII. században erős perzsa befolyás 
érvényesül szárnyaslovakkal és vadkeeskékkel. 

Az alakos mustrákkal ellátott szöveteknek egy 
kis csoportja az V. századból való. Ezeknek egy-
részén görög feliratok kíséretében József és Orpheus 
történetéből vett jeleneteket találunk ábrázolva, más 
darabokon Dánielt az oroszlánketrecben vagy a 
nereidákat tüntetik fel akanthusindák közt delfi-
neken ülve. 
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A VIII. és IX. században a római egyház fel-
szereléseinek nagy részét Alexandria szállította, 
ahol a szövészet igen magas fokon állott. 

A Kr. u. 250—650-es években a pompakedvelő 
szasszanidák alatt a selyemszövés különösen Ktesi-
plionban virágzott. Már a IV. században II. Sapor 
Mezopotámiából telepített le szövésben jártas 
embereket Susába és más városokba. Mikor II. 
Justinián alatt Tyrusból, Berytus-
ból és más városokból kivándor-
lásra kényszerítették a szövőket, 
sokan Perzsiába vándoroltak. így 
aztán a régi perzsa és asszír típu-
sokon nyugvó régebbi szasszanida 
mintákat görög-római motívumok-
kal pótolták. 

A VIII. században az arab 
hódítás folytán a selyemszövésnek 
számos ú j központja keletkezik, 
így Bagdad, Mossul, Alexandria, 
Kairó, Kordova és Palermo. Az 
arabok kevés ornamentális elemet 
hoztak magukkal és mindenütt a 
meglevő díszítő - formákat vették 
át, lassan átalakították azokat s 
ekképpen egy egységes stílust al-
kottak. 

Spanyolországban Kordova, Al-
meria, Sevilla, Murcia és Granada 
már az ókori rómaiak alatt is a 
szövetexportáló városok közé tarto-
zott. Különösen kedvelték az arab 
geometriai vonaldíszt, a maureszket. 

A szövészet Szicíliában is nagy 
jelentőségre jutott. Az araboktól itt 
alapított szövömííhelyekct utódaik, 
a normanok, sem semmisítették 
meg, akik 1146-ban görög szövő-
ket telepítettek le Palcrmóba Korin-
thusból és Thebeből. Ezek révén 
a bizánci befolyás érvényesül a 
sziciliai textilmunkákon. 

A bizánci szövészet a VII. század 
óta erős perzsa befolyás alatt állott. 
Virágkorát a X—XII. században 
éri el. 

A bizánci díszszövetek Amalfin 
és Velencén át Felső-Olaszországba 
s innen Európa északi részébe talál-
tak utat. 1204-ben Konstantinápoly 
elfoglalásával a bizánci szövészet 
uralkodó helyzete megszűnik. 

Olaszországban a selyemszövést 
már korán ismerték. Rómába állí-
tólag már a VIII. században jöttek 
görög selyemszövők. A XII—XIII. 
századi szövetek mustrái egyrészt 
bizánci, másrészt szaracén be-
folyásra mutatnak, amely utóbbiak 
sziciliai és spanyol-mór mustrák-
ból vannak átvéve. 

v-J-V^v/ 

Szemelvények a m. kir. Képzőművé-
szeti Főiskola kiállításának iparmű-
vészeti csoportjából. Slkdíszítményi 
vázlatok. Taná r Megyer M. Antal. 
— Ornamentale Skizzen der Schüler 
der Königl. Ilochschule lür Biideiide 
Kunst, Budapest. — Croquis orna-
mentales des őléves de 1 Academie 

des Beaux Arts, Budapest. 

Az olasz selyemszövetek főhelye Lucca volt. Az 
innét menekült szövők terjesztették el később 
Velencében, Genuában, Firenzében és más olasz 
városokban a szövészetet. 

Figyelemre méltó szöveteket készítettek Regens-
burgban is, ahol már igen korán állítottak elő 
gyapjúszöveteket s Wolfram von Eschenbach az 
ott készült selyemszöveteket is dicséri. Ezen szöve-

teknek mustrái a bizánci motívu-
mokra támaszkodnak, de technikai 
tekintetben az olasz, görög és 
iszlamitól lényegesen különböznek. 
A finom selyem vagy lenfonál 
helyett kettős erős lcnfonalakat 
használnak, melyek a szövetnek 
keménységet, merevséget kölcsö-
nöznek. 

A XIII. század óta tömegesen 
érkeznek szövetek Kínából. Ezek 
egy részének mustrája megtartja a 
szimmetrikus beosztást, másoknál 
eltűnik. Motívumaik a pálma, a sár-
kány, vadállatok, madarak és halak. 

Egy különös csoportját képezik 
a szöveteknek a kínai bársonyszö-
vetek, melyek kínai ornamentiká-
val, állatokkal, arab feliratokkal 
vannak ellátva. A gazdag szín-
pompájú kínai szöveteknek nagy 
befolyásuk volt s a XIV—XV. 
századi perzsa szövetek is kínai 
motívumokat mutatnak. A XIV. 
századból való egyiptomi szövetek-
hez csatlakoznak az El-Azam és 
Dronka sírjaiban talált és most 
Berlin, London, Krcfeld és Düssel-
dorfban található szövetek. 

A kínai szövetek az olasz selyem-
szövetekre is gyakorolnak befolyást. 
Az utánzás oly nagymérvű volt, 
hogy a kínai motívumokat teljesen 
lekopírozták, de nem mindig sike-
rült ezeknek jellegzetességét meg-
tartani. A kínai állatok lassanként 
átalakulnak európaiakra, de moz-
gékonyabbak. 

1300—1450-ig mindinkább el-
terjedt Olaszországban a selyem-
tenyésztés és selyemszövészet. A 
főhely Lucca volt, később Velence 
és Génua. Ezek mellett Messina, 
Reggio, Cantanzaro, Milánó és 
Flórenc említendők. A luccai szöve-
teknek kedvelt motívumai a várak 
tornyokkal és kapukkal, baldachi-
nok,hajók és jelmondatos szalagok. 

A velencei szöveteknél először 
konstatálható, hogy a tervezők mű-
vészek voltak. Antonio Pisano, 
Jacopo Bellini is foglalkoztak szö-
vetek tervezésével. 
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A XV. század elején merül fel Olaszországban 
egy ú j típus, a gránátalmás mustra. Már a XIV. 
századi szaracén szöveteken is láthatók hasonló 
motívumok, teljesen kész alakjában mégis a nyu-
gati befolyás alatt keletkezett. A gránátalmás 
mustra körülbelül 1420-tól kezdve kifejlett alak-
jában lesz uralkodó, mikor a nehéz, sodort arany-
fonállal és aranyszálakkal átszőtt pompás bárso-
nyok készülnek, melyek a selyem-
szövésnek legszebb emlékei közé 
tartoznak. A gránátalmás mustra 
a XIV. századi arab szöveteken 
is érvényesül, de klasszikus sík-
díszítménnyé az északolaszországi 
selyemszövők fejlesztették. Olasz 
szöveteken jelenik meg legegysze-
rűbb alakjában karélyos gótikus 
levelek keretében. 

A bársony készítésének főhelye 
Velence, ahol már 1247-ben külön 
céhet alkottak a bársonyszövők. 
A legjobb darabok közé tartoznak 
azok, amelyek a berlini múzeum-
ban láthatók. 

A szöveteknek egy csoportja a 
XV. század második felében a 
plasztikából veszi mot ívumai t . 
Előnyben részesíti a szimmetrikus 
elrendezést és a csűcsosan tojás-
dadalakú keretben a palmettát, a 
címeres liliomot és az akanthust. 
Készítőhelyük Flórene volt. 

A szöveteknek egy másik cso-
portja képszerű keretben vagy föl-
felé menő szalagokban bibliai jele-
neteket, Krisztus születését, a 
feltámadást, a mennybemenetelt, a 
szentek alakjait, Krisztus monog-
rammját mutatja be. Ide tartozik 
a Pollajnolónak tulajdonított és 
Mátyás király részére készült a 
Hunyadiak címerével ellátott arany-
szövet is. 

A nagyalakú mustrákkal ellátott 
szövetek közt a XVI. század végén 
és a XVII. században a bársony 
foglalja cl az első helyet. Génuai 
bársonyoknak »Velour de Genes« 
nevezik ezeket, de más helyeken 
is Velencében, Flórencben készítik. 
Ezeknél a szimmetrikus beosztás 
az uralkodó. A XVIII. században a 
természetes ábrázolás iránt mutat-
kozik törekvés. Olaszország korábbi 
állását a selyemipar terén Francia-
ország veszi át. 

Spanyolországban a mórok nem-
csak országuk és gyarmataik ré-
szére készítettek szöveteket, lianem 
külföldre is szállították azokat. 
A XVI. század első felében a grá-

Szemelvények a m. kir . Képzőművé-
szeti Főiskola kiállításának iparmű-
vészeti csoportjából. Sikclíszitményi 
vázlatok. Tanár Megyei- M. Antal. 
— Ornamentale Skizzen der Schiller 
der Königl. Hochschule iiir Bildende 
Kunst, Budapest. — Croquis orna-
mentales des éléves de l'Academie 
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nátahna a domináló motívum s a csúcson tojásdad 
keretekre való felosztás nyert tért. Rövid virágzás 
után a spanyol szövészet a világpiacon elvesztette 
jelentőségét. 

Franciaországban már a XIII. században űzték 
a selyemszövést, nevezetesen Avignonban, de jelen-
tőségre csak a XV. század folyamán jutott, mikor 
XI. Lajos 14GG-ban Lyonban és 1470-ben Toursban 

létesített szövőműhelyeket, ahová 
olasz szövőket hozatott, akik egy-
előre olasz minták szerint dolgoz-
tak. Ez az olasz befolyás a XVI— 
XVII. század közepéig tart s ezen-
túl a francia fölény állandósul a 
selyemszövésben. A férfi és a női 
öltözet szövetei közti különbség 
mind élesebben lép fel, az elsőknél 
a kis minták, az utóbbiaknál 
nagyobbak és gazdagabbak a min-
ták. A XVII. század második felé-
ben a csipkcmotívum lép fel, előbb 
szimmetrikus elrendezésben, később 
teljesen szabaddá lesz. Egy másik 
csoportja a brokátnak és selyem-
szöveteknek vékony virágindákat 
tüntet fel barokk díszítéssel. A 
barokk nagymesterei közül tulaj-
donképpen csak Dániel Marót fog-
lalkozott textilmunkák tervezésével. 
XIV. Lajos halála után az úgy-
nevezett régence-kor (1715—1723) 
nem teremtett határozott minta-
típust. XV. Lajos alatt három nő 
nevéhez kapcsolódik a szövészet 
iránya. Mária Lesczinska, XV. 
Lajos neje, alatt a kompozícióban 
a szőrmeutánzatok lépnek fel virág-
indáktól körülvéve. Pompadour 
előnyben részesítette a kínai árúkat 
s azoknak jellegzetes mintáit a szö-
veteknél is alkalmazták. Dubarry 
szerette a könnyű díszes virág-
mintákat sok arannyal és ezüsttel. 
Nagy luxust fejtettek ki a falaknak 
és bútoroknak damaszttal való 
díszítésében is. 

A szöveteknek egy másik cso-
portja, mely a lyoni ifj. Jean Reveire 
vezethető vissza, tájképeket és 
építészeti formákat használt fel 
motívumnak. 

A leggazdagabb tarka tapéta-
szöveteket Philipp de la Sallc szál-
lította művészi mustrákkal a leg-
nagyobb színpompában. Virágbok-
rokon kívül hangszereket, pásztori, 
kerti és gazdasági eszközöket, 
selyemszalagokat, drapériákat, bal-
dachinokat, állatokat, allegorikus 
jeleneteket találunk motívumok 
gyanánt. Tevékenységének súly-
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pontja XV. és XVI. Lajos korára esik. XVI. Lajos 
alatt teljes mértékben érvényesül az antikizáló 
irány. A falak díszítésére szolgáló selyemszövetek 
bájos színtónusokban tartott, klasszikusan szigorúan 
megrajzolt formákat tüntetnek fel, mint medaillono-
kat, tájképeket, amoretteket, genre-képeket, virág-
és gyümölesfűzéreket, postamentumokat égő szívek-
kel, vázákkal, urnákkal, galambokkal stb. 

Mindezeknek a kecses formáknak a forradalom 
vetett véget. Visszatérnek a görög és a római antik 
ornamentikára. A szövészet hanyatlásnak indul. 
Némi élet Napolcon első konzulsága alatt kezdődik. 
Díszítő motívum gyanánt akanthuslevcleket, mean-
dereket, palmettákat, csillagokat, harcias emblé-
mákat, valamint a császári N betűt leginkább boros-
tyánkoszorúba helyezve alkalmaznak. Mikor Char-
les Maria Jacquard 1605-ben feltalálta a róla el-
nevezett gépet, megkezdődik a tömegtermelés s a 
szövetek olcsóbbodása. 

Németországban a selyemnek szövetre való hasz-
nálata későn kezdődik. Len- és gyapjúszövet készí-
tésével már a korai középkorban foglalkoztak ipar-
szerűen a Svábföldön, az Alsó-Rajna vidékén, 
Jüiichben és Cleveben. Mikor Franciaországból 1684-
ben elűzték a hugenottákat, akkor Anglia, Spanyol-
és Olaszország csaknem teljesen rá volt utalva a 
szász-sziléziai vászonszövetekre. Elűzött hugenották 
honosították meg a szövészetet Berlinben, Göttingá-
ben, Eisenachban és Kasselben. Vászonlcpedők 
és törülközők szegélyeit a XIV—XVIII. szá-
zadig Német- és Olaszországban készítették. A 
XV. században a kölni szegélyek egész Német-
országban el voltak terjedve. Szigorúan stilizált 
díszek, gótikus levéldísz, indák, rózsák, virágzó 
fák, címerek s később emberi és állati alakok vol-
tak motívumaik. 

Németalföldön, különösen Flandriában, Mechcln-
ben, Gentben, Ypernben és Brüggebcn már a XIII. 
században készítettek selyemszöveteket. A XV. szá-
zadban bevándorló velenceiek és flórencick nagy 
lendületet adtak a selyemszövésnek. V. Károly alatt 
a bársony, aranybrokát és atlasz emelkedett mű-
vészi tökélyre. A harmincéves háború után a fran-
cia bevándorlók újabb lendületet adtak a szövészet-
nek. Amsterdamban, Utrechtben, Harlemben és 
Naardenben. A holland Ipar hanyatlásával a XVIII. 
század első felében a selyemszövés is hanyatlott. 

Svájcban szintén a XIII. század közepéig vihető 
vissza a selyemszövőipar. Rövid virágzás után a 
svájci szabadságharc alatt a XV. században teljes 
visszaesés állott be s csak a XVI. század második 
felében mutatkozik ismét emelkedés. 

A XVII. század kezdetén Németországban a szö-
vést nagyrészt háziiparszerűen gyakorolták. Selyem-
szöveteket csak Krefeldben, Elberfeldben és Barmen-
ben készítettek. A bársony- és taftgyártás Hamburg-
ban a XVII. században és a XVIII. század elején 
jutott virágzásra. 

Lengyelországban a szövészctről, amely Perzsiá-
ból és Törökországból jutott oda, csak a XVII. 
század óta vannak biztosabb adataink. A XVII. 

század végén Fluckban alapítottak selyemgyárat, 
ahol öveket, vállszalagokat és brokátszöveteket 
készítettek. Finomabb mustrát a XVIII. században 
mutat fel néhány szövet. 

Oroszországban már a középkorban volt némi 
szerepe a selyemiparnak. A IV. és VI. században 
Kievben és Novgorodban voltak a bizánci és a 
keleti selyemszöveteknek kereskedelmi piacai. A köz-
vetítő szerep a XIII. században nagy jelentőséget 
nyert s csak Velence hatalomra jutása és a mongolok 
betörése által veszített jelentőségéből. Nagy Péter 
és utódai, Katalin és Pál, a selyemhcrnyótenyész-
tést akarták meghonosítani, de törekvésük akadá-
lyokba ütközött. Jaroszlavban, Vladimírban, Moszk-
vában és más városokban a selyem- és brokát-
szövés francia befolyás alatt virágzott. 

A keleti szöveteken az 1500 utáni időben ismét 
a nemzeti irány lép fel, habár erősen támaszkod-
nak a velencei mintákra s azokat átalakítják. Per-
zsiában a XVI. és XVII. században önálló irány 
mutatkozik, mely az ó-iráni művészeten épül fel s 
különösen a szőnyegszövésben, a brokátban és 
bársonyban alkot elsőrangút. 

Előbb a csúcsosan tojásdadalakú beosztás ural-
kodott hajlított indákkal vagy széles kis levelekkel 
behintett szalagokkal. A középső mező arabeszket 
mutat gazdag virágcsokrokkal vagy felhős szalagok-
kal vagy csillagokkal. 

A XVII. században Perzsia még egyszer jelentős 
virágzásra jut. Ebből az időből származik a színes 
pompás bársonybrokátnak egy sorozata. A XVII. 
századból származó bársonybrokátok és selyem-
szövetek gazdag figurális mustrákat tüntetnek fel. 
Ezek a képek jeleneteket tárnak elénk az iráni 
mondából és költészetből, férfiakat és nőket gazda-
gon díszített ruhában virágcserjék között. Kínai 
madarak, sárkányok és felhős szalagok is előfor-
dulnak. Fontosabb műhelyek Kasanban, Ispahan-
ban és Yeztbcn voltak. Azonos mustrákat mutatnak 
a selyemszövetek is, melyeknek ábrázolási módja a 
miniaturszerűséget éri el. 

A távoli Keleten, ahol a legnemesebb szövés-
anyag, a selyem ismeretes volt s korlátlan mennyi-
ségben állott rendelkezésre, a technika teljes ki-
fejlődésre jutott. Míg Kína a szigorúan stilizált 
mintát a legújabb időkig megtartotta és a díszít-
mények alkalmazásában egészen hagyományosan 
járt el, Japán már igen korán a naturalizmus felé 
hajlott, mely azonban sohasem nélkülözi a stili-
zációt és mindig a síkban való ábrázolásnál marad. 
A kínaiak és japánok technikája a brosirozás. A 
bársonyszövés Kínában teljesen hiányzik, Japánban 
is csak az újabb időben tűnik feL Sz. L. 

X/'ÁMSZEU GÉZA: ÍZLÉS, MODOR, DIVAT. 
* »01yan időket élünk, amikor a külső élet durva-

ságai, igazságtalanságai meggyötörnek, elfáraszta-
nak és a művelt lelkű közönség szívesen menekül 
az otthon csendjébe, harmóniájába, de e mellett 
társadalmi érintkezésében, elszegényedése dacára, 
örömmel mutatja meg disztingvált, finom életmód-
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ját, ízléses öltözködését, sőt még tud örülni a szép-
nek és pártfogolja a művészetet is, ha erre meg-
felelő nevelést kapott.« Ezekkel a szavakkal vezeti 
he 215 oldalas, ízléses külsejű könyvecskéjét az 
érdemes székelyudvarhelyi rajztanár, aki népszerű 
modorban a gyakorlati esztétika mindig időszerű 
kérdéseiben akarja tájékoztatni elsősorban erdélyi 
honfitársait és az ifjúságot. Elérni akarja, hogy 
»a mai társadalom eldurvult, elfásult lelkű emberei 
nagyobb gondot fordítsanak az ízlés, modor, 
divat kérdéseire. Legyenek ezek fontos életkér-
dések, problémák mindenki előtt, mert általuk 
életünket szebbé, kellemesebbé és finomabbá tcliet-
jük.«Lelkesedéssel mondja cl jobbára helytálló néze-
teit a lakás, az utca, a gyermeknevelés és a társa-
dalmi érintkezés módja, az evés és az öltözködés 
esztétikájáról s ezért bizony sok magyar emberre 
ráfér, hogy tudomást szerezzen a könyv tartalmáról 
s megszívlelje annak okos útmutatásait. A könyv 
a szerző kiadásában jelent meg, ára 3 pengő. 

k i á l l í t á s o k 
KÖZÉPOSZTÁLYÜAKNAK VALÓ SZOBABE-

RENDEZÉSEKET állít ki ez év november 
havában az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 
az Andrássy-úti ú. n. régi Műcsarnokban levő 
kiállítási helyiségeiben. Az IOKSz. (Iparosok Orsz. 
Központi Szövetkezete) kötelékébe tartozó három 
szövetkezetnek, ú. m. a Bútorcsarnok Szövetkezete, 
a Budapesti Mííasztalosok Lakásberendező Szövet-
kezete és a Műasztalosok Szövetkezetének mes-
terei valósítják meg ez alkalomra a Társulat és 
az IOKSz vezetősége részéről felkéri következő 
tervező iparművészek terveit: F á b r y Pál, F1 a c h 
János, K a e s z Gyula, S c h a e f e r Ferenc, S e h a -
l a i n o n e k Károly és T á l o s Gyula. Két három-
szobás, és pedig egy egyszeyűbb és egy díszesebb 
lakás berendezése kerül kiállításra, mely áll ebédlő-
ből, hálószobából és úriszobából. 

ASTOCKHOLMI REPREZENTATÍV MAGYAR 
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSON a hazai iparmű-

vészet, ha szerény méretekben is, de mindenesetre 
méltón fog szerepelni. E csoport anyagát az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat gyűjtötte 
össze és adta át a kiállítás kormánybiztosának, 
Déry Bélának. A stockholmi kiállítás bezárása után 
a kiállítás megmaradt és felfrissített anyagát 
Göteborgban, majd esetleg Kopenhágában, feb-
ruárban pedig Nürnbergben az ott tervbe vett 
Magyar Hét alkalmával is kiállítják. 

Í Z IÁLUTÁSI FELHÍVÁS. A most következő 
szezonra, többek közt, három országos tárlat 

megrendezését is fölvette művészi feladatai közé 
a F á k l y a K u l t ú r v á l l a l a t . Az elsőn, a 
f i a t a l o k »L e g j o b b M ű« k i á l l í t á s á n , 
klasszifikált, legalább már két approbált tárlaton 

szerepelt képző- és iparművészek vehetnek esak 
részt egy-egy, önbírálattal kiválasztott legjobb 
alkotásukkal. A t á r l a t z s ű r i m e n t e s l e s z . 
— Másodiknak egy O r s z á g o s P l a k á t - é s 
R e k l á m m ű v é s z e t i K i á l l í t á s követke-
zik, melyen minden képző- és iparművész részt-
vclict tetszésszerinti számú plakáttal, plakátterv-
vcl, reklámszoborra], címke- és hirdetési rajz-
zal. — Harmadiknak megrendezik az első egyetem-
leges F r e s k ó - é s É p ü l e t d í s z í t ő m ű v é -
s z e t i T á r l a t o t , melyen freskó- és üvegfestők, 
szobrászok, iparművészek és építészek vehetnek 
részt tetszésszerinti számú kartonnal, szoborral, 
tervrajzzal és modellel. — A tárlatok részvételi 
föltételei a F á k l y a irodájában (VIII., Baross-
utca 43) tudhatók meg, naponta délután 4—6 
óra közt. J e l e n t k e z é s i h a t á r i d ő : 1 9 2 3 
s z e p t e m b e r 15 . 

\ III. KÉZMŰIPARI KIÁLLÍTÁST rendező Orszá-
gos Iparegyesület nagy áldozatok árán valóban 

szemrevaló módon rendezte ezidei tárlatát. A ki-
állítás látogatóit művészi hatású, igen tágas, szín-
gazdag, díszes csarnok fogadja, mely eltakarja 
a városligeti ósdi Iparcsarnok sablonos fedélszer-
kezetét és ünnepi hangulatot fakaszt a nézőben. 
A tárlat szerencsés alaprajzi elrendezése, mely 
a forgalom könnyű lebonyolítását lehetővé teszi, 
a beépített ideiglenes falak egységes kiképzése, 
valamint az ez alkalommal beszerzett sok célszerű 
ú j vitrina előnyösen különbözteti meg ezt a kiállí-
tást az előzőktől és azt könnyen áttekinthetővé, 
látogatását pedig kellemessé teszi. A sikerült instal-
lációs munkákat B o d o n Károly vezette, kit 
B a j a Benedek támogatott a díszítő festészeti mun-
káknak művészi megoldásával. Elismerésreméltó 
a kézműipar múltjának és az e téren szerepelt 
vezérlőegyéniségek arcképeinek bemutatása az ú. n. 
retrospektív csoportban. Rég elfelejtett évszázados 
mesterművek kerültek szemünk elé s kegyelettel 
adózhattunk a magyar ipar érdemes úttörői emlé-
kének. A kiállítás jelenkori részén is sok érdekes 
néznivaló akad. Feltűnő a bútoripar tömeges fel-
vonulása a kiállításon. Kár, hogy a modern művészet 
igényeinek megfelelő nagyon szórványosan jelent-
kező és komoly művészi munka mellett nagy 
számban vannak a faragványokkal túlhalmozott 
barokk ízlésű bútorok. Megmunkálás szempontjá-
ból nemcsak a fővárosi, hanem a kispesti, újpesti 
és budafoki kismesterek bútorai is jórészben kifogás-
talanok. De a tervezés szintje sok kívánnivalót 
hagy. Ezért időszerű volna, ha az asztalosmesterek 
részérc előadásokat rendeznének, melyeken a bútor-
ipar jelenkori törekvéseit és az e téren elért kiváló 
eredményeket, általában pedig a bútoresztétika főbb 
követelményeit népszerű módon és megfelelően 
illusztrálva ismertetnék. Hasonló a helyzet a kiállí-
táson látható világítótestek, a csillár és a lámpa gyár-
tása terén. Mintha e szakma mesterei évtizedeken 
át aludtak volna: alig akad munkáik közt egy-két 
ötletes és ennek az iparágnak újabb vívmányait fel-
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