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nácsossal, Demény Károly főigazgatóval. Bérczy 
Ernő igazgatóval, Józsa Lajos főfelügyelővel, Paslay 
Bernát főmérnökkel és Ledóczy Sándor mérnökkel 
tervezte meg és rendezte be.

A helyiség tágas, kellemes terem, kitűnő vilá
gítással s minden izében praktikus és tetszetős be
rendezéssel.

Minden egyes tudósító számára kényelmes 
íróasztal van beállítva, fiókokkal és egy-egy levél- 
szekrénnyel, a beérkező postája számára. Az Író
asztalok melleit vonulnak el a telefonfülkék, a te
rem baloldalán pedig egy hivatal a táviratoknak 
légcsőpostával való föladására. A fülkék fölött be
szélő gép, a mely a fölhívott állomás megérkezését 
jelzi. A tudósitó, a nélkül hogy a teremből moz
dulna. kapcsolást kap telefonon nyugat felé Ber
linig. keletre Bukarestig. Táviratait pedig szintén 
egyetlenegy nyomással expediálja a rendelkezésére 
álló csőposta.

Könyvtár is van kéznél, térképek is. a sarok
ban pihenő bútorzat, a legközelebbi szomszédban 
néhány lépésnyire pedig büffé. a honnan ugyan
olyan kedvezményes áron, mint a postatisztvise
lők. olcsó vacsorát, italt hozathatnak maguknak az 
újságírók.

v
Hieronumi Károly kereskedelemügyi minisztert 

íz  ujságiró-szoba megnyitása alkalmából Prohászka 
Ottokár székesfehérvári püspök is táviratilag üdvö
zölte. Üdvözlő táviratot küldött a megnyitásra a 
berlini Zentrumpresse is.

Japán iparművészet.
Irta Csányi Károly.

Budapest, jan. 12.
Szombaton megnyílik az Iparművészeti Mu

zeum üllői-uti palotájában a japán kiállítás. Ez al
kalomból szeretnék elmondani egyet-mást a japán 
művészetről, a mi talán az olvasónak segítségére 
lesz abban, hogy a nekünk meglehetősen idegen, de 
azért minden ízében érdekes és szép művészet lei
kéhez közelebb férkőzhessen.

Annak idején a japánok hősi küzdelme foko
zottabb mértékben ráterelte az egész világ figyel
mét erre az életrevaló, régi kultúrájú népre. A régi 
japán műtárgyakat Európa múzeumaiban fölhal
mozott anyagból is kellően megismerhetjük. Anglia, 
Franciaország és Észak-Németország művészeti 
gyűjteményeiben Kelet-Azsia művészete régóta el
foglalta megillető helyét. Az angol, a francia és a 
német irodalomban az utóbbi évtizedekben értékes 
munkák jelentek meg a japán művészetről; elég ha 
Andsley, Anderson, Alcock, Bing, Bowes. Brinkley. 
Chesnan, Goncourt. Strange nevét omlifjük. A né
metek között Brinkmann, a hamburgi múzeum igaz
gatója a japán művészetnek legalaposabb ismerője.

Az Országos Magyar Iparművészeti Muzeum 
is, bár versenyre nenn kelhet a föntemlilctt orszá
gok világhírű gyűjteményeivel, tehetségéhez mérten 
kisebb mennyiségű, de jellemző tárgyakat gyűjtőit 
össze az évek folyamán, hogy bemutathassa az ipar
művészet minden egyes ágát. Ez alkalommal, egy 
kiállítás keretében, a  modern japán iparművészet 
termékeit gyűjtötte egybe, hogy azokat is megis
merhesse Budapest közönsége.

A japán művészetnek legjellemzőbb' sajátsága 
a stilizálás. Európai szemnek első tekintetre talán 
visszatetszők is lehetnek a japán műtárgyak, de tü
zetesebb, behatóbb tanulmányozásuk és szemléletük’ 
szimpátiát, tetszést váltanak ki lelkűnkből.

A festőművészet leginkább diszitő jellegű és 
így közeli rokona az iparművészeinek. A japán fes
tők fölcsavarható, keskeny, hosszúkás képeket —. 
kakemőnokat — festenek. Á régi festők képein a 
kínai hatás érvényesült: igy például Cho-Denzu mü
vein. A XV. és XVI. században szabadabb a fölfogás; 
ez irányt képviseli Káno Matanobu, a róla elnevezett 
Kánó-iskola megalapítója. A XVII. században Ogata 
Korin vezet; majd a XVIII. századi, natirralisztikus 
irányt Okyo és Móri Szozen müvei képviselik.

A sokszorosító művészetek közül egyedül a fa
metszetet művelték. Rendszerint a cseresznyefát 
használják dúc gyanánt. A rajzot, mely átlátszó Pa
piroson készül, színével a sima falapra ragasztják. 
A fametszö a rajz vonalainak megfelelő részt meg
hagyja, a többit kivési, úgy hogy a rajz kiemelke
dően megmarad. A nyomdász tussal bekenni az igy

elkészült dúcot, papirost fektet rá és kézzel, vagy 
nyomó-párnával lenyomja a rajzot. Ily módon a fa- 
metsző hűen követheti a művész rajzának minden 
vonását és annak egyéni karakterét kifejezésre jut
tatja. A használt tuss lehetővé teszi, hogy a szükség 
szerint egyik helyen vastagabb, másutt vékonyabb 
rétegben kerüljön a dúcra, mi által finom árnyala
tok keletkeznek. Színes nyomásnál minden egyes 
szint külön dúccal nyomnak.

A japán fametszet eredete Kínában keresendő, 
a hol a sokszorosításnak ez a módja a VI. század 
végén már ismeretes volt. Japánországban az ily
nemű legrégibb munka 1608-ból való. Moronobu a 
művészi fametszet megalapítója: ö a primitiv iskola 
feje. Tárgyait az életből meríti. Hozzá csatlakoznak 
Matanobu és a Tori-k. a XVIII. század elején, ök 
a színház felé fordítják' figyelmüket. Sokenobu a 
könyvillusztrálást kedveli. A XVIII. század második 
felében a kétszínű nyomás terjed el, majd később a 
sokszínű. E korszaknak legjelesebb művészei Haru- 
nobu, Sigemaza, Sunso, az utólérheletlen Kiyonaga 
és' Utamaro. A XIX. század művészei közül a ter
mékeny Hokszái, Kuntsada és Hirosige említendő 
ezen a téren, bár elődeiket, különösen a művészi 
tartalom tekintetében nem érték utói.

A japán iparművészeinek ősi ága a bronzmü- 
vesség. Már Niloku császár Idejében, a IV. század
ban . a fémmunka művészi magaslatra emelkedett. A 
japán bronz-karakane réz-, ón-, óTomötvözete néha 
kevés arzénnel, antimonnal. cinkkel, arannyal vagy 
ezüsttel vegyítve. A keverés aránya szerint a bronz 
különböző szinü. a mit a fölkelő nap országának 
művészei mesteri módon használnak föl a nagy mű
vészi becsű tárgyakon. A buddhizmus elterjedése (a
VI. századtól kezdve) uj korszakot jelent a japán 
művészetben.

'A kard — katana — a nemesek legfontosabb 
eszköze és dísze. Leginkább a kézvédőn, a tsubán, 
fejti ki a japán művész páratlan ügyességét. A tsuba 
vasból, rézből, vagy bronzból készül. A díszítés sok
féle fajtája szerepel ezeken a kis körös vagy ovális 
lemezeken; a vésés, gravirozás, cizellálás. arany és 
ezüst berakás. Á díszítés motívumait az állal- és nö
vényvilág, a föld míves, a vadász, a halász élete szol
gáltatja. A kard művészete a XVI. században kezdő
dött és a XVIII. században emelkedett a legmaga
sabbra.

Á leaivás Japánországban mindenféle szertar
tásokkal van összekötve. Az előirt szabályok minden 
részletre kiteriednek: a tűz előkészítésére, a teapor 
megőrzésre, külön erre a célra készült edényekben 
(khaire) a por kivételére, a kéztartásra, az ivás 
módjára, a beszéd tárgyára stb.-re. E célból külön
böző cserépedények készülnek. Nálunk minden 
agyagipari termék bizonyos gyakorlati célra szolgák 
Már a XVIII. században készítettek Európa részére 
porcellántárgyakat, ezeknek legnagyobb része azon
ban díszedény. Az agyagipari termékek két főcso
portra oszthatók: a vörös, barna és kékesszürke bi* 
zen, és a puhább raku-anyagra. Közbe esik számos 
változat. A legismertebb porcellán és fajansz-tárgyak’ 
Hizen-. Kutani-. Kiotó-, Imari-. Szacuma-. Óvári- és 
Mizcából valók.

Az Európában annyira kedvelt zománcos tár
gyak’ a XIX. század alkotásai és csakis a kivitel szá
mára készülnek Kiotóban. Nagoyában és Yokoha
mában. Kínában már a XV. században készítettek’ 
nagy áldozati edényeket rekeszzománccal (oul-sai). 
Japánországban is régi ez a teknika. de egészen más 
célra való tárgyakon, és pedig házaik fémdiszein, az 
ajtók fogantyúján és sarkain alkalmazzák. A japán 
zománc lehet áttetsző, juki-jippo, és vak zománc 
doro-jippo.

Talán a legérdekesebb csoportja a japán ipar- 
művészeti alkotásoknak a lakktárgyak. Előállításuk
hoz a Japánországban otthonos lakkfa nedvét hasz
nálják, a mi a levegőn megkeményedik, víznek, alko
holnak, sőt savaknak is ellenáll. A nyers lakkot víz
tartalmától megfosztva festékkel vörösre, kékre 
vagy barnára festik, gummiguttával pedig az ayan- 
turin lakkot állítják elő. A tárgy alapja fenyőfafurnir. 
A felületet lesimitják, a hézagokat kittel kikenik és 
az igy előkészített felületet papirossal vagy vászon
nal leragasztják. Erre jön a lakkréleg pép alakjában, 
a mit kemény ecsettel egyenletesen elosztanak a fe
lületen. Ezután tiszta, pormentes levegőn szárítják 
cs száradás után faszénnél simára csiszolják. Ezt 18
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30-szor is megismétlik. Legfelül jön. a különböző 
disz, a finom aranyporral készült aranylakk, laops 
dombormű, kitt-anyagból fölrakva és hegyezett szén
nel mintázva. A lakmüvesség már a X. század óta 
ismeretes. A lapos aranylakk a XII., a dombormű
ves a XV. században divatozott. Legne^vobb mestet 
e téren Rorín festő volt, a ki a XVII. században al
kotta méstermüveit.

Az elefántcsontból, fából, szaruból faragott 
neckék (kis faragványok. zsinóron függő tárgyaknak 
az övben való megerősítésére) kedvelt tárgyai a ja
pánoknak.

A selyemtenyészlés Kínából ered. Japánország
ban a selyemszövés a XIII. században nagyon fejlett 
és a XVI. században bámulatos fokra emelkedett. Á 
japán szövetnek jellemző sajátsága, hogy az ismét
lődő minták változó színűek.,

Háromszáz éven át béke volt Japánországban. 
A művészek zavartalanul dolgozhattak ama két-há- 
romszáz hatalmas főurnak, a kik a főkormányzó, 
a sogun felügyelete alatt az országot kormányozták. 
Ezek egymással vetélkedve, a legjelesebb művészeket 
fogadták szolgálatukba. Japánország 1868. óta uj 
korszakot él, uj viszonyok keletkeztek, a mi művé
szetüket is más irányba terelte.

TÁVI RATOK.
A lisszaboni sztrájk.

Lisszabon, jan. 12.
A belföldi és a nemzetközi vonatok forgalma 

teljesen szünetel. X sztrájk a déli államvasuti vona
lakra is kiterjed. A vasutasok az igazgatóság végle
ges döntését teljes nyugalommal várják, de követe- 
léseikhez mereven ragaszkodnak. Valamennyi vasút
vonal a legjobb karban van és szabotázs a legcseké
lyebb mértékben sem történt. Az állami vasútvona
lak alkalmazottai csak baráti érzésből vállaltak szo
lidaritást a többi vasutassal.

Lisszabon, jan. 12.
éSaját tudósítónktól.) A spanyol, belügyminisz

ter a határtartományok kormányzóinak azt távira- 
tozta, hogy minden szükséges intézkedést megtett, 
hogy a portugáliai vasutasok ne gyakorolhassanak 
nyomást a spanyol vasutasokra. Lisszabon utcáin 
katonai őrjáratok cirkálnak. A kormány tegnap este 
kinyilatkoztatta, hogy a sztrájkot mesterségesen csi
nálták, csak azért, hogy a kormánynak nehézségeket 
okozzanak. Múlt éjjel sztrájkoló és dolgozni akaró 
munkások között véres összeütközés volt.

Lisszabon, jan. 12.
(Saját tudósítónktól.) Az üzleti alkalmazottal? 

megszüntetlek sztrájkjukat, miután a lakosság két
szer véresre verte a sztrájkoló bizottság tagjait. Á 
kereskedők elhatározták, hogy este kilenc órakor 
bezárják üzletüket.

Paris, jan. 12.
(Saját tudósítónktól.) Lisszabonból jelentik a 

Matin-nek: A sztrájkmozgalom egyre nagyobb mér
téket ölt s most már a postások is a sztrájkotokhoz 
csaliakoztak.

Paris, jan. 12.
-- (Saját tudósítónktól.) Lisszabonból jelentik

reggel három órakor, hogy a rend teljesen helyre
állott s a sztrájkolok kijelentették, hogy még ma 
délelőtt újra megkezdik a munkál.

Paris, jan. 12.
(Saját tudósítónktól.) A Journal-nak jelentik 

Madridból: Portugáliában a hivatalos kijelentések el
lenére is tnég mindig gyakorolják a cenzúrát. A spa
nyol lapok kerülő utakon. Badajozból kapják hí
reiket.

Páris, jan. 12.
X Havas-ügynökség jelenti Lisszabonból: De

'Almeida belügyminiszter lemondott. A belügyminisz
térium előtt tüntető csoportok jelenlek meg és kér
ték a belügyminisztert, hogy hivatalban maradjon. 
A kereskedelmi alkalmazottak küldöttsége Braga 
ideiglenes elnökhöz azt a kérést intézte, hogy a bel
ügyminiszter lemondását ne fogadja el. Braga azt 
válaszolta, hogy Almeida lemondását nem fogadja el.

Lisszabon, jan. 12.
A város külső képe ismét normális. Az üzletek 

nyitva vannak. De Almeida belügyminiszter meg
tartja tárcáját és uj. módosított törvényjavaslatot 
log benyújtani a heti munkaszüneíről és a törvény
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