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A KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS. 

p>f"%@ PÁRKÁNY ALKONYA — 
g ^ K^ e z vo^ a z e^ s° benyomásunk, 

a mikor végigsétáltunk az ipar-
'" művészeti kiállítás bútorai 

közt. Nyomon érte egy másik: íme, a 
nemes és szép fa-anyag most már erő
teljes szóhoz jut, a tervezők merik im
már nagy felületben, minden tagolás nél
kül is mutogatni. Valamikor azt mondták 
volna erre, hogy üres és sivár az a szek
rény és ágyoldal, a melyen fél vagy egész 
négyzetméternyi fatáblát látni minden 
cifraság, sőt intarzia nélkül s a hol csak 
a fa sima szövedéke látszik a pác vagy 
politura enyhe rétege alatt. Ez is az idők 
jele s az asztalosmesterek, a nélkül, hogy 
sejtenék, ugyanazt az új érzést tükrözik, 
amit a modern költők, a midőn hirtelenül 
felfedezték, hogy a nyelv is valami és 
érdemes azt a maga kedveért a maga 
tiszta szépségeiben mutogatni. A fa meg
munkálói a fa megbecsülőivé lettek s 
örömmel mutogatják materiálisukat. Sőt 
szedik-hozzák mindenfelől, messzi ten
gerentúli országokból is. A közönség, 
a mely a szimpla diót és fenyőt és töl
gyet örökölte szüleitől, meglepetve ol
vassa a katalógusban az olyan neveket, 
mint majaqua és szagúna, a melyek mö
gött inkább sejtene az ember egy indiai 
istent, mintsem fát. Meg kell majd szok
nunk ezeket is, mint a hogy szépen bele
olvadt nyelvkincsünkbe a mahagóni és 
paliszander. Mert valószínű, hogy ez a 
faválogatás még eltart egy ideig s talán 
lesznek ennek kinövései is, de egy célra 
még is jó. Arra tudniillik, hogy a terve-
lők és a megmunkálók kénytelen-kellet
len megösmerkednek minden célszerűen 
felhasználható anyaggal. Az iparművé
szetben az anyag szüli az eszmét vagy, 
a mi e téren egy és ugyanaz: a formát. 

Magyar Iparművészet. VII. évf. 1904 jan. 1. sz. 

A ki tehát szenvedélyes faismerő, abban 
már halkan megszólal az igazi faidomító 
is, azaz a céltudatos és szabadon sáfár
kodó művész. Ne ijedjünk tehát meg 
asztalosaink indiai és amerikai importjain, 
megvan ennek is a maga jó oldala. 

A fa ezidén feltűnő makacsul ragasz
kodó házastársat kapott az ércben. Soha 
nálunk még annyira nem házasították 
össze ezt a két anyagot, mint ezidén. 
Az érc eddig többnyire pozitive körülirt 
szerepet játszott a bútoron: díszítette a 
kulcslyuk környékét, vagy pánt gyanánt 
szolgált, a melyen az ajtó ki- s befor
dul. Szóval: jelölte a fontos használati, 
sokszor koptatott pontot; olyan volt, mint 
az írás mondataiban a vessző, meg a pont, 
a melyek széjjelválasztják egymástól a 
mondatokat: itt a faltól az ajtót. Most 
feltűnő sűrűn ereszkedik le az érc a lábak 
aljára. A székláb ércpapucsot kap, a szek
rény ércszalagon áll, az asztal finom 
mahagónijátgondosan megvédi az asztalos 
a láb nyomaitól azzal, hogy érccel borítja 
az asztalláb trottoirját. Sőt íme: fényes 
ércnyakravalót kaptak egyes darabokon 
a faoszlopok is. Nem is szerényen meg
vonuló patinás ércet, hanem hangos be
szédút, fehéret és csillogót. Ezzel a témá
val előbb-utóbb számolni kell. Lesznek 
orthodoxok, a kik a fém e feltűnő szerep
lését elítélik. Mi azt hisszük, hogy leg
jobb egyelőre carte blanchet adni a ter-
velőknek s megvárni, hogy kiforr-e ez 
a gondolat. 

De térjünk vissza első benyomásunk
hoz: a párkány alkonyához. Ha szigorúan 
elvi álláspontot foglalunk el, örülnünk 
kell a dolgok ily alakulásának, mert hisz 
ma már mindenki tudja, hogy a párkány 
nem magyar gondolat. Még az átvett 
stílusokból is kidobták nálunk, példa rá 
Eperjesnek egy egész utcasora és minden 
magyar népies építkezés. Nem valószínű 
azonban, hogy a tervelőket itt ez a szem-
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pont vezette. A párkányt azóta kezdték 
leszorítani az asztalosok, a mióta Ruskin, 
Morris, Van de Velde tanításai révén 
nyilvánvalóvá lett, hogy bútor és ház 
kétféle dolog s hogy kőből, téglából vagy 
fából építeni szintén kétféle feladat. 
A párkány vízelhárító feladatáról beha
tóan értekezett Walter Crane s bebizo
nyította, hogy igazában ott szükséges, 
a hol valamit védeni kell az időjárás ellen. 
Ezen a nyomon indultak az iparművé
szek, s ez a tanítás lassankint vérré 
válik a mi mestereinkben is. Természetes, 
hogy olykor megmarad ez a kölcsönvett 
tag dísznek, mint a hogy itt is látjuk. De 
szerepe szűkül. Egyszerűen klasszikus 
citátum. 

Mindezeket általános megjegyzések
ként közöltük. De az egyes szobák külön-
külön is nem egy tanulsággal szolgálnak. 
Így mindjárt az első, a mely Thék Endre 
gyárában készült s a terve is onnan való. 
Büszke mahagóni-ebédlő, a melyen rögtön 
feltűnik a vízszintes tagoltság iránt érzett 
előszeretet. Fényes ércszalagok tagolják 
a pohárszék emeleteit, sőt szinte külön 
alkatrészekre bontják. A legfeltűnőbb 
azonban a vasalás nagy szerepe. Az ezüst
fényű érc nemcsak szalagok módjára dí
szíti a veres fát, hanem a legnagyobb 
bútordaraboknak is keretet ad. Ha ezt az 
ebédlőt egy tűzvész elpusztítaná: csak 
ki kellene tölteni mahagóni-lapokkal a 
megmaradt fém-vázat, hogy az eredeti 
berendezés ismét előálljon. A nagyobb 
darabokon tehát a fémanyag szabja meg 
a bútor arcélét, körvonalait, ez határozza 
meg a tömeghatást, még pedig szigorú 
egyenes vonalban. Ám a székeken mo
dern lendülés látszik: a fa itt mint köny-
nyen idomítható anyag jelentkezik. A kö
zönség itt találja meg a már említett érccel 
burkolt oszlopocskákat is. 

Merő más ötletből indult ki szomszédja: 
Vas Béla, a ki egy ebédlőt és egy női háló
szobát tervezett (az előbbinek asztalos
munkája Lindner Manó és fia, a kárpitos
munka Breuer Mór műve; az utóbbit 
Simay Lajos készítette, a kárpitosmunka 

Groszman Ármintól való.) Thék ebédlője 
reprezentatív, asztala felett nem egy 
súlyos pohárköszöntő fog elhangzani. Vasé 
intimebb, családiasabb, bizonyos befelé 
érvényesülő gazdagságot feltételez. Itt is, 
mint a legtöbb kiállított bútoron, az egye
nes vonal a döntő. Már itt találkozunk 
a nagy famezőkkel, a melyek oly döntő 
jellemvonást adnak majd a legtöbb kiál
lított intérieurnek. A pohárszék és fiókos 
szekrény szigorúan zárkózott darabok, 
csak az előbbi mutatja egy sor négyzetes 
kristályüveg-ablakon át az edények leg
díszesebbjeit. A zárkózott fatest itt egyet
len, organikus darab, a fasíkon fönt 
dombormű faragás vonul hosszú szalag
ban végig, vagy lezárja a keskenyebb 
tagokat: megannyi homlok a bútor arcu
latán. Előnyére válik, hogy a dombormű 
nem válik el külön betétként a famezők-
től, hanem szorosan egy darab vele, akár 
a galy, a melyet virágbokréta koronáz. 
A faragás motívuma a pávatoll szeme, 
szolidan s épen nem kirívóan előadva, 
ugyanabban a komoly és előkelő színben, 
mint a bútor többi része. Azt is dicsé
rettel emeljük ki, hogy ez a nagy orna-
mens-szalag nincs mereven, egyenes 
vonallal elhatárolva a famezőktől: bele
belenyúlik s ezzel még szervesebben 
olvad össze vele. Az asztal, mint a leg
több itt látható, ötlábú, azaz a teherviselő 
központi erős lábon kivűl van négy egyen
súlytartó vékonyabb láb is. Formájában 
kecses a nagy álló óra. Ez úgy látszik 
kedvelt darabja most az intérieuröknek : 
az óra fontossá lett s nem egyszerű fali
dísz többé, hanem feltűnő, igazi bútor
darab. Time is money. A gondolat kor
szerű s alkalmat ad arra, hogy egy kecses 
kisebb bútordarab élénkítse a szobát 
sugár formájával. De vájjon célszerű-e 
az órát egyben fiókos szekrénynek is 
használni ? Azok, a kiknek nemcsak az 
idő, de a hely is pénz, bizonyára igennel 
válaszolnak. De mit szól a jól temperált 
ingaóra ahhoz, hogy alsó fiókját folyton 
kihúzzák meg betologatják? Nem fog-e 
ijedtében megállani ? Pláne, ha ilyen 
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karcsú lábakon méri az időt. Még néhány 
fiókos óra van a kiállításon. Jó volna 
kipróbálni, nem zavarja-e jártukat a fiók 
használata. 

Vas Béla női hálószobája az első perc
ben empire-gondolatokat költöget ben
nünk: feltűnően sovány babérfonat a 
díszítő elem. Ez már egykor körülövezte 
a nagy N-t Napóleon tapétáin, székein, 
szekrényein. Itt megnyúltabbá lett s 
oválissá változott. S lám, egyúttal döntő 
forma-motivummá is. A kivágások ová
lisak. Az ágyvégződések is oválisak. 
A széktámla puha szövettel kibélelt ovális 
keret. Sőt az asztalka is ovális. Látnivaló, 
hogy minden ennek a formájában értelmé
ben tervelődött. Nem oly szabad munka, 
mint az előbbi. A motívum ily gyakori 
ismétlés ellenére sem hat, mert nem 
eléggé frappáns. Jóval egyszerűbb motí
vum például Undi Mariskáé, az ő kis 
magyaros gyermekszobájában. Itt a töm
zsi lóherelevél-formájú kivágás a maga 
egyszerűségében is kellemes, akárhány 
darabon ismétlődik. Mert itt új, azonfelül 
bizonyos darabokon ez a kivágás hatá
rozott szükségnek felel meg: a hordható 
holmin, a milyen egy zsámoly vagy pad. 
A gyermek egyenest ennél az ornamen-
tumnál fogva viszi zsámolyát ide-oda. 
A praktikus elemből így lehet egyben 
díszítő elemet formálni. E kedves kis 
szobát különben ismertette e folyóirat, 
csak annyit teszünk még hozzá, hogy az 
asztalosmunkát Morent János és Petrik 
József, a függönyök hímzését Undi S. 
Karla és Jolán, a párnákat Kiss Erzsike 
és Undi S. M., a lámpákat és vasalást 
Ludvig Ede, az üvegezést Róth Miksa 
készítette. 

Undi Mariska népies motívumokat 
használt fel. Ettől a falutól nincs messze 
a város, még pedig nagynénéink városa, 
a melyet itt Steinbach Gábor biedermayer-
stílusú szalonja képvisel. Csakugyan az 
ötvenes évek levegője ül e darabokon: 
a forradalmak lezajlottak s polgári mél
tósággal, halkan folyik itt a beszélgetés 
a jó nagyhercegről, a ki megadta a gon

dolatszabadságot. Semmi nyakas egye
nesség a bútorokon: az asztal kerek, a 
székek vonalai hajlongnak. Halk viola
szín a szövet is. Szerényen díszít néhány 
antik aranyozású fém-füzérke egy-egy 
tagot. Csak a levendula-illat hiányzik. 
Mi kissé kulturhistóriai hangulatba ju
tunk. Ez más világ, mint a mienk. 

Azután csupa modern ember jön; az 
a vékony installációs fal, a mely Stein
bach szobáját Bodor és Tóthitól elválasztja, 
legalább ötven esztendőt jelent. 

Bodor Aladár terve, kivált a nagyobb 
darabokon, a mai polgár bútorát adja. 
Szilfa-anyaga Tóth István szép megmun
kálásában a polgári egyszerűséget, Ízlést 
és kényelmet szolgálja. Csupa egyenes 
vonal, még díszében is. A szekrény ajtó-
tábláit úgy élénkíti, hogy megmélyíti a 
felületet, meghagyván egy-egy három
szögletet. Ez függélyesen levonuló egye
nes nyelet kap, a mi által valamelyes 
geometriai virág származik. Jó díszítő 
motivum e merően egyenes tagokon. 
A szekrény, ágy és éjjeliszekrény felső 
végződése itt sem párkány: a szeglet
lécek kissé kiállanak s kettőt-kettőt egy-
egy gyengén lendülő vonal köt össze. 
A szekrényeken és ágyon kellemesen hat 
ez a végződés: az éjjeli szekrényről talán 
lefűrészeli a praktikus használat. Azon
ban a szigorú és kiválóan jó arányú 
bútordarabok mindenképen nobilitást 
árulnak el. Jól illeszkedik ehhez az Ízlé
ses egyszerűséghez még egy oly apróság 
is, mint a milyen például a nem fémből, 
hanem sötétebb fából négyszegletesre 
metszett kulcspajzs. A mahagóni-holmi 
is derék munka: a fali polc szerény 
eleganciát mutat, a székek pedig céltu
datos formákat. 

Nagyon különböző izlésű két szoba 
következik, pedig mind a kettő Simay 
Lajos terve és munkája. Az egyik háló
szoba, citromfából, majaqua és mahagóni 
berakással. A koncepciót különösen a 
szekrény jellemzi: nemes fából készült, 
magasságában fölállított láda, a melynek 
minden éle kerekre van tompítva. Mind-
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járt megjegyezzük, hogy ez a tagolatlan 
tömegben való tervezés más szobákban 
is látható, kivált szekrényeken: úgy lát
szik, hogy megszerették. Hogy mennyire 
kerülik a tagolást, onnan is kitetszik, 
hogy e szekrény egész felületén sehol 
egy mélyedés, egy párkány, egy léc sem 
található. Sima és sikos véges végig. Még 
ott sincs semmi ornamentum vagy tag, 
a hol az ajtószárnyak összeérnek. Egyet
len dísze e darabnak a fa természetes 
szépségein kivül (a melyet fokozni tudott 
a jó megmunkálás) egy széles vízszintes 
intarzia-szalag, a mely a szekrény felső 
kétharmada-magasságán díszíti övsze-
rüen, diszkrét csínnal. Megszoktuk, hogy 
az ornamentum oly helyekre kívánkozik, 
a hol valamely jelentékenyen funkcionáló 
tagra figyelmezteti a szemet. Itt például 
azt várhatná valaki, hogy a két ajtószárny 
összeérését jellemzi a tervelő ezzel a 
becses majaquával. De a szerző mást 
gondolt s ékítményes abroncscsal fogja 
körül a szekrényt, mintha védené az 
ajtókat a nyitogatok ellen. Viszont a 
mahagóni-ebédlőnél egészen más szem
pontból indult ki. E szobában mindenütt 
csak ott van dísz, a hol a bútor valamely 
fontos funkciója folyik. Megdíszíti pél
dául a kulcspajzsot, (amely előbbi ter
véről egészen hiányzik), mert tudja, hogy 
a szekrény fontos kelléke a zárhatóság. 
S az is, hogy az ember hamarosan meg
találja a kulcs helyét. Hasonló díszt 
kapott a pánt is, a melyen a szekrényajtó 
ki- s befordul, a mi szintén lényeges. 
A dísz tehát mindenütt ujjal mutat a 
punctum saliens-re. 

Simay e művén legfeltűnőbb az érc
nek a fával való összeházasítása. Ösz-
szes ebédlő-bútorai érclapon nyugosznak. 
A székláb érc-talpat és érc-harisnyát 
kapott. Az (itt is ötlábú) asztal érc-trot-
toirt. A pohárszék végig ércszalagon áll. 
Mi lehet az oka ennek az ötletnek ? Azt 
hiszem, hogy ezt is a fönt emlegetett 
fa-kultuszból lehet kimagyarázni. A mes
ter, a ki nagyon megszerette szép fáját, 
óvni is igyekszik azt. Ércpáncéllal fedezi 

azokon a helyeken, a hol a prózai s nem 
mindig makulátlan cipő érheti. Lesznek, 
a kik ezt túlzásnak veszik. De ha a fa 
kultusza az igazi ok, úgy nagyon tiszte
letreméltó maga az intenció. 

A sorozatot kiegészíti egy derült ven
dégszoba, amelyet Árkay Aladár terve
zett; a tervet Morent János ültette át 
fába. Olcsó fenyő-szoba, de minden íziben 
céltudatos. Megvan benne a vendégszoba 
átmeneti jellege. Barátságos és fényűzés 
nélküli: a gazda nem akar itt magának 
reklámot csapni. Csak a gyakorlati szük
ségességekre szorítkozik s ennélfogva 
megengedheti magának azt, hogy az asztal 
és íróasztal egy darabbá olvadjon s az 
ágyból mindjárt kinőhet egy pad is. 
A puha fenyőfa természetéhez híven 
koncipiálta Árkay a díszt is, a mely itt 
természetesen nem lehetett sem faragás, 
sem intarzia, sem léc-applikáció (a mi 
mind ellenkezik a puhafával), hanem lett 
kivágás. A deszkát Ízlésesen és élénken 
töri át a kivágott forma, a mely viszont 
ismét hű a maga puha anyagához, azaz 
nem aprólékos, hanem nagy foltot ad. 
A fakedvelő örömest méltányolja az ilyen 
cél- és anyagtudatos tervelést. Árkay 
tervrajzai és iparművészeti rajz-ötletei 
is ízlésesek s kivitelt érdemelnek. 

Schmidt Miksa intérieurjében is van 
példa az ilyesmire. A szekrényre gon
dolunk, a melynek szilárd fájába ezüstös 
érc-interzia feküdt. Nagyon diszkréten 
és vékony vonalban, mint a hogy e néhány 
bútort egyáltalán a visszatartott hangú 
diszkréció jellemzi, kezdve a pongyola 
szék-áthuzattól el egész a határozott és 
csak a legszükségesebb tagokra szorít
kozó kandallóig. Az érc-interzia vonal
vezetése kiválóan érdekes: szép ivekben 
lendülnek e vékony szálak, felettük érc-
pityke élénkíti a mezőt. A nyolclábú 
asztalt itt is ércabroncs fogja körül, a 
lábak is érctalpon állnak. 

Eddig csupa olyan műtárgyról szóltunk, 
a melyeken a szigorúan egyenes vagy a 
modern entázissal lendülő ív-vonal zárja 
körül a formákat s adja meg a dekoráció 
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LEÁNYSZOBA. TERVEZTE VAS BÉLA. 
KÉSZÍTETTE SIMAY LAJOS. 



LEANYSZOBA. TERVEZTE VAS BÉLA. 
KÉSZÍTETTE SIMAY LAJOS. 

Magyar Iparművészet. 
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EBEDLO. TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE 
MÓCSAY JÓZSEF. 
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EBÉDLŐ. TERVEZTE VIGAND EDE 
ÉS NAGY SÁNDOR. 

KÉSZÍTETTE MÓCSAY JÓZSEF. 

HÁLÓSZOBA. TERVEZTE MENYHÉRT MIKLÓS. KÉSZÍTETTE THURNHERR GYULA. 
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stílusát. A szomszédban más elvekre is 
találunk példát. Itt van ugyanis egy 
ebédlő, amelyeket Nemes Ödön tervezett 
s Kántor Tamás készített. Már a bútorok 
főtagjain, a pohárszék alaprajzán meg
érzik a különbség: a vonalak itt hajlé
konyak az új-barokk reminiszcenciák 
értelmében. S faragott az asztalláb alsó 
végződése. Igaz, hogy e faragás diszkrét, 
még stilizált s csak azt jelzi nagyon 
helyesen, hogy az asztalláb súlyt tart: 
lent tehát kissé megterpeszkedik. Ez igen 
szemléltetőn van fában elmondva. A ve
ret azonban még tovább megy, még pedig 
nem is egy, hanem több lépéssel. A veret 
ércből való virág, a mely nemcsak a po
hárszékre, hanem az asztalra is került. 
Ez a naturalista elem merőn elütt a többi 
bútor modernségétől. De ki kell emel
nünk a nemes szagúna-fa szép megmun
kálását, a melynek intarzia-műve citrom
os rózsafából való. 

Pálinkás Béla leányszobát tervelt, Hajts 
Jakab munkájában került ide. Anyaga 
zöldeskékre pácolt jávorfa. Maga az anyag 
is emlékezetünkbe idézi Tompa leányos 
virágregéit, de túlesünk ezen az irodalmi 
benyomáson, a mely itt csak a mellék-
zönge szerepét játszsza. A fő, hogy a for
mák arányaiban is van némi feminin 
elem. Minden bútor felső végződése egy-
egy sima, meglapult háromszögletes orom. 
Minden egyébben az egyszerűség a jel
szó. Csak a szekrényekre jutott bő tago-
zás és kellő disz. Alsó része zárt és 
testesebb, felső felének kisebb arányú az 
alaprajza, úgy, hogy magától kínálkozik 
egy kirakosgató polc, a mely felett két 
karcsú oszlop tartja a széles tetőt. Ezt a 
darabot nagy szeretettel tagolta a szerző s 
jó üvegmozaikkal ékesítette. Talán azért, 
mert a leányszobában épen e kis szek
rény a legjelentőségesebb: ez fogja ma
gába rejteni a legrózsaszinübb titkokat. 

Most öt szoba következik, valamennyi 
egyazon szerző műve: Menyhért Miklósé, 
a ki elismerésre méltó buzgalommal töre
kedett mindenütt új formákra s azon volt, 
hogy e szoba-sorozat ne legyen egy

hangúvá. Rozolovszky Ágoston, Radócz 
János, Janusek Béla, Thurnherr Gyula, 
Füredi Bertalan és Tsa voltak az aszta
losai s valamennyien jő munkát végeztek. 

Legtöbb munkáján elsősorban a szer
kezeti motivumok érdekelnek minket. 
Egyik ebédlőjén, a mely eredeti színében 
meghagyott válogatott cseresznyefából 
készült, két világosan megkülönböztetett 
szerkezeti elem egyesül: a nagy derék
szögű fatábla és a kerek rúd. Az előbbi 
adja a bútor testét, az utóbbi a tartó 
elemet képviseli. E tartók felül-alul meg
vannak vasalva. A szerző súlyt helyez 
rájuk, mert még a vastag asztallábak 
mellé is állít belőlük egyet-egyet. Olyan 
bútordarabok állanak így elő, a melyeken 
a főhangsúly a függélyes vonalra esik. 
Ezért a sok tartó, ezért a függélyes vona
lak egyenessége. A székeken viszont a 
támla vizsintes vonalai, a melyek semmi 
súlyt sem hordanak, enyhén lendülnek. 
Minden egyéb csupa^ szigorú egyenesség. 
Semmi faragás. Az intarzia is csupa nyíl
egyenes vonal fonadéka, tisztára;) geome
trikus s emlékeztet egyikére ama motí
vumoknak, a melyek a gyékényfonóknak 
önkényt kínálkoznak. 

Az uri dolgozószoba eredeti színében 
meghagyott, diófából készült, paliszander
berakással. Komoly és mérsékelt tömegű 
munka. Konstrukció-elemei a fatábla és 
a léc. De a fatábla e széles szekrényeken 
egyhangúvá válnék, ezért díszhez jut: 
minden szerves tag, például az ajtószárny, 
a fiók, derékszögű mélyített mezőt kap s 
ebben helyezkedik el a szigorúan egyenes 
vonalú, geometrikus intarzia, az előbb 
említettnek közeli atyafia. így élénkülnek 
meg a nagyobb tömegű szekrények s 
érdekes, hogy ez az elv némi változott 
kiadásban érvényesül a könnyebb, kisebb 
tömegű darabokon is, például az asztal
kán és a székeken. A mi amazokon 
egyenesvonalú, léc-szerű, geometrikus 
intarzia volt, az ime e kis darabokon 
összekötő s egyben díszítő léccé fejlődik. 
Kissé túlozva azt mondhatnók, hogy tehát 
az intarzia itt a levegőbe van beleágyalva, 
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a mi nem kifogás, mert tag-összekötő 
szerepet is kapott s ennélfogva életképes. 

Szigorú egyenesség jellemzi ezt a szo
bát is. Faragás sehol sincs. A bőr jól 
megtalálta a helyét a székeken. 

Másik ebédlőjén, a mely szürkére pácolt 
és fényezett tölgyfából készült, ismét 
szerep jut a rúdnak, a mely itt kecses 
oszloppá fejlődött. Kiválóan Ízléses az 
apróka oszlopfej, a mely, miután itt csak 
könnyű egyiptomi párkányt tart, inkább 
csak ruhája, semmint feje az oszlopnak. 
Sötétebb fából készült s nagyon Ízléses 
a kivágása. Ez a vékony oszlop, mint 
mondtuk, a homorú párkányt tartja, az 
asztalon azonban csak díszítő szerep jut 
neki. Afféle pót-láb, mert az asztaltáblát 
igazában két balusztrádszerüen áttört 
deszka tartja. Az álló óra itt is fiókos, 
a széklábak is ércborítékot kaptak. A föl
felé keskenyedő magas széktámla talán 
nem nyújt annyit, mint a mekkorát az 
emberiség nagyobb fele kivan. 

Mondottuk, hogy e szoba pohárszékén 
az oszlopok egyiptomi metszésű párkányt 
tartanak. Ezt a formát Menyhért erőteljes 
hangsúlylyal, de nem párkány-rendelte
téssel átvitte egyik hálószobájának búto
raira is. A hálószoba, a melyről szólunk, 
fényezett cseresznyefából készült, maha
góni és paliszander berakással. A szek
rényeken a párkány nem a homlokzatot 
díszíti, hanem magasra kiemelkedve, az 
oldalfalakat zárja le. Az a látszata, mintha 
a szekrényre állítandó tárgyakat óvná a 
lehullástól. Egy sajátságos forma ismét
lődik az összes bútorokon, a melynek 
organikus jelentőségét nem tudtuk kima
gyarázni. Az ágy, a szekrények, az összes 
darabok két függőleges szélén hosszú 
keskeny léc áll, a mely csak a bútortest 
legfelső s legalsó végén forr össze a 
bútorral. Olyasmi — fa-stílusba átültetve 
— mint a régi római urnák hosszú, magas 
fülei. Az első percben azt hinnők, hogy 
a tárgyak hordhatóságát akarják e lécek 
mutatni, de ez a magyarázat nem elégít 
ki. Menyhért másik hálószobája zöldes
szürke színre pácolt jávorfa. Itt már 

faragást is látunk: a szekrény felső vég
ződéseit jelöli meg ez, a nélkül, hogy 
nagyon előtérbe tolakodnék. Motívuma 
a hosszan megnyújtott szív. A bútortago
kat nagy, sima lapok födik, sima betéttel, 
a csekély fényezésen át jól érvényesül 
az anyag. 

A legtöbb faragás egy női szalon 
néhány bútordarabján van, a melyeket 
Barta Artúr tervezett. Cseresznyefából 
készítette a tervező, a faragványok Neu
mann Ferenc művei. 

A legtöbb eddig felsorolt bútor az új 
idők értelmében készült s nem szedte 
formáit a műtörténet temetőjéből. Tanús
kodik a tervelők anyagszerű és céltuda
tos fejlődéséről és a kivitellel megbízot
taknak derekasságáról. Van azonban a 
kiállításban néhány intérieur, a melyek 
ezeken a jellemvonásokon kívül még 
érdekes kapcsolatot is mutatnak a magyar 
népies művészkedéssel. E három szobát, 
a melyekre célzunk, Vigand Ede tervezte, 
a kézimunkákat Nagy Sándor. Pácolt 
tölgyfából való mind a három szoba. 
A népies zamat nem jelentkezik egy
formán mindegyikben. Mert a hálószoba, 
a melynek asztalosmunkáját Mocsai 
József, kárpitosmunkáját Szánkovszky & 
Peterka készítette, még kívül áll a népies 
művészkedés befolyásán. Itt Vigand 
ismert és sokszor dicsért deszka-stílusá
val találkozunk, a mely ornamentum 
nélkül való s csak az egyenes vonalat 
ismeri. Két oly jellemvonás, a mely soha 
semmi népies stílusban nem található. 
Az ornamentumot egyenes vonalú, négy
zetes kivágások helyettesítik, a nagy 
lapokat a megfelelő, szintén négyszög
letes mélyítések élénkítik. S újra talál
kozunk Vigand friss fogásaival. Ilyen a 
szekrénynyel egybekomponált óra. Ilyen 
a két ágy, a mely egymás mellé kéredz
kedik, mert egymáshoz tolva lejtős végző
désük háromszöget ír a falra. Az egy
szerűség itt a jelszó, az anyag nagy 
síkokon mutatja sajátságait. Kedves, 
derült szoba. 

Egészen más jellegű az ebédlő és a 
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gyermekszoba. Már a két intérieur egy
másba kapcsolása nagy házias, családias 
érzékre mutat. Nemcsak ajtó köti össze 
ezeket, hanem egy általkukkantó is, ablak
nyílás, a melyen át a szülők mindig 
szemmel tarthatják az apróság ügyeit. 
Ezzel a családias gondolattal jól össze
ülik a két szoba magyaros, vidékies 
zamata. Három elemben érvényesül itt 
a népies művészet: a kopjafának tartó 
oszlopul való felhasználásában, a fakötés-
ben és a kivágásban. A kopjafa egyike 
a legmagyarabb dolgoknak, változatos 
formáit e lapok hasábjain többször lát
hatta az olvasó. De nemcsak magyar, 
hanem a maga nemében tökéletes művé
szetet mutat. Minden formája a fának 
késsel való megmunkálásból ered, és 
csupán oly változatokban, a melyek töké
letesen elérhetők a legegyszerűbb faragó
szerszámmal. E mellett a leggazdagabb 
fantáziának is kellő teret adnak. Ily kopja
fákat állított Vigand a mennyezet támasz
tékául a padjai fölé. E padokon, valamint 
az asztalon s pohárszéken a fakötés egy
szerű, népies formáival találkozunk. 
A lécet általhúzzák a deszkán s csapot 
vernek a végébe. Világosabban nem is 
lehetne a kötés konstrukciójáról beszélni. 
Végre pedig a bútorok felső végződései, 
például a pad támlája, karfája, a pohár
szék oldalvédje derült vonalú kivágást, 
silhouettet mutat. Ennek a kivágásnak 
vonala kiválóan figyelemreméltó és zama
tos. Hogy az élek mindenütt tompítottak, 
az bizonyos masszivitást ad mind e dara
boknak, a melyek a legnagyobb mérték
ben lekötik a figyelmünket. 

Két kis kakas összeveszett — a népdal
sorból íme ornamentum lett itt. Bár 
népünk nem ismeri a kakasviadal teát
rumát: a kakas mégis kedvelt alakja a 
falunak. Itt végigszalad a figurája min
den ornamentális részen. A két kis 
kakas ott veszekszik a falon (Kurbel 
József festésében), ott ágaskodik a réz-
vereteken (Ludvig Ede munkája), sőt 
még egynémely hímzett párnán is han-
cúroz. E hímzésekre, illetve kivarrásra 

különösen felhívjuk a figyelmet: Nagy 
Sándor tervezte, Nagy Sándorné készí
tette. Nemcsak a kakas-motivum éled itt 
fel a színes pamutban, hanem egyéb, 
geometrikus formák is ritka szép díszszé 
alakultak a függönyökön. Egy hosszú 
sáv, a melyet tömérdek apró sávocska 
rovátkol, ki- s betolva: végtelenül egy
szerű, de ép oly finom mintát ad. Ez 
szemenszedett munka. Mindezeket ismé
telhetjük a szomszéd gyermekszoba 
darabjairól is, a hol a téma maga még 
nagyobb teret adott a fantázia naiv forma
játszadozásainak. Az asztalosmunkát itt 
is, ott is derekasan végezte Mocsai József. 

Ugyancsak Mocsaitól való egy ebédlő, 
a mely a finom megmunkálás minden 
erényét mutatja. A tompított szélű, nagy 
négyszögletes formákat kevés intarzia 
élénkíti. A terveket is Mocsai készítette. 
E helyen akarunk megemlékezni Krausz 
Károly és József jó fonott bútorairól, 
a melyek közt nem egy kellemes s új 
formát láttunk. 

Következik mindaz, a mi e szép szo
bákban elhelyezhető: a házi holmi sok
féle darabja. 

így a szőnyeg, a melynek alakításá
ban Kriesch Aladár eredeti és fejlett mű
vészetet mutat. Egyik darabja kiváló dísze 
a „Mintalapokénak is. A jő szőnyeg 
minden szépsége bizonyos magyaros ízzel 
egyesül itt. A kivitel Kovalszky Sarolta 
művészetét dicséri, a kinek egyik ere
deti faliszőnyege szintén figyelemre méltó. 
Meg lehetünk elégedve a pozsonyi szövő
iskola és Kármán M. készítményeivel is. 
A torontáli szőttesek közt van néhány 
egyszerű, de stílusos darab, így azok a 
kéziszövésű storeok, a melyek halvány
zöld rovátkadíszt mutatnak, ezen a szövés 
változatos textúrája is kellemes. Ter
vezte és készítette Griinbaum Arnold és 
Frigyes. E cég régibb és újabb torontáli 
kézi-hímzésből készít zsinóros és fém-
kengyeles réticule-öket és így a házi
ipart a divat fejleményeihez sikerült 
alkalmaznia. Hímzéseket és varrottasokat 
állított ki a máramarosi szövő- és hímző-
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tanfolyam, a mely Faragó Ödön terveit 
dolgozta ki, aztán Sebestyén Artúrné, 
Pucher Margit, Kele-Kastenhofer Vilma, 
Balskovics Irén és Margit, Kriszt Jőzsa, 
dr Katona Béláné, Kőrössy Györgyné, 
Czamra Róbert, Gyarmathy Zsigáné. Tehát 
túlnyomó részben hölgyek, a kik ősi 
kedvteléssel űzik ezt a gyengéd techni
kát. Jól van így s kívánjuk, hogy jó, 
eredeti, zamatos mintákkal végre meg
üzenjék a hadat annak a sok banális és 
lelketlen hímző-mintának, a melyeket a 
külföldi divatlapok oly kellemetlen bő
kezűséggel juttatnak a magyar nők munka
asztalára is. Ideje volna e külföldi és 
rossz mintáknak ajtót mutatni. A hímzés 
és kivarrás ősi magyar tehnika, sőt 
újabb kutatások szerint bizonyos öltés
formák egyenest jellemzik a finn-ugor 
ethnoszt. Kiváló szolgálatot tesznek a 
szép ügynek azok a hölgyek, a kik e 
tehnikát művészi magaslaton tartják, 
a mihez elsősorban jól kell ismerni a 
megmunkálás minden fogását és minden 
kínálkozó lehetőséget, de egyben az 
anyaghoz híven kell tervelni is. Általá
ban véve azokat a darabokat tartjuk itt 
a legsikerültebbeknek, a melyek geo
metriai formákat adnak elő. 

Szövetről levén szó, szemünkbe ötle
nek Mirkovszky Gézáné bársonyégetései, 
tarsolyok, párnák, asztaldíszek, a melye
ken megállapítható, hogy a technikájuk 
tisztul, egyenletesebbé válik, a mi e koc
kázatos eljárásnál nem könnyen elérhető 
eredmény. A tömött, népies motívumok
ból alakított ornamentika jól egybe
csendül magának a kivitelnek módjával. 

Modern ruhadíszmintákat állított ki 
Fantl Mariska. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy ily holmiért mily rengeteg pénzt 
juttatunk a külföld gyárainak, örülnünk 
kell, hogy itthon is megpróbálkozik ezzel 
a munkával valaki, még pedig önállóan. 
A formák, a melyek természetüknél fogva 
mindig számolnak az ép uralkodó divat
tal, tetszetősek. 

A selyemfestés körébe tartozik Nagy 
Lázár zászlaja, a melyet saját tervei 

nyomán maga készített. Egy másik zászló 
tervét Maróthi R. Géza rajzolta, készí
tette Konderth Mária. 

Többféle bőrmunka került kiállításra, 
köztük egészen nagy darabok is. Több 
jó tervezőnk van immár, a kik jól isme
rik a bőr természetét s ahhoz alakítják 
formáikat. A metszett bőrnél általában 
helyén való figyelmeztetés, hogy a met
szés vonala ne legyen túlságosan kali-
grafikus jellegű, azaz óvatosan, rigoró
zuson kimért, mintha mechanikus módon 
készülne. A bőrmetszésnek, mint teh-
nikának, eredeti zamatja éppen abban 
rejlik, hogy a metszett vonalon meg-
érezzék a kéz szabad gesztusa, az érzés
sel való húzás. Belmonte metszései, a 
melyek Nagy Sándor tervei nyomán ké
szültek, szép példában illusztrálják ezt 
a rövidre fogott megjegyzést. A tervek 
is bőrre termettek s úgy vonalukban, 
mint színükben kiválók. A legnagyobb bőr
munkát, egy ellenzőt, két diszkrét színe
zésű domborított díszítéssel ellátott karos
széket s egy egész sorozat képkeretet, 
levélpapirtartót, mappát s tárcát Fischhof 
Jenő jeles iparművészünk küldte. A leg
kisebbek nyilván Kanitz C. és fiai gyá
rainak apróka bőrnaptárai. Jó bőrmunka
terveket készített Lakatos Artúr, ezeket 
szakszerűen dolgozta fel Tüll Viktor. 
Az égetett bőr, a mint Ihrig Sarolta be
mutatja, ebben az előadásban még nem 
kiforrt technika. Bőrből való könyv
táblát, jegyzőtömböket küldött Valuska 
János, több munkán feltűnt Kner Vilmos 
jó és diszkrét aranyozása. Egy égetéssel 
díszített darabot tervezett és készített 
Blaskovich Irén. 

A papirnemű díszítése terén nem 
tagadható el a haladás. Ennek a cikk
nek kereskedelmi értéke épen finom 
díszében rejlik és sokáig ez biztosította 
piacunkat a külföldi árúnak. De úgy 
látszik, hogy a magyar gyárosok sikerrel 
felveszik immár a versenyt, papirdobozaik 
kielégítik a kényes ízlésű közönséget 
is, a levélpapír helyes díszítésére is van 
már sok jó példa. Ily munkákat állí-
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Magyar Iparművészet. 
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SZALONASZTALKA 
ÉS SZALONSZÉKEK. 
TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE 
BARTA ARTHUR. 
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NOI PIPEREASZTAL 
ÉS SZÉK. 

TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE 
SIMAY LAJOS. 
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tottak ki Rigler József Ede és Kanitz 
C. és fiai gyárai. 

Ebben az évben a kerámia nem hozott 
annyi meglepetést mint annakelőtte. 
Számra nézve is szerényen jelent meg. 
Még közönségünk új kedvencei, a ked
ves, naiv mázascserepek is csak félve 
rukkoltak be. A kerámia e mezei virágai, 
a melyek egy csöpp természetadta illatot 
hoznak szobánkba s nyáron vadvirággal 
teljesen oly jól festenek, ezúttal nem 
voltak a legformásabbak. Elismeréssel 
honoráljuk a tervezők forma-keresését, 
s tudjuk, hogy az ily kísérletezés nem 
sikerülhet mindig holt biztonsággal. Néze
tünk szerint a díszben sokszor túlteng 
a naturalista elem. Nagyon is természet
híven formálják azt, a minek itt csak 
agyagnyelven elmondott egyszerű vonal
dísznek volna szabad lennie. A pikke
lyek és virágok hű utánzása nem lehet 
a szimpla cserépagyag számára való fel
adat. Itt falusias, naiv hangon kellene a 
tervezőnek díszítenie. 

Ilyen cserépmunkát küldött az ungvári 
szakiskola és Steig Flórián, a kinek szá
mára Ács (Auerbach) Lipót készítette a 
terveket. 

A majolika három szekrényben vonult 
meg. A Zsolnay-gyár ismét új tehni-
kába kapott s ezt gyorsan érdekessé fej
lesztette. Új zománcos mázzal vonja be 
edényeit, a mely a sugaras kristályfor
mák ezreit mutatja. Szines jégvirágok, a 
melyek a tűzben rárögződnek az edény 
testére és sajátságos életet adnak neki. 
A vegybomlás véletlenei, de ha az ember 
a véletlent oly ügyesen kormányozza, 
mint a hogy itt látjuk, úgy csakugyan 
nyereség az új tehnika. E kerámiai 
jégvirágok változó szinüek, nagyon szé
pek a halványszürkés-kékek. Olyikban a 
temérdek kristályocska ősi, fantasztikus 
tájképpé áll össze. 

Tóvárosi Fischer Emil gyára is új 
tehnikát honosított meg: máz alatt való 
festést, a melynek tüzetes művelése 
ajánlható. Csak a tervelőnek kell majd 
bensőbb munkaviszonyba lépni a készí

tővel. Mert bármily értékes is a gyár
nak ez az újítása: művészeti szempont
ból akkor válik termékenynyé, ha a 
dísznek terve szorosan alkalmazkodik a 
máz alatt való festés tehnikájához és 
a kerámiai díszítés benső természetéhez. 
A tervelőnek például ügyelnie kell arra, 
hogy nagy, egyenletes színfoltok ne jussa
nak az edényre. Ha oda terveli a ma
kulátlan kék égboltot, a melynek jel
lemvonása az egyenletes tiszta átlátszó
ság, úgy lehetetlent kivan a munkástól, 
mert az az ég mindig tele lesz oda nem 
való foltokkal. Egyáltalán jól tennék a 
tervelők, ha nem szánnának vázákra, 
díszedényekre olyan képeket, a melyek 
tulajdonképen képkeretbe valók. 

Egy szorgalmas kiállító, Sovánka István, 
nem kis érdekű üvegmunkákat küldött 
Zay-Ugrócról. Ezek az üvegedények több 
rétegből állanak, mindegyik más-más 
szinű. Maratással aztán el lehet távo
lítani hol az egyik, hol a másik szines 
réteget, mi által az a fölület más színt 
mutat, mint a többi. Sovánka e fogós 
tehnikával rendkívül érdekes színhatá
sokat, sőt lehelletes szín-átmeneteket is 
ért el, munkája e mellett korántsem 
veszti el üvegszerüségét. 

Az üveg még más kiadásban is érvé
nyesül e kiállításon. Szines, alig áttetsző 
üvegpasztából egy mindenképen érde
kes mozaikot készített a saját tervei 
nyomán Róth Miksa (a keret fémrészeit 
Ludvig Ede trébelte). Madonna a gyer
mek Jézussal, — ez a terv témája, de 
nemcsak ennek, hanem hieratikus ko
molyságánakrévén is előkelő dísze volna 
egy jóízlésű kegyúr magánkápolnájának. 
A szerző olyasmit ért el itt, a mit sokan 
hiába próbáltak: elvette az üvegpaszta 
zsíros fényét s e megtört szinek most 
komoly tompaságban díszítik a mezőt. 
Hatásban e kép megközelíti a méltó
ságos temperát, sőt szinte veszedelmes 
közelségbe jutott már ehhez. Azt hisz-
szük, hogy Róth Miksa itt ép az üveg 
ily célra való fokozásának határán áll. 
Nyilvánvaló, hogy a kép nincs nagy 
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távolból való szemléletre készítve, bár 
messziről is megvan a maga komoly 
eleganciája. De bizonyára felette artisz-
tikus díszt lehet az anyag ily idomítá-
sával elérni, ha még erőteljesebben érvé
nyesülne az ily munkában a mozaik 
darabos jellege, a határozott körvonalak, 
az a bizonyos ravennai szigorúság. E nagy
becsű darab példa arra, hogy a vérbeli 
művész mindig meg tud állni az anyag
szabta szélső határon. 

Hasonlóan finom artisztikus érzésű 
művek Damkó József terrakotta szob
rocskái. Damkó e téren egyik kiváló 
tehetségünk s derekasan fejlődik. A lát
szólag játszi tehnikába jelentékeny mű
vészi komolyságot zár. Ügyes, puhatollú 
kakast mintázott Markup Béla. Elisme
résre méltó egy imént feltűnt szobrász, 
Berán Lajos, plakettje. Férfias, bátran 
odahúzott formák. Egy másik plakett 
Maróthi R. Gézától való, a ki különben 
apróbb-nagyobb műveinek gazdag sorá
val vett részt a tárlaton. Ő tervezte a 
kiállítás nagy dekoratív kapuját. Ő ren
dezte el és díszítette az egész kiállítást. 
Emellett Fadrasz János rajzai nyomán 
bronzreliefben mutat be honfoglaló lova
sokat, bronzban látjuk itt viszont szép 
Erzsébet királynéját, bronzból, ónból 
készített Írókészletet, asztali lámpát, 
hamutálcát. Itt van egy román stílusú 
kútja is. Ezerkezű ember és vérbeli 
művész. Minden apróságán meglátszik 
csiszolt talentuma. 

Sűrűn találkozunk a kiállításon Kissling 
Rudolf nevével is. Bronz- és rézművei 
közt feltűnt egy sor jó lámpája. Bronz
műveket küldött Vágó Rezső is. 

Ezidén is kinai ezüstből való tár
gyakkal van képviselve a Szandrik-ezüst
gyár. Feltűnt nekünk, hogy némely dara
bon, például a feketekávés-készleten a 
teljesen sík lapok, bármily érdekes szeg
letes formákat adnak is, az anyag erős 
tükröző tulajdonságánál fogva szinte el
veszteni látszanak testiességüket. Talán 
némi tompa vonaldísz után kívánkoznak. 

Két nagy díszedényt vertek vörös réz

ből Steiner Ármin és Ferenc, Hauszmann 
Alajos tervei és Szabó Antal szobrász 
mintázása nyomán. A munkán megérzik 
a tehnikai készség. Rézdomborítással 
van képviselve Galambos Jenő, rézből 
vert pálmatartó díszedénynyel Jancsurák 
Gusztáv. Ennek vasállványa jó munka, 
különösen a stílusos felső fele. A vas 
általában ritkul s szép lassan kivonul a 
szalonokból, amióta jelentékenyebb sze
repet osztottak neki az építészetben. 
Ezen a kiállításon kovácsolt vasasztal
kákat láttunk Sárváry Jánostól és Migray 
Ferenctől. Vésett acélt készít Exner 
Károly érmek és pecsétek számára. 
E részben hazánkban nem konstatálha
tunk fellendülést. 

Az ötvösök ezúttal nem kértek ma
guknak annyi helyet, mint máskor. Pedig 
azt hiszszük, hogy a közönség szivesen 
vásárol ép a Társulat kiállításain ily-
fajta műveket, a minek bizonysága az, 
hogy e darabok hamar gazdára akadtak. 
Nem sarkalhatjuk eléggé ötvöseinket, 
hogy művészi technikájukat ép itt mu
tassák be legszebb virágában. Nemcsak 
jó piaccá válik számukra a kiállítás, 
hanem kedvet is gyújthatnak a közön
ségben, hogy hűtlenné váljék a bécsi 
gyárakhoz. 

Rovátkolt famunkákat állított ki Gyom-
lay Kálmán. A tehnika nem érdektelen 
s bizonyos célokra használható és fej
leszthető. Itt leginkább a rovátkolás nagy 
készségét dicsérhetjük s egyben súlyt 
helyezünk arra, hogy ez a rovátkolás a 
maga ornamentikájában zártabbá, egysé
gesebbé váljék s felvegyen bizonyos 
magyaros zamatot, a mi itt nem is nehe
zen érvényesíthető. Természetesen nem 
a népies motívumok utánzását várjuk, 
hanem azok önálló fejlesztését. 

Hosszúra nyúlt szemlénk végére hagy
tuk — pour la bonne bouche — azt a 
néhány szekrényt, amelyekben a pompás 
halasi csipke sokféle változatát élveztük. 
Halasi csipke — maholnap ép oly híres
ségünkké válhatik, mint a szegedi pap
rika, tokaji aszú, székely gulyás. Lám, 
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a magyar, mint e hírességekből kitet
szik, kiváló gourmet; eddig ugyan leg
inkább az evés-ivás terén, a mi sokak 
szerint nem megvetendő esztétikai kvali
fikáció : de a halasi csipke megmenthet 
minket ettől az anyagias egyoldalúságtól. 
Reméljük is. A halasi csipkében annyi 
finom és zamatos művészet rejtőzik, 
hogy bátran építhetnénk vékony fona
dékaira egy súlyos kiviteli vállalatot. 
Ez tetszeni fog a földgömb minden vidé
kén s becsületünkre válik, amerre csak 
művész-érzésű emberek lakoznak. 

A halasi csipke azért halasi, mert 
véletlenül ott tanárkodik Dékáni Árpád, 
ennek a sok holminak kolumbusa. Ő taní
totta meg a halasi leányokat tűvel csip
két varrni. S ő komponálta számukra 
ezt a sok zamatos és eredeti mintát. 
Ha véletlenül nem Halason lakik, egy 
erénynyel megfogyatkozik vala ez a 
város. 

A tűvel varrt csipke Magyarországon 
legfeljebb egy-egy dilettáns elszigetelt 
körében található. Tehnikáját szervesen 
sehol sem művelték, a varrást mindenütt 
kimarta a sokkal könnyebb klöpli. Pedig 
úgy hisszük, hogy semmi más csipke
készítő tehnika sem alkalmas annyi 
individuális elmésségre, mint a varrás. 
Kissé nehéz, kissé fáradságos. De a ki 
egyszer megtanulta, nem nyúl máshoz. 

Dékáni tervein az eredeti zamatot 
dicsérjük első sorban. Ezek csakugyan 
autochton-csipkék, sehol másutt nem 
készülhettek, csak épen a mi fajtánk 
körében. Ezt bizonyára még jobban meg
érezné rajtuk a külföldi ember s épen 
nem csodálkozunk, hogy egy amerikai 
iparművész, a ki erre mifelénk járt az 
imént, egész gyűjteményt visz belőlük 
az óceán másik partjára. A legkedvesebb 
népies motívumok alakulnak itt finom 
és szerves díszszé a csipkevarrás nemes 
tehnikájának értelmében. Ott, a hol csi
nálják, szintén megszerették: már meg
van minden fajtájának a maga benszü-
lött, magától termett neve, mielőtt még 
beleavatkozott volna a tudományos ter

minológia. Minden kívánságunk oda csú
csosodik, hogy ez a halasi csipke a leg
melegebb fejlesztésre találjon és hogy 
mentül hamarabb ösmertté legyen hatá
rainkon túl is. Oly artisztikus, hogy 
csak meg kell mutatni szomszédainknak: 
szives vendégül fogják fogadni minden
felé. 

E finom szálak megérdemelnék, hogy 
az állami nagy díj súlyos terhe nehezed
jék rájuk. 

* 

Végigjártuk a nagy üvegfedeles udvart, 
de a katalógus fölkényszerít minket az 
emeletre is. Ott kartónok láthatók valami 
Smigelszchi Oktáv nevezetű erdélyi pro
fesszortól. Freskókartónok: egy nagy 
bizánci stílusú templom összes faldísze. 
A szerző nevéhez eddig nem volt sze
rencsénk. Pedig minden újságolvasó 
magyar betéve tudja a legkisebb közéleti 
alakok névsorát is, le az orfeumok csil
lagrendszeréig. E név azonban új. Száll
junk tehát föl a díszes kakasülőre. 

Mihelyt oda följutott az ember, úgy 
érzi, mintha az Áthosz-hegy valamely 
magasságára szállott volna, egy szent 
kolostorba, a hol még csak az unciái-
írást ismerik s rengeteg tömjénnel tisz
telik napestig a különböző hágiosz-okat. 
Ez Bizánc. Az erzsébetvárosi professzor 
egy különös, hieratikus és aranyzomán-
cos világba vitt minket, a midőn nekünk 
e freskokartónokat mutatja. Érezzük 
Ravenna közelségét is. Mindent, a mi 
művészi nyelven tolmácsolja azt a letűnt 
kort, a melyből immár csak a szent ortho-
doxia maradt ránk. Az még él s azt 
fejezi ki szigorú és zárt kompozícióival, 
hieratikus szertartás-mozdulatokkal a 
szerző. E taglejtések és e mozdulatok 
— ellentétben a bizánci selejttel — nem 
mereveknek hatnak, csak oly lassú és 
méltóságos gesztusoknak, a melyek az 
örökkévalóságban végzik utolsó lendü-
lésüket. Egy-egy ruharedő monumen
tálissá dagad s megközelíthetetlen szent 
szigorúsággal övezi e testeket. Krisztu-
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sok, apostolok és szentek, az ég minden
ható cárjai oly ornamentika közepette, 
a mely ügyeskedéstől ment és évezre
des változatlan formáiban az egyház 
örökkévalóságát tolmácsolja. Az erdélyi 
tanár tudta, mit kell csinálnia. Neve 
nem lesz többé ismeretlen. 

Lyka Károly. 

RUSKIN NÁLUNK. 

^ # T " " W C S É R N I FELDICSÉRTÉK 
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JjL Jjj^ írjuk ide, mi súlyosabb a szó 
•^vs.,,.^ minden szuperlativuszánál: 
Ruskin ma már fogalom. Aki a modern 
művészet kialakulását beszéli el, egy 
külön fejezet homlokára kell illesztenie 
e szót: ruskinizmus. Amiben megtalál
hatni azt, hogy egy ember, aki a mű
vészeti hegemónia felé kormányozta 
Angliát, — miképen hatott a kontinens 
művészetének újjászületésére. S hogy 
tanításából mit szívott fel a jövendő. 

Mi itt meg sem kisértjük, hogy histó
riáját adjuk Ruskin profetikus életútjá
nak. Megismerni egy embert, kiben 
összetalálkozik az író, a festő, a költő, 
a szociológus, s ki nemcsak hirdeti, de 
élő példákban megrögzíti amit vall és 
hisz, — egyike legérdekesebba témák
nak. Nos, aki ez élvezetes témához 
akar jutni magyar nyelven — olvassa el 
azt a 450 oldalos könyvet,* mely a magyar 
közönség számára íródott. E testes könyv 
összesürítése Ruskin tanításának, főleg 
a művészetinek, mert hisz' szociológiai 
működésének bemutatása legalább is 
kitenne még egy ily kötetet. Ám Ruskin 
Írásművei nemcsak a fogékony lelkű 
közönségnek valók, sőt épen a művé
szek, vagy a saját portánkon maradva: 
az iparművészek nagy haszonnal forgat
hatják. Valamikor csupa nagytalentumu 
művészgárda: Rosetti, Morris, Burne-

* Geöcze Sarolta: Ruskin élete és tanítása. Megjelent 
az Athenaeum kiadásában. Ára 7 korona. 

Jones, Hunt stb. mind a Ruskintól eredt 
művészeti reform megszólaltatói voltak, 
a véső és ecset nyelvén. 

Bizonyos, hogy Ruskinnak sok erősen 
szubjektív meggyőződése volt, ami ma, 
a rádium és hélium korában túlhaladott. 
Megismerkedve elveivel, látnivaló, hogy 
nem egy közülök poétikus álom, talán 
mindig teljesülhetlen utópia. Az a leg
frissebb terület, melyet napjainkban ültet 
tele a művészet csupa vajúdó, probléma
kereső munkával — immár más vágá
nyon is mozog, mint a melyet Ruskin 
alapozott ki. De még mindig szívja ma
gába a ruskinizmust. Vannak szempontjai, 
amiket Ruskin tűzött ki, s amik csak 
ezután mennek teljes valósulásba. Talán 
egy mondatban összefoglalhatjuk azt, 
aminek kiépítésén fáradoznak ma a kul
túra munkásai, s ez: az élet megszépí
tése. A művészet akkor nagyhatalom, 
ha minél több helyütt ragyog. E taní
tásban csupa nemes szociális érzés van, 
kiinduló pontja és végállomása, kezdete 
és célja az eleven élet, s az ember úgy, 
ahogy hétköznapjait éli: a műhelyben, 
otthon, az utczán. Ha ezt elfogadjuk, 
körülbelül meg is jelöltük az iparművé
szet nagy hatóerejét. S Ruskin tanításá
ból ma tényleg ez a mag csirázódik ki 
leginkább. 

Hogy Ruskin miképen jutott el hoz
zánk, ennek csak egy kézzelfogható 
mértéke lehet: a magyar iparművészet. 
Mikor Walter Crane a maga kollekció
jával nálunk szerepelt, a közönség fülé
nek jólesően hangzott a „vonalak nyelve", 
s a sajtó ezer és egy példában kinyom
atta e szót: Ruskin. Ám a magyar ipar
művészet pálfordulása már előbb történt, 
pár esztendővel. S ha tervelőinkre hatott 
Bécs, München, Paris vagy a belgák, 
mindenesetre az angol modern stílus 
hatott legészrevehetőbben. Mint ahogy 
a németekre, franciákra stb. is elsősorban 
az angol hatott, bár nem tagadhatni el 
a japánok frissítőjét se. Elsőben is azt 
konstatálhatjuk, hogy Ruskin bizony 
nem valami korán ért el hozzánk. Ami 
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