
két azért az árért, melyért eddig első kéz-
ből kapták. A híres belga csipkeipar életét 
így egy darabig még meg tudják hosszabbí-
tani, de hogy a háború után sokáig nem igen 
fogja mai formájában tartani magát, az való-
színű. A német szociálpolitika valószínűleg 
ennek a tengődő háziipari nyomorúságnak 
is véget fog vetni s az iparművészeti ter-
vezés fontos problémája lesz átmenteni a 
nagyiparba azt, ami e népművészetből ott 
értékesíthető. 

HÁBORÚS EMLÉKOLTÁR puskacsövek-
ből és srapnelekből. Mióta kitört a háború, 

napról-napra értesülünk furánál furább csoda-
bogarakról, amelyek hihetetlen szaporaságban 
teremnek most a helyzettel járó izgalmaktól 
nyilván megzavarodott agyvelejű emberek 
fejében. Egyik pompás példája ezeknek az 
„eszméknek" az a terv, amely a kassai dóm-
ban akar a háború emlékére felállítani egy 
„vasoltárt", melynek minden része a harcmező-
kön gyűjtött fegyverekből és lövedékrészek-
ből kerülne ki. Áz eszme felvetődött s bizo-
nyára akadt már bizottság, mely a „hazafias" 
gondolat megvalósítása érdekében akcióba is 
lépett. És nem akad senki, aki majdan ennek 
az eszmének kitalálóját vasszögekkel bélelt 
vas-szűzbe zárva odavasalná vasoltárához ! 

IPARMŰVÉSZETI ISKOLAI REFORMKÉR-
1 DÉSEK. A bécsi iparművészeti iskolának a 
tantervét most akarja megváltoztatni az osztrák 
közoktatási kormány. Ez alkalommal minden 
illetékes testületet véleményadásra szólítottak 
fel és sorra elhangzottak a kívánságaik. Leg-
utóbb az Alsóausztriai Ipartestület foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, szintén abból a szemszögből, 
hogy az osztrák műipart friss és élettől duzzadó 
művészettel láthassák el az iskolából kikerült 
növendékek. A hosszú beadvány érdekesen 
mutat rá néhány olyan követelményre, melyek 
nemcsak az ottani helyi viszonyok szempontjá-
ból, de általában is helytállók.Mindenekelőtt azt 
kívánják, hogy mára tanulóanyag felvétele is le-
hetőleg olyanokra korlátoztassék, akik már 
valamely iparművészeti ágat mesterségszerűen 
űztek.Mert csak így szerezhető meg az a képes-
ség, mely az anyagismereten s a kezelés módjá-
nak elsajátításán épülve a művészi továbbfejlő-
dést lehetővé teszi. Hivatkoznak Bécs e nemben 
legjobb szakiskolájára, a „K. K. Graphische 
Lehr- u. Versuchsanstalt in Wien"-re, mely éppen 
annak köszönheti elért sikereit, hogy növen-
dékei inaséveiket már előbb egy műhelyben 

kitöltötték. Kívánatos volna, ha az ipari iskolák 
évenként bizonyos számú növendéket az ő 
legjobb végzett tanulóik közül felterjeszthetné-
nek az iparművészeti iskolán való továbbkép-
zésre. Fontos kérdés az ipariskolák és ipari 
továbbképzők fanszemélyzetének szakirányú 
képesítése, a mainál nagyobb, alaposabb szak-
ismerete, amire éppen az iparművészeti iskola 
volna a legalkalmasabb terület. Az ösztöndíjak 
adományozását tehetséges növendékek részére 
az eddiginél nagyobb mértékben kell lehetővé 
tenni ez iskolán, de csak olyanok részére, akik 
biztos kezességet nyújtanak arra, hogy az 
iskola befejeztével a gyakorlati iparművészeti 
pályára lépnek. Nagyon melegen hangoztatja 
az előterjesztés a műhelyszerű oktatás kiegé-
szítését az egész vonalon, minden ágazatban, 
de inkább semmit e téren, mint hogy a növendé-
kek nem szakszerű, dilettáns jellegű műhelyekbe 
kerüljenek. Viszont átmenetileg nagyon jó szol-
gálatot tehetnek az iparművészeti iskola növen-
dékeinek a már meglevő ipari szakiskolák jól 
berendezett műhelyei. Rámutat a felterjesztés 
arra is, hogy mennyi növendék vesz el éven-
ként a kiképzett növendékseregből csak azért, 
mert hiányos képességével nem tud az élet 
által eléje tett kívánságokhoz simulni. Ezért 
nem lehet eleget hangoztatni, hogy a tanulókat 
kvalitásos munka szellemében neveljék, s őket 
a kézmű- és gyáripar művészi lehetőségeinek 
tökéletes elsajátítására neveljék. Mi fog e kíván-
ságokból megvalósulni, mi nem, azt az idő 
fogja megmutatni, de bizonyos, hogy az osztrák 
ipari szakkörök tudatában vannak az ipar-
művészeti iskolák praktikus, közgazdasági 
fontosságának, szívesen foglalkoznak velük 
és ebben a tekintetben a magyar kollégáik még 
sokat elsajátíthatnának tőlük. 

KÖNYV A GRAFIKA GYŰJTŐINEK. (Hans 
W. Singer: Die moderne Graphik. Ver-

lag E. A. Seemann, Leipzig.) Azoknak az 
amatőröknek van szánva ez a gyönyörű ki-
állítású munka, akik a grafikus műlapok, a 
litográfiák, réz- és fametszetek gyűjtésében 
megunták a folytonos kiállítási katalógusok 
tanulmányozását s ezek helyett egységes, 
nagy, áttekinthető monográfiára vágyódnak. 
Ilyenek pedig most, amikor a grafika gyűjtése 
egyre általánosabbá válik, a németeknél is, 
nálunk is szép számmal lehetnek. A grafikus 
művásár közvetítése ma külön üzletté nőtte 
ki magát s míg azelőtt a művész csak mellé-
kesen, inkább egyéni passzióból foglalkozott 

Magyar Iparművészet. 7 



a festészet mellett a grafikával, újabban már 
nemcsak a művészek, de a nagyközönség is 
a grand art-ral egyenlő értékűnek ítélik a 
a grafikus talentumot. Meryon még éhenhalt 
evvel a passziójával, Zornnak egy akkora 
karcáért, mint e folyóirat lapja, már tízezer 
koronát is fizetnek. Nem csoda tehát, hogyha 
egyre többen búvárkodnak a nagy metszet-
gyűjteményekben Drezdában, Münchenben és 
Bécsben,olyanok is, akik azelőtt azzal fordultak 
el egy-egy Dürer, Rembrandt vagy Goya metsze-
teitől, hogy ez „a szakembernek való". Singer 
ezeknek az amatőröknek ad áttekintést az 
utolsó harminc-negyven év fejlődéséről, csak-
nem teljes képet s azokkal kezdi, akik még 
ma is legközvellenebbül hatnak a grafikusra : 
Goyával, Daumier-vel, Menzellel, és Meryon-
nal. Országonként sorra veszi azután Európát, 
Amerikát és minden valamirevaló grafikussal 
érdeme szerint foglalkozik. (Csak a magyarok-
ról feledkezik meg, az egy Rippl-Rónai 
kivételével, akit a franciák közt sorol fel). — 
Szempontjának újszerűsége és értéke abban 
van, hogy a metszetet nem a művész festői 
képességeivel egybevetve tárgyalja, hanem a 
művész viszonyát magához a technikához 
keresi. Millet és Israels működéséből el lehetne 
hagyni rézmetszeteiket s művészi tevékeny-
ségük egésze mit sem csorbulna. Azt a tiszta 
grafikus stílust, melyet Legros és Strang metsze-
teiben találunk, hasztalan keressük például 
Klingernél. Ezeknek a művészete tisztán a 
vonal kultuszán nyugszik, míg Klinger a vonal 
önálló kifejezőerejét teljesen mellőzi ; Lieber-
mann viszont — úgy mint Camille Pissaro — 
egy darabig csak foltokkal dolgozott. Angliá-
ban Brangwynnal lett a tónusos kezelés nép-
szerű az ő nagy foltjaival. Whistlerrel azután 
belép az impresszionizmus a rézkarc terüle-
tére is. Ez a nagy amerikai kitűnően értett 
hozzá, hogy éppen a grafika nyelvében oly fon-
tos szűkszavúságot — the art of omission — 
magából a művészi formából valósítsa meg. 
Barátjának Pennelnek elsősorban a mozgás-
beli szépségek kifejezésére van meg a képes-
sége. Ő és nem Meunier vagy Brangwyn 
„a munka igazi művésze" anélkül, hogy 
Kollwitz vagy Steinlen szociális apostol 
hangján szólna. A munkának nagy érdeme, 
hogy nem adatok tömege, száraz catalogue 
raisonnée, hanem nevelni akar a művészi 
grafika megértésére. Ezért bővelkedik a vonal-
analízisekben, melyekben egyetlen szempontja 
a stílustisztaság kérdése. Hevesen küzd a 
nagypublikum számára tetszetős színes met-
szetekkel űzött visszaélés ellen és megálla-
pítja, hogy a grafikában a vonal fekefeségével 
egyenértékű a papírlap fehérjével. Megállapítja, 
hogy a színezés leginkább még a fametszet 

természetével fér meg, a litográfiában szűk 
határai vannak, míg a rézmetszet és rézkarc 
színes kezelése mindig a fejletlen ízlésű kö-
zönségnek tett engedmény. Éppen elhintett 
tanulságainál fogva nagyon becses könyv a 
Singeré, mely függelékében pompás egy-
szerűséggel és rövidséggel állapítja meg a 
művészi grafika fent érintett különféle vál-
fajainak technikáját is. 

DIVAT ÉS VILÁGPOLITIKA. (Dr. Norbert 
Stern : Die Weltpolilik der Weltmode. 

Deutsche Verlagsanstalt 1915.) A német Werk-
bund úgy ajánlja ezt a háborús füzetet, mint 
eszméinek legjobb divatirodalmi terjesztőjét. 
S valóban figyelemreméltó röpirat, amelynek 
lendülete, tartalmas mondanivalója messze 
kiemelkedik az aktualitások mai tömegirodal-
mából. Annak az ismert történeti ténynek 
következményeit fejtegeti benne, hogy a világ-
politika és a világdivat megteremtése szoro-
san összefüggenek. Ahogy Rómának először 
világhatalomra kellett szert tennie, hogy a 
Nilus, a Rajna és a Szajna pariján a hölgyek 
körében ugyanaz a viselet váljon divattá, 
melyet a tiberismenti szalonokban „kreáltak", 
úgy tudták mindmostanáig a franciák is világ-
nyelvük mellett a francia világdivatot felszínen 
tartani a tizennyolcadik század óta szinte 
megszakítás nélkül. Miért, hogyan? Azért 
mert — Stern szerint — a szabók és a 
politikusok Párisban mindig egy húron pen-
dültek, s a külpolitikai vörösfonál húzódott 
végig a nagy divatíeremtők munkáján is. 
Európa valamennyi báltermébe belevilték az 
orosz prémek divatját, hogy a moszkovita 
medvének hízelegjenek. Azután a japánoknak 
kedveskedtek azzal, hogy a kimonót rádik-
tálták Európa szépeire. A bolgár-török háború 
idején az volt a jelszó: az egész világ bol-
gár színeket és bolgár hímzéseket hord. (Azt 
elfelejti Stern, hogy e bolgár cégérű népies 
hímzések kilenctizedrésze magyar népművé-
szeti eredetű volt.) Mikor azután az angolok 
kezdték megsokallni a francia nőiszabók 
nagy sikereit s a kanálison túl egy önálló 
angol divat megteremtésére gondoltak, az 
életrevaló franciák gyorsan rátértek az entente-
politikára és hogy az angol textilgyárakat 
magukhoz vonzzák, megteremtették a „schot-
tisch"-divatot az ő csíkos jellegével. Még a 
tangotánc és a tangoruha-divat behozatala 
is politikai célokat szolgált: a délamerikai 
latin köztársaságok hiúságára számílotfak. 
Ezt kapla meg az a hölgyike, aki a párisi 
parkelteken hasítolt szoknyájában úgy telt, 
mintha érzékei mámorában égne, hololt csak 
politizált a kis csélcsap. Stern tehát, bár némi 
túlzással, de sok ötlettel bizonyítja be, hogy 



a francia világdivat Colbert óta mindig az 
állampolitika szolgálatában állott és áll. Mi 
ebből a tanulság? Az, hogy a németség nagy 
háborúja után tudatosan imperialisztikus törek-
véseik szolgálatába kell állítaniok ily irányú 
képességeiket. Szerinte nem Berlin, hanem 
inkább a kecses, vidám délnémet kedély, mely 
Münchenben a legélénkebb, van hivatva ily 
divat központjává válni. Az első, amiből ki lehet 
indulni, talán a török szimpátiák élesztése 
lehetne a már sokszor jól bevált shawlokkal 
s keleti motívumokkal. S az első szín, mely 
hatvanhét millió embernek közös nemzeti 
színe ma : a csukaszürke, melynek változatai 
sokkal többre képesek, mint a szürkéhez 
fűződő hitből gondolnók. Mindenekelőtt és 
mindenekfölött azonban egy olyan állami hiva-
tal felállítását sürgeti, amely a divatügyet 
központilag adminisztrálná. Ami első pillanatra 
ugyan kissé németesnek és fonák gondolat-
nak tűnik fel, de ha jobban meggondoljuk, 
igaza van, mert XIV. Lajos, sőt maga a nagy 
Napoleon sem resfelt ehhez a fogáshoz nyúlni 
és évszázados sikereket is arattak a jólvezetett 
állami műhelyekkel s műipari telepekkel. Ami-
hez persze még sok-sok ízlés, finom teremtő 
szellem és az az életvidám nemzedék is meg-
kívántatik, mely a francia divatnak minden-
kor szárnyakat adott. S ez az, amiről Stern 
elfeledkezett, de amiről mi azt hisszük, hogy 
a németek győztes háborúja után ez is elkövet-
kezik az ő kulturájuk nyomán. Mert a győzők-
nek nemcsak önérzetük és gazdasági erejük 
szokott megnőni, de ízlésük is megfinomodik 
és temperamentumuk is megváltozik. A hata-
lom nyomán szépségek és művészi kvalitások 
szoktak kivirágozni. 

HÁ B O R Ú S MŰVÉSZETI IRODALOM. 

A művészet és a háború egymáshoz való 
viszonyáról a mult nyár óta sűrűn cikkeznek 
a folyóiratok. Újabban könyvek és röpiratok 
is foglalkoznak a művészet háborús kérdé-
seivel. Nemrégiben két ilyen kis könyv került 
kezünkbe. Az egyik Robert Rehlen : „Kleine 
Kriegs-Kunstgeschichte" című műve (See-
mann, Leipzig 1915), amely azonban nem 
egyéb, mint katalógusszerű bokrétábaszedése 
mindama műemlékeknek, amelyek eddig a 
háború pusztításainak kitett országrészekben 
voltak, amelyek sorsával azonban csak a 
háború elmultával leszünk tisztában. Jóval 
érdekesebb Momme Nissen svájci festő kö-
vetkező című füzete: „Der Krieg und die 
deutsche Kunst" (Freiburg im Br., Herder 1914). 
A szerző ebben a hevesen polemikus mun-
kában a modern művészet elfajulása ellen 
fakad ki, amelyért a franciákat teszi felelő-
sekké. Sok túlzás mellett sok igazsággal is 

találkozunk fejtegetéseiben. Ez utóbbit nálunk 
különösen fiatal festőink szélsőbal-csoportja 
szívlelhetné meg, mely szinte tárlatról tárlatra 
új és új irányokkal szeretné közönségünket 
meglepni. Nissen könyvének érdekességét 
azzal növeli, hogy számos kiváló német festő-
művész nyilatkozatát közli arról a romboló 
hatásról, amelyet a párisi impresszionista 
túlzók a modern művészetre gyakorolnak. 
S biztosra vehetjük, hogy a háborúval járó 
megkomolyodás nálunk is el fogja seperni 
azokat a különcködő mázolásokat, amelyek 
festői kritikánk naivabb vagy talán ravaszabb 
művelőinek jóvoltából ma oly sok meg nem 
érdemelt diadalt aratnak sok kipróbált ízlésű 
és talenfumú művészünk rovására. 

MAGYAR MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS BER-

L1NBEN. A most megnyílt had- és nép-
egészségügyi kiállítás alkalmából a kiállítás 
német csoportjának rendezése végett Peter 
B e h r e n s , a hírneves jeles német építőművész 
néhány napot Budapesten töltött. Behrens 
nagy elismeréssel nyilatkozott építőművésze-
tünk magas fejlettségéről és meleg szavakkal 
adott kifejezést annak az egyre fokozódó 
rokonérzésnek, amellyel a német metropolis 
közönsége a magyar nemzet iránt viseltetik. 
Ezért — úgymond — nagyon helyénvaló 
volna, ha a magyarok a háború diadalmas 
befejezése után nagyobbszabású kiállításon 
mutatnák be művészetüket, és pedig nem csu-
pán a jelenkorit, hanem a bemutatás teljes-
sége érdekében a mult kiemelkedőbb művészi 
alkotásaiból is küldenének jellemző szemel-
vényeket. Egy olyan kiállítást képzel Behrens, 
amely megmutatná a magyar építészet, festő-
művészet, szobrászat, az iparművészet, nép-
művészet és háziipar múltjának és jelenének 
színe-javát, hogy abból a magyar művészi 
kultúra egész képe kibontakozzék. A szép 
és okos eszmét bizonyára lelkesedéssel fogadja 
minden magyar ember s nem kételkedünk 
benne, hogy ha majd megjön a magyar művé-
szet németországi bemutatkozásának az ideje, 
minden arra hivatott tényező teljes odaadással 
és áldozatkészséggel fog közreműködni a 
berlini magyar kiállítás létrehozásán és sike-
rének biztosításán. 
* * * 

Csak azok a szoborművek jók, melyeket 
úgy lehet egy hegy tetejéről legurítani, hogy 
semmijük se törik le. Ami ilyen gördülés köz-
ben letörik, amúgy is felesleges. Michel Angeio. 
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MEMÓRIÁM 
WALTER CRANE. A modern iparművészeti 

mozgalom igazán apostolát vesztette el 
a minap elhunyt angol művészben. Egyikét 
azoknak a Ruskin-tanítványoknak, akik a 
mult század utolsó negyedében minden tudá-
sukkal, energiájukkal, rajzolóónnal, köny-
vekkel és röpiratokkal hirdették a tömegek 
életének szebbétételét és szociális meggyő-
ződésüket a művészek missziójával kötötték 
össze. Ahhoz a nemes és finomtehetségű 
művészgárdához tartozott, melynek Rossetti, 
Morris, Baillie-Scott voltak kívüle legismer-
tebb tagjai és amelynek művészi hitvallásá-
hoz nálunk talán a gödöllőiek állnak leg-
közelebb. Walter Crane is a preraffaelita 
festők, a quattrocentóban élt firenzeiek halk 
imádójaként kezdte művészi tevékenységét. 
Az Uffizi-képtárban ott lóg néhány év óta 
a művész önarcképe, mintegy viszonosságul 
azért, hogy angol képtárakban ott lógnak az 
ő mitikus tárgyú, de angolosan hideg kora-
reneszánsz-jellegű képei. Későbbi működé-
sében egyre inkább a díszítő művészetek 
felé közeledett, a dekoratív vonal, mely néha 
egész a kompozíciók jellegéig felemelkedik, 
igazi eleme. Senki annyit a vonal kifejező 
erejével, nyelvének zengésével nem foglalko-
zott, mint ő, akit értékes nagy tudása és 
analizáló ereje nem egy ilyen tárgyú értékes 
munka megírására is inspirált. A vonalat 
azonban, mint általában egész művészetét, 
mindig valamely eszme, gondolat, vagy 
legalább is utilifárius célok szolgálatába 
szegődteti. A nyolcvanas évektől kezdve 
legtöbbször: a munkáskérdés propagandájá-
nak. Híres falfestménye : Munkások önfeláldo-
zása megment egy vonatot, — éppen úgy 
tanúságot tesznek erről, mint könyvillusztrá-
ciói, májuselseji munkáslapjai, naptárdíszei. 
Általában a modern grafika és tipográfia 
megnemesítése érdekében Morris mellett a 
mult században ő tett legtöbbet. S itt kitűnően 
érti, hogy az újszerűséget ne a forradalmi-
ságban keresse, hanem a régi jó könyvnyom-
tató és könyvillusztráló példák áttételében a 
mai gépi technika nyelvére. Ezen keresztül 
jutott el Morris az ő lakásberendező művé-
szetéhez, mellyel az egész angol iparművé-
szetre s utána a kontinensre is rendkívül 
termékenyítően hatott. Tapétái, lámpái, bútorai 
könyvfedelei, festett ablakai, nyomott vásznai 
nagy egyszerűségükkel, tiszta okosságukkal 
annak a konstruktív stílusnak voltak első 
fecskéi, mely az angol bútoriparból kiindulva 

világszerte elterjedt. Ornamentikája csaknem 
mindig a természethez nyúlt vissza, a növé-
nyek finom hajlása páratlanul gyengéd átsti-
lizálása jelentkezik díszítő motívumaiban, 
applikációkon, vereteken, szegélyein. Érdekes, 
hogy hazája a kontinensbeli sikerei után lett 
figyelmessé reá és csak miután Bécsben és 
Budapesten szokatlan melegséggel karolta 
fel a szakkritika és a sajtó, akkor ismerték 
el a szocialista elveiért nem nagyon népszerű 
művészt. Az O. M. Iparművészeti Társulat 
kezdésére 1900-ban az Iparművészeti Múze-
umban rendezett nagy kiállítása, melyről a 
Magyar Iparművészet egy gazdag füzete adott 
akkor számot, meleg magyar szimpátiákat 
váltott ki belőle s ennek bizonyságául nemcsak 
néhány szép exlibrisszel örvendeztette meg az 
itteni amatőröket,hanem az Uj Idők és a Magyar 
Iparművészet számára rajzolt címlapokkal is. 
Ám lassanként Walter Crane maga is, művé-
szete is elmaradozottnak tünt fel. S a mű-
vész, akit egykor forradalmiságáért nem en-
gedtek iondoni kiállításokon szóhoz jutni, 
utóbb maga is üldözni kezdte azokat a fiatal 
glasgowi tehetségeket, akik szinte reakcióját 
jelentik az ő purista stílusának mély miszti-
cizmusukkal és színpompájukkal. Vonalai 
mintha megfakultak volna, egykori újszerű-
sége kezdett modorosságnak hatni, szociális 
elveit a fiatalok eszféticizmusa, elfinomultsága 
túlságosan elméletiesnek találta. Ám érdemei 
el nem vitathatók, propagandája értékéhez 
kétség sem fér. Egy korszak mult el vele s 
mindenkinek, aki a művészetek demokratizá-
lásának elvét vallja, meg kell hajtania a zászlót, 
amikor az ő acélos tettereje összeomlik. 

À PIKKELYES VITÉZ SORSA. A fából 
faragandó, pikkelyes szögekkel kiverendő, 

bécsi Wehrmann im Eisen-f utánzandó, Mátyás 
király lovasát megörökítendő óriásszobor 
ügyében, úgy látszik, mégsem egészen hiába 
emelte fel szavát lapunk és társulatunk választ-
mánya. A nagyközönség és a sajtó mintha már 
megelégelte volna a budapesti rossz szobrokat 
és sehogysem akarja bevenni a hazafias 
áldozatkészség jegyében fogant s befolyásos 
keresztapáktól támogatott faszobor eszméjét. 
Erre vall legalább az a felzúdulás, mely az Ipar-
művészeti Társulatnak e tárgyban a kormány-
hoz intézettfelferjesztését meglepő egyetértéssel 
kíséri a társadalom műértői körében és a sajtó 
hasábjain. A faparipa még nem áll, de azért szö-
get ütött máris minden jóízlésű ember — fejébe 



az egész gondolat pano-
rámaszépsége. A Budapesti 
Hirlap volt az, amely sor-
rendben még bennünket is 
megelőzve, óvást emelt a 
terv ellen. Gelléri Mór írta 
meg egypár sorban, hogy 
egy ideális, szinte meg-
szentelt alakba szegeket be-
verni, a fejét, a szívét, a 
keblét elékteleníteni, mek-
kora barbarizmusra vall. 
A Budapesti Hirlap erélyes 
hangú tiltakozása után a 
Pester Lloyd egyik szelle-
mes chroniqueurje teszi ne-
vetség tárgyává minapi cik-
kében a megvasalt fahuszárt. 
„Fa a teste, érc ruhája — 
Csúnya minden porcikája" 
— ez a mottója^a.brilliáns 
kis karcolatnak, mely el-
mondja, hogy idáig hallgatni 
voltunk kénytelenek az íz-
lésnek azon ezerféle elté-
velyedése láttára, melyek a 
kegyelet sj'Jiadsegélyezés 
örve alatt elszaporodtak. 
„Hallgattunk a legvadabb 
Hurragitschek láttára, nem 
ütköztünk meg a patkószö-
gekből készült gyűrűkön, 
sem a felségsértésszámba 
menő plaketteken, sőt el-
tűrtük a „Gott strafe Eng-
land" felírású melltűket is. 
Ez magánügy." De ez ellen 
végre szót kell emelni s 
szerencsés ötlettel oda kon-
kludál a cikkíró, hogy meg-
kérdi, mennyit vár a had-
segélyzőhivatal ebből az 
üzletből? „Kötelezzük ma-
gunkat, hogy előteremtjük az 
egész összeget. A jóízlést 
nem szabad elkufárkodni 
harminc ezüstpénzért!" A 
nobilis ajánlatra azonban 
aligha fog sor kerülni. 
Egyebek közt már csak 
azért sem,mert a hadsegély-
zés vezetői ebből a szépség-
hibából milliókat remélnek a 
közönségtől, amit még a 
Pester Lloyd mindig kész-
séges olvasói sem tudnának 
hamarosan „Abfrittsgeld" 
gyanánt megfizetni azért, hogy a hársfavitéz le-
lépjen a piedesztáljáról. A Pester Lloyd cikkére 

Lábas óra, fából fa-
ragott, részben ara-
nyozott. XV11I. század. 

Lónyay S á n d o r n é , az 
Auguszta-alap igen érdemes 
alelnöknője nagy melegség-
gel veszi védelmébe a tervbe 
vett lovasszobrot, de érvelé-
sében annyira elragadtatja 
magát a jótékony célért való 
hevületétől, hogy kétségbe-
vonjaazeszme művészietlen 
voltát. Azt írja ugyanis, hogy 
egy jó faszobornak ügyes 
bepikkelyezése fémlapocs-
kákkal nem is lehet rossz 
hatású, kivált, ha a csillogó 
fémlemezkéket nemes patina 
von majd be. Végül annak 
a reményének ad kifejezést, 
hogy az Iparművészeti Tár-
sulat igazgatója az elsők 
egyike lesz, aki ahelyett, 
hogy követ dobna az emlék-
műre, abba fémpikkelyt ver. 
Erre a Pester Lloyd E. St-i 
jelű írója rögtön meggyő-
zően megcáfolja Lónyay 
Sándorné fejtegetéseit és 
nyomatékosan kijelenti, hogy 
nem azért emeli szavát, hogy 
megakadályozza a közönsé-
get a szögek beverésében, 
hanem hogy az eszme meg-
pendítőit annak megvalósí-
tásától tartsa vissza. Meg-
van ugyanis győződve arról, 
hogy a remélt összeget más 
úton is elő lehet teremteni. 
A szellemes replikájában — 
igen helyesen — művészi 
szempontból nem tartja meg-
engedhetőnek egy szobor-
műnek pikkelyekkel való 
beborítását, még akkor sem, 
ha ezeka pikkelyek a Mátyás 
király korabeli páncélok 
hatását keltik a nézőben. 
Mert a plasztikus művészet-
nek sohasem lehet célja 
a jelmezeknek realisztikus 
visszaadása. Hisz akkor egy 
márványból faragott közép-
kori lovagot ábrázoló emlék-
műre valóságos vaspáncélt 
kellene húzni s fejébe vas-
sisakot nyomni! Végül azzal 
a találó megjegyzéssel fejezi 
be az elmés polémiát, hogy 
a faszobor majdan emlék-

műve lesz azoknak az embereknek, akiknek 
erszényét még a legszentebb szükség ide-

Standuhr, in Holz ge-
schnitzt. teilweise ver-
goldet. XVIII. Jahrh. 



jében is csupán ezzel az izgatószerrel lehetett 
megnyitni ! 

Amidőn ezzel a véleménnyel való teljes 
egyetértésünknek kifejezést adunk, még ide-
jegyzünk egy életrevaló gondolatot, melyet 
a Pesti Hirlap cikkírója pendít meg, aki azt 
ajánlja, hogy ha már mindenáron külföldi pél-
dával akarjuk a hadsegélyezés ügyét előmoz-
dítani, vegyünk inkább elő egy ízlésesebb német 
mintát. Ilyenül azt az eszmét ajánlja, amelyet 
Németországban Willy Lange pendített meg — 
s amelyről a Magyar Iparművészet már meg-
emlékezett —, hogy minden elhunyt hős emlé-
kére egy kis fácskát ültetnek, amelyért az ülte-
tője bizonyos összeget fizet s a fácskán az 
elhunyt nevét is megörökítheti illő és ízléses 
módon. így alakulna majd ki lassanként a fővá-
ros mellett a hősök ligete, a világháború erdeje. 
Bizonyos, hogy ez az eszme is illőbb, stílu-
sosabb annál, amelyet Bécsben gondoltak ki, 
mint ahogy számtalan egyéb életrevaló és 
ízlést nem bántó módon lehetne a nemes célt 
előmozdítani. Ám közvélemény, társulat, fel-
irat, lapok, gúny, érvek, kapacitálás, úgy lát-
szik, hatástalanul pattannak vissza a mon-
struózus eszme bádogpikkelyeiről. Egy ilyen 
ölinéteres és többmázsás szobor nem repül 
le egykönnyen állomáshelyéről. Arról érte-
sülünk ugyanis, hogy a szobor mégis csak 
elkészül, de bizonyos enyhítő körülményekkel. 
Ilyen mindenekelőtt az, hogy nem nagy és nyil-
vános köztérre kerül, sem pedig valamely 
múzeumba, hanem olyan helyre, amelyen ártal-
matlanul húzódhatik meg és nem veszélyezteti 
a járókelők ízlését. Azt is alapos okunk van 
hinni, hogy földi élete még így sem fog hosz-
szúra nyúlni és mint minden efajta kuriózum, 
hamarább kerül valamely raktárba, mintsem 
Budapest művészetének történetébe. Végül az 
igazságnak tartozunk azzal, hogy a szobor 
modellje Sidló Ferenc szobrászművésznek 
jobb sorsra érdemes alkotása, amelyet mind-
azok, akik bepikkelyezetlenül látták, szíveseb-
ben látnának kőben vagy bronzban, mintsem 
millió fém-halpikkellyel beborítva. — Az egész 
ügyben csak az a sovány vigasztalásunk 
van meg, hogy legalább ezen a téren nemcsak 
mi követjük Bécset, hanem a mi példánk után 
egypár más város is siet vassal kiverni vala-
melyik kedvencét. így olvassuk, hogy Prágában 
hamarosan szintén lesz egy ilyen vaspitykés 
vitéz, míg Pozsonyban egy vashonvéd fel-
állítását tervezik. Viszont ízlésesebb kezde-
ményezésekre is van már példa, csakhogy 
— sajnos — nem nálunk, hanem a horvátok-
nál és Ausztriában. így csak helyesléssel lehet 
arra gondolni, hogy Zágrábban egy nagy hárs-
fát szemeltek ki erre a célra, míg Laibach-
ban egy nagyméretű tartományi címert állíta-

nak fel, hogy azt megfelelő színű szögekkel 
kiverdessék. Ennyi szögbeverés hallatára a 
jó tiroli nép sem hagyja magát és nemsokára 
ők is elkezdenek Meranban szögeket be-
verni, még pedig egy két és félméteres Szent 
Mihályba. Ez lesz az úgynevezett „ Vasmihály"-
szobor, amelyik akkor, amikor legendás idők-
ben egyszer majd a többi vitéz felpattan vas-
szöges paripájára, alkalmasint csak úgy hátul 
és gyalogosan fogja követni nehéz vasszöges 
papucsában a többieket. 

IPARMŰVÉSZEK SEGÉLYEZÉSE. A hadi-
1 szolgálat, a háborúval járó gazdasági pangás 
és munkahiány által sújtott iparművészek 
s családjai segélyezése érdekében működő 
Központi Segéíyző Bizottság iparművészeti 
osztályához újabban adományképpen beér-
kezett Eichele Károlynénak 5 koronája Bereg-
szászról és az Elzászné Gondos Emmának 
a segélyezés céljaira felajánlott bőrnoteszé-
nek értékesítéséből befolyt 10 korona. Ezzel 
a mult számunkban kimutatott 5252 korona 
5267 koronára emelkedett. Hathatós támogatást 
kap ezentúl a bizottság aközpontielnökségáltal 
áprilistól kezdve a háború tartamára havonként 
kiutalandó 500—500 koronában. A segélyző-
bizottság ügyeit Györgyi Kálmán igazgató 
intézi, aki hivatalos helyiségében minden hét-
köznapon reggel 8—9 óra között fogadja a 
segélyt kereső iparművészeket vagy család-
tagjait. 

ÁCINNKATONÁK. Úgy látszik, megint fel-
virradt az idejük a mi gyermekkorunk 

óta szinte eltűnőben volt cinnkatonáknak. 
Unalmas egyformaságuk, buta darabosságuk, 
laposságuk miatt kerültek a lomtárba, míg 
most az idők nehéz aktualitása újra köz-
kedveltekké teszi őket. De új életük nemcsak 
a gyermekszívek mohóságától támadt fel, 
hanem friss szépséget is kölcsönöz nekik. 
A mai cinnkatona beleilleszkedik a művészies 
játékszerek sorozatába s a nagy árúházak 
nem elégszenek meg a régi bamba katona-
modellekkel. Különösen a nürnbergi cinn-
katonák, a híres He in r i chsen modelljei, 
melyeket egy nagy játékgyár sokszorosít, 
duzzadnak a plasztikus szépségtől s a moz-
dulatok elevenségétől. Fegyvernemek, öldöklő-
szerszámok, vársáncok és hidak mellett küzdő 
katonák, akik a harcban lihegnek vagy vég-
telen sorban felvonulnak — ezek a modern 
cinnkatonák. A múltkor már megemlékeztünk 
arról a kiállításról, melyet egy berlini nagy 
árúház rendezett belőlük, most Bécsben je-
lentek meg az Iparművészeti Múzeum helyi-
ségeiben. Dr. Werner Henrik még mintegy 
ötvenezer régi, különböző korokból és csa-
tákból való cinnkatonával gyarapította a ki-



állítást, melynek csatatereit és a történeli 
ütközetek számára való színtereket az ottani 
iparművészeti iskola növendékei készítették. 
A gondolat, mely a cinnkatonák új kultuszát 
művészi kezek reformjától várja, erősen fog-
lalkoztatja a mi iparművészeti iskolánkat is. 
Úgy tudjuk, hogy itt is készül egy egész 
kollekció, amely sajátosan magyar jellegű 
katonákat fog csoportosítani a honfoglalás, 
a tatárjárás, a török- és németdúlás, a Rá-
kóczi-kor és a szabadságharc, továbbá egyes 
királyaink idejéből. Ezzel egyfelől a növen-
dékeknek lesz alkalmuk a kosztümök és vise-
letek mélyebb tanulmányozására, másrészt a 
gyermekek s az iskolai történettanítás fognak 
hasznos szemléltető játékokhoz jutni ezáltal. 
Hogy a művészi szempont itt épp olyan fontos 
lesz, mint a történeti hűség, azt mondani sem 
kell. Mert a játékok nem naturalisztikus fel-
fogásban készülnek, hanem a régi bábsütő-
minták naiv modelljeinek példájára, stilizáltán, 
parasztos kedvességgel, úgy hogy játékos 
jellegük egy percre se tegye a valóság meg-
tévesztő illúzióját és színeik frisseségéből is 
derű szálljon a játszó gyermek felé. Bizonyos, 
hogy rohammal fognak hódítani a kicsinyek 
közt a magyar cinnbakák. 

A „TIMES" ÉS A NÉMET IPARMŰVÉSZET. 

Egészen szokatlan pikantériája van annak, 
hogy amikora német és angol fegyverek elszánt 
dühvel csapnak össze a harctéren, ugyanakkor 
Londonban — német iparművészeti kiállítást 
rendeznek. Pedig ez történt nemrégiben a lon-
doni Goldsmith's Hall-ban, s erről az ese-
ményről a Times éppen olyan objektív kriti-
kával emlékezik meg, mintha a legnyugodtabb 
békeidőket élnők. S ha már objektív, akkor 
azt is meg kell látnia, hogy a német iparművé-
szet miben erősebb, mint az angol. Szóról-
szóra azt írja, hogy „a németek mindent meg-
tanultak főiünk, ami tanulásra érdemes volt 
és az így elsajátítottakat jobban fel tudták 
használni mint tanítóik". Kiemeli, hogy ma 
már nyoma sincs a németeknél a szecessziós 
vagy Jugend-stílusnak, minden gondos és ízlé-
ses. Különösen a grafikus iparművészetre 
vonatkozik ez, ahol az indusztriális tevékeny-
ség csak javítóan hatott az iparágra. Szépen 
nyomtatott könyveket olcsóbban lehet Német-
országban venni mint Angliában. Különösen 
az üzleti grafika és a reklám fejlett művészetét 
dicséri. Kiemeli, hogy a cigarettadobozokon, 
kekszgyárak csomagjain mennyivel szebb betű-
ket s ornamentikát találni, mint angol gyárak 
hasonló készítményein. „A németek túlszár-
nyaltak bennünket — konstatálja végül — nem 
azért, mert tekintetüket reánk irányították, 
hanem mert magukon a dolgokon pihentették. 

S amire szükségünk van, az nem az ő termé-
keik utánzása, hanem szellemük elsajátítása. 
Az kell, hogy a művész és a kereskedő miná-
lunk is egyek legyenek abban, amivel a tőlük 
telhető legjobbat adják a közönségnek." Látni-
való, hogy az angol lap jól állapítja meg a 
németek erejét, mely az üzleti szellemnek s 
művészi érzéknek praktikus összeegyeztetésé-
ben nyilvánul meg. Az angol grafika hiába 
volt úttörő a mult század utolsó évtizedeiben, 
szépségei diadalmassá német földön lettek, 
mert ott olcsóvá tette őket az indusztrializmus. 
Már a Magyar Iparművészet mult számában 
megemlékeztünk a két nép iparművészetének 
különbségéről egy könyvismertetés kapcsán, 
melyet egy német tudós ítéleteihez fűztünk. 
Most angol oldalról látjuk megvilágítva a kér-
dést és mindebből világosan megállapítható 
a mérleg. A németek a békés harcnak ezen 
a területénisjó időótaföléje kerekedlek az ango-
loknak. Iparművészetük csakúgy, mint építé-
szetük jó része is angol szellemet ültetett át, 
de úgyszólván tökéletesebb formában, mint 
tanítómestereiknél látták. A német lakásberen-
dezés, kertművészet, családi házépítés, könyv-
kötés, könyvdíszítés, üzleti grafika huszonöt 
évvel ezelőtt még a csatornán túl kereste az 
ízlést, ma már ott tart, hogy annak formáit 
közkinccsé tudta tenni, megszépítette és hova-
tovább az angolok lesznek kénytelenek tőlük 
visszatanulni. 

HANSI. A francia L'Illustrationnak egy vé-
letlenül idejutott háborús februári száma 

került a kezeink közé. Képeslapok most talán 
még elevenebb tükrei országuk közérzésének, 
mint a napilapok. Szavakkal sok mindent el 
lehet hallgatni, de a fotográflencse és a raj-
zoló szemle a legérzékenyebb pontokra rög-
ződik. Nos, a francia folyóirat is tele van 
háborús aktualitásokkal, de ezek között csak 
igen kevés a csatakép és igen sok a kór-
házi kép. Kastélyok és műgyüjtemények közt 
kórházi ágyak. Színésznők a pályaudvarokon 
sebesülteknek nyújtanak üdítő italt. Sabattier, 
aki máskor a midinettek pajkos életét vetette 
papirra, a hajnali ködben fázva suhanó ápoló-
nők fáradt arcára világít. És ez elégikus han-
gulatban, melyből a fájdalmas és vergődő 
Páris képe bontakozik ki a messzeségben, 
egyetlen pajzán hang van, egy cérnahangú 
melódia, mely a maga kis butaságait dúdolja. 
Kié ez a vihogás? Ki lehetne más, aki tréfás 
kedvvel azt rajzolja meg, hogyan lövöldözik 
a kis francia gyerekek lövészárkaikból a 
vandáli német gyerekeket, ki gügyöghetné más 
ilyen primitív rajzművészettel, mint Hansi. 
Ő az, a mindig elmés, mindig naiv és mindig 
németfalásból élő Hansi. Égyik legveszedel-



mcscbb bujtogatója a francia revanche-gon-
dolatnak, aki — amennyire vissza tudunk 
emlékezni rá — még soha más képet nem 
festett, más könyvet nem illusztrált, más 
vicceket nem hegyezett ki, mint amelyekben 
a németek trottlisága és gonoszsága van 
szembeállítva a franciák és az elszásziak 
eleganciájával meg jóságával. Az egész 
elszászi kérdés egyik legtürelmetlenebb agi-
tátora, sebek piszkálója volt világéletében ez 
az elszászi származású „torz-rajzoló", aki 
legnagyobb sikereit pár évvel ezelőtt egy 
„Professor Knatschke et sa fille Else" című 
ízléstelen képeskönyvével érte el. A német 
császár személyét persze szintén nem kímélte 
túlságosan, amiért el is ítélték — in contu-
maciam. Az elmúlt év tavaszán azután leg-
nagyobb meglepetésére, amikor éppen egy 
elszászi felségsértési ügy tárgyalására jelent 
meg a lipcsei törvényszéken' rajzolói minő-
ségben, az elnök lefiileltette és nyomban le 
is csukatta a régi büntetés leülésére. Csak 
nagy összeköttetések és befolyások után, 
nehogy túlságosan elmérgesedjék a dolog, 
helyezték újra szabadlábra. Akkoriban sokat 
foglalkoztak Hansival a mi lapjaink is. Most 
azután elkövetkezett az ő ideje. Most gyönyör-
ködhetik évtizedes vetésének eredményében 
ez a rajzoló — sansculotte, aki a francia 
hullák sírhantjai és a németek hősiesség-
attakjai fölött ott áll a maga kis szemétdombján, 
az lllustrationban és vigyorog, mint egy 
szegény htilye gyerek, aki felgyújtotta a házat... 

TALLÓZÁS. Kilenc hónap óta minden a 
háború jegyében áll, természetes, hogy 

az iparművészet is mindenfelé hozzásimul 
ahhoz az egyetlen érdeklődési irányhoz, mely 
ma egész Európát lekötve tartja. Háború, 
háborús emlékek, hadiérmek, háborús kiállí-
tások, — ezek a mottói mindenütt az ipar-
művészeti termelésnek, amennyiben ilyenről 
egyáltalában szó lehet. Ezeknek is egyrésze 
a hadsegélyezés szolgálatában áll, mely amel-
lett nem kell hogy okvetlenül ízléstelen legyen. 
Jó példát szolgáltat erre a bécs i hadügy-
minisztérium, amely Bachmann Rudolf szob-
rásszal elkészíttette most a boldogult trón-
örököspár reliefjével azt az emlékplakettet, 
melynek minden egyes darabját szerb földön 
zsákmányolt ágyúk bronzából öntötték. Ez a 
kuriózumok gyűjtőinek szomjúságát is kielé-
gítheti, de a művészetek barátait is megnyug-
tathatja. Az I n n s b r u c k b a n levő Tiroler 
Heimatschutzverein az elesett hősök emlé-

kére írt ki pályázatot és pedig az egyszerű falusi 
temetők régi szép szokásához híven kovácsolt-
vaskeresztekre. Olyan síremlék, mellyel a mi 
tervezőinknek is olcsósága, művészi egy-
szerűsége miatt érdemes volna foglalkozniok. 
Bécsben újabban 60,000 koronát gyűj-
töttek pályadíjakra, hogy pályázatokat hir-
dessenek tervekre és javaslatokra, melyek 
hivatva volnának a majdan felállítandó hadi-
emlékek művészi színvonalát biztosítani. 

N é m e t o r s z á g b a n több szó esik, mint 
bárhol, a béke után várható fellendülés-
ről. A diadalmas béke idejére egész kultúr-
erejével felfegyverezve áll a német művész-
nemzedék. A jelszó most főleg, megteremteni 
a német divat önállóságát és a nagyjövedelmű 
iparágat az eddiginél több nemzeti tartalom-
mal tölteni meg. Emellett persze egyéb ipar-
művészeti ágakban is sűrűn hallani a kiáltást : 
ki a külföldi portékával ! Legtöbbet persze 
olyan városokban, melyek az ízlés területén 
önmaguk is exportképesek, mint München-
ben, ahol Beck lean nemrég igen messze-
hallatszó hangon hirdette, hogy bár a nem-
zetközi árúkicserélés szükséges lesz a háború 
után is, elkövetkezett az ideje, hogy a németek 
a külföldieskedéssel szakítsanak. Az angol 
szövetek, a limogesi porcellánok, a baccarat-
üvegek, a francia bútorok, festmények előtt 
be kell tenniök a németeknek az ajtót s a 
milliókat azok javára fordítani, akiknek eddig 
egyetlen bűnük volt, hogy nem külföldi nagy-
ságok voltak, csak belföldi szolid művész-
emberek. A müncheni Deutsche Gesellschaft für 
christliche Kunst egy Kitsch-ellenes mozgal-
mat indított meg, hogy leszorítsa a piacról 
az annyira elburjánzott Kitsch-ipart, amely 
hazafias cégér alatt igen gyanús, de jól jöve-
delmező üzletet csinál mindenfelé s természe-
tesen nálunk is. Ezért művészi tervekre pályá-
zatot hirdetett, melynek a várakozást felülmúló 
szép eredményéről legközelebb számolunk be. 

A hidegebb és zárkózottabb, de művészi-
leg München nyomdokaiba lépő Drezda egy 
nagy kiállítás előkészületeivel volt éppen el-
foglalva, mikor a háború kitört. „Das deutsche 
Handwerk" lett volna e kiállítás címe, mely-
lyel kapcsolatosan kongresszusok is tervbe 
voltak véve az 1915. év nyarára. Noha a 
terv elhalasztódott is a nagy események miatt, 
végképp el nem ejtették, mert a propaganda-
iroda, melyet régebben megszerveztek, most 
is dolgozik s a béke feltámadásával a német 
iparművészet nagyszerű eredményeit készül 
bemutatni. 


