HAMIS BÚTOR
ÍRTA LYKA KÁROLY
agyon sok érdeklődő, akik
tájékozottságot szereztek
afelől, hogy minő munka
folyik most a legtöbb
lakásberendező műhelyben, megállapították, hogy
újra felvirradt a régence,
az empire, sőt a rokokó
és francia' barokk napja. A megrendelők
állítólag oly bútort kívánnak, amely e történeti stílusok formáit mutatja s a műhelyek
hűségesen kiszolgálják mecénásaikat. Ez
a kiszolgálás művészet örve és címe alatt
folyik, mert most már bizonyos közönség
és bizonyos műhelyek a közönséges hamisítást is a művészet sokatmondó és nemes
vignettájával szeretik ellátni, talán önámításból, talán lelkiösmeretük megnyugtatása céljából, mindenesetre azonban
súlyos számlák szerkesztése okából is.
A „kávéházi szecesszió" termékeny napja
leáldozott ugyan, de menten megvirradt a
történeti hamisításoké, amely minden jel
szerint nem kevésbé termékeny.
Senkinek sem lehetne kifogása az ellen,
hogy 1922-ben bárok, rokokó vagy empire
bútort s egyéb lakásberendezési tárgyat
gyártanak, ha a szerzők nyíltan bevallanák
az utánzást vagy hamisítást. Elvégre az
ily bútor úgysem képvisel semmi értéket.
A baj ott kezdődik, amidőn ez a művelet
mint művészi munka szerepel s részint
tévedésbe ejti a járatlan megrendelőt,
részint elveszi a talajt a valóban művészi
lakásberendezés tervezésétől, akár a gyom,
amely kiszorítja a nemes plántát. E pontnál
kötelességünk az őrtálló szerepét vállalni,
nehogy fáradtsággal és szeretettel nekifejlesztett iparművészetünk kárát lássa.
Nem kell itt újra rámutatnunk arra, hogy
mindazok az anyagi, gazdasági, művelődési, életrendi és érzületbeli okok, amelyek
egykoron a fönt említett stílusok formanyelvét megszülték, rég eltűntek, még pedig végérvényesen. Éppen ezért a mult sokféle
formanyelve sem élhet ma élő életet.
Az iparművész, aki ma bárok bútort
készít, bizonyára nagyot nézne, ha valaki
felszólítaná, hogy üzleti levelezését is pontosan azon a nyelven végezze, amellyel
Apaffi fejedelem valamely asztalosa élt.
Pedig annak a kifejezésmódnak ódon

formáit éppúgy lehetne utánozni, mint
egy karosszék vagy egy íróasztal ódon
formáit. Semmi kétség, hogy ily kívánságot
alaptalannak is, céltalannak is minősítene.
Pedig olyasmit tagadna meg, amit bárok
bútor-utánzataiban napról-napra csinál.
Ha az ily utánzás és hamisítás divatossá
válik, előreláthatóan súlyos visszaesés
következnék be virulásnak indult iparművészetünkben. Emlékezetünkben föléled
a nyolcvanas évek szomorú képe, amidőn
is egész lakásberendező művészetünk
utánzatból és hamisításból állott. Előre
látjuk azt is, mint harapódzik tovább a
bútorról a lakásberendezés egyéb tárgyaira
s lassabban vagy gyorsabban minden
iparművészeti technikára ez a veszedelmes kór, még pedig az efféle mozgalmakkal rendesen együttjáró „stílszerűség"
örve alatt. S akkor szerencsésen visszazökkentünk abba az állapotba, amelyet
az 1885-iki kiállítás lakószobái mutattak:
az igazi barokof, az igazi rokokót utóiérni
nem tudták, helyébe vértelen szurrogátumot
adtak, amely képtelen a továbbfejlesztésre,
tehát nem élő, nem valódi művészet.
Az ily eldurvulástól minden eszközzel
meg kell mentenünk iparművészetünket.
Annál is inkább, mert ezen a téren ma
már van veszteni valónk. A kisebb lélekzetű iparművészeti technikák egész sora
kedvezően fejlődött, egészségesen virul,
természetesen nem azáltal, hogy régi
stílusokat hamisít, hanem azzal, hogy valóban művészeti megérzésből fakadt. Mi
ezeket az értékeket attól féltjük, hogy
valamely konjunktúra-mesterkedés révén
rájuk is áttapad valami a szerteterjedő
stílus-hamisító iparkodásból s hogy ezek
az értékeink is arra a bazárszínvonalra
sülyedhetnek, amelyet egy gipszes rokokószék, egy rossz anyagban drágán s régi
mintára faragott barok-asztal képvisel. De
meg magának a lakásberendező technikának területén is sokkalta különb értékekig
jutott el a magyar iparművészet, semhogy
az ily holt-pontra jutás közömbösnek volna
tekinthető.
Tudjuk, hogy a történeti stílusoknak
hamisításai főképp azóta burjánzottak fel,
amióta a szaporává lett aukciókon egy s más
régi bútordarab — teljesen oktalanul —

mesébe illő árakat ért el, amivel aztán
maga a stílus is magasabb árjegyzésre
tett szert. A parvenük egész serege vetette
magát az ily hírhedten drága holmi megszerzésére és ösztökélte a műhelyeket ily
réginek látszó, tehát drágának látszó,
mindenesetre túlfizetett holminak gyártására. Mivel ily bútort néhány illusztrált
könyv alapján könnyű előállítani, eredeti
modern bútort viszont nehéz, a műhelyek
egy része nem is nagyon vonakodott az
ily feladattól, amilyent pedig jobb időkben
művészi szeméremből nem is vállalt volna.
Nehéz dolog lesz azokat a megrendelőket, akik pontosan Louis XIV. vagy XV.
stílusú székben óhajtják ujságukat olvasni,
művészibb belátásra bírni. Pedig ilyesmin
fordul majd meg lakásberendező művészetünk közeljövőjének sorsa. Appellálnunk
kell a műhelyek jobb belátására, amely
mégsem tűnhetett el egészen a konjunktúra
vad viharaiban, el kell várnunk, hogy
rábeszéléssel, felvilágosítással folyjanak be
megrendelőik ízlésére s magyarázzák meg
nekik a stílus-utánzatok fonák és kompromittáló voltát. Ok érintkeznek legközvetlenebbül a vásárlókkal, a megrendelők-

kel, ők mutathatnak be nekik művészi
észi
el.entétképpen jó és stílusos modern
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darabokat, rávilágíthatnak a jelentékeny
értékbeli és hatásbeli különbségre. Bízvást
feltehetjük, hogy a műhelyek becsvágya
még nem halt ki egészen, hogy mégis
csak más feladatnak érzik olyasmit adni,
ami egész jussal az övék, mint lecke
módjára elhadarni vagy eldadogni valamely már elhamvadt stílus formáit, amit
elvégezhet bárki minden különösebb tehetség nélkül.
Szeretnők remélni, hogy ez a jelenség
múló tévedés, amelyet egészségesebb fejlődés fog követni. De nem látunk oly
jeleket, amelyek e reményt táplálnák. Lehet,
hogy bennünk van a hiba. Annyi bizonyos,
hogy ama műhelyeink, amelyek most régi
stílusok utánzásával foglalkoznak, önkéntelenül is a válság felé viszik iparművészetünket.
Kívánatos volna, hogy mielőbb ráeszméljenek arra, merrefelé sodorja őket
megrendelőik ferde ízlése s mentül sürgősebben kezdjék meg felvilágosító munkájukat a régi stílusok agyonhamisításával
szemben.

KÖNYVKÖTOKIALLITAS BERLINBEN
ÍRTA BIRÓ MÁRTA
tizenhatodik század vegén volt Szászországnak
egy kivájó választófejedelme, Ágost, aki nem
annyira a harci mesterségben volt kortársai előtt
nevezetes, mint inkább a
kultúra munkájában. Földet művelt, gyümölcsfákat ojtogatott, az
állattenyésztést fejlesztette és emellett kiváló
gondja volt arra is, hogy a művészet es
tudomány otthon érezze magát országában.
Gyönyörű könyvei voltak, melyeket drezdai
nyomdája állított elő és ezeket a könyveket művészi és mesterségbeli szempontból
egyaránt tökéletes kötésekben állította
könyvtárába. Jákob Krausse volt a könyvkötője, ugyanaz, akinek nevében Németország kiváló könykötői egyesültek és
szeptember—október hónapban Berlinben
a királyi palota fehértermében kiállítást
rendeztek.
A Jákob Krausse-Bund, így hívják a
német könyvkötők elitjének egyesületét,

mely a maga nemében egyedül áll a világon, a régi kiváló könyvkötőmesterek
tradícióinak ápolása céljából alakult; ami
nagyszerűt a mult századok német, francia,
olasz mesterei produkáltak — maga Krausse
vagy tanítványa, Caspar Meuser, Corvin
Mátyás pompás kódexeinek, a velencei
Aldus nyomtatványainak ismeretlen nevű
könyvkötői, ami tökéletes volt Groliernak
felülmúlhatatlan kötéseiben, melyeket kitűnő
olasz mesteremberek segítségével készített,
I. Ferencnek dolgozó Etienne Roffet, Philipe
Le Noir, Geoffroy Tory kötéseiben, Nicolas
Éve, Le Gascon, Florimond, Claude Le
Mire, du Seuil, a Padeloup-ok munkáiban
(távolról sem meríti ki e felsorolás a könyvkötés nagymestereit) — kultúrideáljává
vált ennek a pompásan dolgozó német
egyesületnek, melynek elnöke Paul Kersten
(Berlin) egész önálló művészi felfogással
alakította e nemes tradíciókat és társelnöke
Kari Ebért (München), aki régi olasz mesterekre emlékeztető műhelytechnikával, a
tradíciókat a maga nagyszerű emberi és
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művészi egyéniségén átszűrve és megnemesítve , — egy modern Jákob Krausse
Ágost választófejedelem támogatása nélkül.
(E sorok írója szívesen dicsekszik vele,
hogy e kiváló mester tanítványa).
Természetes, hogy a modern német
könyvkötőnek a maga mesterségbeli feladatait egész más szempontból kell megoldania, mint a régieknek, A régieknél
egy-egy könyv egy nagyszerű művészi feladat volt, melynek megoldására a könykötő a java erejét fordíthatta. Az anyagnak összeválogatása, a stempliknek, filétáknak megtervezése, kidolgozása, minden
fajta eszköznek egy művészi törekvés szolgálatába való állítása művészileg is, technikailag is jelentős feladat volt. Persze ezt
a feladatot jórészt a megrendelők ízlése,
igényessége döntötte el. Ez a megrendelőfajta kiveszett, még Németországban, a
bibliofilia hazájában is ritkasággá vált
(hogy a szomorú hazai állapotokról ne is
szóljunk). A könyvkötőnek számolnia kell
azzal, hogy a mai megrendelő egy régifajta Grolier kötésre csak mint elérhetetlen
ideálra gondol s a maga részéről beéri
gyorsabb, a kevésbé- igényes, sietős és
ideges századunknak lelkével inkább összeférő kötésekkel. Az igények e lefokozása
és a régi nemes tradiciók közti ürt kitűnően áthidalta a német könyvkötészet,
mint ezt a berlini kiállítás gazdag anyaga
bizonyítja. (Azt talán meg sem kell említenünk, hogy a kiállítás minden munkája
kézimunka, a fűzéstől az aranyozásig
minden.)
A berlini királyi palota fehérterme 39
kiállítót körülbelül 400 kötettel hordott
össze. A kötések anyaga a legnemesebb
bőranyag, melyet elsősorban Offenbach

gyárai szolgáltatnak: különböző feldolgozású kecskebőrök (maroquin, saffian, u. n.
oázis kecske stb.), disznó- és borjúbőrök
mindenféle színben, nagyszerűen erezett
pergamentek, csupa produktum, melyek
ma már a legkülönb angol gyártmányokkal
kiállják a versenyt. Nem is szólván a
jelentékeny árkülöbönzetről. Az uralkodó
bőr a maroquin, bibliakötések eredeti és
fehér disznóbőrben ; — ezt az utóbbit ma
már nem is lehet beszerezni. Kersten kötései közül is kiragyog egy sárga maroquinkötés fekete bőrsilhuette aplikációval (a
könyv tulajdonosa a hírhedt Stinnes);
Ebertnek fehér disznóbőrkötése (Die vier
Evangelien) a négy evangélista jelvényeit
ábrázoló vaknyomással és finom aranyozással, Ottó Dorfner (Weimar) kék kecskebőrkötése dús aranyozással (Rilke Marienleben); G. Keilig (München) pergamentkötése külön is említést érdemel. Természetes, hogy a bőrökhöz, azok színéhez
alkalmazkodik az előzék, mely gyakran
bőrtükör, legtöbbször azonban gazdagon
színezett, kézzel márványozott papír. Az
aranyozás munkája általában nem olyan
gazdag, mint a régieknél, nem is oly
harmóniás, kevésbé dúsrajzú stemplijeivel
azonban rendszerint régi munkákra támaszkodó. Akik önállóabbak és modernebbek
e tekintetben, azok nemmindig produkálnak szerencsés dolgokat; mint éppen
Kersten egynémely aranyozáánál látjuk.
A Jákob Krausse-Bund azonban nem
érte be azzal, hogy a mester nevét írja
cégtáblájára, hanem a német múzeumokból, könyvtárakból összehordta és kiállította a régi mester 12 kötését, okulására
mindazoknak, kik e szép mesterségnek
passziós hívei.
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— nem ország,
mennyország.

