vagy pedig külföldre kellett azokat kihurcolni. A
kereskedő az így olcsón megvett műtárgyat ugyancsak olcsón, csekély haszonnal továbbadta gyűjtőknek. A gyűjtő maga csak most az aukciók által
győződött meg arról, hogy mennyivel a reális ár
alatt vásárolt azelőtt műtárgyakat. Bizonyos, hogy
a régi állapotban az eredeti tulajdonos, vagyis a
magánember, mint eladó megkárosult. Az aukciók
a kényszereladók sokaságát ettől a megkárosodástól
mentették meg, amidőn lehetővé tették az eladásra
szánt tárgyaiknak szabadverseny útján való eladását,
úgy hogy ezekért a tárgyaikért megkapták a valódi
értéket, sőt sokszor annak nem remélt többszörösét
is. Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy az eladók
legnagyobb része, sajnos, jó, régi magyar családok
és magasabbrangú tisztviselőkből került ki, akik
rendszerint csak végső kényszerűségből váltak meg
drága családi emlékeiktől, úgy joggal mondhatjuk,
hogy az aukciók a megszorult társadalom érdekei
körül nemes hivatást töltöttek be.
Az aukciók során megesett, hogy az eladó, kinek
családjában két egyforma műtárgy volt, az örökség
felosztásakor az egyik tárgyért, amelyet magánúton
adott el, kapott 500 koronát, míg a másik, ugyanannak a tárgynak aukcióra került párjáért 8000
koronát kapott. Egy úrinőnek 4 drb miniatűrje volt
(családi arcképek), ezeket sok helyen ajánlotta
megvételre 100.000 koronáért, de csak 60.000 koronát
ajánlott fel neki a legtöbbet igérő. Ezek a miniatűrök,
az Ernst-múzeum egyik aukcióján 218.000 koronáért
keltek el és pedig megvette őket ugyanaz, aki
magánúton csak 60.000 koronát kínált értök. Ez
egyik hatása az aukcióknak.
De rá akarok mutatni az aukciók hasznos voltára
a vevők szempontjából is. A vevők közt vegyük
elsősorban a múzeumokat, amelyek az aukciók
által nagybecsű anyaggal gyarapodtak és pedig
jórészben az aukciókon résztvevő műbarátok, műgyűjtők, bel- és külföldi műkereskedők részben
ajándékai és részben a köztük rendezett gyűjtései
révén. Erről tények tanúskodnak. Továbbá a műgyűjtő a jó anyagot minden áron megakarja magának szerezni és ezért nem sajnál érte akármilyen
összeget is, de csak az aukción, ahol szabadverseny
van. Igaz az, hogy a műgyűjtés is egy faja a szenvedélynek, de még mindig szebb és nemesebb
szenvedély a többi szenvedélyeknél, mint amilyen
az idegpusztító kártyázást, amelynél nagy összegeket
veszíthet.
Az aukciók vevői közt elsősorban komoly és
munkával túlterhelt személyek szerepelnek. Ezek
most szenvedéllyel műtárgyakat gyűjtenek, holott
előbb kártyáztak, idegeiket rongálták és haszontalanul pazarolták el energiájukat. Ma az energiát
a műgyűjtésre használják el, amely élvezetet és
egyben szórakozást is nyújt. Ma sok előkelő társaságban csak a gyűjteményekről beszélnek és az az
előkelő úr és csak arról érdemes beszélni, akinek
gyűjteménye szép és érdekes. Ma nem az imponál
és nem azt irigylik, aki gazdag, hanem azt, kinek
szép gyűjteménye van. Nemes versengés keletkezett
tehát a gyűjtők között és ez elsősorban az aukciók
érdeme, melyek az emberekben a műtárgyak iránti
érdeklődést és szeretetet nagyban kifejlesztették.
A cikkíró felemlíti, hogy aukción kívül a törött
korsók és fafüles meisseni csészék nem fognak
vevőre akadni. Megnyugtatom a t. cikkírót arról,
hogy a törött műtárgyak jól vannak javítva és ha
a tárgy más alkatrészei elég műbecsűek, úgy az
ilyen tárgyak még restaurálás után is érdekesek és

értékesek, bizony az egész világon vásárolják
azokat, noha tudják, hogy javítva vannak. Az ilyen
műtárgyak nemcsak a magángyűjteményekben,
hanem még a múzeumok műremekei közt is találhatók, amelyeket pedig aligha aukció útján szereztek
be. Tagadhatatlan, hogy az aukciók a jó konjunktúra
idejében magasabb árakat eredményeztek, különösen
a jó és ritka műtárgyaknál, mint mostanában, dehát
ez más téren is így volt a nagy pénzbőség idején
és egyáltalában nem jelenti azt, hogy a jövőben
nem így lesz.
Tudjuk, hogy a műtárgyak gyűjtését már a X.
században a rómaiak kezdték és későbben a franciák, angolok és németek is gyűjtögettek művészi
holmikat. A XVIII. század végén kezdték az
osztrákok a műgyűjtést, míg a XIX. század második
felében mint a kultúrai fejlődésnek természetes
folyamata, nálunk is megkezdődött a gyűjtés. Hogy
tehát aránylag ilyen rövid idő alatt sikerült gyűjtőket
nevelni és értékes gyűjteményeket hazánkban is
meghonosítani, ehhez bizony az aukciók rendezése
sokban hozzájárult.
Végül figyelemreméltó az is, hogy a régiségek
aukciói nagy jövedelmet hoznak az államnak, s
növelik a főváros idegenforgalmát.
Kérem a tisztelt szerkesztő úrat, hogy jelen
soraimat b. lapjában közölni szíveskedjék, amiért
előre is köszönetet mondok. Budapest, 1921. aug.
Teljes tisztelettel Steiner Lajos.
Közreadjuk az Ernst-múzeum derék aukciórendezőjének a sorait, de változatlanul fenntartjuk azt a
vélekedésünket, hogy az aukciók alkonya a gazdasági
válsággal együtt egész Európa és Amerika horizontján
megjelent és minél súlyosabbak e válságok, annál
kevésbé van remény a tartós tisztulásra. Ami
pedig azokat a bizonyos fafülű csészéket és egyéb
rokkant műtárgyakat illeti, ezekre még vissza fogunk
térni más alkalommal, amikor a régiségkereskedelem
titkairól lesz szó.
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AZ ÚJ ANGOL IPARMŰVÉSZETRŐL. A háborús
évek nehéz válsága után az angolok iparművészete újra kezd magához térni. A nép, mely
egykor, nemis oly rég az egész világ ízlésbeli megújhodásának hatásos előkészítője volt, most igen
mérsékelt sikerekkel s alig leplezhető szegénységgel
lesi el a németektől a siker titkait. Többízben
megemlékeztünk annak idején az angol kormány
nagy erőfeszítéseiről, melyekkel állami támogatással
igyekezett az angol nagyipart olyasféle szervezetben
tömöríteni, mint amilyen a német Werkbund. Nos,
hosszú munka után 1920-ban végre sikerült is egy
ily érdekközösséget megteremteni s ennek is a
kvalitásos árúk termelése a jelszava. Programmja
ennek is kiterjeszkedik mindenre s az angol Institute
of Industrial Arts épúgy rendez kiállításokat, ad el
árúkat, műtárgyakat, exportál és őrködik a művészi
kívánalmak felett, mint a hasonló német szövetségek.
De hogy igazán előkelő szerepet tölthessen be, abban
megakadályozza az angolok takarékossága. Csodálatos, hogy a szigetország mostani, háború utáni
életében ennek milyen szerepe van. Építkezés alig
van és a Iegrozogább családi házakat is csak felületesen javítják meg, vagy alakítják át. A zsindelyes
tetőre egy-két ablak kerül, szobákat összevonnak,

a fiókos szekrényből mosdóasztal, a könyvszekrényből íróasztal is lesz egyúttal, bútorhuzatok készülnek
összevarrott tarka rongyokból s csak természetes,
hogy a drága anyagok hiányát mindenféle bizarr
ötlettel igyekszenek pótolni. Ez az oka annak, hogy
a sokféle tarka festésnek igen nagy keletje van
Angliában. A házakat kívül a parasztházak színeire
festik be, az éttermek legelőkelőbbjeiben is kolorista
színorgiák vannak a falakon festés és tapéta formájában. Ez a magyarázata a futurista, az expresszionista, a keleti, ázsiai s egyéb egzotikus
ornamentumok gyors terjedésének is, amely mellett
még a bécsiek erős fekete keretei szerepelnek a
síkdíszítésben. De a batiknak, a faintarziáknak is
sok hívük van s általában mindazoknak a szobadíszeknek, melyek nem kerülnek sokba és mutatósak.
Még legrajongóbb tisztelői sem állíthatják az angol
iparművészetről, hogy akár a mai német műiparnak
is komoly versenytársa volna.
F E S T E T T ÜVEGEDÉNYEK. Még egypár évtizeddel
A ezelőtt az üvegdíszítés legfőbb törekvése a fémek
beolvasztásával elért színhatások fokozása volt. A
Tiftany- és Gallé-üvegek pompás színeffektusai, a
vésett és maratott üvegek mind a b b a n vetélkedtek
egymással, hogyan lehet az üveg anyagát erőteljes
festői hatások s az anyagból adódó színörömek
gyűjtőhelyévé tenni. A modern művészi üvegek, virágpoharak, bonbonniérek, gyümölcstálak inkább a
nemes hajlás, a finom arányok, a csodás vékonyság
nyugalmával, az üvegnek szivárványos csillogásával törekszenek hatáskeltésre. A csehek üveggyárai ezeknek a kiforrott formáknak igen szép
típusait is megteremtették elsőrangú tervezőművészek
kezenyomán. Ujabban e formák áttetsző legiességét a felület díszítésével igyekszenek ellensúlyozni
és kevés, de dekoratív ornamentum ráfestésével,
egy-egy elhintett levéllel, aranyvirággal, ecsetvonással
tarkítani. Az osztrákok és bajorok az ő könnyed,
romantikus kedélyéletük nemes hajtásaival gazdagítják az üveg művészi iparát s a modern ember
vitrinjeit.
C A R A G O T T TÜKRÖK. A mai magyar iparművé1 szeti termelés lakásberendező része jóformán
kizárólag a faragott fa területére szorítkozik. Tükrök,
lámpák, csillárok, néhány karosszék és vitrin,
körülbelül ez az, amit iparművészeinktől imitt-amott
megpillantunk egy-egy kirakatban, üzletben, vagy
nagyritkán lakásban. S amit látunk, kevéssé szívderítő. Nagyrészt rokoko faragások ezek, gazdagon
aranyozva, a régi királystílus hangos, követelő
pompájával, melyhez a silány munka és a fakó
bronzfesték csak kevéssé illik. Mily más dolgokkal
találkozunk e nemben, ha történetesen a német szakfolyóiratokat lapozzuk. Ott is látunk faragott tükörkereteket, de ezek nem történelmi stílusok másolatai,
hanem modern formavilág nyelvén szólnak. Egyszerű,
nyugodt vonalvezetéssel, vagy virágok fonadékával
ornamentált lécek ezek, melyeknek a főerőssége a
csiszolt tükör, a faanyag és az arányok szépségének
érvényrejuttatása. Legújabban olyan tükröket is
látunk, melyek a felső részen kecses miniatürszerűen
felfogott üvegmögötti festéssel vannak ékesítve. Sőt
asztali óraházat is díszítenek ilyen festéssel, egészen
expresszionista modorban. Bizonyos, hogy nagyon
csinos és hatásos színeffektusokat érnek így el az
üveg felületén s az is bizonyos, hogy a sok unalmas stílusmásolás után üdítő frisseséggel hatnak
e modern iparművészeti kísérletek.
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IEN. Ez a neve egy új iparművészeti csoportnak. Székhelye: Bécs. Alakulási é v e : 1921.
Vezetői: Hoffmann József, Roller Alfréd, Velter
Alfréd, Strnad Oszkár, Hanak Antal s mások.
Szóval: a bécsi iparművészet jelesei. Azok, akik
eddig az osztrák Werkbund-szövetséget alkották,
annak díszei voltak és azt felrobbantották. A robbantás már vagy másfél évvel ezelőtt elkezdődött. És
pedig azzal a ténnyel, hogy a vezetőségben két
párt alakult ki : a nagyiparosoké és a kézműveseké.
Az egyik folytonosan az ország szociális újjáteremtéséről beszélt és nagyszerű exportlehetőségekről
ábrándozott, a másik pedig szerényen csak művészetről beszélt és jó műtárgyakat akart volna kiállítani. A harc színtere az a Ringen levő' Verkaufstelle
volt, amelyet a háború elején állítottak fel s amely
eleinte egészen ízléses iparművészeti tárgyakat adott
el a nagyközönségnek. De az anyagok romlása, az
ízlés elhanyatlása egyre lejebb szállította az iparművészeti teljesítményeket is. Utóbb már éppen
ettől a bolttól kellett legjobban félteni a bécsi
márka szeplőtlen jó hírét. S megindult a harc,
melybe a német W e r k b u n d is beleavatkozott, hogy
békítsen. De a béke — a művészet igazi szerencséjére — nem jött létre és ezért alakult meg az új
művészeti egyesület, a Wien. S így most két centruma
lesz igen helyesen a bécsi iparművészetnek. Az
egyik, amely a típusbútorok, a tömegtermelés, a
szociális célok rendelkezésére fog állani és elsősorban gazdasági célokért küzd. S a másik, amely
az artisztikus becsületesség, a m a r a d a n d ó a n szép
és jó egyedül döntő szempontjai szerint alkot a
művészetben.
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ERLINI MÚZEUMHÁBORÚ. N a g y vihar

tombol

a berlini múzeumi körökben. A vihart egy röpirat támasztotta, amely Scheffler Károlytól, a kiváló
műkritikustól származik. Ebben a nemrég megjelent röpiratban Scheffler heves, olykor személyeskedő támadásokban részesíti a múzeumok igazgatóit.
Szemükre veti, hogy ők az okai a nagy térhiánynakmely a Frigyes császár-, a Néprajzi és az Ipar,
művészeti Múzeum gyűjteményei közt uralkodik.
A múzeumigazgatók ugyanis nem az anyag értékes
megválogatására törekszenek,
hanem valóságos
gyűjtődühvei vetik rá magukat mindenre, ami kapható. Szerinte ez állapoton csak az segítene, hogyha
a nagyközönségnek szánt oktató anyagba csak az
egyes nemzetek, korok s egyéniségek legjava termékeit gyűjtenék egybe s az ilymódon közszemlére tett
anyagot elkülönítenék attól, amely a tudósok kutató
tevékenységét szolgálja. Hevesen kifakad Scheffler
a keletázsiai múzeum elhanyagolt ügye miatt is,
amelyet sem Bruno Paul tervei szerint fel nem
építenek, sem az idő folytán megürült iparművészeti
múzeumban el nem helyeznek az illetékes körök.
(E múzeum gyűjteményeit tudvalevőleg nemrég a
császári kastély hetven termében helyezték el.)
Justi Lajost, a trónörökös-palota szecessziós képtárának igazgatóját is megtámadja Scheffler az
ő képgyűjtésének irányzatos voltáért s ez egy
gúnyoshangú röpiratban válaszolt a támadásokra
„Habemus p a p a m " címen. De felelt Schefflernek
Hoffmann Lajos is az építészeket ért támadások
miatt. Egyszóval puskaporos a levegő ismét Berlin
múzeumai fölött s mi e valóban kulturális háborúság láttán irigykedve gondolunk Berlinre, ahol ilyen
eszmék körül csatároznak az elmék s röpiratok,
nem a kivileli p a n a m á k és az októberi lázadás
részletei körül.
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HELLERAUI FAHÁZAK. A németek nemcsak
magvas tanulmányokat írnak a lakásínség leküzdéséről, hanem cselekszenek is. A takarékos
építkezés elvének alkalmazásával igen praktikusan
készülnek az úgynevezett helleraui faházak, melyeket
a Drezda melletti kertváros bútortelepeinek igazgatója,
Schmidt gyért és honosít meg. Mint egy csöndes, finom
kis erdészház, úgy hat színes, festői külsejével a faház. Ügynevezett gépiház ez, amelynek minden alkatrésze éppúgy gép munkája, mint a tíz-tizenöt éve
forgalombahelyezett gépibútorok. Egységes típusok
szerint, pontosan egyenlő méretekben készülnek e
házak összes alkatrészei. A gép útján készült alkatrészeket azután a helyszínén állítják össze, igen
rövid idő alatt. Kívül gerendákból, belül sötétrepácolt
fenyődeszkákból van összeróva a ház. A nyeregtető és a fehérre lakkozott szárnyas ablakok a d j á k
meg festői mivoltát, a szélesen kiugró eresz alatt
tetszetős pad és csapóasztal áll, mintha csak egy
veranda volna a ház előtt. Belül egy folyosó metszi
keresztül a házat, amelyből balra s jobbra összesen
négy helyiség nyílik. Jobbra két hálószoba, balra
egy lakószoba és egy konyha, amelyhez egy öblögető
ebben egy fürdőkád is tartozik. A falakba a szekrények mind be vannak építve, úgyhogy egy-egy
szekrény két szoba közfalát pótolja s mindkét
szobában v a n n a k ajtai. A bútorok egyszerű, jó,
ízléses pácolt bútorok, finom arányérzékkel, nemes
összhangban. A legjobb német tervezőművészek
gondolták ki őket. A fűtés alulról, a padló alatt
történik s ennek, valamint a kettős üvegezésű ablakoknak köszönhető, hogy télen is elég melegek a
lakások. A padlástér kiképzésével további mansardszobák berendezésére nyílik alkalom. Ha meggondoljuk, hogy egy ilyen faház hat szoba bútorral,
függönyökkel és világítótestekkel együtt százhatvanötezer márkába kerül összesen a német embernek,
akkor azt kell mondanunk, hogy egyáltalában nem
drága módja a berendezkedésnek a helleraui faház.
Kár, hogy erdős vidékeink elszakítása miatt nálunk
faházak tömeges építésére gondolni alig lehet.

E

XPRESSZIONISTA DISZÍTŐMOTIVUMOK. Mialatt

a német és francia képzőművészetben már az
expresszionizmus vesztett csatájáról, „zsákutcábajutásá"-ról, moderosságairól és bukásáról esik szó,
addig az iparművészetben egyre határozottabban
hódít teret az expresszionista síkdíszítmény. Nemcsak szöveteken, hímzéseken, hanem nyomdai termékeken, előzékpapirokon, könyvkötéseken is egyre
gyakoribb ez az új vonalnyelv, amely semmiképen
sem a természet formáinak utánzására, vagy stilizálására törekszik, hanem egy egészen különös
vonal-absztrakcióval él és azt lehetne mondani, hogy
. egy „holt természet" álomvilágából szedi motívumait.
Madárszárnyakra, felhőrongyokra, pálmafákra, pagodák körvonalaira, egzotikus lepkékre emlékeztető
vonalaik inkább egy távoli buddhista és mohamedán
világ síkdíszítményeinek keleti visszhangjai gyanánt
szólalnak meg. A régi szőnyegek, a sok ezeréves
bronzok modernizált díszítőfolytatásai ezek, mintha
a mai lélek sajátos kelet-miszticizmusának volnának tükörképei. E jelentőség nélkül való ornamentikának mindenesetre megvan az az előnye, hogy
nem lép fel a képszerű hatás igényeivel, nem akar
mást, mint egy akkordot megütni és minél jobban
eltávozik a valóságok világából, annál jobban engedi
érvényesülni az alapanyagot: a szövetet, a papirost,
a bőrt, a selymet, az ezüstöt s ezeknek iparművészeti finomságait.
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SÁRGA SZALON. Egy tizennyolcadik századi
osztrák főúr csehországi kastélyának sárga
szalonjáról készült felvételek kerültek a kezembe
nemrég. Sárga bútorszövetek, sárga selyemtapéták és a
sárga szalon egész melegsége, mint egy illatos lehelet
csapta meg az arcomat. Egy játékos könnyűségű,
meleg és finom hangulat ömlött végig a képen.
Ugyanaznap estéjén véletlenül egypár nyilvános
étterem ablakán, egy klub kártyaszobáiba vezető
ajtón, egy kivilágított bérlakás erkélyén át siklott a
pillantásom a mai nagyváros szobáiba, csupa
bordó, fakózöld és penészszürke tapétát láttam.
Mintha csak két-három unalmas szobatípus volna
az unatkozó, blazírt világ számára, alig törődünk
ma azzal, hogy a szobánkba hangulat költözzék,
megnyugtató, életrederítő hangulat. Alig számol ma
a lakását berendező polgár, vagy a berendezéssel
megbízott iparos a színek hangulati elemeivel, a m a
finom élettani hatásokkal, melyeken néha egész
jóérzésünk, boldogságunk fordul meg egy-egy lakásban. S a legkevesebb ember tudja, hogy a sárga
színnek e kellemes vidámságú s mégis komolyan
előkelő tónusnak mily gazdag hivatottsága van az
emberi lakószoba nyugalmára nézve. Ál-előkelőség,
fanyar melankólia, semmitmondó unalom színei
költöznek még a társasági élet számára készült termeinkbe is, holott egy kis gonddal, ízléssel a régi
vidám világ színeitől pezseghetne a vérünk és
finomodhatna kedélyünk.

1 V / Í Ü V É S Z I NÉVJEGYEK. A gáláns XIV. Lajos
udvarában virágzott fel elsőízben a művészi
névjegy, amely egy-egy nagy személyiség nevét finom
rokoko ornamensek szegélyébe írta bele. A tizennyolcadik század aztán fel is kapta ezt a szokást
és készen vehette mindenki a szebbnél-szebb ornamensekkel ékes kártyákat, amelyekbe csak bele
kellett írni vagy nyomtatni a nevet. Ez a szép,
érdekes szokás, mint annyi más szín, a következő
században elveszett, megfakult. A tizenkilencedik
században bolondnak tartanák azt a polgárembert,
aki — mondjuk — egy miniszteri tanácsoshoz rézbe
karcolt névjegyet küldene be. Legalább is csak kevés,
inkább művészlelkű ember veszi ét manapság azt
a régi szép szokást, hogy megbíz egy-egy jeles grafikust névjegyének tervezésével. S az így a rézkarc
finomságaival ékes névjegyek sem annyira a társas
érintkezés céljait szolgálják, mint inkább a gyűjtőszenvedélyt. Mint ahogy az exlibris sem arra való,
hogy, mint naiv lelkek hiszik, könyvfedél belsejébe
ragasszák és a postabélyeg is rég megszűnt a postán,
hanem csak gyűjtők kegyéből látni még itt-ott egyetegyet gazdag emberek gyűjteményében, úgy a művészi
névkártyák is a művészi ereklyék birodalmába tartoznak. A„Dekorative Kunst" mult évi novemberi száma
egy sereg német művészi látogatókártyát mutat be,
kedves és vidám grafikai alkotást, melyek rézbekarcolói nagyrészt az exlibris területéről ismert nevek:
Hübner, Enders, Hupp, Geiger és mások. S munkáik
a régi német fametszetek stílusétól a modern expresszionizmusig minden ízlésárnyalatot felölel.
Könnyed grafikai finomságaik azonban talán kívánatosakká fogják őket tenni a nagyközönség számára
is és az alkalmi grafika művelőinek új, hálás területet
hódítanak meg.

