
eredeti naiv felfogásról tanúskodik, de 
többnyire oly biztos kézzel, mondhatni 
művészi öntudattal van odavetve, hogy 
igaz gyönyörrel nézheti a szép iránt fogé-
kony szem. 

Jól megválogatott darabok illusztrálják 
ezenkívül a gyári fajánszoknak a XVIII. 
század végétől kezdve a felvidéki agyag-
művességre gyakorolt erős hatását. Ide 
tartoznak a gyűjteménynek rokokóízlésű 
virágcsokrokkal és virágkartusokkal díszí-
tett igen szép edényei. 

Az erdélyi agyagművességnek vidékek 
és nemzetiségek szerint egymástól külön-
böző csoportjai még nincsenek egyformán 
képviselve a Wolfner-féle gyűjteményben. 
De már most is eléggé gazdag és változatos 
a szélesen kezelt, hímzésre emlékeztető 
kék zománcdíszű edényeknek, valamint a 
székely bokályoknak a kiállításon egy-egy 

szekrényt megtöltő sorozatai. Az erdélyi 
agyagművességnek igen érdekes külön-
legességei az úgynevezett alvinci korsók 
szintén igen jó példányokkal vannak kép-
viselve a gyűjteményben. Ezek túlnyomóan 
ónfedővel vannak ellátva és a felvidéki 
habán-típusú edényekkel feltűnő rokonsá-
got mutatnak. Kétségtelen, hogy ezeket a 
XVII. században Alvincon letelepedett 
habánok készítették. 

A kiállítás keramikai anyagát kiegészíti 
a népies hímzések és csipkék kisebb, de 
minőség tekintetében igen jó gyűjteménye, 
melynek leggazdagabb csoportját a sárközi 
és felvidéki tót fejkötők alkotják. 

Wolfner Gyula érdemes gyűjtői tevékeny-
sége jó útmutatója lehet többi gyűjtőinknek 
népművészetünk megbecsülésében, általá-
ban pedig pusztuló és egyre gyérülő hazai 
értékeink megmentésében. 

ÉREM- ÉS PLAKETTKIÁLLÍTÁS AZ IPAR-
MŰVÉSZETI MÚZEUMBAN 

lig volt reneszánsz- és barok-
korabeli magyar érmészet 
s ami volt, alig nevezhető 
magyarnak (a művészek 
olaszok, németek) s majd-
nem csupán a pénzverő-
helyekre, bányavárosokra 

korlátozódik. Sajnos, csak egyes jellemző 
példákat (Schautelerek, biblikus érmek) 
sikerült e korból kiállítani. A török háborúk 
eseményeit megörökítő érmek majd mind 
Nürnberg, Boroszló, Frankfurtban, később 
Bécsben készültek s a német s osztrák 
érmek közt szerepelnek. 

Az empire-korabeli Stuckharttól valamint 
Wurschbauertől már szép sorozatok látha-
tók kiállítva; bár előbbi csakis születésénél 
fogva magyar. Ez időben a plágiumot úgy-
látszik nem vették még komolyan, mert fel-
tűnő, hogy az említett két művésznek több 
teljesen azonos ábrázolású és feliratú érme 
van. Szép sorozattal vesz részt a 40-es évek 
kedvelt, tehetséges és termékeny magyar 
születésű bécsi érmésze: Böhm J. Dániel 
is. Látható továbbá Festetich György gróf 
nagy Georgicon jutalomérme, melyről csak 

A Magyar Éremkedvelők Egyesületé-
nek érdemes titkára, Schulek Alfréd dr. 
a május hó 25-én megnyílt kiállítás 
következő ismertetését bocsátotta rendel-
kezésünkre : 

néhány éve sikerült megállapítani, hogy az 
idősb Kari Henrik körmöci éremvéső műve. 
Az abszolutizmus idejében s még utána 
sokáig, úgyszólván nincsen magyar érmészet 
s csak a 80-as években kezd ismét bonta-
kozni; az első művészi kísérletek Loránfi 
Antaltól és a franciás modorú Szárnovszkytól 
valók. És ha a bécsi „Medailleur-Akademie" 
tanítványainak, Gerl és Reisner körmöci 
éremvésőknek sem magyaros, sem művé-
szetileg jelentős munkáit nem tekintjük, úgy 
benne is vagyunk a modern, az „élő" 
magyar érmészetben, mely alig egy-két év-
tized alatt, külföldi (főleg francia) hatásra 
ugyan, de mégis teljesen önmagából és 
eredetien fejlődött s ma méltán vetekszik 
úgy kifejezésbeli erő, eredetiség, valamint 
művésziesség szempontjából a legnagyobb 
nemzetek, a franciák s németek legjobb 
művészeinek munkáival. Csak legkiválóbb 
képviselőit sorolhatjuk fel: Beck ö . Fülöp, 
Teles, Berán, Reményi, a korán elhúnyt 
Juhász és Murányi, továbbá Borsi, Csiszér, 
Moiret, Szántó, Szentgyörgyi, Sztringovits, 
Tóth Gyula, Vágó Dezső, a svájci szárma-
zású Zutt, a Münchenben élő Esseő B. 



Erzsébet, a Berlinben élő Galambos s a 
Bécsben élő Schwartz István s még sok 
többé-kevésbé tehetséges és termékeny 
művész munkái láthatók; de jellemző, hogy 
a.nagyszobrászat* atyamesterei: Zala, Stróbl, 
Róna alig alkottak érmet, vagy plakettet. 

Az Ausztriával való évszázados kapcso-
latunk az érmészetben újra meg újra ki-
fejeződik; a bárok is majd minden ránk 
vonatkozó érem Bécsben készült, ahol a 
császárok igen jelentős érmészeket foglal-
koztattak: III., VI. Károly a svéd Warout 
és Richert, a német Backert s az olasz 
Gennarot; Mária Terézia Donner Mátyást 
(Donner Ignác körmöci születésű és műkö-
désű volt, tehát magyar) Todát, Wiedemant, 
F. X. Würthöt, kik igen magas színvonalra 
emelték az éremművészetet, amely ezen 
színvonalon — részben a bécsi „Graveur-
Akademie" hatása folytán is — továbbra 
is fennmaradt. Az előbbi művészekhez 
csatlakoznak aztán Schege, J.N.Wirt, Krafft, 
Vinszer, már a XVIII. század végén. Az em-
pire alatt azonban az osztrák medaillisztika 
elsekélyesedett, mint a német s csak a 
XIX. század közepe táján következik egy 
újabb fellendülés, mely idősebb Tantenbayn 
József és Scharff Antal érdeme, — kiktől 
szintén igen sok magyartárgyú érem van — 
hisz nálunk akkor nem volt, aki készíthetett 
volna. Scharff, bár még a klasszicizmusban 
nevelkedett (a magyar Boehm tanítványa 
volt) később az egészséges naturalizmus s 
a francia szellemesség hatása alatt fejlesz-
tette ki művészi egyéniségét, mely utóbb 
tanítványai révén is, fél Európában szinte 
uralkodóvá lett. Hosszú működése alatt a 
szép és kiváló érmek és plaketteknek igen 
nagy számát hozta létre s mégis ezek egy-
része ma már, mint az akkori Makart-aera 
egyéb produktumai is, ízlésünket főleg a 
dekoratív elemnek túltengése folytán nem 
elégítik ki. Az osztrák érmészek még ma is 
jórészt tanítványai és pedig nagytehetségű, 
fogékony tanítványai, így Pawliks mindenek-
előtt Marschall. Meg lehet említeni a ter-
mékeny Radnitzkyt s az ifjabbak közül 
Hartigot, Schwertner juniort, Neubergert. 

A kiállításnak egyik legkerekebb része 
a francia újabb érmészet, értve a XIX. 
század elejétől napjainkig terjedő időt. Es 
méltán, hisz ezen időbe esik nemcsak a 
bárok modorosságának teljes elhagyása, 
hanem a klasszicizmus után e modern 
naturalista éremművészet gyönyörű kifejlő-
dése, mely az egész világ érmészetét — a 

mai magyar s német érmészetet is — a leg-
erősebben befolyásolta kifejlődésében és a 
reneszánsz óta nem sejtett tökéletességre 
emelkedve a XX. század művészettörténel-
mének egyik legjelentősebb fejezete. Már 
a Napoleon alatt kifejlett klasszicizmus 
nagy tudást és kifogástalan kivitelt árul el. 
Napoleon maga igen nagy súlyt vetett had-
vezéri tetteinek egy új „histoire metallique"-
ben való méltó megörökítésére. Legjobb 
művészei Andrieu, Denon, Dumarest, Gallé, 
Droz, Brenet. Ezek közül Andrieu a leg-
kiválóbb, „a görögök nemes eleganciáját 
összekapcsolta a természet elbájoló igaz-
ságaival", mondja Miel, egykorú műtör-
ténész. Halálával a klasszicizmus elvesz-
tette éltető erejét; utódai mindinkább mások 
kompozícióinak gépies másolására szorít-
koztak s elvesztették a közönség érdek-
lődését, művészietlen működésükkel. A 
romanticizmus idézte elő, hogy a medail-
leurök a kibontakozás egyetlen útját, a 
természethez való visszatérést keresték, de 
a későbbi bámulatos reneszánsz hosszú 
előkészületek szülöttje. Az úttörők legelsők 
egyike Oudinó, kinek iskolájából kerültek ki 
a jelenkori éremművészet legkiválóbb kép-
viselői és mesterei, mindenekelőtt Pon-
scarme, lényeges reformok kezdője, ki elő-
ször szakított a hagyományok bilincseivel. 
Irányát Alphée Dubois fejlesztette ki, majd 
Roty és Chaplain s végül Charpentier-ben 
érte el tetőfokát a modern francia medail-
lisztika. Kívülök még sok név megérdemli a 
felemlítést: Degeorge, a tájkép nagymestere, 
a ritka fantáziájú és teremtőerejű Dániel 
Dupuis, Victor Peter, Vernon, Jencesse, 
Condray stb. Mindezek, főleg Roty s iskolájá-
nak műveiben testet ölt a francia művé-
szetet jellemző sajátos báj, szellemesség 
és ragyogó fantáziából folyó eredetiség és 
a bámulatosan újjászületett francia érem-
művészetet követi egész Európa,sőt Amerika. 

A belga modern művészet sajnos nem 
szerepelhetett jelentőségének megfelelően 
a kiállításon, de ki kell itt egy régebbi 
(a XIX. század táján működött) specialista 
művészcsaládot emelni: a három Wiener 
fivért s ezek közül különösen Jakabot, a 
legidősebbet, aki előtte még el nem ért 
tökéletességgel tudta monumentális épüle-
tek, kivált templomok (belsejének is) távlati 
hatását a kis éremmezőn visszaadni; a 
kiállításon ritka nagy számban (54) láthatók 
együtt művei. A medaillisztika legeslegújabb, 
a világháborúba is benyúló fejlődése azon-



ban talán a németeknél és speciálisan a 
müncheni művészetben van meg. Mintha a 
kissé tán „megállapodott" francia báj és szel-
lemesség ellentéteképpen egy mindenekelőtt 
hatalmasan igaz és erős művészi kifejezés-
mód (melynek természetesen túlzásai is van-
nak) bilincselné le a német művészeket és a 
műértőketis.Csaktalálomraemlítünknéhány 
nevet: Hildebrand.H.Kauffmann, G.Römer, 

Bosselt, Wrbs, Huter, R. Klein, K. Reschke 
Hahn, Schwegerle, P. Srurm, L. Giess, K. 
Goets, Lindl, K. Ott, Dasio stb. Az olasz 
modern-művészet törpe a régihez képest; 
az angolok gyengén vannak képviselve, de 
megemlítendő a skandináv államok svéd: 
(L. Ahlborn, ErikLindberg), norvég: (Thrond-
sen) s a szlávok közül a lengyelek: (Wisocky) j 
s a horvátok : (Franges) néhány művésze. J 

AZ ÚJ MŰVÉSZET I 
CÉLJAIRÓL 
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Divéky József rajza Reutimann & Co. zürichi nyomdacég prospektusához. 

CSÁKY JÓZSEF SZOBRAIHOZ 

A Magyar Iparművészet legutolsó szá-
mában „Új művészet vagy tanulat-

lanság" címen egy figyelemreméltó cikk 
jelent meg, mely joggal és helyesen 
hibáztatja azt a sok tehetségtelenséget 
és tudatlanságot, amit újabban az új 
művészet cégére alatt a közönségnek 
föltálalnak. Talán éppen ezek a mester-
ségükhez nem értő és céljaikkal sem 
tisztában levő kontárok akadályozzák 
meg, hogy az új művészet, melynek ma 
már jelentős képviselői vannak, elnyerje 
a közönség bizalmát. Éppen ezért föl 
kell világosítani a közönséget arról, hogy 
a hiányos tudásnak semmi köze az új 
művészethez (sőt az új művészet talán 
még a konzervatív iránynál is nagyobb 
tudást követel a művészektől) és rá kell 
vezetni arra, hogy megkülönböztetni 
tudja a művészet újszerű megnyilat-
kozásaiban a rosszat és a jót, az ért-
hetetlenség mögé rejtett tehetségtelen-
séget és a komoly akarást. Éppen ezért 
szeretnék néhány sort, Csákynak és 
társainak művészi törekvésével kapcso-
latban, az új szobrászat irányelveiről írni. 

A legfontosabb szempont, mely nélkül 
lehetetlen ezt a helytelenül kubizmusnak 
is nevezett művészi mozgalmat meg-
érteni, az, hogy ez a művészet nem 
ábrázol természeti megjelenést és nem 
is akar ilyet ábrázolni. Témája maga 
a forma, az absztrakt forma (tömeg, 
arány, vonal stb.) s ha természeti elem 
keveredik is a formák közé, annak sze-
repe teljesen alárendelt; föláldozzák a 
formai egység kedvéért. Ez legkevésbé 
sem jelenti azt, hogy az ezt az irányt 
követő művészek nem tudnak termé' 
szetet ábrázolni : javarészük beható 
természettanulmányon kezdte és a ter-j 



Dankó Ödön: A Floris cukorkaboltjának homlokzata lebontása előtt. 
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Magyar Iparművészet. 1924 
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Szentgyörgyi Istuán: Díszkút, márványalapzat bronzalakokkal. Az alapzat Seenger Béla gyárában készült. 
6 0 S. Szentgyörgyi : Zierbrunnen. Marmor und Bronz. E. Szentgyörgyi: Fontaine. Marbre et bronce. 



Szentgyörgyi István : 

Das Nachtlicht. A mécses. I,a veilleuse. 6 1 



Wolfner Gyula gyűjteményének kiállításából. Felvidéki és (az alsó sorban) erdélyi ónmázas cserepek. 
Oberungarische und Siebenbürgische (unterste Reihe) Glasierte Tongefásse. Aus der Sammlung J. Wolfner, 
Budapest. :: Poteries de la Hongrie septentrionale (en haut) et de Transsylvanie (1, en bas). Collection 

6 2 M. J. Wolfner, Budapest. 



Wolfner Gyula gyűjteményeinek kiállításából. Ónmázas felvidéki cserepek. 
Oberungarische glasierte Tongefasse. Aus der Sammlung J. Wolfner, Budapest. 

Poteries de la Hongrie septentrionale. Collection M. J. Wolfner, Budapest. 



Csáky József (Páris) diófa-, bronz- és márványból készült szoborművei. Leonce Rosenberg gyűjteményéből. 
Plastiken aus Nussholz, Bronzé und Marmor. Aus der Sammlung Leonce Rosenberg, Paris. 

Oeuvres plastiques en noyer, bronce et marbre. Collection Leonce Rosenberg, Paris. 



mészét segítségével jutott anyagának megismeréséhez, 
de azután túlment a természeten, mert nem találta 
meg benne azokat a formaharmóniákat, melyekre 
vágyott. Csáky maga, kinek három szobrát hozzuk 
e füzetben, a pesti iparművészeti iskolán kezdte 
tanulmányait s még mikor Párisba került, ahol most 
az avant garde-művészek kiválóbbjainak egyike, jó 
ideig a természeten keresztül kereste a formai kielé-
gülését. Csak mikor úgy érezte, hogy a természet for-
máiban nem találja meg azokat, amelyeket keres, 
akkor szakít a természettel. A szobrait is az elvont 
formákszempontjából kell tekinteni és elbírálni. Csáky 
elsőnek ábrázolt szobra nem álló nőalak, hanem egy 
ovális alapból kiinduló, két egymás fölé helyezett újabb 
oválissal továbbépített, kétoldalt két-két hullám-
vonallal lezárt, diófába faragott oszlop. A második 
képe nem ülő női alak, (bár emlékeztet az egyip-
tomi szobrászat egyik-másik hasonlóképpen leegy-
szerűsített ülő alakjára) hanem egy fehér márvány-
alapon álló fekete brónzdísz, amely alul tömeges, 
szögletes formákkal keretezett, fölfelé karcsúsodik és 
merev oszlopocskák közé zárt oválisban végződik, 
Még a harmadik szoborban, amely közelebb áll a 
természet formáihoz, mint a másik kettő, sem a 
természet a fontos, hanem a tömegek elosztása, az 
árnyékvonalak kereszteződése a fehér márványon 
s ezek miatt a természetet darabokra szakítja és 
szétszabja a művész. Akárcsak a gótikus művészet-
ben. Mint ahogy ez az egész művészi mozgalom 
elveiben távolodás a reneszánsztól és közeledés 
akár az egyiptomi vagy asszír, akár az ó-keresztény, 
román, vagy gótikus művészet elveihez és forma-
fölfogásához. 

Sokan talán azt hiszik, hogy ez az új szobrászat 
voltaképpen iparművészet, vagy építészet és kívül-
esik a képzőművészet keretein. De kérdés, hogy az 
a szigorú határ, melyet az utóbbi századokban 
a képzőművészet és iparművészet között vontak, 
jogos-e ? (A föntemlített régi művészetekben ez a 
határmegállapítós nem volt meg.) Kérdés, nem 
állunk-e olyan átalakulás előtt, mely ismét köze-
lebb hozza egymáshoz az oly igazságtalanul külön-
választott művészeteket ? Mert kétségtelen, hogy 
idegenebb egy épületen, vagy iparművészeti alko-
táson egy naturalisztikus szobor, mint Csákynak 
egy szobra. S hogy az építészethez való közele-
désüket mennyire érzik a kubista szobrászok, azt 
az bizonyítja legjobban, hogy legnagyobb vágyuk 
épületre való szobrokat faragni. És remélhető, hogy 
az építészek között találnak megértőkre. 

Egy másik kiemelendő tulajdonsága enneka művészi 
mozgalomnak, hogy a szobrászok maguk valósítják 
meg műveiket nemes anyagban. Aki művészettel fog-
lalkozik és látja, hogy mit veszít egy szobor, mikor 
nem a művész készíti el anyagban, az tudja, hogy 
mit jelent a művésznek ez a mesterember-művésszé 

válása, mert tudja, hogy mennyit ronthat a mű-
alkotáson az idegen lelkületű mesterember. Csáky-
nak és társainak törekvése tehát abból a szempont-
ból is rokonszenves, hogy visszavezeti a művészt 
az egyes tárgyak teljes megcsinálásához. Tehát a 
művész nem csupán mintát ad, hanem maga éli át 
és csinálja végig a tárgy megalkotásának minden 
mozzanatát. Ismét egy régi hagyomány, mely a 
román és gótikus művészetben oly nagyszerű alko-
tásokhoz segített és amelyet a mi gyári berendezésű 
korunk teljes pusztulással fenyegetett. 

A mesterségek szeretetéből egyenesen folyik a 
nemes anyagok szeretete. Egy-egy kubista szobrász 
műterme tele van munkára váró nemes anyagokkal: 
szép, puha márványokkal és vaskeménységű grá-
nitokkal, szépszínű diófatönkökkel és jószagú keleti 
fákkal. S ha egy téma érdekli, mindjárt az anyagba 
gondolja bele a témáját, majdnem az anyagból kel 
ki az új forma. 

Hogy vájjon ez az új művészet mily fokig marad 
meg ezen az elvont (természettől függetlenített) vona-
lon, e kérdésről kár most jóslásokba bocsátkozni. 
Akár visszatér a természet hívebb ábrázolásához, 
akár nem, az eredményein nem sokat változtat. 
Annyi bizonyos, hogy éppen a természettől való el-
szabadulás révén formakincsünket egy egész halom 
olyan elemmel gazdagította, amilyent a természet nem 
tartalmaz. Emellett felújította az anyagok és a mester-
ségek szeretetét, ezt az elhalóban volt régi hagyományt. 

Most már csak a közönségnek kell eljutnia oda, 
hogy ebben az új művészetben — melynek meg-
bírálásában elveszti azt a könnyebbséget, hogy 
valami meglevőhöz, a természet formáihoz hason-
lítsa a művészi alkotás formáit — el tudja válasz-
tani a jót a rossztól, a hivatottsógot a szélhámos-
ságtól és kontárkodástól. Bor Pál. 
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Műtárgyat csak akkor vásárolj, ha megállít 
utadban, ha megszólít s ébreszti benned a vágyat, 
hogy bírjad. Tehát sohase menj „bevásárolni" 
műtárgyat. H. R. 

Foglalkozzál műtárgyaiddal! Figyeld és tanul-
mányozzad őket. Csak így ismerheted meg jó és 
rossz tulajdonságaikat. H. R. 

Az emberek nem is sejtik, hogy milyen hamar 
tisztában vagyunk velük, ha műértő szemmel körül-
nézhetünk otthonukban. H. R. 

A lakás kifejezője saját énünknek, a benne levő 
holt tárgyak híven tükröztetik vissza a benne élő 
embert. Tehát — embere válogatja — előnyösen 
jellemzi lakójukat, vagy megszégyenítően leleplezi őt. 
Mutatja egy emberi életnek hangulatát, egyéni ízlé-
sét, hű képétadja akaratának, jellemének, érzéseinek. 
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