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ötletességének bizonyságai. Igaz, még sok a reklám egész területén is a tömegszuggesz-
itt is a vadhajtás. A színes papírokból tiót nemes eszközökkel gyakorolja, 
domborított naptártömb nem mind ízléses Mindent összefoglalva pedig, el lehet 
és a németek kedvelttörpe-attrapjai, cilinder- mondani, hogy az idei budapesti nemzet-
tartó emberkéi, papírmasé-Chaplinjei sem közi vásár is nagy propagandamunka 
okvetlen megnyerők. De jólesik látni, hogy hatalmas eredménye volt, melynek lázas 
a magyar törekvés egészben mégis az, igyekezetében egyelőre még erősen szere-
hogy mint a reklámnyomtatványokban, úgy pelt s látszott a láz. M. G. 

IPARMŰVÉSZET A LIPCSEI VÁSÁRON 
ÍRTA NAMÉNYI ERNŐ 

vásárok a középkor gazda- része a modern gazdaságban tőzsdei for- j 
sági életében az árúcsere galomban és aukciók útján cserél gazdát j 
l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő i és minden ilyen árúknak a vásárok for- j 
voltak. A kapitalizmus fej- galmába való bevonására célzó kísérlet 
lődésével azonban nagy- csődöt mondott. Ezzel szemben a vásárok, 
részben elvesztik jelentő- amelyek életképesek maradtak, teljesen 
ségüket és m e g s z ű n n e k átalakultak mintavásárokká és a lipcsei 

hovatovább a nemzetközi kereskedelemben vásár első helyen ment át ezen a váltó- i 

Í
- szerepet játszani. Alig egy-kettő tartja még záson és számtalan német és külföldi : 

régi fényét; ezek közül talán a legfontosabb kísérletezés ellenére is megtartotta vezető I 

Í marad a nisnij-novgorodi mellett a lipcsei helyét. Hiszen a legutóbbi tavaszi vásáron r 

vásár. Már a XV. században kerül a körülbelül 11.000 kiállító és 150.000 látogató j 
(vásárok élére. Első tekintetre tehát úgy igyekezett árúit kicserélni e világvásáron, j 

látszik, hogy a lipcsei vásár forgalma A mintavásár j e l l e g é n e k megfelelően a ! 
iparművészeti termékekben is hosszú év- vásár oly termékek forgalombahozatalára j 
századok tradíciói alapján alakult ki és alkalmas első helyen, amelyeken minták j 
a különböző korok ízlésemlékei a lipcsei alapján kötik az üzleteket, kivéve a nyers- I 
vásár forgalmában kerültek az egyes orszá- anyagokat. De e tulajdonságon kívül mind- * 
gok műkedvelői kezébe. Ez a feltevés azoknak az árúknak, amelyeket eredmé-
azonban alapjában téves. A középkor és nyesen akarnak bemutatni, bizonyos fokig 
a kezdetleges kapitalizmus iparművészeti újdonságszámba kell menniök. Egy minden 

(termékei a szó legszorosabb értelmében változás nélkül évtizedeken át forgalomba j 

nem voltak vásári árúk és a rendelő és hozott standard-árú a vásáron nagyjában ! 

!
mesterember közvetlen kapcsolata ered- és egészében kevésbé számíthat elhelye- j 

Íményeként, megbízás folytán készültek, zésre, mint olyan árú, amely idényenként * 

A vásárokon sem Lipcsében, sem másutt az uralkodó ízléshez vagy divathoz simulva i 
• művészi termékekkel nem találkoztunk és újabb és újabb változatokban kerül piacra. 
| fűszerek, déligyümölcsök, sózott halak, Lipcse kiváltságos helyzetét újabb időkben I 

Íprémek, posztók, vásznak, bor mellett csak az is indokolta, hogy az ilyen változó forrná- i 

a XVI. századtól kezdve, mint egyetlen ban piacra kerülő árúk jelentékeny részét j 
kulturális vonatkozású portékával, a könyv- a környező szász és a többi német ipar 
vei találkoztunk. Nem is lehetett ez más- termeli. 
ként, mert a vásárokon különösen azok Az iparművészet is, mint az egész ter-

Í. a cikkek kerültek eladásra, amelyek meg- melés elvesztette a kapitalisztikus gazda-
lehetős széleskörű vásárlóközönség egy- ságban kizárólagosan kézműipari jellegét 

- öntetű ízlésének és a nemzetközi szükség- és a kézműiparosságnak mindenekelőtt azt • 
leteknek feleltek meg. Éppen a vásároknak a legfontosabb karakterisztikumát, hogy a j 
ilyen nagyobb tömegben eladásra kerülő termelő közvetlenül a megrendelő részére i 
árúkra való berendezkedése volt később készíti művét. Az árútermelés, azaz a ter- J 

Í dekadenciájuk egyik főoka, mert a nyers- meléskor ismeretlen vevő számára raktárra j 

anyagok és a tömegcikkek legnagyobb készült gyártmányok előállítása, ma az ! 

í 



iparművészetnek is jellegzetes formája és 
így misem természetesebb, mint hogy a 
művészi iparosok is árúik elhelyezésénél 
ugyanazokat az eszközöket használják fel, 
mint az ipari termelés más tényezői. Ter-
mészetes tehát, hogy nagy számban sze-
repelnek különösen a német iparművészek 
a lipcsei vásárokon és ma már két nagy 
palotát, az egyetemet és a Grassi múzeumot 
töltenek meg termékeikkel. Ennek a fejlő-
désnek a fentemlített okokon kívül még 
két más okát látjuk. Az első a német 
iparnak különösen a háború óta mind-
inkább megnyilvánuló az a törekvése, hogy 
az „olcsó és rossz" árúk helyébe kvalitás-
árút termeljen. A legutolsó lipcsei vásár a 
leghatalmasabb bizonyítéka e törekvés 
bámulatraméltó eredményének. Az egész 
vonalon a legkényesebb igényeket úgy 
technikailag, mint formailag is kielégítő 
árúkkal találkoztunk és misem természe-
tesebb, hogy a kvalitásárú ismérveit eo 
ipso magán viselő iparművészeti árúk is 
megjelentek a vásáron. 

A másik főoka az iparművészet Lip-
csébe való özönlésének az, hogy éppen 
a lipcsei vásár bizonyult legjobb alkalom-
nak, hogy a komoly művészi törekvések 
harcukat az olcsó „Schund-dal", giccsel, 
ízléstelenséggel felvegyék. Iparművészeti 
szempontból a lipcsei vásár talán leg-
nagyobb fontossága az, hogy itt nemcsak 
zsűrizett iparművészeti termékek nyernek 
bebocsátást, hanem a vásár „iparművé-
szeti" részének is túlnyomó nagy része 
nem is tarthat számot az iparművészet 
megkülönböztető címére. Az a körülmény, 
hogy a közönség a komoly művészi törek-
véseket összehasonlíthatja a művészi érték-
nélküli cikkekkel, óriási i p a r m ű v é s z e t i 
propagandát jelent és maga után vonja, 
hogy a gyárosok is szokványos „mappa-
tudósaikat" hovatovább komoly művészek-
kel cserélik fel. 

Kikapcsolva az iparművészeti értéketnem 
képviselő árúkat, a vásár meglehetős hű 
képét adja a modern német ipari szépség-
törekvéseknek és ezért rövid áttekintésünk-
ben csekély kivétellel a német iparművé-
szetre szorítkozunk. Csak néhány szóval 
említjük meg a bécsiek kiállítását a vásáron, 
a Wiener Werkstátte, Werkbund és Bimini 
arany-, ezüst-, fém-, bőr-, üveg-, kerámia-, 
csipke-, tüll-, textilmunkái a kiállítás tekin-
télyes részét foglalták el és derűs élet-
örömükkel szinte világosságot adtak az 

iparművészeti árúk nagy tömegének. Külö-
nösen az oly korán elhúnyt Dagobert Peche 
tervezte tárgyak és hatását világosan fel-
mutató munkák a bécsi szellemtől áthatott 
művészeti termékek legjavának képviselői. 

A bécsi nagyvilági könnyedség és élet-
öröm kifejezését a német produktumok 
közül még leginkább magukon viselik a 
német porcellángyárak termékei. Az anyag 
szelleméhez való ragaszkodás, az anyag-
szerűség szigorú törvényeinek betartása a 
német iparművészeti termékek legkiválóbb 
jellemvonása. A porcellán anyaga finom 
kontúrjaival, fehérségének áttetsző derű-
jével, fényének könnyed, de merev hideg-
ségével nem vetheti le magáról a barokk 
és rokokó formanyelvét annál kevésbé, 
mert a tökéletességnek azok a példái, 
amelyeket a régi meisszeni vagy porosz 
királyi gyárak termeltek, mint egész külön 
esztétikai törekvés és még ma is az újság 
és frisseség hatását érik el; így a meisszeni, 
a porosz állami porcellángyárak bemutatott 
munkáinak legjavát régi mintáik kópiái 
teszik. Azonban ezzel nem elégednek meg 
és igyekeznek a rokokó taktusát a modern 
élet ritmusával egyesíteni. A berlini gyár 
modern használati tárgyai, t e a d o b o z a i , 
hamucsészéi e téren a legkitűnőbb termékek 
közé tartoznak, a meisszeni manufaktura 
Lange-féle m a d o n n á j á v a l és kályhával 
együtt. Különösen jelesek a Rosenthal-féle 
porcellángyár Liebermann és Himmelstoss 
tervezte figurális darabjai és ki kell emelni 
a gyár Severin által tervezett egyszerű és 
az egyenesvonalúság közelébe kerülő álló-
lámpáit, amelyek a porcellán modern stílus-
ban való felhasználhatóságának ékes bizo-
nyítékai. Különösen szépek az Álteste Volk-
stádter Porzellan Fabrik mesebeli állatjai, 
amelyek a modern iparművészeti látásnak 
s a régi kínai porcellánok hatásának egy-
aránt szerencsés ismérveit viselik magukon, 

A porcellán merevségével szemben a 
vonalak és színek lágysága, a formák és 
a színtechnika egybeolvadása, a porcellán 
pontos rajzával szemben a fayansz termé-
szetéből folyó határozatlan kontúrok, a 
leegyszerűsített formák adják meg a ki-
állított cserepek jellegét. Ezekben a tár-
gyakban legjobban jut kifejezésre a német 
iparművészek nagy érdeme, az anyag ter-
mészetének tisztelete. Nem akarnak cserép-
ből p o r c e l l á n e d é n y t készíteni, de két 
kézzel megragadják mindazokat a lehető-
ségeket, amelyeket a kerámia adottságai 
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nyújtanak részükre. Kihasználják mind-
azt a bájt és szépséget, amit a kerámiának 
kiszámíthatatlansága és a szisztematikus 
elhatárolás hiánya nyújtanak. A tűz sze-
szélyét nem zárják ki a teremtő munkából, 
de igyekeznek azt a zománc különböző 
keménységével akaratuknak részben alá-
rendelni. A legjelesebb dolgokat e téren 
a karlsruhei nagyhercegi majolika-manu-
faktura állította ki. A naturalizmustól való 
tudatos eltérés, a vonalak lágysága, a forma 
és a szín harmonikus egysége a modern 
kerámia legjelesebb termékeivé teszik ezeket 
a használati tárgyakat és plasztikákat. 
Iskolapéldája az ott kiállított elefántcsalád 
annak, hogy mennyire logikus a termé-
szetes színek kiküszöbölésével egyidejűleg 
az anatómiailag élethűségre való törekvés 
mellőzése. Egy minden ízében természethű, 
de zöldszínű elefánt észszerűtlenül gro-
teszk, míg a Max Láuger leegyszerűsített 
formáiban előttünk álló állatszobrocskák a 
színek jókedvéhez a formák humorát is 
társítják. A használati tárgyak logikus for-
mái és egyszerűségük, egyenesvonalúságuk 
mellett tetszetősségük a gyár tervezőjének, 
Láugeren kívül Könignek finom ízlését 
dicsérik. Ugyané gyár egyházművészeti 
termékei Ottó Gothe tervei alapján modern 
egyvonalúságuk mellett mélységes vallásos-
ságnak kifejezői. 

Ügy formák, mint színek dolgában első 
helyen állanak a kiéli kerámiák. A itSjzok-
ban a k o n s t r u k t i v i s t a irány kér helyet 
magának ezekben a cserepekben, amelyek-
nek vidám színei s nemes formái és meleg 
tónusa, tompa zománcuk, a harmonikus 
szépség benyomását hagyják. Ezeknél a 
tárgyaknál is szembetűnik, hogy mennyire 
megfelelnek a cserép jellegének azok a 
kissé érdes színek, amelyek a porcellánnál 
zavarólag hatnak. A kerámiának termékei 
között a legjava darabok úgy színben, mint 
formában közeledést mutatnak a régi kéz-
művesek cserepeihez. L e g v i l á g o s a b b a n 
nyilvánuló volt ez a lipcsei vásáron, ahol 
a Reichskunstwart elnöklete alatt működő 
Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Hand-
werkskultur k i á l l í t á s a keretében a leg-
bájosabb termékeit láttuk a Németbirodalom 
különböző részein működő művészi kéz-
műveseknek. Itt látszott leginkább, hogy 
milyen közel férkőzött a modern kerámia 
ahhoz az 'őserejű naívsághoz, amelynek 
tökéletes termékeit láthattuk úgy a figurális, 
mint a használati c s e r e p e k közt. Nem 

sorolhatjuk fel ezeknek a művészi mester-
embereknek hosszú listáját, akik színben 
és formában pompázó cserepeiket a kiállítás 
legértékesebb tanulságává tették. 

Míg a kerámiának kézműipari termékei, 
amelyeket az A r b e i t s g e m e i n s c h a f t be-
mutatott, csak tökélyükkel lepték meg a láto-
gatókat, teljesen az újdonság hatását tették 
a kézműiparilag előállított üvegtárgyak, 
amelyeket ugyanaz a szervezet mutatott be 
a nagyközönségnek. Az alapos iparművé-
szeti tudás egyesül ezekben a kézműiparos 
szeretetteljes és az anyaghoz tisztelettel 
alkalmazkodó őserejű kézműves munká-
jához. A berlini Blaues Haus groteszk 
üvegállatkái, virágai, táncoló figurái sem-
miben sem maradnak a bécsi Bimini ter-
mékei mögött, sőt a mozgásérzékeltetésben 
nem egyszer túltesznek rajtuk. E raffinált-
ízlésű kis üvegplasztikák színeikben és 
formájukban egyaránt a legkitűnőbb üveg-
tárgyak közé tartoznak. De felülmúlják sok 
tekintetben a berlini termékeket a vidéki 
üvegfúvók állatfigurái, amelyek naiv for-
máikban és józan színezésükkel a nép-
művészetnek zamatját egyesítik a fúvott 
üveg lehelletszerű anyagának finomsá-
gaival. 

Az üvegárúk kiállításában formai tökélye, 
bámulatos anyaga és gyakran díszítésének 
dúslakodó gazdagságával a vezető helyet 
a svéd Orrefors-üvegek foglalják el. A hasz-
nálati tárgyak csengő dallamossága épp-
úgy kifejezésre jut a kelyhek elegáns, de 
mindig józan alakjában, mint Gate játszi 
finomságú aktokat vagy Hald merész mo-
dernségű tengerfenéket vagy csendéletet 
ábrázoló véséseiben. Ehhez járul a füst-
szürke színű tárgyak komoly előkelősége 
és nem utolsó helyen az árúnak aránylag 
olcsósága, amely még a gyengébbpénzű 
középosztály számára is elérhetővé teszi. 
Mindezek a kvalitások talán a mai ter-
melésben a legelső helyet biztosítják a 
svéd üvegeknek. Egyáltalán megállapít-
hatjuk, hogy a magas kvalitásra való 
törekvés a lipcsei vásáron nem jelentette 
az értékes anyagokban való túlságos dús-
lakodást, az ezüst, arany, drágakő, elefánt-
csont mértéktelen feldolgozását, hanem 
inkább a hozzáférhető anyagoknak őszinte 
és tökélyes formájú felhasználását. Ez a 
jellemvonás különösen érvényre jut a j 
desszaui Bauhaus, jelesül pedig a Thiersch \ 
vezetése alatt álló hallei Burg Giebichen- j 
stein műhelyek munkáin. Ez az utóbbi f 
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nemcsak a kerámiában, hanem az ötvös-
művészetben, kitűnő zománcmunkáiban, 
könyvkötőmunkáiban, fémmunkáiban és 
kézzel szövött szöveteiben hadat üzen 
minden görbének és kontruktivista irányú 
kompozícióival határkövet jelez a német 
iparművészetben. Hogy egymásmellé rakott 
különböző nagyságú derékszögű négyszö-
gekkel milyen érdekes és mégis előkelő szín-
effektusokat lehet elérni, fényesen bebizo-
nyította ez a műhely gyapjúszőtteseivel. 

Érdekes, hogy a csipke, bár a plaueni 
Forkelsche Arbeitsgemeinschaft gépi csip-
kéi mellett rendkívül széprajzú kézi csip-
kéit is fel kell említeni, mennyire háttérbe 
szorul a tüllhímzésekkel szemben, amelyek 
között Káthe Louise Rosenstock lehellet-
finomságú és Dagobert Peche hagyományait 
továbbfejlesztő munkái érdemelnek említést. 

Anyaguk miatt a textiliák közé tartoznak 
Káthe Kruse kedves babái, amelyek messze 
kimagaslóan állnak még ma is a világ 
művészi játékiparában. Nehezen válik meg 
az ember legújabb műveitől, amelyek mér-
sékelt n a t u r a l i z m u s s a l érik el valóban 
művészi hatásukat. Megközelíti értékben a 
tréfáskedvű és a naturalizmustól még inkább 
távolodó olasz Lenci, mindkettőjük mögött 
marad az é d e s k é s e b b , de még mindig 
művészi Dora Petzold. 

A fémipar köréből kevés kimagasló ér-
téket láttunk. Meg kell említenünk ezek 
közül Josef Pilling altenburgi kézművest, 
aki tűzszerszámainak, gyertyatartóinak a 
célszerűségi törekvés mellett erőteljes és 
komolysága mellett tetszetős formát ad. 

A csilláripart Schwintzer und Gráff ber-
lini gyár képviselte legméltóbban, Franz 
Haegelle lámpái a modern iparművészet 
l e g j a v á h o z tartoznak. A villanyvilágítás 
fényhatásának kihasználásával a hegyes, 
tölcséralakú ernyőkkel való vetítés révén, 
a villanyégőknek díszítőanyagul való fel-
használásával s nem utolsó helyen az 
energiát vezető drót csekély helykövetelé-
sének művészi felhasználásával oly kelle-
mes összhatást érnek el e világító testek, 
hogy a modern lakásberendezés számot-
tevő díszeivé válnak. 

A lakásberendezés terén nagyjában és 
egészében kevés újat hozott a lipcsei vásár, 
ha néhány müncheni iparos finom lakko-
zási munkáitól eltekintünk. A belsőépítészet 
a vásáron teljesen az üzlet, a reklám szol-
gálatába állott, aminthogy a reklámvásár 
termékei nagy részükben iparművészeti 

szempontból is kifogástalanok voltak. Nagy 
elismerést érdemelnek az Angewandte 
Kunst Wiesbaden törekvései, amelyek ki-
állítási pavillonjait és fülkéit, boltberendezé-
seit és kirakatait egységes kompozíció józan 
díszítés és a célhoz való idomulás jellemzik. 

A grafikai művészetek is nagymérték-
ben a reklám és az árúcsomagolás szol-
gálatában állottak. A német nyomdaipar 
csodálatraméltó tökéletessége a grafikai 
művészet legfinnyásabb igényeinek is meg-
felel és ambícióját látja abban, hogy fö-
lényes technikai készültségét megfelelő 
művészi színvonalú tárgyak előállítására 
fordítja. Az egész vásárra Ludvig Hohl-
wein ütötte rá a bélyegét, akinek elegáns, 
jellegzetesen előkelő, a m e r i k a i a s s á g r a 
törekvő, kicsit édeskés plakátjaival lépten-
nyomon találkoztunk. Túlságos népszerű-
ségében van egyszersmind legfőbb gyen-
géje, mert ma már bármelyik művét látva, 
szerzőjének neve ötlik eszünkbe és nem 
érdekel, hogy vájjon fogpépet, elektromos 
dinamót, vagy üzleti könyvet ajánl-e. 

Szerencsére azonban ennek az unifor-
mizáló hatásnak ellensúlyozásául ott van 
már az ifjabb generáció, amely sokféle 
egyéni, legtöbbször konstruktivista alapok-
ból kiinduló formanyelvével nemcsak jót, 
hanem a céloknak megfelelőt is állított ki. 

A fiatal gárda legtehetségesebbje Hein-
rich Hussmann, kitűnő könyvei mellett 
terítők, falimunkák terveit állította ki. Szel-
lemes elgondolásuk teljesen harmonizál 
technikai rafinementjével, amely a tökély 
magas fokára emeli munkáit. Luxuskötései a 
Búgra Messe legjava termékeihez tartoznak. 

Pedig a könyvkötés terén ugyancsak nehéz 
kiválni a sok elsőrendű produktum közül. 

A Leipziger Buchbinderei Aktiengesell-
schaft vormals Gustav Fritsche kitűnő 
könyvkötései mellett a bőrdíszműveknek 
művészi kiállítása tekintetében is a leg-
elsők közt foglal helyet és érdemes pro-
pagandát fejt ki ily irányban. 

Legnagyobb szabású kiállítással talál-
koztunk a Hübel és Denck cég részéről. 
Kezdve katalógusfedeleken, irattartó-map-
pákon, reklámkalendáriomokon, egyszerűbb 
kiadói könyvkötéseken, a legízlésesebb, ki-
vitelben és tervezésben mintaszerű dísz-
kötésekig, a k ö n y v k ö t ő m u n k a minden 
ágában a tökéletest megközelítőt állított 
ki ez a cég. 

A grafikai művészetek sorába tartoz-
nak Pinschewer rajzolt mozgóképfilmjei. 
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A fényképek természetes naturalizmusát 
— a modern mozgókép irányának tovább-
fejlesztésével — tudatosan elhagyva, igazi 
művészi és emellett rendkívül célirányos 
képeket állít a propaganda szolgálatába. 
A modern mozgóképfilmeknél nagyon 
gyakran találkozunk a lényegesnek oly 
módon való kiemelésével, hogy az illető 
arcot, arcjátékot, lábat stb. nagyítva és a 
keretből kihasítva hoznak a közönség elé. 
Innen csak egy lépés a Pinschewer kö-
vette módszer, amely a film képében a 
fotográfiát oly rajzzal helyettesíti, amely csak 
a lényegest érzékelteti bőven felhasználva 
a legújabb művészeti irányok vívmányait. 
Az Excelsior Pneumatik, aStollwerck csoko-
ládé, a berlini munkaközvetítő és a Reichs-
gesundheitswoche részére készült filmek 
mulattatók, ötletesek, művésziek és rend-
kívül nagy propagatórikus értékűek. 

A magyar iparművészet, sajnos, nagyon 
kevéssé volt képviselve a vásáron, igaz, 
hogy a két kiállító nem hozott szégyent 
hírnevére. Az egyik Hoffmann Mária fiatal 
grafikus, aki finomízlésű levélpapírjaival, 
ötletes naptárával és Lipcse város részére 
készült plakátjával érdemelt elismerést, a 
másik Makk Józsefné, akinek a népies motí-
vumokból nagy körültekintéssel és nemes 
ízléssel készült gyapjú- és pamuthímzései a 
sokselejtes, rikító matyóárúk között a magyar 
népművészetből táplálkozó iparművészet-
nekszélesevilágon megbecsülést szereznek. 

Kívánatos volna, hogy jövőben ipar-
művészeink mennél nagyobb számmal 
vegyenek részt a lipcsei vásárokon, hogy 
a tehetségesek a külföldi árúkkal való 
versenyben megizmosodjanak, a dilettan-
tizmus pedig e küzdelemben mennél inkább 
pusztuljon sorai közül. w 

Utráta Pál tányórterve 
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