
és berendezését; az már a mesteremberekre 
van bízva, illetve a papság és az adakozó hívek 
ízlésére. Midőn a XIX. század utolsó tizedei
ben a vallásos buzgalom emelkedőben van, 
midőn a klérus megreformálódva egyházíasabb 
életet él és elevenebb lelki életet teremt a 
hívekben, az egyházi iparművészet ís fellendül. 
A tiroli, regensburgí, müncheni, párisi szobrá
szat szaporaságához hasonló, sőt azon túltevő 
liturgikus és ájtatosság! cikkek gyári előállítása 
növeli az ízlés elkorcsosodását. Amint az ipar-
művészetben általában, úgy az egyháziban ís 
a gépek 1 hosszú időn át a leglelketlenebb 
és legízléstelenebb vásári holmikat gyártják. 
Az anyag talmisága (pl. lyoni selyem és arany 
paszomány) nem kelt megütközést az ízlésnek 
általános elfajulása mellett. Az ötvös- és textil-
gyártmányok semmiben sem különböznek a 

párisi „Au bon marché" árúházak selejtes 
cikkeitől. Az egyházi műkereskedők egyrészt 
nem kapnak művészi tervezeteket, másrészt 
oly potom áron kénytelenek adni árúikat, 
hogy művészi és szolid kivitelre nem ís gondol
hatnak. Az oltáregyesületek, amelyek Európa-
szerte csodás tevékenységet fejtenek kí a sze
gény templomoknak egyházi szerelvényekkel 
való ellátásában, teljesen az említett műkeres
kedők és az egyszerű képzettségű apácák befo
lyása alá kerülnek. Bennünket a külföld lát 
el évenkínt vagy négy millió koronányi egy
házművészeti portékával. Ha itt-ott egy-egy 
gazdagabb mecénás nagyobb összeget áldoz 
egyházi ruhákra vagy szerelvényekre, az anyag 
szolidságát és értékét nem igen éri utói a 
művészi stílus és ízlés. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
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VÉGZETES S A J Á T S Á G A nemzetünknek, 
hogy ahol csak lehet önmagát a sárba 
rántja, meggyanúsít mindenkit. A cse

lekedetek rugóját rendesen haszonlesésben, önző 
mellékcélokban keresi s ebbeli nézeteinek bár
kivel szemben nyilt kifejezést szokott adni, leg
többször a sajtóban. A sajtó lévén majdnem 
egyetlen informatív forrása a külföldnek, mely 
abból meríti a mí megítélésünkhöz szükséges 
adatokat, csoda-e, ha ez a külföld minden eről
ködésünk dacára sem hajlandó Magyarországot 
olyannak elfogadni, aminek mí óhajtanok s a 
mikor hozzáfordulunk, tőle erkölcsi támogatást 
várunk, a legjobb esetben közönnyel fordul el 
tőlünk. A külföldnek nincsen módjában saját 
állításainkat megcáfolni, nem ís keresi, mert nin
csen érdekében hogy keresse, igaz-e mindaz, 

1 Pudors Erzíehung z«m Kunstgewerbe. Berlin. 
1906. — Bode: Kunst u. Kunstgewerbe am Ende des 
X I X . Jahrhunderts. Berlin. 1901. — Scheffler: Moderné 
Baukunst. Berlin. 1907. 

amit önmagunkról állítunk, nem vagyunk-e 
talán mégis jobbak, becsülésre méltóbbak ? Miért 
becsüljön többre minket, mint amennyi értéket 
mí tulajdonítunk önmagunknak ? Olyanoknak 
vesz, amilyennek valljuk magunkat s a szerint 
bánik velünk. Mí rontjuk le saját tekintélyün
ket a külföld előtt, senki más, tisztán magunk
nak tulajdonítsuk, ha akárhányszor elha
gyatva állunk s ellenséges, sokszor megvető 
hanggal találkozunk a külföldi sajtóban, amikor 
rólunk megemlékezik. 

Az Earl's Court-í kiállítás nem kudarc, 
nekünk nem ártott. Ez ís eredmény a viszo
nyok figyelembe vételével, melyek között a 
kiállítás létrejött s tekintve a reája fordított 
költségeket, és nem ís megvetendő eredmény. 
Tény az, hogy e tárlat nem ad kellő képet 
Magyarország kultúrájáról, erőforrásairól, ter
mészeti szépségeiről s egyéb berendezéseiről, 
melyeknek alapos ismeretét annyira kívánatos 
volna a külföldön terjeszteni, de erről tenni 
nem lehet. Az azonban, amit bemutattunk. 



megüti a mértéket s általános tetszést aratott. 
Bizonyítom ezt az angol lapok cikkeivel, 
melyek a Múzeum birtokában vannak. 

Meg fogom kísérelni hozzávetőleg képét 
adni kiállításunknak. Az ú. n. Earl's Court 
három terjedelmes, rendetlen alakú területből 
áll: kertek, udvarok s számos, néha igen nagy, 
állandó épületek alkotják a kiállítások részére 
szolgáló helyiségeket. Az épületek legnagyobb 
része szilárd anyagból való, amivel egyúttal 
az Earl's Court külső képe egyszer s minden
korra meg van adva, s amelyen változtatni 
nem lehet. Az előző kiállítások sem változ
tathattak e tekintetben rajta semmit. Továbbá, 
szinte állandó, meg nem változtatható jellege 
az Earl's Courtnak, hogy az épületek belsejében 
aránytalanul csekély a szabad, felhasználható 
terület. Egy része a területnek szerződések által 
étkező-helyiségek számára van lefoglalva; de 
még talán ennél is több területet tesznek 
hasznavehetetlenné a folyosók, vasúti átjárók 
s egyéb a forgalom lebonyolítására szolgáló 
csarnokok s közlekedési erek. Ezeknek csak 
oldalfalai lennének felhasználhatók, akként, 
hogy a mostani hirdetések eltávolításával a 
puszta falak esetleg, mondjuk, fényképekkel 
díszíttetnének. Csakhogy, miután a hirdető 
cégek e területeket szintén régi szerződések 
alapján bérlik, jogaik megváltása akkora össze
get képvisel, hogy abból akár a felét az Earl's 
Courtnak újból fel lehetne építeni. De még ettől 
is eltekintve, a hirdetések csak minket, kik 
azokhoz szokva nem vagyunk, zavarnak: a 
tarka-barka hirdetések özöne annyira megszokott 
képe a londoni nyilvánosságnak, hogy azok 
nélkül ott semmit elképzelni nem lehet. A leg
előkelőbb hangversenyhez használt zongora 
oldalán ott ragyog nagy aranyos betűkkel a 
készítő cég neve s London legelőkelőbb szín
házában, a királyi operaházban hirdetik a szabó
kat s dívatárusokat, kik a szereplők öltözékeit 
készítették. 

Levonva tehát a most említett területeket, 
marad három szétszórt, összefüggés nélkül való, 
szorosan vett kiállításra alkalmas térség. Ezeket 
foglaltuk el mí. 

A magánípar és kereskedelem úgyszólván 
teljesen hiányzik, mert azt a néhány ott szereplő 

magánkíállítót annak nevezni nem lehet. Ámde 
abból, hogy valami nincs, még nem következik, 
hogy ami van, az rossz; egyszerűen nem 
létezik. Annyit az angol közönség ís tud, hogy 
Magyarországnak nagyobb és tekintélyesebb 
az ipara mint aminőnek látszik az Earl's 
Courtban, csak épp azt nem látja, hogy mek
kora s milyen? Ez a körülmény, tudniillik 
iparunk távolléte, kétségkívül legnagyobb 
hiánya s, nemzetgazdaságunk szempontjából, 
fölötte káros oldala a kiállításnak. Nem elő
ször esik meg, hogy iparosaink s kereskedőink 
saját legjobban felfogott érdekük ellen cselek
szenek. Ehhez hasonló kedvező alkalom össze
köttetések létesítésére sem fog részükre egy
hamar kinálkozni. Mert nem az a kiállítások 
haszna, hogy mit s mennyit adnak el a hely
színén, hanem az, hogy hány új, állandó 
forrás nyílik meg valamely tárlatból kifolyólag 
a kiállítóknak. 

A főbejáraton belépő látogatót a közok
tatásügyi csoport fogadja. Teljes, áttekinthető 
képét adja tanításunknak s nem egy embert 
lepett meg oktatásunk magas színvonala, vál
tozatossága s modern volta. Mély benyomást 
tett az idegen nemzetiségek iránt való líberalí-
tásunk s az a körülmény, hogy saját kultúrá
jukat zavartalanul fejleszthetik a magyar állam 
védőszárnyai alatt. Érdemes elolvasni, hogy 
míkép nyilatkozik ez osztályról az angol sajtó. 

A következő csarnokban foglal helyet 
néhány magánkíállító s a mezőgazdasági cso
port. Az előbbiekről nem érdemes beszélni, 
egy sereg üres palacknál alig van ott egyéb 
mit nézni. Ugyanott állanak a dohányjövedék 
termékei ís, árván; legalább én nem láttam, 
hogy azokkal valaha foglalkozott volna valaki, 
vagy hogy lenne képviselőjük. Ellenben nagyon 
csínos, érdekes és tanulságos a mezőgazdaság. 
A mezőgazdasági csoporthoz tartozó lovak, 
marhák s baromfiak kisméretű kifestett gipsz-
öntvényei kiváló tetszésnek örvendenek. Az 
angol közönség nagyon ís illetékes azoknak 
elbírálására s általános a vélemény, hogy 
Vastaghnak Londonban fényes keresete lenne. 
Kell-e annál nagyobb elismerés, mint az, hogy 
a Natural History Museum az egész sorozatot 
meg akarja rendelni, vagy talán már meg ís 



rendelte ? A földmívelésügyí minisztérium részé
ről kiállított egyéb apró minták szintén 
tetszést keltettek, úgyszintén a kosárfonás, 
valamint a miniatűr kertészeti minták. A fenn
hatósága alá tartozó kincstári fürdők festett 
panorámájáról azonban jobb nem szólani. 

Eléggé távol ismét egy újabb magyar 
szigettel találkozunk, nagyobbára magáncégek, 
melyek régi mintákra csínált ékszereket, 
fazekasmunkákat stb. kínálnak. Az erdélyi 
módra készült, sodronyos s zománcos ékszerek 
tetszenek s vevőkre ís találnak. Számra s minő
ségre egyaránt impozánsan jelent meg Zsolnay, 
talán több ís a kelleténél egy tömegben. Egy
részt ennek a körülménynek, de még inkább 
a készítmények aránylag magas árának kell 
tulajdonítani, hogy lassan kelnek. Általában 
meg kell jegyezni, hogy az üzlet az egész vonalon 
pang Londonban, a kiállításokon, a miénken 
épp úgy, mint a francia-angolon, nemkülönben 
a Cíty-ben; nincs pénz, mondják széltében, 
mert a lezajlott amerikai krízis nyomai még 
mindig érezhetők. 

Az iménti csoporthoz csatlakozik a Főváros 
kiállítása. A városi iskolák tanítványai által 
beküldött munkákat leszámítva, majdnem 
kizárólag a város épületeit, utcáit stb. feltün
tető rajzokból, felvételekből s képekből van 
összealkotva. A Budapest szépségéről elterjedt 
hírek megerősítést nyertek ez anyag révén s 
kétséget sem szenved, hogy e csoport hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy az angolok az eddiginél 
fokozottabb mértékben felkeressék Budapestet. 
Sajnos, hogy a menetjegyírodának nincsen kép
viselője a kiállításon s így nincsen aki megfelel
jen az érdeklődők kérdésére, hogyan s mí áron 
lehet legcélszerűbben Budapestre jutni. Középütt 
van elhelyezve a királyi vár kis gipszmintája, 
négy oszlop tartotta baldakín-féle alatt. Szem
ben vele van a kereskedelemügyi minisztérium 
kiállítása. Szellős, nagy csarnok, melynek tér
hatását mí sem rontja le s amelynek díszítése 
úgy a felhasznált anyag megfelelő volta, mint 
a harmonikus színezés következtében művészi 
benyomást kelt. Ha bírálni akarnám, kí 
kellene mondanom, hogy az ott látható néhány 
vonat modellja s egyéb megközelítő fogalmat 
sem ad arról, hogy a magyar államvasutak 

mily hatalmas organizmusa hazánknak, szín
vonala mily előkelő, berendezései mily tökéle
tesek s egyáltalában, hogy a kereskedelemügyi 
minisztérium mennyire központja s vezetője 
hazánk legvitálísabb érdekeinek. 

Az angol újságok a nagyközönséggel egy
értelműen megegyeznek abban, hogy a londoni 
magyar kiállítás súlypontja a művészi csoport. 
A róla elhangzott különféle nyilatkozatok 
veleje az, hogy hazánk festészete afféle gyer
mekbetegségen megy át jelenleg. Művészeink 
határozottan tehetségesek, de túlkönnyen 
befolyásolhatók — hátrányukra — idegen 
áramlatok által, ami a vásznakon könnyen 
kimutatható. Feltűnő a kolorísztíkus hajlam, 
a színek varázsában való öröm, míg másfelől 
érezhetően nyilvánul alkotásaikban egy neme 
a nyersességnek s a rajz fogyatékossága, ami 
az angolok szempontjából lényeges hiány, 
miután ők a rajzolást tekintik minden mű
vészet alapvető elemének. Azt ís hallottam emlí
teni, hogy mintha művészeink nem eléggé foglal
koznának a festészettel mesterség gyanánt, holott 
a szorgalmas, folytonos munkálkodás, tanul
mányozás önképzés céljából, elkerülhetetlen 
a magasabb színvonal elérésére. Nem tehetem 
másként, mint hogy azt ís felemlítsem, hogy 
az iparművészet csoportja különös elismerésben 
részesült; gondosan előkészítettnek, érdekesnek 
mondják nem legkevésbé azért, mert a jelennek 
a múlttal való összefüggését, nemzeti voltát 
s fejlődésének folyamatát a mai napig feltünteti 
s érthetővé teszi. 

Egy lépéssel tovább, az Imperíal Court-
ban, ismét magánkíállítók rendezkedtek be. 
A zágrábi Berger cég különféle régi s saját 
készítményű újabb cikkeiben érdekes s gazdag 
képét tárja fel a horvát viseleteknek, házííparnak 
s a házíípar-fejlesztésnek, melynek nevezett cég 
a legfőbb munkása. Említésre méltók még itt a 
Pöstyén vidékéről származó, háziipari úton elő
állított hímzések s fehérneműk. A hímzés talál 
legjobb vevőre a kiállításon, főleg olcsóbb része, 
mert mindenki csak az olcsó cikket keresi. 

Még egy másik igen csínos, nagy kiter
jedésű s nagyon látogatott csoportja van a 
kiállításnak, ez az ú. n. magyar utcában lévő 
háziipari csoport, melynek anyagát a keres-
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kedelmí részvénytársaság;, a Tulipán s az 
Izabella-egyesület küldték be, ügyesen s tetsze
tősen rendezve. Nagy népszerűségnek örven
denek az olcsó tulipános cserepek s a hím
zések is, amennyiben nem drágák. Kevésbé 
keresettek az itt kiállított kész ruhaneműek. 
A gyári ipar oly tökélyre vitte az annak-
előtte csak a kézimunka útján előállítható 
technikákat, azokat oly jól utánozza, hogy az 
a vevőközönség, mely a kézalkotta remekeket 
tisztán azért becsüli, mert kézzel készültek s 
azokat megfizetni hajlandó, természetszerűleg 
már csak kicsiny, eltekintve attól a meg nem 
változtatható ténytől, hogy a női közönség 
csak azt ismeri el divatosnak s hordja testén, 
amit a női divatárus lát el mintegy szank
ciójával. Az ís kérdés, nem lehetett volna-e 
akár alacsonyabb árakon beszerezni egyes 
cikkeket, akár azokat csekélyebb haszonnal 
árusítani ? Sajnálom, de meggyőződésem, 
hogy az említett csoport rengeteg anyagából 
sok fog ismét hazakerülni Londonból. 

A francia
angol kiállí
tás természet
szerűleg na
gyon ártott a 
miénknek. De 
nem azért, mi
vel a magyar 
nem lenne jó és 
nem érdekes; 
hanem két más 
oknál fogva. 
Azangol-fran-
ciabarátságma 
rendkívül nép
szerű Angliá
ban, s megfelel 
a közérzetnek, 
mertéleNémet-
ország ellen irá
nyúi, ez a fran
cia-angol kiál
lítás sikerének 
titka. Nagy lá
togatottságá
nak másik oka 

HEGYI FORRÁS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSA. 
F A R A G O T T , SZÜRKE GRÁNITBÓL. 
NÓVÁK JÓZSEF LAJOS T E R V E . 

az, hogy tényleg hatalmas, igazán szép és főleg 
új látványosság. Oda seregük tehát a lakosság 
szokatlan attrakciót keresve, és nem legkevésbé 
az ott lévő számtalan úgynevezett „outsíde 
show-k", a sok mindenféle új szerkezetű s a kö
zönség szórakoztatására szolgáló, néha veszedel
mesen merész, rohanó vasutak, hinták, vadak 
mutatványai stb., stb. kedvéért. Az ilyen attrak
ciók nélkül kiállítást manapság el sem lehet kép
zelni, legkevésbé Londonban, melynek lakos
sága gyermekek módjára tud mulatni. A fran
cia-angol kiállításon működő Flíp-flap nevű 
alkotmányt: 75 láb hosszú két küllő végén 
ketrecfélével, melyet a benne ülőkkel e küllők 
a levegőben átvisznek az egyik oldalról a 
másikra, egy nap alatt Í0,000 ember hasz
nálta, s a sínghalese falu jövedelme a múlt 
hét elejéig 4000 font (96,000 K) volt Inkább 
hibája az Earl's Court-nak, hogy nem rendel
kezik elegendő mulattató látványossággal. 

Összefoglalva tehát a mondottakat kiállí
tásunk kicsiny, hézagos, egyáltalán nem az, ami 

lehetett volna, 
nem hasonlít
ható pl. a pá
risi világkiál
lítás magyar 
csoportjához, 
és meglátszik 
rajta, hogy 
egységes veze
tés nélkül jött 
létre és az a kö
rülmény ís hát
rányára szol
gál, hogy nin
csen hivatalos 
képviselője, 
azaz a szálak 
nem futván 
össze egy kéz
ben, központi 
vezetés híjján 
van az egész ki
állítás, sennek 
folytán üzleti 
eredménye is 
aligha lesz. KÉPZŐMŰVÉSZETI 

FŐISKOLA. 


