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Az idei nyár a kiállítások évadja volt. Kisebb, lényegtelenebb, inkább helyi vonat- Külföldi 
kozású kiállításoktól egészen eltekintve, nem kevesebb mint három, minden tekintetben Kiallítasolt 
nagyszabásúnak nevezhető tárlat állott a közönség rendelkezésére májustól október hó 
végéig ; talán még sohasem volt jellegére, tartalmára és berendezésére nézve annyira 
különböző és egyúttal ennyire érdekes három kiállítás egyszerre látható. Értem — hogy a 
terjedelemre legnagyobbon kezdjem — a brüsszeli nemzetközi világkiállítást, a nekünk euró-
paiaknak legtöbb újdonsággal szolgáló londoni japán és a bemutatott anyag viszonylagos 
művészi becsénél fogva legértékesebb müncheni mohamedán kiállítást. 

Sokszor hallottuk, hogy a kiállítások, kivált a nemzetközi kiállítások, idejüket 
multák, lejárták magukat : egyik olyan mint a másik, s valamennyi többé-kevésbé 
ugyanazt tartalmazza. Ilyeneket manapság nem érdemes többé rendezni, mert rengeteg 
áldozatokat követelnek s végeredményükben veszteséggel járnak a rendezőkre s kiállítókra 
nézve egyaránt. N o s tehát, tapasztalatom az ellenkezőt bizonyítja s a tények ellenkező 
felfogásomat igazolni látszanak. Soha az idegenforgalom akkora arányokat nem öltött 
Brüsszelben, mint az idén. A nem éppen tőszomszédságban lévő Köln városát úgyszólván 
színültig megtöltötték az idegenek, várva, hogy lakáshoz jussanak Brüsszelben, ahol az 
összes szállók és penziók zsúfoltan voltak, holott e városban már rendeztek volt világ-
kiállítást, nem ís egyet. A mostani kiállítás felé igyekvő emberáradat felvonulása reggeli 
9 órakor vette kezdetét s egész napon át tartott. Fél millió látogató, ha nem ís volt a napi 
átlag, még sem tartozott a ritkaságok közé sem. Erre azt lehetne megjegyezni, hogy ez 
a kíváncsí tömeg volt, mely aránylag csekély költséggel mindenáron látni akart. De ha 
így állana a dolog, akkor ís azt kell kérdenünk, mire volt e tömeg annyira kíváncsi : 
világkiállításra? Hisz ilyet már látott úgyszólván mindenki. És minek kell tulajdonítani 
azt, hogy korunkban, mikor a forgalom oíy élénk, hogy sem a helyközit, sem a távol-
ságit és nemzetközit a létező forgalmi eszközök hovatovább nem lesznek képesek lebonyo-
lítani, a míndenrendü és fajtájú nyomtatványok a világ valamennyi újdonságát a leg-
rövidebb idő alatt közkinccsé teszik, meglepetés szinte nincs is többé, akármerre menjünk 
is : még mindig akad tömege a vállalkozóknak, kik valamely nemzet felhívására készek 
tetemes áldozatok árán kíállításí tárgyakat létrehozni, azokat a szállítás esélyeinek kitéve, 
messze földre elküldeni, anélkül hogy bárki ís a legcsekélyebb biztosítékot nyújtaná nekik, 
hogy befektetett pénzük akár csak részben ís megtérül? Ekként összehalmozódik egy 
ponton, mint az idén Brüsszelben, az emberi munkásság teremtette értékek akkora 
tömege, hogy a modern elme, melyben a milliárdok fogalma is helyet talált már, 
szinte beleszédül, ha elkezdi értékelni. Sőt, s ezt Brüsszelben éppúgy lehetett tapasztalni, 
mint Münchenben és Londonban, nemzetek büszkeségét alkotó, az emberiség közös kincsé-
nek elismert, rég letűnt kulturák illusztrálására szolgáló, esetleg egyetlen példányban 
fennmaradt történeti ereklyéket sem féltették annyira, hogy azokat messze földre, idegenbe 
elküldeni, mások őrizetére bízni tartózkodtak volna. Nevezetes, feljegyzésre méltó tény 
ez, melyet a kiállításokban rejlő vonzóerő javára kell betudnunk. Mert lehetetlen, hogy 
az emberiség, a kiállítást rendező nemzet, a kiállító és a látogató : kíkí külön, a saját 
szempontjából, valamely a fáradsággal és pénzáldozattal arányban álló hasznát ne látná 
a kiállításoknak. Ennek a hangsúlyozását annál az oknál fogva tartottam szükségesnek 
bekezdésül, mert mí magyarok a külföldi kiállításokkal szemben különleges álláspontra 
szoktunk helyezkedni. Mivelhogy általában híjjával vagyunk és voltunk is eddig mindig 
a nemzetközi vonatkozású viszonylatok fontosságát kellően értékelő érzéknek, azokkal 
nem igen törődünk, kormányaink a nemzetközi kiállításokat gazdag népek számára való 
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Külföldi fényűzéseknek tekintik, amikre nekünk költenünk nem lehet és nem szabad ; az érdekel-
KiállításoK t e k ped}^ t. i. a kiállítók, esélyekkel bíró vállalkozásnak. Kiállítóink főgondja ezeknek 

az esélyeknek eleve való kiküszöbölése, amiért ís csak akkor hajlandók kiállításon részt 
venni, ha abból nekik nem merül fel költség, ingyen kapnak területet, a szállítást a 
rendezőség fizeti és ez lehetőleg meg ís rendeli náluk a kiállítandó tárgyakat. Magán-
kezdeményezésről nálunk a legritkább esetben lehet szó. Ekként esett meg, hogy hazánkat 
és annak szépen fejlett, még mindig feltűnést keltett műíparát csak ketten képviselték 
Brüsszelben: Zsolnay és Krausz, ez utóbbi ú. n. erdélyi mintára készült ékszerekkel, 
elmerülve az osztrák csoport tömkelegében, magyar feliratokkal és néhány nemzetiszínű 
zászlóval jelezve, hogy magyarok, nem pedig osztrákok. Hogy ez apró részleteket hányan 
látták, hányan vették tudomásul s hány látogatóban idézték fel Magyarországnak, mint 
önálló kulturnemzetnek, fogalmát, azt könnyű kitalálni. Mégis jól tették, hogy résztvettek a 
kiállításon. Zsolnay üzleti eredményéről még nem vagyok tájékoztatva ; Krausznak ellenben 
nem volt oka a panaszra, aminthogy két évvel ezelőtt a londoni magyar kiállításon való 
megjelenését sem bánta meg. És megelégedéssel kell mindnyájunknak tudomásul venni 
hazai iparosainknak és kereskedőinknek azt az elhatározását, hogy alkalmi szövetséget 
alkotva résztvesznek a jövő évi olasz nemzetközi kiállításon Torínoban, ahol tudvalevőleg 
hivatalos csoportunk és képviseletünk nincs — hogy miért? ugyanazon okoknál fogva, 
amelyeket az imént kifejtettem, — ahol tehát a saját lábukon kell majd megállaníok. 
Szívemből kívánom nekik, hogy siker koronázza törekvéseiket s rést üssenek azon a 
nálunk meggyökerezett felfogáson, hogy a magyarnak csak a kormány vezetésével lehet-
séges, érdemes, hasznos és célravezető világversenybe belépni. 
• • 

Nagyon érdekesek ezek a világkiállítások, feltéve hogy azokat nem a tömeg vagy 
a turista szemével nézzük, nem merül ki érdeklődésünk a kiállított tárgyak külső meg-
jelenésének tanulmányozásában, hanem igyekszünk belepillantani abba, ami önkéntelenül 
kifejezésre jut az összességben s mintegy lelke a kiállításnak. A kiállítások — akár az 
irodalom vagy egyéb megnyilatkozása az észnek, — hű tükrei az emberiséget mindenkor 
mozgató törekvéseknek, eszméknek s irányzatoknak. Kí lehet belőlük hámozni, hogy 
úgy szóljak, az emberiség szellemét magát. így ma homloktérbe igyekszik az egész 
vonalon az agyvelő művelésére fordított kiváló gond, aminőhöz hasonlóra még nem volt 
példa. A legfőbb cél : lehetőleg hasznos munkát végeztetni, más szavakkal értéket termel-
tetni, abból a felfogásból kiindulva, hogy a hatalom az értékek mennyiségével s a vagyon 
nagyságával egyenes arányban áll. Természetes továbbá, hogy a fokozott munka fokozott 
anyagveszteséggel járván, pótlásául gondoskodni kell a táplálkozás megfelelő fejlesztéséről, 
mennyiségileg és minőségileg, amiből kifolyólag mindaz, ami erre alkalmas, legyen forrása 
a természet vagy a gyáripar, mind több és több tért foglal el s megnövekszik fontosság-
ban. Végül ugyancsak a termelés mennyiségének tudatos fokozásából következik a 
törekvés, lehetőleg sok oly eszközt adni az ember kezébe, ami nemcsak gyorsabbá teszi 
a munkát, függetleníti azt a természetadta, egyénenként különböző testi képességektől, 
hanem a testi képesség határait is kitolja s az ész tevékenységébe s uralmába helyezi a 
működés súlypontját. Mindezek eléggé világosan kidomborodtak a brüsszeli kiállításon, 
ahol egyébként a felületes látogató nem igen talált olyat, amihez hasonlót, vagy másutt, 
otthon, utazás közben még nem látott volna. 

E közé az imént vázolt, a népesedés gyarapodásából, az intellektuális színvonal 
emelkedéséből, az igények növekedéséből s tulajdonkép a megélhetés nehézségeiből fakadó 
három nagy munkavonal közé illeszkedik be korunk művészete. Ennek épp ezért van annyira 
gyakorlati jellege, ami azt a mult művészetétől lényegesen megkülönbözteti. Minőnek 
látszott már most művészetünk a brüsszeli kiállításon, mely felette alkalmas volt e kérdés 
tanulmányozására, miután — minket és Amerikát kivéve — azon az összes kulturnemzetek 
résztvettek. 
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Brüsszel városának keleti határán, a Bois de la Cambre nevezetű hatalmas, világos- Külföldi 

zöld mohával belepett, festői törzsű erdőség szegélyén volt a kiállítás, melynek főbejárata KialhtasoK 
a három kilométer hosszű Avenue Louise végén volt. Festői hatása kellemes benyomást 
keltett a nézőben. A tervezők igen ügyesen aknázták kí a terület természetes előnyeit, a 
két völgyszerű mélyedés közé ékelt fennsíkot, ide helyezvén a főépületeket, amelyekhez 
mindkét irányból a kertekké átalakított mélyedésekből lehetett jutni. Talán sehol eddig 
nem volt annyira szembeszökő a törekvés: a kerteket az összkompozícíóba mint annak 
kiegészítő elemét belefoglalni, mint itt, ahol a kertművészet, mintegy nagykorúsítva, 
az őt megillető szerephez jutott. 

Az épületek stílusát illetőleg le akarnám szögezni a tényt, hogy a németektől eltekintve, 
még kísérletek sem történtek valamely új irányzat kialakítására. Nevezetes ez a Van de 
Velde s Horta hazájában. Még úgynevezett kiállítási stílust sem látszottak keresni a belgák, 
aminőt például Formígé keresett az Í889-Íki párisi világkiállítás alkalmával. A főépület, 
a belga nagy csarnok homlokzata, kizárólag a klasszikus formákat juttatta érvényre. Ügy-
szintén a múltra tekintett vissza egy sora a különálló épületeknek, közöttük legnyíltabban 
Németalföld és Brüsszel városának pavíllonja. Hogy a keleti nemzetek, amennyiben 
említésre méltók, Tunis, Indo-Kína, saját régi ismeretes formavilágukból merítettek, eléggé 
természetes. Marad tehát Németország, mint fáklyavivője a modern művészeti törekvések-
nek. Mielőtt azonban erre rátérnék, egy megjegyzést óhajtanék tenni. 

N e m szándékom ismételni, amit közönségünk már számtalanszor hallott a modern 
művészeti törekvések keletkezéséről. Mindössze csak utalok arra, hogy vannak s kivált 
voltak a közelmúltban erős művészi egyéniségekből kiinduló kísérletek, melyek vissz-
hangra találtak úgyszólván mindenütt; ez az, amit modern művészet jelzővel szokás 
illetni. Még azt ís megemlitendőnek tartom, hogy minél távolabb hatoltak e mozgalom 
hullámai, annál erősebben borzolták fel az illető művészeteknek addig nyugodt felületét. 
Önkéntelenül eszünkbe jut az ősrégi mondás, hogy senkísem próféta otthon. Három 
gócponttal találkozunk. A legidősebb Anglia, majd következik Belgium; a sor végén 
halad legóvatosabban Franciaország. Mélyreható, gyökeres átalakításokat a köztudatban 
vagy a művészetről való felfogásban nagytehetségű vezérei ellenére e mozgalom nem 
tudott meghonositaní sem Angliában, sem Belgiumban, sem Franciaországban, legkevésbé 
Angliában, ahol hónapokig tartózkodhatunk, amíg nyomára jutunk annak az álláspont-
nak, melyet például a Studio évek óta annyi igaz meggyőződéssel, állhatatosan képvisel. 
Az angol iskolák évente ezreit nevelik a művészetet művelő munkásoknak, kiknek iskolai 
termékei csaknem kivétel nélkül a friss tavaszí bimbó bájával bírnak, üdék és újszerűek, 
még sincs látszatjuk az életben. Hogy csak egy jellemző adatot említsek: Ashbee és az 
általa szervezett művésztelep úgyszólván csak tengődik megrendelések híjján. N e m sokkal 
több szerencsével köveztek kí új csapásokat a belgák; ma már alig követi őket azokon 
valaki. Franciaországban meg éppen zátonyra jutott az Art moderne, amióta annak szívós 
apostola Bing megbukott és meghalt. A kiindulási ponttól távolabb eső országokban 
ellenben terjed, mert nincs aki útját állaná, legalább ís hullámzik szabadon az új áramlat. 
N e m tudom, nem-e nálunk leginkább, mert arra alig tudnék példát idézni, hogy, mint 
ahogyan azt hazánkban tapasztaljuk apró vidéki városokban, a szerény földszintes 
épületek közepette égnek meredezzék egy-egy ház, melynek fedelét nem látni a füg-
gélyes főpárkánytól, benne óriás nyílás, akár a tátott száj és amelynek deszkasíma-
ságú homlokzatán leginkább a mézeskalács tésztája természetének megfelelő díszít-
mények omladoznak lágyan, bágyadtan a művészeti megújhodás képviselője gyanánt. 
És Budapest ? Minővé fog annak külső megjelenése átalakulni, ha így folytatják ? 
Ügy látszik Brüsszelben lezárult a modern irányzat első fejezete. Éppen csak annyi 
haszna volt, mint a jól elkészített humuszrétegnek, mely magábanvéve még nem 
termény, csak a föld, melyben tenyészni fog, mert alkalmas arra egy s más, aszerint, 
amint a körülmények alakulni fognak. Tulajdonítom pedig e tüneteket annak, hogy 
életviszonyaink a tagadhatatlanul impozáns haladás ellenére még nem változtak akkorát 
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Külföldi a múlthoz képest, hogy hagyományainkat mindenestül sutba kellene dobnunk és mert 
Kiállításon ugrásszerű fejlődés nincs semmi téren, a művészetben éppoly kevéssé mint másutt. Ha 

pedig nagyot ugrunk, végül mégis csak visszakerülünk a földre s ott állunk meg leg-
szílárdabban. Itt elsősorban reánk magyarokra gondolok. Van multunk; oda kapcsoljuk 
a jelent. így járnak el ma már a többi nemzetek, keresve az összekötő szálakat kíkí 
saját portája körül s óvatosan, szinte félénken kezdik újból építeni a jövőt. Ez volt a 
brüsszeli kiállítás egyik legérdekesebb tanulsága. Volt kezdet, de nagyon gyors ; elfogyott 
a lélegzet, mielőtt a célt elértük volna. Most ismét útnak indulnak, csakhogy lépést 
mennek előre. Ezúttal, idővel, bizonyára állandóbb lesz az eredmény. 
• • 

Mindezekkel, amiket az imént elmondtam, homlokegyenest szembe helyezkedik 
Németország. Kiállítása lélektani szempontból kétségkívül legérdekesebb része a brüsszeli 
nemzetközi mérkőzésnek. Legátgondoltabb, leglogikusabb, legegységesebb, legrendszeresebb, 
mint maga a germán agyvelő. Alapzata, magja az oktatás, mely minden részében teljes, 
könnyen áttekinthető képét nyújtja a német tanítási rendszernek az elemi iskolától fogva 
a legfelsőbbfokú oktatásig. N e m tudom, kiállítás ez csak, avagy tükre a valóságnak, 
tényleg ennyi eszközzel s a tökélynek ekkora fokával tanítanak-e Németország vala-
mennyi tanintézetében ; de még ha az előbbi esetet tesszük ís fel s engedményeket teszünk 
a gyakorlati kivitel nehézségeinek, még akkor ís elismeréssel kell adóznunk a „Schul-
meister"-ek tevékenységének. Ha valahol, úgy Németországban dolgoznak keményen, 
öntudatosan a fiatal nemzedék észbelí tehetségének fejlesztésén. A z oktatásügyi csoport 
körül sorakozik azután a többi s vele együtt a művészet ís. 

Egységes, egyöntetű s modern ez minden ízében, kivált az akarat tekintetében, 
hogy egységesnek, egyöntetűnek és modernnek — tűnődöm : igazságtalan leszek-e, ha azt 
mondom, — mindenekfelett modernnek és eredetinek lássék. Sokat és sokszor néztem 
az iparművészet e megnyilatkozásait, de nem tudtam eldönteni, vájjon erős belső szükséglet 
és meggyőződés, vagy erős akarat hozta-e létre azokat? Abban sem voltam bizonyos, 
hogy amit láttam, igazán, tisztán és kizárólag a német fajnak művészeti tőkéje-e, amely 
végre utat tört magának; és legkevésbé voltam képes elhatározni azt, igaz-e az, amit 
hangoztattak, hogy övék a jövő ? Epületük elütött minden egyéb épülettől : nagy, sima 
felületek, erős konstruktcióérzék, nyugodtság, világos elrendezés, a rendeltetés külső hang-
súlyozása jellemezte azt. Mindez kétségkívül teóriában igen helyes, mert hisz a felsorolt 
tulajdonságok az architektúra alapelvei ; a kérdés csak az, hogy megtestesítésük mennyiben 
áll közelebb a X X . század szellemi fejlettségének jellegzetes sajátságaihoz, mint egy vagy 
más letűnt század építészetí alkotása, mely ugyanezeket az alapgondolatokat önti formába 
a saját szájaíze szerint? Voltak, kik szépeknek ís találták ez építkezéseket; bennem 
vegyes érzelmeket keltettek s lelkemhez nem szólottak. 

Megint csak az erős akarat és az ész munkáját véltem megérezni mindenekfölött 
az íparművészetnek szentelt, összefüggő, rendszeres csoport tanulmányozásánál. Magva, 
igen helyesen, a lakóház belseje volt, melyben az abban lezajló életfunkciók természetéhez 
és szükségleteihez képest sorakoztak a szobák, meg nem feledkezve a legmodernebbről 
sem, az anyakönyvi hivatalról, amelynek művészeti kiképzéséhez hiába keresnénk támasz-
pontot a múltban. Valamennyi menten elárulta rendeltetését; meglátszott rajtuk, hogy 
a tervező a megrendelő igényeivel s anyagi eszközeível ís számolt. Közös vonásuk 
ennek ellenére mégis volt. Elsősorban a sima felületek kombinálásával elérhető dekoratív 
hatások keresése s csak imitt-amott lehetett tapasztalni, hogy az annyira elhanya-
golt szobrászmunka és faragás ismét helyet kér. Láttuk keresését a hatásoknak, melyek 
a nemesebb fanemek alkalmazásával érhetők el, színükből s eredetükből kifolyólag és végül a 
törekvést: lehető szoros, szerves összefüggést hozni létre a bútorzat és a fal között, ahol pedig 
ez nem igen lehetséges, ott a falba sülyesztení a bútort, főleg amennyiben ez az ősbutornak, 
a ládának valamely változata és leszármazottja. Az állandóságra való ez a törekvés, ellentétben 
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a középkor bútorzatának lényegével, mely a mozgathatóság elvén épül fel, az ülőbutorzat ala- _ Külföldi 
kitására is befolyással van, több stabilitást kölcsönözve annak, mint amennyi szükséges. Kiállítások 
Ez a stabilitás nemcsak hogy nem szükséges, de káros is, mivel végeredményében az egyéni 
ízlés érvényesülésének akadálya lehet, holott, ha valahol, ügy a lakás elrendezésében 
van helye az egyéni befolyásnak. Szabály, fegyelmezettség nélkül nincs fejlődés, a tekintély 
tisztelete üdvös s a társadalom megfelelő működésének alapja ; de a tervező művész ne szabjon 
regulákat ott, ahol a magam képmására formált környezetben találom meg azt, amit otthonnak 
neveznek. Akaratlanul Németországra gondoltam, hol mindenre van szabály, parancsoló 
módban fogalmazott felírat mindenütt és katonás rend. Kétlem, hogy a kiállításon látható 
szalon-tipusok valaha meghódítanák a női nemet, melynek fészkei. 

Nagyon fontos volna a németek részéről bemutatott művészeti formák lényegét 
fogható módon meghatározni, mert ekként életképességükkel könnyebben lehetne tisztába 
jönni és ítélni afölött, mennyire alkalmasak az általános elterjedésre, esetleg megjósolni, 
mí jövő vár reájuk előreláthatólag. Nyilvánvaló, hogy e formák gyökere ott keresendő, ahol 
a XVIII. század végén elterjedt, XVI . Lajos francia királyról elnevezett stílváltozat Angliában 
átgyúrva, abban az alakban, melynek Adams volt a legkiválóbb képviselője, visszatért a 
kontinensre s éldegélt Viktória angol királyné uralkodásának kezdetéig, illetőleg amíg az 
í856-íkí londoni kiállítás nyomán megindult általános művészeti reformáció annak véget 
nem vetett. Ebből a stílváltozatból fejlesztik a németek a magukét most több-kevesebb 
tehetséggel s változó szerencsével. Van-e remény arra, hogy az eddigi számos, hosszabb-
rövidebb ideig tartó sikerrel dicsekvő kisérlet után végre bizonyos mérvű állandóság fog 
meghonosodni művészetükben s abból a küzdelemből, melyet felvett azzal a másik, alap-
témájában lényegesen különböző angol, belga, egy ízben már lehanyatlott, most azonban 
újra ébredező irányzattal, győztesként fog-e kikerülni ? E kérdést, azt hiszem, nem a világ 
művészeti meggyőződése fogja dűlőre vinni, hanem a világhatalmi egyensúly jövendő 
elrendezkedése, a germán szellem és germán kultura világtörténelmi helyzete a latin 
műveltséghez viszonyítva. Ez az utóbbi még él, hisz annyi szálat eresztett évszázadokon 
át az emberiség fejlődésének menetébe, hogy azokat egyszerre kitépni nem lehet. Korai 
volna s céltalan ma még jóslatokat kockáztatni. Annyit azonban el nem hallgathatok, 
hogy a latin műveltség legfényesebb zászlóvivője, a francia nemzet, aggasztó módon vonul 
vissza önmagába. N e m azt akarom ezzel mondani, hogy szellemi ereje hanyatlik, min-
deneket megvilágító szikrákban ott még most sincs hiány. Gondoljunk csak a X X . század 
legcsodálatosabb vívmányára, melynek végkífejlődése beláthatatlan: a repülésre. De mint 
minden régi kulturnép, mely szellemi téren s az élet minden vonatkozásában a szubtílí-
tások oly kiművelt hanglejtőjével rendelkezik, amiket nélkülöznek, jobban mondva meg-
sínylenek, mihelyt országuk határát átlépik, amely nép emellett gazdag s a jólétnek 
minden elképzelhető áldásait csőstül élvezi: a franciák ís önmagukban keresik s találják 
meg igényeiknek kielégítését, nem tudják, de nem ís érdeklödnek aziránt, hogy körülöttük 
mí történik, amikor pedig a világ minden nemzete, élükön a némettel, hallatlan erőfeszí-
téseket tesz, hogy helyet küzdjön kí magának a haladás élén. Megdönthetlen szabálya 
a természetnek, hogy a fiatalnak van igaza, mert őbenne nyer folytatást az élet. 
A németek szereplése a brüsszeli kiállításon mintegy memento volt; tanulhatott belőle 
mindenki, aki látni akart és tudott. 
• • 

Látogatójegyét tette le Európa piacán a nyugati nemzetté átalakult japán azzal, 
hogy Londonban kiállítást rendezett, bemutatva természeti kincseitől fogva mindazt, amivel 
rendelkezik manapság a mezőgazdaság, kereskedelem, ipar és művészet terén. Alapjában 
véve igen nevezetes esemény, melyet azonban nem igen lehet tudomásul venni bizonyos kényel-
metlen érzés nélkül, ha meggondoljuk, hogy mi nem vagyunk képesek a japánok lelke 
mélyébe behatolni, minket azonban velük szemben nem takar el a titokzatosság fátyola. 
Hiszen ezt ők rég fellebbentették, megtanultak minket megismerni küzdelemre használt 
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Külföldi fegyvereinkkel egyetemben, akár békés, akár erőszakos hódítás számára készültek legyen 
KiállításoK a 2 o f c < 

Kiállítások színhelye a Shepherd's Bush nevezetű része Londonnak, ahol két évvel 
ezelőtt a francia-brit kiállítás részére számos épületet emeltek, ezzel egy külön kiállí-
tási területet teremtettek merően fehér palotákkal, kisebb-nagyobb csarnokokkal s pavíllo-
nokkal, amiket együttvéve White Cíty-nek, fehér városnak kereszteltek el. Külső meg-
jelenésében tehát a japán kiállítás szakasztott olyan, aminő volt a mult évi és a két év 
előtti, hacsak azt nem tekintjük egyik sajátságának, hogy a terűletet szegélyző merőleges 
s ezt a környezettől elválasztó falakra ezúttal japáni tájképeket festettek az angolok, 
két helyütt pedig apró kerteket csináltak japáni növényekből, tavacskákkal, vízfolyások-
kal, apró hidakkal, azokhoz hasonlatosakat, aminők Nípponban vannak, de ott, úgy lát-
szik, mégis mások a japánok kijelentése szerint. 

A kiállításról magáról a csarnokok belsejében nyerünk kellő képet. Figyelmen 
kívül hagyva egyelőre a régészeti osztályt, a képző- és iparművészet termékeit, szeműnkbe 
ötlik két törekvés. Az egy ik: bizonyságát adni Európának, vagy talán közelebb jutunk 
az igazsághoz, ha azt mondjuk az egész világnak, hogy Japán tényezője a modern 
műveltségnek; a másik: értékesíteni a Nyugaton vett leckéket s hozzálátni a hosszú 
éveken át annyi fáradság és pénz árán elvetett termés aratásához, egészséges, tisztességes 
verseny révén. A japánok, legalább egyelőre, még nem tanulták el a tisztességtelen ver-
senyt s az abból nyerhető előnyökre nem látszanak súlyt helyezni, mert amit nyújtanak, 
amellett hogy olcsóbb, egyúttal jó minőségű : becsületes munka. S ebben nagy erő rejlik. 
Hiszem, hogy belátható időn belül érezni fogjuk e kezdeményező lépés hatását, de nem 
abban az alakban, hogy Európa művészetét befolyásolja, ami Japán eddigi szereplésének 
legkimagaslóbb mozzanata volt, hanem az ipar, kereskedelem és mezőgazdaság terén. 
A keletázsíaí népek művészete közül valószínűleg Kínáé fog előtérbe lépni, hogy ugyanazt 
a feladatot végezze a Nyugaton, melyet Japán végzett nemrég. Minden jel erre vall. 

A japáni kiállítás modern iparművészeti részével ezúttal nem kívánok foglalkozni, 
mert hisz ennek legjava Budapesten is látható lesz, amikor ís időszerűbb lesz annak 
beható ismertetése. Mivel azonban a műtörténetí emlékeket nagy értékük, a hozzájuk 
fűződő tisztelet következtében nem voltak hajlandók további esélyeknek kitenni, elküldvén 
azokat Budapestre ís, három szobormű képét mutatjuk be olvasóinknak, hogy fogalmuk 
legyen a régi japáni művészet tökéletes voltáról. A fából faragott, kissé színezett XIII. századi 
ülő férfi szobrocskája — Ujesugí Sígefuzát ábrázolja — a monumentális felfogás, egyszerűség, 
a plasztikus kiképzés és az anyag kezelése tekintetében bármely nemzet szobrászatának 
díszévé válnék: egyszerűen megkapó, s vetekedik a világhírűvé vált egyiptomi szobrocs-
kákkal, aminő például a falu bírájának elnevezett alak. 
• • 

Ismeretes, hogy a véletlen szülte a müncheni mohamedán művészeti kiállítás esz-
méjét: Luitpold bajor regensherceg valamely királyi kastélyban néhány elfeledt, páratlan 
finomságú XVI . századbeli perzsa selyemszőnyegre bukkant; szépségük annyira elragadta 
a herceget, hogy egy, a keleti művészetnek szánt kiállítás rendezését határozta el. Igénybe 
vette hatalmas összeköttetéseit, maga köré gyűjtötte Németország legkiválóbb ismerőit a 
keleti művészetnek, akik sorra járták Európa fővárosait anyaggyűjtés céljából. Egyikük, 
a hírneves Sarre Frigyes, Budapesten ís megfordult s aránylag igen rövid idő múlva 
létre hozta az említett tárlatot, mely eseményszámba megy s aminőhöz hasonlót, akár 
nézzük a tárgyak értékét, művészeti becsét, akár varázslatos szépségét s változatosságát, 
évtizedek multával sem fogunk többé látni. Kiváltképp pedig nem a közel jövőben, a 
brüszelí tűzvész adta lecke után. Mikor a Münchenben felhalmozott, nagyobbára eléghető, 
részben pedig a tűzben elpusztuló, vagy törékeny kincseket, közöttük nem egy unikumot: 
szőnyegeket, szöveteket, agyag- és üvegmunkákat végignézzük, szinte megfoghatatlan, 
hogy tulajdonosaik, fejedelmek, egyházak, múzeumok és magánosok azoktól egyáltalán 



megváltak. Ő Felsége a király átengedte a világhírű, legszebb selyemszőnyeget, a bécsi Külföldi 
Szent István templom XIII. századbeli szíriai üvegedényeit, a bambergí székeskáptalan KiállitásoK 
XI. századbeli arannyal hímzett míseruháját, párja a mí koronázási palástunknak . . . 
igazán bámulatos önzetlenség ! Hála nekik ezért, a tudomány és művészet nevében ; kí 
tudná e percben mérlegelni a kiállítás hasznát és eredményeit? 

A kiállításon nyolcvan kisebb-nagyobb helyiségben 57 múzeum, Í4 templom és kolostor 
és ÍÍ7 gyűjtő tulajdonából negyedfélezer különféle tárgy volt látható: 229 szőnyeg, 
334 db fegyver, 489 miniatűr s egyéb a könyvművészet körébe vágó emlék, 709 
agyagedény és faburkolattégla; 29Í ékszer, 69 üveg- és krístályedény, ÍÍ7 csontból, 
elefántcsontból és fából való eszköz és tárgy ; 736 hímzés, selyem- és bársony-
szövet, 309 fémmunka. A többi megoszlott a Keletre vonatkozó Európában készült 
mindenféle ábrázolások, felvételek, kiadványok, öntvények, fényképek stb. között, amik 
mintegy arra szolgáltak, hogy minket a mohamedán művészetre vonatkozó ismereteink 
kiegészítésében segítsenek. Ugyané célzata volt a kiállítással kapcsolatos könyvtárnak ís, 
amelyben a mohamedán művészetre és történelemre vonatkozó munkák voltak össze-
gyűjtve s ahol zavartalanul beható tanulmányokat lehetett tenni. Itt a helye megemlíteni, 
hogy Iparművészeti Múzeumunk 8 darabbal vett részt a tárlaton, melyeket Sarre Frigyes 
választott kí. A Múzeumon kívül még két budapesti kiállító nevével találkozunk : a nem-
zetnek adott nagylelkű ajándékairól ismeretes Nemes Marcell miniatűröket és Nélidov 
Demeter, orosz főkonzul, bársonyokat és burkolatlepleket engedtek át. 

Az épület, melyben mindez helyet talált, az ú. n. Ausstellungsparkban volt s Becker 
Benno tanár és festőművész művészi vezetése alatt készült Rehlen Róbert, Miller Ruppert 
és Fíechtler Ernst építészek közreműködésével, illetőleg tervei nyomán. A nevezettek 
mindegyike a feladat bizonyos részével foglalkozott, ami bizonyítja, hogy a termek belső 
kiképzése és a rendezés a vezér-bízottság különös gondoskodását képezte. Ezt azért emelem 
kí, mert el nem hallgathatom, hogy a termeknek, arról nem ís szólva, hogy a kelleténél 
több volt, sem térhatását, sem díszítését dicsérni nem lehetett. A kiállítás sivár képet nyúj-
tott, fárasztóan terjedelmes volt s a gyönyörű anyag egyáltalában nem érvényesült már 
csak a legtöbb helyt fogyatékos világítás miatt sem. Azt pedig, hogy nagyméretű sző-
nyegeket keretbe foglalva a padlóra fektettek és védő üveglapokkal betakarva állítottak ki, 
határozottan szerencsétlen gondolatnak kell minősítenem, bármennyire igaz legyen ís 
az, hogy rendeltetésük padlódísznek szolgálni s mustrájuk ís erre való tekintettel van 
megrajzolva; csakhogy, ha így okoskodunk, akkor ahhoz, hogy lássunk, kell hogy reá-
léphessünk a szőnyegre ; úgy amiként azt Münchenben csinálták, azokat csak darabonként, 
a széleken lehetett valamelyest élvezni, amennyiben t. í. az üveg reflexfénye megengedte. 

A müncheni kiállítás tudományos szempontból nézve az újonnan felfedezett sokoldalú 
forrásmunka értékével bír, amely arra vár, hogy a hozzája értők csapata részekre szedje 
s kíkí a maga területét átkutatva, előkészítse egyes lapjait annak a nyugati műveltség és 
művészet fejlődésére nagyfontosságú kötetnek, mely világosságot fog vetni sok megoldatlan 
kérdésre. így elsősorban a Nyugat középkori művészete fejlődésének kérdésére. Hívatva 
van a kiállítás megértetni velünk, jobban mint ahogyan eddig megértettük, a Mohamed 
hivői lakta vidékek művészetének lényegét, megsemmisíteni számos róla táplált balhiedel-
met, kimutatni az igazi összefüggést ís, mely közötte s a keletázsíai, úgyszintén a helle-
nisztikus művészet között fennállott s végül a Szasszanída művészet szerepét ís pontosabban 
megállapítani. Erre vonatkozólag nagy szerep jósolható a VII—VIII. századi Mezopotámiának 
tulajdonított bronzemlékeknek, melyeket Bobrínszky herceg állított kí s amelyek nagy-
szabású, monumentális plasztikai érzésnek utólérhetlen emlékei. 

E már újdonságuknál fogva ís világszerte feltűnést keltő bronzmunkákon kívül még a 
miniatűr-festmények és zománcos díszüvegek és faragott kristályedények emelkednek kí, 
mint olyanok, aminőket ekkora számban, de elsősorban ily művészi tökélyű sorozatokban 
többé nem igen fogunk látni. Ez utóbbiak aránylag kevesebb új adattal járultak isme-
reteink gyarapodásához. A festmények ellenben lényegesen fogják módosítani felfogásunkat 
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Külföldi a perzsák e téren kifejtett tevékenységét illetőleg, attól a helyzettől egészen eltekintve, 
Kiállításon melyet a Kelet művészetének egészében számukra fenn kell tartani ezentúl. Az imént 

felsoroltakhoz viszonyítva sem a szőnyegek és szövetek, de még a páratlan keramíkaí 
csoport sem követelhették a maguk részére azt a szerepet, mely azoknak máskülönben 
jutott volna és méltán. 

Hogyan függ össze nemzetünk dekoratív stílusa az asszír-szasszanída-perzsa forrásokkal, 
azt itt most keresni nem akarom. De hogy a magyar ornamentika keleti és a Nyugat-
tal való ezernyi, évszázadokon át tartó érintkezés dacára még ma ís az, azt ékesen hir-
dette a mohamedán kiállítás. Két alapvonása van a keleti művészetnek : az egyik az, hogy 
tisztán díszítő; a hellyel-közzel használt emberi és állati alakok díszítőművészeti, úgy-
szólván testetlen vonatkozásokban jelennek meg, még a míníatürfestésben ís; a másik, 
hogy nem tektonikus, azaz szerkezeti szerepe soha sincs, még olyankor sem, amikor az 
építészettel szerves kapcsolatba lép. Ilyen a magyar is. A különbség csak az, hogy 
a nyugatázsíaí s vele összefüggő művészet a díszítményeket önönmagukon belül szerve-
sen tudja fejleszteni, amihez a magyar nem ért, mert az egyes elemeket csak egymás 
mellé rakja anélkül, hogy közöttük szerkezeti összefüggést hozna létre. 

Még egy mozzanatot akarnék kiemelni e kiállítás kapcsán. A véletlen — vagy talán 
a sors? — úgy intézte a dolgot, hogy e tárlat épp arra az időszakra esett, mikor ipar-
művészetünk, t. í. a X X . századi, a „szerkezet" jegyében vélte feltalálni a mentőfonalat, 
melynek vezetése mellett elérhető lesz a mí korunk művészetének stílszerű kialakítása, 
amikor a szín jogosultsága még valamelyest elismertetett, a díszítmény azonban — mint feles-
leges — mindenesetre azonban mint a múltnak visszhangját könnyen felidézhető, tehát meg 
nem felelő, letárgyalt függelék, szinte száműzve volt. S íme egy művészet, mely évezrede-
ken át hihetetlen életképességgel tisztán a díszítményből élt, díszítményt díszítményből fej-
lesztett, a végtelenségig változatosat, amellett nemzetit s jellegzetesei teremtett, még a fes-
tészetet ís csak úgy tudta elképzelni, ha díszítmény, egyaránt bájos és érdekes tudott 
lenni akár geometriai, akár növényi elemekből táplálkozott, tüneményszerűen színes és 
ornamentálís volt és semmit sem volt konstruktív ! H a egyfelől a tudománynak és 
műtörténelemnek bőséges aratásra van kilátása a mohamedán művészet anyagának fel-
dolgozásából, ez remélhetőleg a modern iparművészeire sem téveszti el hatását. A magam 
részéről meg lennék elégedve, ha legalább a mi iparművészeinket ösztönözné a müncheni 
anyag beható tanulmányozására s ebből kifolyólag művészeti iparunkban utat nyitna 
ismét a díszítménynek, eltüntetve azt a hamis arányt, mely nálunk ís fennáll a csupasz 
anyag szerepe és az annak feldolgozására hívatott emberi fantázia szerepe között. 
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P O U R H Ô T E L DE VILLE. 
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P L A T S EN M É T A L 
R E P O U S S É . 

316 . EHRENBÖCK E. : 
DOMBORÍTOTT FÉMBŐL 
K É S Z Ü L T T Á N Y É R O K . 

3 ( 7 . STOCK K. Î 
EZÜSTBILLIKOMOK. 

3 ( 7 . 

COUPES D ' A R G E N T . 
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3 ( 8 . 

3 ( 8 . EHRENBÖCK E. : BOÎTES EN MÉTAL 
DOMBORÍTOTT FÉMBŐL R E P O U S S É . 
K É S Z Ü L T SZELENCÉK. 

3(9. 

3 ( 9 . STUCK K. : 
E Z Ü S T GYÜMÖLCSTARTÓK. 

S U R T O U T D E T A B L E 
E N A R G E N T . 
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3 2 0 . 

irnrrTrTrrf-pTfmi-HK!-»' ripr- ^{frr» 

320 . T R O O S T P . L. : 
HÍMZÉSSEL D Í S Z Í T E T T PAMLAG. 

C A N A P É ORNÉ 
D E B R O D E R I E S . 
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32 Í* 

321 . B E R T S C H K. < 
EBÉDLŐ R É S Z L E T E . 

COIN D ' U N E S A L L E 
À MANGER. 
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322 . 

323. 

324. 

3 2 2 — 3 2 4 . A NYMPHENBURGI KIR. F A B R I Q U E ROY. DE PORCELAINE 
P O R C E L L Á N G Y Á R B Ó L . D E N Y M P H E N B U R G . 

K O E R N E R T . ÉS W I T T M A N N K. MINTÁI NYOMÁN K É S Z Ü L T ÁLLATSZOBROCSKÁI. 
FIGURINES D'ANIMAUX. 


