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A genius loci egyáltalán nem közhely, a faji, 
a nemzeti erő és lélek sem az. Az européer-
ségről — a szónak művészeti értelmében — 
ugyanezt nem merném állítani. 

Az eljövendő békés, munkás korszakban 
minden nemzet annyit ér majd, amennyire át 
tudja szőni kultúrmunkáját fajiságával, nem-
zeti egyéniségével. Ez kisebb mértékben 
eddig is így volt. Emlékezzünk a nemzetközi 
kiállítások eredményeire. Minden sikerünk 
titka magyarságunkban, másoktól való erős 
különbözőségünkben rejlett. Utánzásra, ugyan-
egy úton való hátulkullogásra senkise kí-
váncsi. . . S ha odakint rövid időre magyarok 
tudtunk lenni, miért legyünk a házunk táján 
idegenek ? . . . Ez a mostani kiállítás arra 
tanít meg mindenkit: tanítót, tanulót, mestert 
és tanítványt, közönséget egyaránt, hogy van 
miből alkotnunk, van hová fordulnunk díszítő 
elemekért. Hogy lehetünk bátran erősek és 
magyarok. Olyanok, mint annak a művészetnek 
névtelen megalkotói, akiknek csak a művészi 
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fogékony pillanatokban egész benső világunk-
hoz a multat, mint az efajta emléktárgyak, 
amikről tudjuk, hogy elődeink mindennapi éle-
tébe kapcsolódtak belé, azokat használták, 
forgatták, mutogatták, szinte velük együtt 
éllek. Külön szuggesztív értéket nyernek ezek : 
hozzájuk, köréjük álmodjuk az embereket, a 
lakószobát, azt az egész nagy hangulategy-
séget, ami az emlékezések nyomán, a törté-
neti távolság szelíden sápadt félhomályán át, 
énünkben kialakul. 

Amikor még benső, szinte ludatalatti meg-
érzéssel becsülték meg az ablakban álló vagy 
almáriom szélére tett cserépvirágot, amikor 
még nem beszéltek céltudatos lakásdíszítésről, 
artisztikus megoldásokról, formakeresésről, 
hanem csak úgy ösztönösen díszítették az 
otthont, az igazi családi fészket, — akkor a 
szelid vonalú üvegszekrénykék mögé bujtatott 
porcellánholmik, ezüstfélék, használati vagy 
díszezüstök elsősorban a család gyönyörű-
ségére voltak. így jutott benső kapcsolatba 
a régiek napi életével azoknak valamennyi 
emléktárgya. 

Az elmúlt évszázad húszas és harmincas 
éveiből a látszólag új virágzásnak induló 
pest-budai ötvösség néhány híres mesterének 
egy-két darabját mutatjuk itt be. Az országos 
hírű kassai öfvöscéh adta minekünk Szent-
pétery József mestert, kinek egy finomrajzú, 
diszkréten mintázott teáskannája s egy gyer-
tyatartója ismeretes. A jónevű Prandtner és 1 9 ö 
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szépségért őrzött munkásságát most mutatja 
be a Társulat. 

... Mert nálunk nem lehet úri művészet, paraszt-
művészet. Művészet csak egy van: a nemzeti. Az 
pedig idebent ne legyen más — csupán magyar.. . 

szemünk láttára, szinte 
napról-napra dőlnek rom-
ba a régi Pest-Buda pa-
tinás, történeti levegőt 
lehelő ódon házai, keserű 
megaláztatások, diadal-
mas forró napok, nagy 

^vívódások tanúi. Emitt 
egy udvarház kapuzatá-

nak naivan elnagyolt kőszentje, amott basso-
reliefmaradványok omlanak a porzó tégla-
törmelék, vakolathulladék közé. Egy-egy ér-
dekes házzal együtt tűnik el rendszerint va-
lami jellegzetes, odakapcsolódó hangulat is, 
a felső udvari szobák mélyén volt régi, kis-
városiasan intim berendezés, ócskaságukban 
is kedves bútorok, szobrocskák, porcellánok, 
ezüstök. 

Amit meg lehet menteni, annak tekintélyes 
része jut múzeumaink s amatőrök gyűjtemé-
nyeibe és várják új életrekelésüket, amikor a 
késő utódok megilletődött lelkéből váltják ki 
az elborongó emlékezés kristályos érzéseit. 
É s lassanként gyűlnek, gyűlnek a régmúlt 
idők fennmaradt ereklyetárgyai, porcellánok, 
ezüstök, használati eszközök s fel-fellebbentik 
a Biedermeyer-kor, a nagy Palatínus kora, a 
nemes Széchenyi kora fátyolát. Halkszavú 
meséket mesélnek minekünk kisszerű, de me-
leg ragyogású régi budai meg pesti polgár-
életről, a nagyanyáink meghitt, kicsi világáról. 
Semmisem hozza oly közel az emlékezésre 
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GicrgI mester remekbe késztilt ezüstjei a negy-
venes években különösen nagy kelendőségűek 
voltak. Prandtner szeretett klasszikus motívu-
mokat is alkalmazni s még a régi, XVII. 
századbeli német, tiszta stílusú mintakönyvek 
nyomán dolgozott. A főúri körökben kedvelt 
GiergI mester pedig inkább a filigrán formákat 
alkalmazta s nem egy új ötletes megoldási 
módot vitt bele rajongásig szeretett művé-
szetébe. Egyik legszebb munkája az itt bemu-
tatott porcukorfartója, gazdag mívű, sodronyos 
levél- és virágdíszítésekkel halmozva. 

Böhm József mester háromlábú kis ezüst-
serpenyője végtelen sok finomságot lehelő 
peremdíszével emelkedik ki s a század elején 
uralkodó empire-ízlés jellegzetes modorát 
hirdeti. Ezeknek mestere a híres nevezetes 
Böhm József, kinek szél-utcai műhelyéből még 
sok szép ezüstmunka kerülhetett ki, de saját-
s á g o s j n ó d o n alig bukkanunk gyűjteményeink-
ben az ő mester-
jegyére. 

Az ötvösség virág-
zása nálunk a negy-
venes évekkel szűnik 
meg. De ebből a kor-
ból is tudunk mu-
tatni azért egy-két 
nemesebb stílusú öt-
vösmunkát, mint ké-
sői virágát a korhadó 
fának. Ilyen a GiergI 
mester alkotfa sze-
lence, amely a pesti 
lóversenydíjak egyike 
volt, mint vésete is mu-
tatja. Szegélye rózsa-
motívumokból stilizált 

peremdísszel van ékítve, oldalai ugyané motí-
vumok változataival, mélyített vonalakkal. 

Aztán elcsöndesedett nálunk is minden. A 
negyvenes évek végén viharok száguldanak 
át a vén Európán. Országunk s a főváros 
méltó módon veszi ki részét a küzdelmekből 
s szenvedésekből egyaránt. S mikor elült a 
mi viharunk, a visszatérő írók, művészek 
érezték, hogy más, új világ forgatagába ke-
rültek. Hát még a csöndes fényűzés szerény 
mesterei, az ötvösök ! Magunk elé varázsol-
juk azokat a kisméretű műhelyeket, melyek 
a régi Pest görbe utcasikátoraiban, rend-
szerint udvarok mélyén húzódtak meg, hihe-
tetlenül elhagyatott környezetben. Talán csak 
az Arnót átölelő ponte vecchio ezüstboltocskái 
érik el ezeket méreteikkel. 

S itt, e homályos kis műhelyekben pattant 
ki igen sok nemes forma, díszítő vonal, 
mely hirdeti a magyar öfvösművesség forma-

nyelvének gazdagsá-
gát, szinte kimeríthe-
tetlen erejét. 

A k r i sz t inaváros i 
öreg temető árnyas 
fái alatt tizenegy pest-
budai ö tvösmes fe r 
alussza örök álmát. 
Szorgos kezeik fárad-
ságos alkotásai széf-
szórva a világ négy 
táján. Ma gépek, pré-
sek helyet tes í t ik e 
kezeket. S a gyárak 
búgását vájjon hall-
ják-e odalenn, a tizen-
egy pest-budai öreg 
mesterek ? 
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