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À VAS A MŰVÉSZETBEN 
IRTA LENKEI HENRIK 

nagy közönség, mely többé-
kevésbbé kifejlett érzékkel 
és érdeklődéssel viselke-
dik a nemes ötvözetekből 
készült műtárgyak iránt, 
a vasat nagyjában nem 
tekinti művészibb célok 

szolgálatára alkalmas 
anyagnak.Elsősorban ide-

genkedik merev voltától, mely szinte képte-
lenné teszi lágyabb formák és változatok ki-
fejezésére, másodsorban sötéíszínűségéfől, 
melynél fogva csak erős világítás mellett tün-
tethet fel árnyalatokat, harmadsorban rozsdá-
jától, mely — eltérően a patinától — a kon-
túrok szépségét teljesen tönkreteszi, főként 
pedig anyagának köznapiasságától és olcsó-
ságától. E vádak alaposságát nagyjában el 
kell ismernünk. A vasat természetének zord-
sága, komorsága látszólag csakugyan kire-
keszti a művészet birodalmából. Az emberi 
tehetség azonban hozzányúl a legselejtesebb 
anyaghoz is (pala, viasz, haj, szalma, zsírkő, 
kagyló, tajték), beleleheli a maga teremtő lel-
két, alkalmazkodik annak sajátos struktúrájá-
hoz és bizonyos határok közt rákényszeríti 
a maga egyéni bélyegét. 

Ha sikerül általában az anyag minőségétől 
és értékétől függetlenül abszolút művészi 
becsű munkákat létrehoznia, nem retten vissza 
a hálátlannak tetsző vastól sem és addig-
addig fúrja-faragja, hajlítja, csiszolja, gyúrja 
mintába, míg ennek is ura lesz és odavezeti, 
ahová az anyag természete megköveteli, 
így válik a különböző korszakokban meg-
vetett, mellőzött Hamupipőkéből egyenjogú 
testvér a művészet háztartásában, sőt, bizo-
nyos körülmények kedvezése mellett, megesik 
vele az a szerencse is, hogy valóságos feje-
delemnővé emelkedik, akinek kegyéért szobrá-
szok, cizelőrök és műgyűjtők versengenek. 

A legkorábbi, művészi feladatokat megoldó 
vastárgy a 13. század elejéről maradt reánk 
kapuveret formájában a párisi Notredame 

egyházában. Később különösen lakatok, kul-
csok, kopogtatók, kútrácsok művészi díszí-
tésénél alkalmazták a vasat, melyet kovácso-
lással és különböző szerszámokkal tettek 
fogékonnyá a kívánt plasztikai és ornamen-
tális ötletek kifejezésére. 

A fegyverkovács-ipar hatalmas fellendülése 
aztán a vas megmunkálásának technikáját 
is felvirágoztatta és mesterfogásokkal gazda-
gította, melyek közt a legfontosabb a trébelés 
(természetesen csak bizonyos vastagságú leme-
zeken),a vésés, a maratás, a kékre futtatás, a tűz-
ben aranyozás és a nemesebb fémekkel való ú. n. 
tausirozás. Ide tartozik a reneszánsszal kez-
dődő s még a 18. században is használatos 
színezés, mely a vas sötétségét különböző 
festékek bevonásával tarkította. Legtöbbször 
azonban beérte fekete festékek vékony lazur-
jának felrakásával, részint a rozsda elleni 
védekezés, részint némi fényhatások előidé-
zése céljából. XIV. Lajos alatt érle el a mű-
kovácsmesterség virulásának tetőfokát. Még 
ma is bámulhatjuk a pompás rajzú kapukat, 
rácsozatokat francia templomokban, parkok 
bejáróján, paloták lépcsőzetén, balkónokon, 
melyeket Angliában,Németországban, Ausztriá-
ban és valamelyest minálunk is mind széle-
sebb arányokban és mind gazdagabb válto-
zatokkal készítettek. Még a rokokó is kedve-
zett a vas ebbeli térfoglalásának s többnyire 
dús aranyozással tüntette el alapszínének 
gyászosságát , sőt a formák kirajzolásának 
csipkeszerűségével valósággal tüneményes 
alakulatokat teremtett. A 18. század közepe 
után azonban mind jobban háttérbe szorult a 
vasnak az iparművészetben való alkalmazása, 
úgy hogy minden művet, mely régebben ez 
anyagból készült, a műtörténet és vele a 
közönség mindinkább az ócska lim-lomhoz 
számított. A bronz abszolút autokráciája le-
gyűrte e nem kékvérből származó versenytár-
sát. Még a fa is diadalmasan kerekedett föléje. 

A napoleoni hadjáratok alatt és után azon-
ban a nemesebb fémek felemésztődtek s így 
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a művészek és műiparosok kénytelen-kelletlen 
újra a száműzött vashoz folyamodtak. Vissza-
szerezték számára az elvesztett polgárjogot, 
sőt mintegy kárpótlásul a hosszú elhanyago-
lásért, alkalmazásának eddig nem sejtett mód-
jait eszelték ki. Különösen Berlinben, Gleiwitz-
ben, Saynban, Lauschhammerben, Hanauban, 
Bécsben, Máriazellben, nálunk Munkácson 
és Füleken vették pártfogásuk alá ez olcsó 
és tömegesen kapható anyagot. Stilarsky 
német műiparos kitalálta az ú. n. Hohlgusst. 
Schadow, Rauch, Posch stb. szobrászművé-
szek állami megbízással kitűnő mintákat nyúj-
tottak. A legelső ékszerészek versengve raj-
zolták meg ez anyag részére a szebbnél-szebb 
modelleket. A játékiparosok szintén kivették 
részüket a divatossá lett vas gyakorlati alkal-
mazásából. így keletkezett egy valóságos új 
és művészi vaskorszak, melynek emlékeit ma 
sokfelé kegyelettel gyűjtik. Szobrok, dombor-
művek, plakettek, tájképek, gemmák, nyakékek, 
karperecek, fülbevalók, fésűk, gyűrűk, brosok, 
boglárok, feszületek, girandólok, gyertya- és 
óratartók, lámpaellenzők, tintatarfók, sakktáb-
lák figurákkal, állatcsoportok, levélnyomók, 
hamutálcák, csöngetyűk, tányérok, egy szó-
val a nagy- és kisplasztika összes fajai, a mű-
ipar összes fényűzési és használati cikkei 
fellelhetők ez anyagban. És e tárgyak legtöbb-
jén a modellhez méltó volt az öntés és után-
csiszolás gondossága. 

A most dúló világháborúnak a Ferenc csá-
szár korához hasonló körülményei — a neme-
sebb fémek elfogyása, az aranynak és ezüst-
nek nagy ritkasága — a köz figyelmét ráte-
relték ama kor ilynemű termékeire. Ez érdek-
lődés hatása alatt nyíltak meg Berlinben, 
Münchenben, Bécsben és Prágában az ú. n. 
vaskiállítások, melyek mindenfelé reveláció-
szerű feltűnést keltettek. A német iparművé-
szeti folyóiratokat valósággal elárasztották 
ama tanulmányok és illusztrációk, melyek az 
empire és a korai biedermeier formáit, a leg-

komolyabb művészi elmélyedést, a vas meg-
munkálásának soha nem sejtett módjait és 
lehetőségeit mutatták be. 

A Magyar Iparművészet jelen számában e 
sorok írójának gyűjteményéből mutatja be 
ama korok vasból készült iparművészeti alko-
tásainak néhány érdekesebb típusát. Némi 
fogalmat nyújtanak ez érdekes és mindenképp 
komolyan veendő műipar múltjáról, melynek ha 
vannak is tévedései, botlásai, túlzásai, mégis 
megkapó példái az emberi ötletességnek, amely 
a szorult helyzetet is le tudja gyűrni. 

Minálunk eddig sem hivatalosok, sem magá-
nosok ezt a műipari ágat gyűjtés szempont-
jából figyelemben nem részesítették. Talán e 
sorok írója volt az első, akinek rövidesen 
és szinte könnyedséggel sikerült vagy két-
száz darabot a megmaradt hazai anyagból 
összegyűjteni és elkallódástól megóvni. 

De nemcsak a műgyűjtő szempontjából 
érdemlik meg a vastárgyak a rehabilitációt. 
Nemcsak a mai, a száz év előttivel sokban 
egyező helyzet fordíthatja rájok az érdeklő-
dést, hanem a műipar továbbfejlesztésének 
kérdése is. Máris mutatkoznak jelei annak, 
hogy Németországban nem másolják le szol-
gai módon a száz évvel ezelőtti mintákat, 
hanem a művészek mai formaérzésüket 
igyekszenek a vasban kifejezni. A Deutsche 
Kunst und Dekoration most megjelent már-
ciusi számában közli H. Beyssell bresslaui 
művész vasban domborított reliefleit, melyek 
nyilvánvalóan ennek az anyagnak plasztikai 
lehetőségeit aknázzák ki. Ezek a munkás-
alakokkal, izmos formastudiumokkal díszített 
vasfelületek meglepő technikai bravúrról tanús-
kodnak és talán egy új műipar jellegzetes 
kultúrájához fognak elvezetni. Egyelőre pedig 
annyival is beérhetnők, ha azokat a háborús 
ízléstelenségeket lehetne jó vastárgyakkal ki-
szorítani, amelyek az „aranyat vasért" jelsza-
vával kerültek bele a közönség érdeklődésébe 
és majdan a történelmi idők ereklyetárába. 
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