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okan azt tartják, hogy a 

mai politikai és közgazda-
sági helyzet nem kedvez 
a művészeteknek s hogy 
a magyar nemzetgyűlés 
nem értékeli kellően a 
művészet ügyének nagy 
jelentőségét. Ezért nem 
nagy várakozással néztek 

a művészeti körök a budget-vitának a 
kultusztárcára vonatkozó része elé. Annál 
jobban esik megállapítanunk, hogy a köz-
oktatásügyi tárca költségvetésének tárgya-
lása során a művészi nevelés és a művé-
szet fejlesztésének fontosságát hirdető igen 
figyelemreméltó felszólalások hangzottak el. 

Giesswein Sándor a kézimunkatanítás 
fokozott felkarolását és mélyítését ajánlotta 
a kultuszminiszter figyelmébe és a házi 
kézműipar támogatását és terjesztését 
kívánja. Utána Nagy János, egri kanonok 
és líceumi tanár magas színvonalú hosz-
szabb fejtegetéseinek egy részét a művé-
szetnek szentelte és az iparművészetnek 
a képzőművészettel való egyenrangúsítását 
követelte. Beszédének idevonatkozó része 
így szólt: 

Még ki akarok térni a művészetre is. A művészet 
— úgymond — a kultúrának a virága. A műízlés, 
a műérzék egy nemzet intelligenciájának ismertető-
jele, fokmérője. A művészetnek megvan az a külö-
nös sajátossága, hogyha az alap, a nép, amely a 
művészetét kifejlesztette, eltűnik is a föld színéről, 
a művészet örökké él. Meghalt népek, elporladt 
kultúrák az ő művészetüknek töredezett nyelvén 
beszélnek hozzánk ma is. Le lehet győzni a népeket. 
Lengyelország is ott feküdt zsarnokoknak lábainál, 
de a lengyel géniusz Matejko képeivel meghódította 
az egész világot. Ezt ajánlom a kultuszkormány 
figyelmébe, mikor a művészetet támogatja. A magyar 
léleknek, a magyar művészetnek kifejlesztése által 
a Nyugatnak vágjuk szemébe azt a keserű panaszt, 
hogy milyen nagyra hivatott népet daraboltatok ti 
szét, mások irigy és hamis vádaskodáséra. 

A művészet terén Németországban, Belgiumban 
bizonyos változás tapasztalható. A reneszánsz ide-
jén ugyanis a művészet az életből fakadt, a szük-
ségleteknek, az életnek dolgozott. Botticelli II Bottone 
gombkötőből lett igazi mesterré, Ghirlandajo guir-
lande-okat készített, mesterember volt és lett igazi 
nagy művész. Michel Angelo, Rafael mesterembe-
rekből lettek mesterekké; és a többiek is. Nürn-
bergben láttam azt a gyönyörű pastoforiumot, Veit 
Kraft művét, egy egyszerű kőfaragóét, akinek lelke 
ott lelkedzik abban a gyönyörű pastoforiumban, 
amely a templom aljától kezdve a tetőig ér fel. 

A XIX. században azonban a l'art pour l'art elve 
alapján a képzőművészet elszakadt az iparművé-
szettől, aminek az lett azután a következménye, 

í hogy lett ugyan tárlati művészet, de az éleinek nem 
lett művészete. Az iparművészet gyári alkotássá 
alacsonyodott le. Ennek lett továbbá a következ-
ménye az is, hogy csak azt tartják igazi művészet-
nek és művésznek, akire vagy amire a pátenst a 
képzőművészeti főiskola vagy akadémia rányomja. 
Ma már azonban Németországban különösen Muthe-
sius Hermann és dr. Pathe Wilhelm a „Die Woche" 
című folyóirat 1916. és 1918-iki évfolyamóban egé-
szen világosan lándzsát tör amellett az eszme 
mellett, hogy a képzőművészetet és iparművészetet 
szent testvériségbe kell hozni egymással. És mikor 
a kultuszminisztérium a művészetet fogja támogatni 
és pártolni, nagyon kérem, hogy azt ebben az 
irányban igyekezzék támogatni. Az iparművészetre 
fektesse a fősúlyt és pedig azért, mert az ipar- I 
művészet az, amely lendítő kereke kell hogy legyen i 
a képzőművészetnek. Az iparművészet az, amely I 
a népiességet a mi magyar népünktől ellesi, fel- ? 
dolgozza és továbbfejleszti, az iparművészet az, { 
amely a műérzéket és a műízlést beviszi a társa- | 
dalom legalsó rétegeitől kezdve a legmagasabbakig, { 
mert a legegyszerűbb szükségletektől, a háztartási I 
cikkektől egészen a legnagyobb kívánalmakig tud t 
dolgozni. 

Az iparművészet az, amely gazdasági szempont- í 
ból a legelsőrangú tényező a mi magyar életünkben. 8 
Egy jól kiképzett iparművész igazi szabadsághar- I 
cosa a magyar gazdasági életnek, a magyar függet- | 
lenségnek, mert megmenti a magyar gazdasági életet | 
a körülöttünk levő népek versenyétől. Csak egy 2 
példára mutatok rá. Franciaország 1871-ben, mikor I 
kifizette az ötmilliárdot, alig pár év alatt iparmű- • 
vészetével, általában iparával visszaszedte azt Német- | 
országtól. Nekünk is minden áldozatot meg kell í 
hoznunk, hogy Budapest és Magyarország Keletnek I 
Párisa legyen. A körülöttünk lévő népek, talán, ha " 
fenmaradnak, új berendezéssel nagy erőt fognak j 
kifejteni és nekünk készen kell lennünk, hogy ipar- J 
művészetünkkel igényeiket ki tudjuk elégíteni és 
meg tudjuk hódítani a Balkánt és a Keletet. Mióta 
képviselő vagyok, többször voltam az iparművészeti 
iskolában. Talán négyszer is végigjártam a műter-
meket és műhelyeket és avval a vigasztaló tudattal 
jöttem ki onnan, hogy a magyar középosztály meg-
érezte mi most a legnagyobb kötelessége. Láttam 
ott érettségizett fiatal embereket, hadnagyokat és 
főhadnagyokat, amint iparművészetet tanulnak és 
iparművészek akarnak lenni. Az iparművészeti 
iskola igazgatója szomorúan mondotta, hogy kény-
telen volt az ifjúság nagy részét elbocsátani, mert 
nincs megfelelő számú hely, pedig ezek jó műízlést 
és műérzéket hoztak magukkal otthonról. 

Ez az intézet az idén csak a legnagyobb áldo-
zatokkal tudta magát fentartani. Voltak óraadó taná-
rok, akik órónkint 5 koronáért dolgoztak, mikor a 
munkás 16—20—40 koronát kapott. Az ifjúság össze-
hozta a zsebpénzét, hogy ne legyen szénszünet, 
hogy szenet vegyenek rajta télen, mert az államtól 
nem tudtak erre pénzt kapni. Még az amerikai 
segítséget is erre áldozta fel ez az intézet, de nem 
szünetelt egy percig sem : dolgoztak a magyar ipar-
művészet jövőjéért. 

Azt is láttam, hogy szűk helyen van ez az inté-
zet, amelyet fejleszteni kell. A textil, grafikus, a 
belső művészet, a díszítő festészet, a szövészet, a Ü 
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kis plasztika van kifejlesztve, de viszont össze van 
zsúfolva egynémelyik ága a szuterrénben, ott pedig 
még virág sem tenyészhet, nemhogy művészetet 
lehetne fejleszteni. Információim szerint szükség van 
szabészati és kémiai tanszékre, továbbá iparművé-
szeti kiállítási csarnokra, még pedig nem messze 
kint, hanem bent a város központjában, hogy akik 
itt megfordulnak, hadd lássák és hadd szeressék 
meg a magyar műipart. 

Ez az intézet eddigi munkálkodásával igen szép 
munkát végzett. Tanítványai külföldön szereznek 
nekünk hírnevet. A pénzügyminiszter úr panaszko-
dik, hogy az államnyomdában magyar bankót nem 
tud nyomatni, mert nincs rá megfelelő felszerelés. 
Tessék hazahívni a berlini államnyomda igazgatóját, 
az ennek az iskolának a növendéke, ha ugyan 
hazajönne 1 Amerika egyik legkiválóbb ékszerész-
tervezője, Tóth Gejza szintén ennek az iskolának 
a tanítványa és a brazíliai fővárosnak kultúrpalo-
táját két magyar művész díszítette fel, az egyik 
Szekeres, a másik Amberg. 

Az iparművészetnek pártoláséval egyúttal támo-
gatni és előrevinni fogjuk a képzőművészetet is. 
Mindenesetre az államnak kell a kereteket, az 
iniciativát megadni, de a társadalomnak kell az 
állam mai szomorú helyzetében meghozni a nagy 
áldozatot. Azt hiszem, a művészet is akkor lesz 
az élettel összekapcsolva, ha némi tekintetben — az 
iparművészetet értem alatta — üzleti alapra fektetjük. 

Én nem úgy vagyok, mint az egyszeri volt jogász, 
aki a gombot küldte haza apjának, hogy csinál-
tasson rá kabátot, hanem máskép akarom csinálni 
a dolgot. Én Egerben egy iparművészeti telepet 
szeretnék csinálni, mely az egyházi művészettel is 
karöltve jár, hogy az egyházi szükségleteket kielé-
gíthesse, hogy ne külföldről kelljen hoznunk azt, 
ami a katholikus egyház felszerelésére szükséges, 
hanem a magyar iparművészet tudja azt a magyar 
templomoknak megcsinálni. Egy ilyen részvénytár-
saságot szeretnék összehozni Egerben, a pénzügyi 
emberekkel beszéltem is már ott és ígéretet kaptam 
három millió alaptőkére. Amikor tehát ez a kabát 
készen lesz, majd prezentálom a pénzügyminiszter 
úrnak, hogy pár gombot varrjon rá. hogy erősen álljon. 

Nagy János nagy tetszéssel fogadott be-
széde után Andaházy-Kasnya Béla követ-
kezett, aki a Képzőművészeti Társulat hat-
hatósabb támogatását kérte, majd Vass 
József vallás- és közoktatásügyi miniszter 
felelt a vita során elhangzott felszólalásokra. 
A művészetekről igen melegen emlékezett 
meg és általános helyeslés kísérte a mi-
niszter beszédének itt következő részét: 

A művészi gondolatnak — úgymond — fejlesz-
tését azért tartom én rendkívül fontosnak, mert a 
művészet egy nemzet szellemi életében nem játék-
szer, nem a felső tízezer élete megszépítésére irá-
nyuló törekvések összege. A művészgondolat a 
nemzet legalsóbb rétegétől a legmagasabb rétegéig 
felszökő virág, amelynek színpompéja, formaszép-
sége kell hogy az egész nemzetnek egyéniségét 
fejezze ki és illatával, színeivel, harmóniáival át-
hassa a palotákat épúgy, mint a kunyhókat. A 
magyar művészi gondolatnak művészinek és ma-

gyarnak kell lennie, t. Nemzetgyűlés, és én a pénzügy-
miniszter úrnál — legyen szabad megint az ő nagy 
megértését megemlítenem — a legnagyobb fokú 
támogatást találtam abban az értelemben, hogy a 
magyar művészi gondolatot felemelhessük a termelő-
képességének színtájára. 

A magyar művészi gondolatnak a vidéken tele-
peket kell állítani, ahol a magyar talaj át van itatva 
a magyar művészi formáktól, magyar művészi mo-
tívumoktól, ahol maga a magyar nép lelke elevenen, 
szűzi tisztaságban, tüzes égi színekben termeli ki 
a legtisztább magyar és turáni motívumokat. Ezeket 
kell nekünk feldolgoznunk, megfogni ezt a buzgó 
forróst, ezt az energiát, lendületet, megtisztítani az 
üzlettől, hogy az el ne rontsa, művészivé fejleszteni 
azt, ami őseredeti művészi érték van nemzetünk-
ben, és ebből iparművészetet is kell fejlesztenünk. 

T. Nemzetgyűlés! Nyugatról selejtes iparművészeti 
termékekkel öntik el évtizedek óta országunkat. 
Méltóztassanak megnézni a kalholikus templomokat, 
azoknak díszítését. A szobrok, képek silány gyári 
produktumok, művészet nélkül, de még ha meg is 
nyilvánul bennük művészet, a magyar lélek művészi 
felfogásától messze eső idegen léleknek termékei 
öntik el templomainkat, sőt középosztályunknak 
apró kis szalonjait és szobáit is a silány olajnyo-
matú utánzatok „ékesítik." 

T. Nemzetgyűlés I Emlékezem reá, amikor bol-
dogabb időben tanulmányaimat végeztem külföldön, 
Olaszországban több alkalommal megnéztem a lává-
tól annak idején elöntött Pompeji és Herkulanum 
városoknak a kiásott romjait. Ott tanulmányozni 
lehetett pontosan, hogy a régi, a császárok korabeli 
római kultúrvilág mennyire megértette és annak a 
kultúrája mennyire ki is tudta termelni azt a gon-
dolatot, hogy egy impulzív kultúrájú népnek nemcsak 
magas ábrázoló művészetre van szüksége, hanem 
iparművészetre is, amely iparművészet bevonul a 
mindennapi élet használati tárgyai közé is. 

A római stílusú iparművészet meglátható ott a 
kiásott és a közönséges élet ellátósóra szükséges 
tárgyak mindegyikén ; egy-egy ampulla, egy-egy kis 
amfora, egy-egy kézilámpa, vagy nem tudom én, 
fúró, kalapács, vagy ilyen szerszámok; valamennyi 
iparművészeti motívumokkal át meg átszőve került 
ki a krisztusi első század iparművészeti műhelyeiből. 

Tehát méltóztatnak lótni, hogy a művészi gon-
dolatnak át kell hatnia a magyar nemzet egész 
életét, annak be kell vonulnia a templomokba, 
iskolákba, a házakba, palotákba és kunyhókba, 
mindenhová, hogy a magyar művészet emelje a 
magyar lelket mindenhol és tanítsa, nemesítse, 
szépítse a magyar életet. Ezért kell nekünk a leg-
szükségesebb kiadásokon felül bizonyos generozi-
tással is a művészi gondolat fejlesztésére is a szük-
séges fedezetet megadni. 
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onnan van az, hogy éppen 
azok, akik a művészet-
ben lényegtelennek tartják 
a lelki tartalmat, a benső-
séget s akik a művészi 
értéket kizárólág a külső 
megjelenésben, a formá-
ban keresik, gyakran épen 

ezt a külső formát hanyagul, felületesen 
kezelik, holott a „régiek", akik nemcsak 
szemükkel, hanem a szívükkel is láttak, 
elmélyedtek a természetnek, a formának 
tanulmányozásába s dacára az elavult, 
elméletileg annyiszor megcáfolt felfogásuk-
nak, mégis jobban rajzolnak, hívebben, 
áhítatosabban követik a természetet, több 
stilusérzékkel bírnak, mint a tisztán felü-
leten mozgó legmodernebb művésztársaik? 

A plasztikában a benső — sít venia 
verbo — szellemi tartalom híjján, csupán 
csak a tökéletes forma adhat létjogosult-
ságot a szobornak. Formai tökéletesség 
híjján sem gondolat, sem dekoratív cél, 
sem anyagszerűség nem érvényesülhet 
benne. A formák akcentuálása, túlzása, 
mely ezzel akar bizonyos hatásokat kivál-
tani, végre a deformációkhoz, a természet 
megtagadásához vezet. A szertelenkedők 
meghamisított emberi anatómiája pedig 
nemhogy túlszárnyalná Donatello erejét, 
hanem — nevetségessé válik. 

Egy Münchenben élő magyar művész-
nőnek, Esseö Erzsébetnek plasztikai alko-
tásaiban szerencsésen találkozik az áhítatos 
természethűség és a technikai tudás a 
finomult lélekben gyökerező gazdag kép-
zelettel. 

Minden egyes művében, anyjának, Beetho-
vennak, számos kiváló személyiségnek 
képmásában, úgymint kompozícióiban is 
(Anyaszeretet, Patrona Hungáriáé, Patrona 
Transsylvaniae, Táncosnő stb.) a gondolat, 
az érzés dominál. A művésznő nem csupán 
a formát, a felületet látja, nemcsak a síkok 
és vonalak, a tömegek és fények, a mozgás 
plasztikai ábrázolásának lehetőségei lelke-
sítik őt, hanem a lényeget, az egyéniséget, 
a gondolatot akarja művészi kifejezésre 
juttatni. És mégsem ezt tolja előtérbe, nem 
hanyagolja el a formát a tartalom kedvéért. 
Nem hangsúlyoz, nem hamisítja meg a 
valót, nem stilizál, hanem inkább szeré-

nyen és mértékletességgel követi a termé-
szetet. Azt ad ja vissza, amit lát, mert hiszen 
őt a természet ihleti meg, nincs szüksége 
reá, hogy azt megjavítsa. És íme, az ered-
mény : komoly művészet, stilus. 

Különösen kedvező alkalmát nyújt a 
fantázia gyakorlására az éremművészet. 
Itt, a kisméretű érmek szűk határokat 
szabnak a művész gondolatának, arra 
kényszerítve őt, hogy a gondolatnak minél 
egyszerűbb eszközökkel, minél praegnan-
sabb kifejezést adjon. Esseö Erzsébet 
érmein rendkívül erőteljesen mintázott, 
eleven képmásokat látunk, míg az érmek 
hátlapjának kompozíciója találóan, mintegy 
epigrammszerűen jellemzi az ábrázolt egyé-
niségeket és az emlékérmek tárgyát képező 
eseményeket. A hadiérmek mementói, Hin-
denburg György lovagja, Haeseler tábornok 
szárnyas homokórája, a hős repülő Főnix-
madara, a sasok, oroszlánok, grifek, szár-
nyas kentaurok az olasz reneszánsz érmei-
nek stilizált állatjait juttatják eszünkbe. 
A Frauenkirche-t körülröpdöső denevérek, 
a füstölgő bombából kiröppenő démon a 
müncheni spartakusz-napokat örökítik meg, 
míg a nőgyógyász emlékérme az anyasá-
got dicsőíti vagy az x-sugarakat hozza 
ügyesen kapcsolatba a női akttal. A mű-
vészt Pallas Athene, a műtörténészt a 
a delphii kocsivezető (Wagenlenker) alakja 
kíséri. Mindezekben az eszmék kifejezését 
alapos tudás segíti és még közvetlenebbé 
teszi az, hogy az érmek mind eredeti 
nagyságukban vannak megkomponálva, 
formáikat a művésznő maga véste. A 
redukáló gép, mely tökéletes mechanikai 
munkájával annyira megváltoztatta modern 
éremművészetünket, itt nem talált alkalmat 
az eredetiség zamat jának rovására kis 
plaketté változtatni a nagy domborművet. 

Az öntött érmek csekély előállítási költ-
ségei hozzáférhetőkké teszik őket a szeré-
nyebb gyűjtők számára is; van közöttük 
nem egy, mely méltó a legmagasabb szín-
vonalon álló gyűjteményhez. 

Esseö Erzsébet művészete Németország-
ban már régen megérdemelt méltánylásra 
talált. A Glaspalast kiállításai s legutóbb 
a Münchenben, Weisinger-nél rendezett 
külön kiállítása ismertté tették a művésznő 
nevét. A kritika meleg elismeréssel nyilat-
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kőzik plasztikai érzéséről, technikai tudá-
sáról. Nálunk a háborús években kevés 
alkalom nyilt munkáival megismerkedhetni 
(az Iparművészeti Múzeum csak a Horthy-
érmet szerezhette meg). 

Most is sajnálattal kell lemondanunk 
arról, hogy Esseö Erzsébet gazdag oeuvre-

jét kiállítás vagy bővebb illusztrációk kap-
csán ismertethessük. De kötelességünknek 
tartottuk felhívni műpártolóink és gyűj-
tőink figyelmét a külföldre szakadt, de 
lelkében magyar művésznőre, ki magas 
célokra törő nemes művészetével becsü-
letet szerez a magyar névnek. 

M A G Y A R I P A R M U V E S Z E K A Z S I A B A N 
ÍRTA OLCSVAY G É Z A 

bárgyú fehér-cár rettene-
tes birodalmába néhány 
érdekes új vendég érkezett 
l e t ö r v e , l e v e r v e , meg-
alázva — ezerkilencszáz-
tizennégyben. Aztán évről-
évre gyarapodott a számuk 
s mindegyiket hamarosan 

Szibéria belsejébe küldték. Talán azért, 
mert féltek tőlük, talán azért, mert a nagy 
állam-álmot — Szibéria benépesítését — 
akarták a megvalósításhoz közelíteni. Ott 
táborokba zárták, lelakatolták, elszíntele-
nítették az életüket. Ha kettő-három közü-
lök összetalálkozott, a múzsa csodás kapcsa, 
a régi emlékek és vérük forrósága egész 
közel hozta őket egymáshoz. Priccsre heve-
redtek, cigarettát sodortak és a füstbe-
képzelt terveikről mesélgettek. Néha a 

szükségből faragni, fúrni, intarziázni kezd-
tek. Fórumuk, a tanácsadójuk persze az 
iparművészek voltak, kik tanácsaikkal, 
útbaigazításaikkal pedagógikus tevékeny-
séget fejtettek ki. Mondhatnám, hogy a 
nyelveken kívül az iparművészet vonzotta 
leginkább a foglyokat. K. város táborában 
néhány ügyeskezű fogoly egy iparművészeti 
műhelyt alakított, melynek művészeti fel-
ügyeletére e sorok íróját kérték fel. Nagy 
lépés volt ez kulturális szempontból. 

E nyomon indulva, rengeteg intelligens 
fogoly kezdett botokat, dobozokat, papír-
vágó késeket és rámákat gyártani. A béke 
késett, az idő lassan haladt s a fogság 
már mindenki számára undorítóan egy-
hangúvá vált. Színházat, kabarét, kávé-
házat alakítottak. E helyiségek díszítésére 
persze a letargiájukban penészedő ipar-

képzeletük átmelegedett, áttüzesedett, izzó művészeket kérték fel. Primitiv eszközök 
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lett s ilyenkor mindig egy festmény, egy 
[ relief, egy berendezés, egy plakát vagy 

Í valami „szép" született meg. Aztán megint 
priccsre feküdtek, cigarettát sodortak, szót-

!
lanok voltak, már csak sóhajtoztak. Majd 

. időnkint új ruhájú, új színű motívumok 
fogamzása zavarta e fura letargiát. Ezeket 
a gondolatjövevényeket legtöbbször szám-
űzték. Az oroszok babonás, buta tiszte-

Í lettel nézték őket, vagy amint ők nevezték: 
az evröpéjszki hudozsnikokat. Csak így: 

Í európai művésznek hívták őket. Ott még 
ma is Európa vagy rébusz, az mindegy. 

Csodálatos vonása van az európai-élés-
! nek. Mikor az európai ember környezeté-
i nek rútságát át akarja változtatni, akkor 

Í
t iparművészetet teremt, mint a nagy japá-

nok ! A fogoly iparművészek ágya körüli 
hely napról-napra színesebb, harmoniku-
sabb lett. Ma is, tegnap is egy-két képecs-
kével, függönnyel több került a falra, 
illetve az ágyra. Ez jel volt a többinek is. 

j Hisz mindenki áhítozott valami „szép" 
! után. Idővel úgy ösztönből, csak úgy élet-

segítségével egy-két bravúros erdő, avagy 
szalon varázsolódott a csúnya sós zsá-
kokra. A megnyitón színes, szép plakátok 
köszöntötték az ámuló foglyokat, Százszor 
is elnézték, megcsodálták, szinte kívülről 
betanulták. Aztán sokan hazasompolyog-
tak, hozzá ültek a kecskeasztalhoz és 
plagizáltak. Láttuk, észrevettük őket és 
örültünk nekik. A legközelebbi bemutatón 
már egy „helyi művész" plakátja éktelen-
kedett ugyanazon a falon. Lázban voltak; 
az első lökést az iparművészek munkái 
adták nekik, kiken ők túl akartak lőni. 
Naiv fuldoklás volt ez, de jó volt, mert 
ők is a „szépet" keresték. 

A forradalom mozgásba hozta, átváltoz-
tatta az életüket. A cárt elfogták. A levegő 
kitisztult, illetve összezavarodott s ebben 
a káoszban többen a foglyok közül vonat-
kozásba léptek a városokkal. Ez női isme-
retséggel járt és egyben az iparművészek 
foglalkoztatásával; hol egy szép monogram, 
hol egy relief vagy valami finom női doboz 
megtervezésére, elkészítésére kérték 

)boz { 
fel ! 



őket. Közülük is néhányan lekerültek a 
városokba s amint tudom, mindenütt egy-
két kedvesen, szeretettel elgondolt tárgy 
emlékezteti az oroszokat ottlétükre. T.-ben 
egyik híres szobrász-kollégánk templomot 
épitett s az ott megtakarított anyagokból 
egy csodás temetői emlék épült a T . . . Í 
fogolytemetőben. Ennél stílusosabb és szebb 
emléket és temetői tájat nem láttam. 

Az iparművészek reális művészete nem-
csak a dilettánsokat változtatta komoly 
munkásemberré, hanem a képzőművész 
barátaik is hatalmas lendülettel alakultak 
át életrevalóbbakká, bátrabbá s reálisabbá s 
dolgaikból időnként kiállításokat rendeztek. * 

Az iparművészek aktiv működése tulaj-
donképen Kolcsák rémuralma alatt kez-
dődött. Idáig csak környezetüket befolyá-
solták és a szép megkeresésére, megisme-
résére kényszerítették; most azonban a 
struggle-for-life állandó munkásság kifej-
tését követelte tőlük. Nagy méretekben, 
nagy arányokban lendült neki a munka. 
Különösen K . . . ban fejlődött ki hatalmas 
iparművészeti munka. Egy tanár-kolléga 
vezetésével játékműhely alakult, melyben 
több iparművész világította meg a közösen 
megbeszélt terveiket. Ebben a fogolytábor-
ban még több játék, sok cigarettadoboz, 
számtalan nyomda, papírdoboz és bőr-
díszműműhely alakult. Az egész tábor ipar-
várossá lett. Egy örvendetes tényt tapasz-
taltunk, azt, hogy a dilettáns vállalatok 
szemében is a külső fontossága volt a 
mérvadó. A közönséges pipadohány cím-
kéjén is ügyes elrendezésű betűk ékes-
kedtek. Az egész vasútvonalat ellátták 
ízléses és praktikus tárgyakkal. De más 
fogolytáborokban is megindult a munka. 
Az oroszok látva Európa körmét, temén-
telen megrendeléssel látták el a foglyokat, 
sőt igen sok állásajánlatot tettek. E sorok 
írója 1918-ban T . . . ban időzött s az oro-
szok az ottani börtön élére akarták meg-
hívni. A feladat oly szép volt, hogy 
rövidesen az igazgatóság elé terjesztette 
programmját. Az orosz viszonyoknak meg-
felelően a mi javító intézeteink mintájára 
szervezte volna a börtönműhelyt s a város 
piacán több, saját kezelésű árúbódé juttatta 
volna rendeltetési helyére az ott gyártott 
tárgyakat. Az igazgatóság utasítva lett, 
hogy a vállalatok megbízásaikkal a börtön-
műhelyt keressék fel. A haszon egy bizo-
nyos százaléka befolyása révén a rabok 

konyhájára lett volna fordítva. E tervet 
az oroszok nagy ámulások s Európa több-
szöri említése mellett azonnal elfogadták. 
Azonban e terv kútba esett, mert a csehek 
— az akkori ottani Nérók — őt mint alkal-
matlan idegent visszatoloncolták K . . . ba. 

A Kolcsák-uralom alatt Szibéria hem-
zsegett az idegenlégióktól. Ezek úgy éltek 
ott, mint az úr Franciaországban. Az igé-
nyeik előkelőbbek, világiasabbak voltak 
orosz testvérjeiknél és így megrendeléseik 
néha szép feladat elé állították az ipar-
művészeket. Különösen távol Keleten az 
amerikaiak és a japánok vettek előszere-
tettel tőlük finomabb dolgokat. 

Valami azért időnként meg-megállította 
kezünkben a szerszámot. És ez a tudatra-
ébredés volt. Egy rettenetes érzése a bű-
nösségnek. A Kolcsák-uralom óta lázzal 
dolgoztunk, csak azért, hogy a még kiszá-
míthatlan elitéltségünkre testünket konzer-
váljuk s észre sem vettük, hogy e munka 
által egy bennünket hazanemengedő állam 
rút életét s saját rabságunkat hosszabbítjuk. 

Ahogy a vörösök Szibériát elfoglalták 
— mondanom sem kell, hogy — agitátori 
tevékenységükkel folyton az ott lévő mű-
vészeket környékezték meg. Majd mikor 
az általános munkakényszerbe a volt fog-
lyokat is be vonták petrográdi parancs 
folytán, az összes művészeket azonnal 
mozgósították. Koldúskenyérért plakátok 
nagyítására, arcképek festésére, színházak 
díszlettervezésére, valamint festésére és 
egyéb munkákra parancsolták őket. Jaj 
volt annak, aki húzódozott, aki megállt, 
aki nem hajtotta jármuk alá fejét. De így 
is járomba hajtva, nevet és erkölcsi sikert 
arattak abban a rengeteg országban, mely-
nek egyik vége a másiktól tízezer kilomé-
terre van. Hogy milyen hatalmas befolyást 
gyakoroltak a magyar iparművészek az 
orosz kultur-életre, álljon itt fekete betűkbe 
foglalva az alanti eset : Egyik kollégánkat 
felkereste egy orosz művész és kérte, hogy 
írja le neki a magyar ábécét, mert az 
nagyon érdekes és szép. T. i. mi, ha pla-
kátot csináltunk, becsületes európai betűk-
kel írtuk a szöveget s az orosz kollégák 
is szükségesnek látták megtanulni ezt a 
magyar abc-t. 

Mi, kik itthon vagyunk, időnkint gondo-
latban fájó érzéssel vissza-visszatérünk 
Szibériába, mert ott még, sajnos, sok fiatal 
magyar erő küzd, romlik s ide hozzánk 
vágyód ik . . . 


