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ERNST LAJOS IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYE 

ÍRTA CSÁNYI KÁROLY 

L 

agyobb mértékben a ma-
g á n g y ű j t e m é n y e k r e a 
figyelmet először az Or-
szágos Magyariparművé-
szeti Múzeumnak 1907. 
évi „Amateur- gyűjtemé-
nyek kiállítása" terelte 

magára. Ekkor derült ki, hogy több érté-
kes i p a r m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y van 
fővárosunkban. 

A gyűjtés mindenkor az ember legneme-
sebb szenvedélyei közé tartozott. A XIX. 
század e téren túlszárnyalta a multat, mert 
a közlekedés könnyűsége, az ipari és keres-
kedelmi élet fellendülése révén, újabb nagy 
vagyonok nyomában, jelentékeny gyűjtemé-
nyek keletkeztek. 

De itt nem a gyorsan összeverődött, gyak-
ran rendszertelen gyűjteményekről kívánunk 
szólani. Magyarország is, a XIX. században, 
nem egy jelentékeny, nemzeti szempontból 
is kiváló gyűjteményt tud felmutatni. A cél-
tudatos, a maguk elé szabott útról le nem 
térő gyűjtők legelső és legnagyobb kép-
viselője vadasi és jeszeniczei Jankovich 
Miklós (1773—1846) volt; az ő gyűjtésében 
elsősorban a nemzeti szempont volt irányt 
adó.Cornides Dániel vezetése mellett kezdte 
meg a gyűjtést, amit egész haláláig szorgal-
masan folytatott. Halála után egész gyűjte-
ményét az ország részére megvásárolták 
és ez a gyűjtemény alkotja még ma is a 
Nemzeti Múzeum régiségtárának legérté-
kesebb részét. Kizárólag iparművészeti 
szempontból gyűjtött Kárász Géza, akinek 
nem nagyszámú, de kiváló darabokból álló 
gyűjteménye, sajnos, 1890-ben Párisban 
került aukcióra. Hazai szempontból nagy-
jelentőségűvé lett Ráth György gyűjteménye. 
Ő kétségkívül hazánk legkiválóbb gyűjtői-
nek egyike volt. Özvegye, Melsiczky Gizella 
nagylelkű adományaképpen került az a 
nemzet tulajdonába és jelenleg a Ráth 
György Múzeum foglalja magába. 

Ernst Lajos — az előzők nyomdokain 
haladva — kizárólag nemzeti irányban gyűj t. 
Széles látókörrel válogatja össze nemcsakaz 
iparművészet, hanem még a szépművészet 
köréből is azt, ami az ő szempontjainak 

megfelel. Úgy a műtörténész, valamint 
kultúránk múltjának kutatója bőséges anya-
got talál ebben a változatos és gazdag 
gyűjteményben, mely jelenleg az Iparművé-
szeti Múzeum földszinti csarnokában van 
hosszabb időre kiállítva. 

Egy sajátosságát még külön is kiemelem. 
Tudjuk, hogy a XIX. század, mely a külön-
féle stílusvariálások korszaka volt, a magyar 
stílus tudatos megalkotásával is foglalkozott. 
Ernst Lajos gyűjteménye megmutatja azt, 
hogy e stíluskeresés, ha nem is mindig 
tudatosan, már ott kísért az elmúlt századok-
ban és nem egyszer zamatos példáját 
nyújtja annak, mely úton kellene haladnunk 
e cél elérésére. 

Ez a gazdag, jelenleg mintegy 1000 darab-
ból álló gyűjtemény nemcsak magyar alko-
tásokból áll, hanem helyet foglal benne 
számos olyan külföldi tárgy is, mely akár 
a rajta látható ábrázolás vagy egyéb vonat-
kozásánál fogva kapcsolatban van a magyar 
kultúrával. Ilyen pl. a meisseni és bécsi 
porcellánok csoportja. 

A gyűjtemény részletes ismertetésére itt 
ki nem terjeszkedhetek, ezt egyébként is 
feleslegessé teszi a gyűjtemény műszerető 
tulajdonosának áldozatkészségéből meg-
jelent, gazdagon illusztrált részletes leíró-
lajstrom. Itt csakis egyes, részben képben 
is bemutatott darabot említünk fel ízelítőül. 
A legkorábbi alkotások a középkorból valók. 
Szent László király jellegzetes alakja és 
Szent Erzsébet egyik színezett faszobra 
még 1400 táján készült; a másik Szent 
Erzsébet-szobor pedig a XV. század máso-
dik felében. Mind a három faszobor felső-
magyarországi munka. Egy XVI. század 
eleji szép miseruha hímzett alakjai közt 
Szent Imrét láthatjuk. A középkori üveg-
festészet hazai emlékeiből csak néhány 
darab maradt fenn. Éppen azért értékesek 
reánknézve a nem magyar eredetű, de 
magyar tárgyú példák. Ilyen az Ernszt-
gyűjteményben a Szent Erzsébetet ábrázoló, 
1492-ben készült délnémet üvegfestmény. 

Jóval gazdagabban van képviselve a 
XVII. század. Ebben a csoportban főleg 
bútorokat, hímzéseket — ilyen Lorántffy 
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Zsuzsánna színes selyemhímzésű terítője—, a bútorok m a g y a r a l a k o s díszeikkel, 
fajánsztárgyakat és ötvösműveket talál- Az empire és biedermejerstílust szép üveg-
hatunk. Ezek közt a legjelentékenyebb poharak, p o m p á s p o r c e l l á n c s é s z é k , 
II. Rákóczi Ferenc kupája. Teste köszörült bútorok és sok más, e korszakok jel-
üveg, foglalata pedig zománcos és trébelt lemző sajátságait egybefoglaló darabok 
díszű aranyozott ezüst. képviselik. 

Igen gazdag Mária Terézia kora. A rokokó Az Orsz. Magyar Iparművészeti Múzeum 
és Louis XVI. stílus több szép és értékes tanulságos kiállításainak gazdag sorozatá-
tárgyát láthatjuk a gyűjteményben. Mind- ban magyar szempontból még egy sem 
egyiket a magyar vonatkozás teszi még volt olyan jelentős, mint ez, a magyar ipar-
becsesebbé. Ilyenek a holicsi fajánszok művészet emlékeinek szeretettel egybe-
olaszos — Castelli-modorú — példái, gyűjtött tárlata. 

A WIENER WERKSTÁTTE DICSŐSÉGES BUKÁSA 
ÍRTA NÁDAI PÁL 

kellemesen csillogó szép asszonyai közt 
nevetett ránk. Bécs szép délelőttjeinek, 
kivilágított éjszakáinak, külföldet elbűvölő 
selymeinek, tükreinek, ezüstjeinek muzsi-
kájára ül rá a csend. A császári világváros 
iparművészete lett fizetésképtelen. 

Sőt talán több ennél: egy eszme, melybe 
a Wiener Werkstátte mindhalálig szerel-
mes volt. 

* 

Ezelőtt huszonhárom évvel abból az 
esztétikai lobogásból vettek át egy szikrát 
a bécsiek, melynek 1900 táján az angol 
ruskinisták voltak a fáklyavivői. Egy csomó 
magasröptű idealista: Morris, WalterCrane 
sajátos eszmevilága termékenyítette meg 
Hoffmann, Kolo Moser, Klimt s a többiek 
agyát. Hajlékot, műhelyeket akartak terem-
teni a becsületes kézműveshagyományokból 
újraéledő iparművészetnek. Tervezőt és 
munkást, teremtőműhelyt és fogyasztót 
érzelmi és értelmi közelségbe hozni egy-
mással. Áhitat és szintézis, álmodozás és 
életkedv volt ebben, — minden, csak üzle-
tiesség nem. A londoni Morris-Company 
már vagy tizenöt éve megbukott, a bécsi 
csak most követte. De közben egyéni 
drámák zajlottak le az apostoli úton. A leg-
első alapító, a gazdasági nesztor, Fritz 
Wámdorfer, mikor a vagyonát a vállalaton 
elvesztette, Amerikába ment s most ott él 
valahol nagy szegénységben. A legjobb 
művész-munkatársak: Klimt, Moser, Peche, 
Zimpel meghaltak, Czeschka Hamburgba 
szakadt, mások csehszlovákok lettek. És hol 
van a Primavesi-család, mely a háborús 
anyagdrágaság legnyomasztóbb idej ében állt 

ecs háborús halottainak 
száma ez év tavasza óta 
megszaporodott eggyel , 
a Wiener Werkstáttevel, 
amely fizetésképtelen lett. 
Elesett a dicsőség meze-
jén, — ahogy a jólismert 

szólamot oly gyakran olvashattuk fájó jelen-
tések végén. Mert abban a szörnyű föld-
omlásban, égszakadásban, mely ma Bécset 
éppúgy rázza, mint bennünket — s egész 
Európát —, ezt a halálhírt igazán nem lehet 
a közönséges gazdasági halálhírek rovatában 
elkönyvelni. Nem egy inflációs gazdagság 
tragédiája ez. Nem a Boselek és Castiglionik, 
az Industriebankok és a Ronacher-mulatók 
sorozata gazdagodott egy tétellel. Vannak 
összeomlások, melyekben a törvényszéki 
egyesbíró hangja remeg az izgalomtól, mint 
ahogy az Oberlandesgerichtsraté is fátyolos 
volt 1926 július elsején, mikor a bécsi 
műhely hitelezőihez szólt. Vannak válságok, 
melyekben alig érdekel valakit a passzívum 
nagysága, mert egy egész nemzet öntuda-
tának egy darabja morzsolódik le. Vannak 
boltok, melyek halála történeti esemény. 
A Wiener Werkstátte is megérdemli, hogy 
azzal a megilletődött tisztelettel nézzük halá-
los sebét, mellyel a régi császárváros minden 
tragédiáját. Ahogyan az udvar kincses-
kamráinak, a császári pompájának, a neves 
orvostanárainak, a külföldre vándorolt mű-
kincseinek drámáját szemléltük. Hiszen 
mindnyájan érezzük, hogy a huszonhárom-
éves bécsi műhelyszövetkezettel annak a 
derűs és mosolygó világnak szalad le a 
csillaga, mely a Graben tükrös kirakatai, 



ott áldozatkészen a Wiener Werkstátte 
mellett? Svájcban, Stockholmban és a sem-
leges külföldön kellett a bécsi alkotómunka 
kultúrhivatását megmutatni. Akkor már 
nagy neve van a bécsi iskolának világ-
szerte. A brüsszeli Stoclet-ház és sok kész 
villa mutatják a programmot: a lakás és 
a ház tökéletes felépítését minden külső és 
belső tartozékával. A puszta emberi mun-
kával, azzal a heves impulzussal és tech-' 

város tanácsához intézett a napokban s 
amelyben azt kéri, hogy az egész Werk-
státtet a jövőben a város vegye át s ő 
intézze anyagi ügyeit, mely így függet-
lenítve legyen a tőke érdekeitől s vagyoni 
ingadozásaitól. „A községnek nem volna 
szabad tűrnie, így szól tovább, hogy a 
nemzeti vagyonnak milliárdjai hitvány 
rongyokra, értéktelen holmikra fecsérelőd-
jenek el... Valóságos szégyene a kultúrá-

nikai készséggel, mely minden istenáldotta | nak az a közömbösség, mellyel elnézzük, 
művészben megvan, — akarják az ipar- ' hogy a munkásság, amelyiknek a legjobb 
művészetet demokratizálni. i dolgokhoz volna jussa, a gyatra tömegárúk-

Fényes nevek vonulnak fel az orom-
zatra: Metzner, Löffler, Powolny, Strnad, 
Frank, Kokoschka. Az összeomlás idején, 
mikor az egykor ellenséges külföld is nagyra-
becsülő baráttá válik, az osztrák presztízs 
egyik pillére aWerkstátte. Úgy, mint a bécsi 
Opera, a híres orvosi fakultás, a csodálatos 
Hoffmannsthal, a körülrajongott Jeritza, úgy 
Hoffmann József neve is egy darabja az 
elmúlhatatlan bécsi géniusznak. S mikor a 
nemzetek iparművészete versenyez 1925-ben 
Párisban, akkor Hoffmannék kis osztrák 
pavillonja úgy csillog a Szajna partján, mint 
egy kis bécsi szőkeség idegen udvari dámák 
között.Ez volt az utolsónagy erkölcsi diadal, 
a nagyszerű budoár, a pompás orgona-
torony, a gyönyörű szentszobrok, a virágok 
színébe borult kávésasztalok bécsi valce-
rekkel és finom bécsi süteményekkel, — 
szegény, igazán a feákok városának stílu-
sában halt meg. Az utolsó évben már 
jóformán csak a külföldi megrendelések, 
a külföldi sikerek üzleti eredményei tartot-
ták benne a lelket. Míg aztán május havá-
ban önként kényszeregyességet kértek 
maguk ellen. A kinevezett vagyonfelügyelő, 
dr. Trenkwald Hermann iparművészeti 
múzeumigazgató megállapította, hogy tizen-
ötmilliárd adóssága van a vállalatnak, de a 
meglévő árúkészlet értéke mintegy az összeg 
harmadát fedezi. Ezért harmincötszázalékos 
térítést ajánlott fel a hitelezőknek. Egyetlen 
kritika, egyetlen panaszos szó nem hal-
latszott az előterjesztésre. 

Ha az ember a dolgozó néptömegekre 
gondol, amelyek Bécs falai közt élnek, 
akkor olyan fogyasztótömeggel számol, 
amilyennel egyetlen más vállalat sem ren-
delkezik." Ezt írja a vállalat alapítója, lelke, 
vezetője s elbukott hadvezére, Hoffmann 
József egy beadványban, melyet Bécs 

kai elégíttetik ki..." Az emlékirat azonban, 
mellyel az alapító Bécs városhoz fordul,vég-
eredményben nemcsak programm, segély-
kérés, célkitűzés és feltámasztási kísérlet, 
hanem súlyos önkritika is. S legyünk 
kegyetlenül őszinték a szókimondásban: 
minden ilyen luxusművészet el kell, hogy 
vérezzék a saját idealizmusán. Huszon-
három évvel azelőtt ugyanez volt a jel-
szó : becsületes művészetet a dolgozó 
munkásságnak. Szerte a világon, Sheffieldtől 
Bécsig mindenütt a szociális programm piros 
lámpái égtek a „Gilde"-k, a Werkstáttek 
boltajtói felett. De az árú, amit bent kínáltak, 
ha szép volt is, drága volt, a ház, melyet 
létrehoztak, ha fürdött is fényben, illatban, 
a munkás csak kintről nézhette, vagy dol-
gozhatott rajta, de nem élvezhette. Mi más, 
bizonyosan más az a szociális művészet, 
amit most Breitnerék s a bécsi község-
tanács szocialistái csinálnak az ő kis-
lakásos épületeikkel. Ezerszámra termelt 
egyszoba-konyháikkal, melyekben melegvíz 
bugyog, gyermekgondozókert virága ragyog, 
uszodák és népházak, női népszállók és 
legénylakások, a szociális gondozás teremt 
kényelmes otthonokat. Hoffmannékvégzete, 
az egész utolsó két évtized iparművésze-
tének végzete, hogy ezeket mind csak lát-
noki szemmel látta, megérezte, megsejtette, 
de megcsinálni bizony nem ő csinálta meg. 
Magyarán szólva: a ruskinista mozgalom 
a maga ősi dogmatikus merevségében 
halálos ellenmondást hordoz magában. 
Nem lehet a nép számára jólétet terem-
teni kézműipari úton. Nem lehet, csakis a 
gépek segítségével. Az iparművészet, mely 
a Grabenen sütkérez, az iparművészet, 
mely a tízmilliókoronás tükröket, a húsz-
milliós trébelt-ezüst kávéskészleteket teremti 
meg, legfeljebb eszközeiben gondol a fen-
séges oxfordi bölcsre, de nem céljaiban s 
nem szellemében. 



...Hogy mi lesz most a bécsi legnagyobb 
s Európa egyik legjobb iparművészeti 
vállalatával? Csakugyan a bécsi község-
tanács oltalmába menekül-e, vagy, mint 
hírlik, amerikai tőkések kölcsönével gal-
vanizálják új életre? Lesz-e egy munkás-
megszépítő, haszonnélküli, altruista és nagy 
ipari termelőcentrum, vagy lesz-e a még 
máig is életképes divat- és textilműhely 
uralkodó fensége alatt egy úri dámákra 
berendezkedő finom kis vállalat, — e perc-
ben talán jobban érdekli a bécsieket, 

mint a távolabbi szemlélőket. Bennünket 
inkább a tanulságok érdekelnek, melyek 
az új, békésebb, takarékosabb és szolidabb 
világgal, de egyúttal új társadalmi és 
fogyasztórétegekkel b ő v ü l t világrenddel 
születtek meg. A Wiener Werkstátte szép 
élete és dicsőséges halála legyen a tanúság-
tevője annak, hogy minden iparművészet 
végső eredményben a maga kora termelő-
eszközeivel (ha kell: géppel) s a maga 
kora fogyasztóihoz (ha kell: a proletárhoz) 
forduljon igazi életért I 

HOGY SZÜLETNEK A SELYMEK DIVATOS MINTÁI? 
Szakirodalom című rova tunkban ismertetjük Schóber Józsefnek, a m. kir. se lyemfonodák haszon-

bérleti r.-t. é rdemes igazgatójának most megjelent „A selyem és fe ldolgozása" című érdekes művét. 
Ebbel vettük át a szerző szíves engedelmével a következő sorokat : 

aris a d ivat s z e m p o n t j á b ó l 
kétségkívül a világ mértékadó 
városa, de Páris Lyon nélkül 
sohasem jutott volna ehhez 
a szerephez. A párisi divat-
szalonok ízlése csak a lyoni 
selyemipar intelligenciája révén 
é r v é n y e s ü l h e t e t t , helyesen 

fordítva: Lyon selyemkultúrája termelte ki Páris 
szabóiparót. 

Az együttműködés formája legtöbbször az, hogy 
a divat kreálói közlik a gyárosokkal, illetve a mintá-
zókkal — a nemzetközi életbendessinateur a nevük—, 
hogy milyen formájú, milyen vonalú kombinációk 
számíthatnak sikerre a következő évszakban. Ezután 
már a dessinateur feladata, hogy a legrövidebb 
időn belül új minták sorozatát tárja a párisi üzlet-
barát elé. 

A dessinateurnek pontosan kell ismernie minden 
rendelkezésre álló nyersanyagot, a kötések szám-
talan változatait, a mintázási lehetőségek kimerít-
hetetlen tárházét, a színhatások, keverések és 
kereszteződések törvényeit és végül a kikészítési 
módozatok alkalmazásának hatását. Sokszor törté-
nelmi eseményekkel, társadalmi jelenségekkel, sőt 
más divatokkal is számolnia kell. (Tut-enk-amon és 
Mah-yong-divat.) Sima, egyszerű szöveteknél a fonal 
anyaga és a kötés fajtája mérvadók, mintásoknál 
viszont a rajz és színezés a legfontosabb kérdések. 
Az anyag megválasztása, származási hely, minőség, 
finomsági és sodrási szám és előzetes megmunkálás 
mind-mind mérlegelendők. A kötés megállapításánál a 
szövet beállítását, azaz sűrűségét, tömöttségét, a vár-
ható fényhatást, a felület sima vagy csikós megjele-
nését, esetleg apró mintázását kell figyelembe venni. 
A színhatások meghatározása nagy gyakorlatot és 
ízlést igényel. Fehér-fekete színkombináció — bármily 

összeállításban is — ízléstelen nem lehet. Fekete-
piros, vagy kék-szürke ismert és kipróbált hatást 
adnak. Ellenben a barna és zöld színek alkalma-
zása és variálása mér nehezebb feladat. Általában 
azt lehet mondani, hogy a primér és szekundér 
színek sokkal gondosabb megválogatás után kerülnek 
szövőszékre, éppen élénkségük miatt, mint a hatá-
rozatlanabb terciér színek. A színezés mellett leg-
fontosabb a rajz. A legtöbb esetben a természet 
adja a motívumokat. Virágokat, leveleket, ritkábban 
pillangókat, madarakat először természethűen le-
rajzolnak, azutén többé-kevésbé stilizálnak. Nagyon 
sok esetben természeti motívumok helyett geometriai 
formákat használnak fel kiindulási pontnak. A des-
sinateurök emellett állandóan és alaposan tanul-
mányozzák a különféle élő és letűnt népek népművé-
szeti motívumait, amikből szintén sokat merítenek. 

Bármennyire is ura legyen a dessinateur a maga 
mesterségének, sohasem tudhatja egészen pontosan, 
hogy a papiroson megszerkesztett szövet rajza, szín-
összeállítása és anyaga hogyan válik be a valóságban. 
Ezért mintaszéken először néhány métert leszőnek, 
amikor is alkalom adódik még bizonyos változta-
tásokra, főleg pedig a vetülékszínek könnyű módon 
való kicserélése által a különféle színhatások kipró-
bálására. Így készül a mintagyűjtemény, amit haladék 
nélkül Párisba küldenek. A divatszabó kiválogatja 
a megfelelő mintát, ami aztán azonnal a mechanikai 
szövőszékre kerül. Vannak olyan lyoni szövődék, 
amelyek kötelezik magukat arra, hogy az új mintából 
csak egy véget gyártanak és azt kizárólag az illető 
pórisi cégnek bocsátják rendelkezésére. Ezzel a meg-
állapodással a szabócég eléri azt, hogy egy-egy 
sikerült új szövetfajta vagy dessin csupán az ő 
üzletében kerül bemutatásra. Százféle rajz, sokféle 
szín, de csak néhány méter persze a gépek szaka-
datlan újrabeállítását teszik szükségessé, ami nagyon 



r megdrágítja a termelést. Ámde — mint már mon-
dottuk — ennek a körülménynek itt úgyszólván semmi 
szerepe sincs. 

Vannak olyan szövődék, amelyek a dessinálás 
költséges és fáradságos munkáját úgy igyekeznek 
megtakarítani, hogy jólfizetett ügynökök révén meg-
kaparítják az elsőrangú mintaszövődék következő 
szezonra elkészített újdonságait. Egész bonyolult 
ipari kémrendszer fejlődött ki Parisban és Lyonban. 
Titkos irodák amerikai és német gyáraknak néha 
hamarább adják át a mintákat, mielőtt a párisi 
műhelyben feldolgozásra kerültek volna. Egy-egy 

kiválónak tartott mintáért horribilis összegeket kérnek 
és kapnak. 

Sima, egyszerű selyemszöveteket bárhol lehet 
gyártani, ahol általánosságban a textilipar fejlődé-
séhez szükséges feltételek megvannak ; divatcikkeket 
ellenben még nagyon sokáig kizáróan egynéhány 
selyemipari gócpont — elsősorban Lyon — fog ter-
melni, mert azt a technikai felkészültséget, keres-
kedelmi szervezettséget és főleg ízléskultúrai fejlett-
séget, ami ezekben a gócpontokban évszázadok 
során felhalmozódott, néhány nemzedék élete alatt 
átültetni vagy pótolni nem lehet. 

1 

c, 
Haranghy J e n ő : Ex libris. 
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