
Fel buk ka nó lap pan gó mû tár gyak

A mû vé szet tör té nész mun ká já nak leg szebb pil la na -
tai kö zé tar toz nak a meg ta lá lás-él mé nyek. Kü lö nö sen
meg le põ eset az, ha egy köz gyûj te mény ben buk kan fel
is mert mû vész ko ráb ban is me ret len al ko tá sa. 

2009 õszén ke rült elõ az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár Pla kát- és Kisnyomtatványtárából két Vaszary Já nos
ter vez te kár pit ere de ti, pasz tell kré tá val ké szült ter ve.
Ese tük ben az attribúció nem volt két sé ges,
mi vel Vaszary szõ nye gei szé les kör ben is mer -
tek, a ter vek fi nom ki dol go zott sá ga pe dig egy -
ér tel mû en sa ját ke zû ség re val lott. Kulcs -
kér dés ma radt azon ban a proveniencia: az, 
hogy ez a két tárgy ho gyan ju tott el gyûj te mé -
nyünk be.

A két rajz rend kí vül rossz ál la pot ban fe küdt
– fel te he tõ leg év ti ze dek óta – egy fém szek -
rény pla kát ter ve ket tar tal ma zó fi ók já ban.
Nagy mé re tük mi att ös  sze vol tak hajt va, szé -
lük a moz ga tás kö vet kez té ben gyû rõd he tett.
A pasz tell kré ta rend kí vü li sé rü lé keny sé ge,
mor zso ló dá sa mi att szí ne ik bõl is so kat ve szít -
het tek a moz ga tá sok so rán. A la pok alatt és 
fe lett fek võ egyéb kéz zel ké szült ter vek rõl 
a víz fes ték vagy kré ta por pe dig rend kí vül
szen  nye zet té tet te a pasz tel le ket. En nek el le -
né re a mai szem lé lõ szá má ra is egy ér tel mû en
fel is mer he tõ raj tuk két is mert Vaszary szõ -
nyeg kom po zí ci ó ja: a Je gyes pár és a Vá sár.

Vaszary Já nos: Je gyes pár és Vá sár

Vaszary Já nos az 1900-as évek ele jén 
a Ma gyar or szá gon is meg gyö ke re se dõ, egész 
Eu ró pá ban je lent ke zõ ipar mû vé sze ti moz ga -
lom ba kap cso ló dik be. Az an gol preraffaellita
ere de tû szem lé let ke re té ben a kéz mû ipar ha gyo má -
nyainak új já é lesz té sé vel pár hu za mo san folyt az ipar mû -
vé szet hez kap cso ló dó in téz mény rend szer ki épü lé se.
A Gö döl lõi mû vész te lep al ko tói mel lett az ipar mû vé -
sze ti moz ga lom tö rek vé sei sok kü lön ál ló mû vész egyé -

ni ség élet mû vé ben is je lent kez nek, ki emel he tõ kö zü -
lük Rippl-Ró nai Jó zsef és Vaszary Já nos. Mun kás sá guk
e té ren pár hu zam ba ál lít ha tó, hoz zá té ve, hogy Rippl-
Ró nai ipar mû vé sze ti œvre-je jó val szé le sebb Vaszaryénál:
szo ros együtt mû kö dés ben dol go zott a Zsolnay gyár ral
ke rá mi á kon, ter ve zett egész in te ri eurt is (pl. Andrássy
ebéd lõ) stb. 

Vaszary az ipar mû vé szet hez el sõ sor ban az Ipar mû -
vé sze ti Mú ze um 1896-ban ki ne ve zett nagy ha tá sú 

fõ igaz ga tó ján, Radisics Je nõn ke resz tül kap cso ló dott.
Radisics a sze ces  szió hí ve, ilyen stí lu sú tár gyak kal bõ ví -
ti a Mú ze um gyûj te mé nyét, és ezt a stí lus iga zo dást 
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irá nyoz za elõ a ma gyar mû vé szek szá má ra is.  Fel is me -
ri a Mú ze um íz lés for má ló sze re pét, és nagy vo lu me nû
vál lal ko zá sa i ba olyan mo dern fel fo gá sú mû vé sze ket
von be, mint Vaszary Já nos. 

Vaszary kár pit ja i ra az a ket tõs iga zo dás jel lem zõ,
ame lyek Radisics leg fõbb cél ki tû zé sei vol tak: a mo dern
és nem ze ti irány egy más mel let ti sé ge. A kár pi tok egy -
részt sze ces  szi ós-poszt imp res  szi o nis ta fel fo gást tük -
röz nek: nagy fol tok, de ko ra tív, sík sze rû for mák épí tik
fel a kom po zí ci ó kat. Más részt alap ve tõ en meg ha tá roz -
za õket a nép mû vé sze ti iga zo dás, amely ma gya ros jel -
le get köl csö nöz ne kik. A kár pi tok szö vés tech -
ni ká ja is be le il lik a ket tõs iga zo dás ba: az
ipar mû vé sze ti moz ga lom egyik prog res  szív
észa ki kö ve tõ je, Otto Eckmann ve zet te
Scherrebeki mû hely fej lesz tet te ki ezt az
egész Eu ró pá ban nép sze rû vé vá ló szö vé si
tech ni kát. Az is ko lá ban a ha gyo má nyos nõi
kéz mû ves sé get akar ták vis  sza ál lí ta ni, töb bek
kö zött ter mé sze tes fes té kek hasz ná la tá val, és
egy egy sze rû, de ko ra tív szö vé si tech ni ká val,
amely szí nén és vis  szá ján egy for ma fe lü le tet
ad. A Torontál me gyei Németeleméren meg -
ala kult szö võ mû hely ve ze tõ jét, Kovalszky
Sa rol tát Radisics buz dí tot ta a tech ni ka el sa já -
tí tá sá ra, sõt, a Mú ze um köl csön zött eh hez
min tá ul egy észa ki szõ nye get. Kovalszky
meg jegy zi, hogy a tech ni ka el sa já tí tá sa azért
kön  nyû, mert na gyon ha son lít a tra di ci o ná lis
to ron tá li szö vé si el já rás hoz. A szö vés mód
Vaszarynál a for ma vi lág ra is ha tás sal van: 
a nép mû vé szet hez kö ze li tech ni ká hoz a nép -
mû vé szet for ma vi lá gát for rás nak te kin ti a ter -
ve zés kor. 

Vaszary nem csak a szõ nye gek tech ni ká ja és
for ma vi lá ga, de a té ma vá lasz tás ré vén is 
a folk lór hoz kap cso ló dik. A nép éle té nek
min den na pi je le ne te it vá laszt ja, a nyá jat õr zõ
ju hászt, az ál la tok kal ját szó kis lányt, vá sárt,
es kü võt áb rá zol. Ez zel pár hu za mo san je le nik
meg kár pit ter ve in egy má sik té ma cso port: az álom sze -
rû ár ká di ai je le ne te ké (Ta vasz két vál to za ta, Ját szó höl -
gyek, Tánc).1

A Vaszary kár pi tok ra jel lem zõ sík sze rû ség és nagy
fol tok a Nabis cso port mû vé sze té vel mu tat nak ro kon -
sá got, el sõ sor ban Emile Bernard és Gau guin bre ton
asszo nyos ké pe it idé zik, a te ma ti ka ré vén is.
Vaszaryval kap cso lat ban tu dott tény, hogy fi gye lem -
mel kö vet te a kor társ kül föl di (el sõ sor ban a fran cia)
mû vé sze tet, ezt kap csol ta ös  sze a ma gyar nép mû vé -
szet for ma kin csé vel és a né pi élet je le ne te i vel. A né pi
te ma ti ka és a né pi es ere de tû (még is mo dern) szö vés -
tech ni ka el le né re a szá zad for du ló mo dern de ko ra ti vi -
tá sa jel lem zi a mû ve ket.

A Je gyes pá ron a ré gi es kü või fo tók be ál lí tott me rev sé -
ge és ugyan ak kor na iv ked ves sé ge tük rö zõ dik. A mû -
vész ke rül bár mi lyen ér ze lem re va ló uta lást: fér fi és nõ,
mint egy más ter mé sze tes ki egé szí tõi, meg kér dõ je lez -
he tet len egy ség ként je len nek meg, ko ruk és at ti tûd be li
kü lönb sé ge ik el le né re is. A de ko ra tív, fol tok ból épít ke -
zõ, szin te abszt rakt hát tér vi rág mo tí vu mai egy új kez -
det re, a kap cso lat bim bó zá sá ra utal nak.

Me rész kom po zí ci ó ja és tér áb rá zo lá sa mi att a Vá sár
ki emel ke dik a Vaszary kár pi tok kö zül. Fi gyel met ér de -
mel a kom po zí ció aszim met ri kus sá ga, amely fel tû nõ

le he tett a kis sé me rev nek ha tó Je gyes pár szim met ri á ja
mel lett. A ke ret met szi a fi gu rák kör vo na la it, a te ret pe -
dig az egy más mö göt ti ség, a kon tú rok és fol tok, nem 
a plasz ti ci tás vagy a pers pek tí va ér zé kel te ti. Az elõ tér -
ben cso por to su ló ken dõs fõ kö tõs as  szo nyok és kis lá-
ny ok ol dal né zet bõl lát sza nak, ahogy a hát tér ben a mar -
hák és az õket adó-ve võ so ka ság is, a két cso port kö zött
két gör nye dõ fi gu ra hoz lét re kap cso la tot. Az elõtt-
mögöttet az alul-felül ér zé kel te ti a kom po zí ci ón: va -
gyis olyan, mint ha az egész je le ne tet egyút tal fe lül rõl is
lát nánk. Ezt a meg ol dást a ja pán fa met sze tek rõl sa já tí -
tot ta el az eu ró pai fes té szet, és a pá ri zsi mo dern mû vé -
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szek is szí ve sen hasz nál ták. Vaszary mo dern sé gét jel zi,
hogy a fi a ta labb, Pá rizs ban ta nu ló ge ne rá ció, a Ma gyar
Va dak egyi ke,  Czóbel Bé la egy 1906-os ké pén, a Té ren
cí mûn ha son ló tér-fel fo gás sal ta lál koz ha tunk, mint a
Vá sá ron: itt a vá ro si tar ka so ka ság, a ját szó gye re kek és
es er nyõs höl gyek lát ha tók a „ki te rí tett” tér ben.

Proveniencia

A Vá sár és a Je gyes pár fa li kár pit ok az 1905-ös ve len -
cei ipar mû vé sze ti ki ál lí tás Bá lint Zol tán és Jám bor 
La jos ter vez te ma gyar ter mé be ké szül tek, és egy aj tó 
két ol da lán függ tek, Vaszary ter vez te a te rem ben ál ló
szé kek kár pit ja it is. A te rem rõl is mert egy fo tó, amely 
a Ma gyar Iparmûvészetben2 je lent meg. A Je gyes-
 pár és Vá sár kár pi to kat je len leg az Ipar mû vé sze ti 
Mú ze um õrzi3. A kár pi tok le szö vé sét az Ipar mû vé sze ti 
Mú ze um Adat tá rá ban õr zött le ve le zés sze rint 
a német-eleméri szö võ mû hely tõl, pon to sab ban
Kovalszky Sa rol tá tól ren del te meg Radisics.4

A kár pi tok el ké szül te után a ter vek és a le -
szõtt mû vek kü lön-kü lön ván do rol tak to -
vább: a ter vek vis  sza Radisicshoz, a go be li nek
Ve len cé bõl 1906-ban a mi lá nói nem zet kö zi
ki ál lí tás ra. 5

A Pla kát- és Kisnyomtatványtárban ta lál -
ha tó kül föl di pla kát gyûj te mény több ré gi da -
rab ján az Ipar mû vé sze ti Mú ze um és Is ko la
Könyv tá rá nak pe csét jét fe dez het jük fel. Ta -
lál ha tó itt né hány olyan do ku men tum is,
amely a hí res igaz ga tó, Radisics Je nõ sze mé -
lyé vel áll ös  sze füg gés ben. Egy egy ko ri 
„mû lap”, egy Guillaume de Dubufe ké szí tet -
te, gyö nyö rû sze ces  szi ós bi an kó nap tár, há tán
ce ru zás fel irat tal azt ol vas hat juk: „Radisics
Je nõ úr aján dé ka”. Elõ ke rült egy ok le vél,
ame lyet Radisics az 1902-es to ri nói ki ál lí tá -
son va ló rész vé tel ért ka pott (a nem zet kö zi
zsû ri al el nö ke volt). Az igé nyes ki vi te lû li tog -
rá fia az „el sõ nem zet kö zi de ko ra tív mo dern
mû vé sze ti ki ál lí tás”-on is gyõ ze del mes ke dõ
sze ces  szi ós stí lus szép pél dá ja, meg egye zik
az zal az ok le vél lel, ame lyet Vaszary Já nos 
ka pott ugyan ott, és amely a 2007-es gyûj te -
mé nyes tár la ton is szerepelt6.

Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um és Is ko la so ká -
ig kö zös könyv tár ral ren del ke zett, amely ben volt egy je -
len tõs mû lap gyûj te mény. Itt min den elõ for dult, ami
szol gál hat ta az ipar mû vész-nö ven dé kek kép zé sét:
min ták, terv rajz ok, or na men ti ka-la pok és pla ká tok is.
Va ló szí nû, hogy a szõ nye gek hez ké szült ter vek is 
ide ke rül tek. Az át adás ra 1945-ben ke rült sor, egy, az
OSZK Irat tá rá ban meg ma radt do ku men tum szerint.7

Bom ba tá ma dás kö vet kez té ben a könyv tár ak ko ri épü -
le te sú lyo san meg ron gá ló dott, így a könyv tá ros ok ro -
mo kat ta ka rí tot tak el az oda ve zé nyelt „in ter nál tak kal”
együtt, a tör me lé kek közt lánc ban ado gat ták az épen
meg ma radt köny ve ket és igye kez tek õket biz tos hely re
men te ni. Ha son ló ál la pot ban volt az Ipar mû vé sze ti
Mú ze um is, ahon nan a Pla kát tár nem csak Póka Ala dár
pla kát- és ké pes lap gyûj te mé nyét, de a Mú ze um sa ját
anya gát is megkapta.8

Né zõ pont kér dé se

Iz gal mas kér dés az Ipar mû vé sze ti ben õr zött
leszövött kár pi tok és a fris sen elõ ke rült ter vek egy más -
hoz va ló vi szo nya. El sõ pil lan tás ra fel tûnt az, hogy a
ter vek és kár pi tok szín vi lá ga kü lön bö zik: a ter vek nek
ké kes szür ke alap színt ad a pa pír, ezen a sö tét- és vi lá -

gos ké kek, fe hér, bar na, és kis mér ték ben ró zsa szín je le -
nik meg. A kár pi to kon a ró zsa szín lett a do mi náns, és 
a bar na tel je sen el tûnt, hal vány krém szín nek ad ta át 
a he lyét. Szür ke-kék csí kos lett az as  szo nyok ken dõ je 
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a Vá sá ron, és hang sú lyo sab bak a kon tú rok – ezek 
a meg ol dá sok va ló szí nû leg a szö vés tech ni ká já ból
ered nek.

A kü lönb sé gek ter mé sze te sek, ha két kü lön bö zõ ka -
rak te rû mû vész – a ter ve zõ és a ki vi te le zõ – kö zö sen al -
kot. Azon ban meg le põ az a kü lönb ség, hogy a Je gyes -
pár kár pit a terv hez ké pest ol dal for dí tott – leg alább is,
így sze re pel év ti ze dek óta a szak iro da lom ban, sõt a lel -
tá ri kar to non is. A Ma gyar Ipar mû vé szet fo lyó irat ban
kö zölt, a ve len cei ki ál lí tás ma gyar ter mé rõl ké szült fo -
tón a nõ jobb, a fér fi pe dig bal ol dalt sze re pel, ami pe dig
még meg le põbb: a Vá sár cí mû kár pit szin tén a je len leg
szo ká sos hoz ké pest for dít va lát szik. A két ol da lu kon
tel je sen egy for ma szö vé sû szõ nye gek, úgy lát szik, már
Vaszary éle té ben is meg ke ver ték a ki ál lí tó kat. A két
most elõ ke rült terv pon tot te het a kér dés vé gé re. A két
kár pit kom po zí ci ó ját vizs gál va nyil ván va ló, hogy a ter -
ve ken sze rep lõ el ren de zés tük rö zi a fes tõ ere de ti el kép -
ze lé sét: a bal ol dalt ki füg gesz tett Je gyes pá ron a szé len,
te hát bal ra kell sze re pel nie a súly pont ként mû kö dõ sö -
tét folt nak (a fér fi nek), míg a jobb ra ló gó Vá sá ron is 
a „kül sõ”, jobb ol da li ré szen kell meg je len nie a sö tét tó -
nu sok nak (a ken dõs as  szo nyok nak). A két kár pit az aj -
tó két ol da lán lóg va így kerül(hetne) egyen súly ba. Saj -
ná la tos, hogy a szõ nyeg rossz ál la po ta mi att csak
hos  sza dal mas res ta u rá lás után le het ne a Je gyes párt
meg for dí ta ni, így az OSZK-ban ren de zett ki ál lí tá son 
a kár pit is mét hát ol da lá val sze re pelt.

A ter vek és kár pi tok együtt mu tat koz tak be a „Terv és
mû – Vaszary Já nos ipar mû vé sze ti al ko tá sai” cí mû, 2011.

ja nu ár 21. és már ci us 10. kö zött lát ha tó ki ál lí tá son az 
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban.

Ka to na Ani kó, a ki ál lí tás ku rá to ra
katona.aniko.at.oszk.hu

1 Vaszary Já nos (1867-1939) gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa: Ma gyar
Nem ze ti Ga lé ria, 2007. ok tó ber 18 - 2008. feb ru ár 10. / [... a ki ál lí -
tást rend. Ger gely Ma ri ann, Plesznivy Edit] ; [a ka ta ló gust szerk.
Veszp ré mi Nó ra] ; [... szer zõi Bel lák Gá bor et al.], Bu da pest,
MNG, 2007. 367.o.

2 1905. 4.sz. 216.
3 ltsz 14.973, ltsz 14.972.
4 A le ve le zés: IM Adat tár, ikt. Sz.: 1905/69 vá lasz: 1905/175. 
5 Ott egy tûz vész kö vet kez té ben el pusz tul ha tott a két kár pit, így

a ter ve ket új ra el küld ték – ez út tal a gö döl lõi szö võ mû hely be, fel te -
he tõ leg is mét Kovalszkynak. Ugyan eb ben az év ben a Nem ze ti 
Sza lon ban gyûj te mé nyes egyé ni tár la tot szer vez tek Vaszarynak,
ahol sze ret ték vol na a kár pi to kat ki ál lí ta ni, de mi vel azok Mi lá nó -
ban vol tak, vé gül a ter ve ket sze re pel tet ték. Gö döl lõ rõl kel lett õket
vis  sza kér ni: a mû helyt ve ze tõ fes tõ mû vész, Körösfõi-Kriesch 
Ala dár le vél ben azt ígér te Ernst La jos nak (a Nem ze ti Sza lon 
igaz ga tó ja 1901 – 1909), hogy ha ma ro san vis  sza jut tat ja a ter ve ket és
(az új) kár pi to kat is. A Sza lon ka ta ló gu sá ban a két terv az „Ipar mû -
vé sze ti Mú ze um tu laj do na” meg je lö lés sel sze re pel, a tár lat után 
te hát vis  sza tér het tek a Mú ze um rak tá rá ba.

6 106.o., MNG. Adat tár ltsz. 21010/1981.
7 A Könyv tár 1945-ös évé rõl szó ló be szá mo ló (OSZK Irat tár

1946/328)
8 A tár ve ze tõ je, Mun ká csi Pi ros ka sze rint: „1945. jú ni u sá ban 

a Tör té ne ti Mú ze um Ipar mû vé sze ti Tá ra a sa ját tu laj do ná ban le võ
pla kát gyûj te ményt (…) tá runk nak aján dé koz ta, az zal a meg oko -
lás sal, hogy ilyen ter mé sze tû gyûj te mény könyv tá runk ban szak sze -
rûbb ke ze lést és fel dol go zást nyer het. A nagy ter je del mû gyûj te -
mény /plakátok 2205 db. (…) mû faj sze rin ti cso por to sí tá sát a tár
nyom ban el is vé gez te.”
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