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GYERMEKKÉPESKÖNYVEK
ok sok üvegszekrény közt
nyüzsgő, zsibongó gyermekseregek és k o m o l y
könyvbarátok: ez a helyes
képe az Iparművészeti Múzeumban rendezett második nagy gyermekképeskönyv kiállításnak. Az elsőt
hét évvel ezelőtt rendezte az Iparművészeti
Társulat, a világháború kitörését megelőző
vészes szélcsendben. S ezt mint a sirokkó
a parti virágot, úgy söpörte el egy éjszaka a
nagy európai összecsapás. A mostani kiállítás békés, gondos, körültekintő és akadémikusan pontos az elsőhöz képest, mely
nem akart mást, mint szép képeskönyveken
mutatni meg, hogy mivel válik teljessé a
gyermekszoba és az iskolaterem művészete.
E mostani kiállítást Majovszky
Pál dr.
rendezte a Magyar Bibliophil Társaság
védőpajzsa alatt és el lehet mondani,
hogy a képeskönyv az ifjúsági irodalom
kultúrhistóriájának v á l o g a t o t t fejezetei
vonulnak el a tárlókban.
Az első és a legszívbemarkolóbb szenzáció: a magyar gyermekkönyv nagyszerű
múltja. Vagy kétszázötven év termése
szinte kifogások nélkül vonul itt el szemeink
előtt. A finom bárok és rokokó nyomtatódíszekkel átszőtt tizennyolcadik századi
erkölcsi mesék, fabulák Comenius-Marmontel, Dugonics és Gvadányi nevéhez
fűződnek. De míg ezeken inkább a
kuriózumok s a kor finom nyomdaművészete lep meg, addig a tizenkilencedik
század első felével már a régi Pest nemes
polgári ízléséhez és féltő, gyermekszeretetéhez férkőzünk közel. Álmélkodva látjuk,
hogy a Heckenast-ok, Wigand Ottó-k,
Laufer-ok milyen műgonddal ápolják ezt
az ízlést, hogy mennek idegen városok
nyomdáiba, — Münchenbe, Prágába, —
csakhogy szebb legyen a képeskönyv,
tisztább metszésű a betű, finomabb a kőrajz, virulóbb a képek valörje. „Képek a
kedves kicsinyek szív- és lélekképzésére"
s hasonló címek árulják el a kor érzékeny
nevelő erkölcsösségét. De a vidámságok,

a bökversek, a huncut karrikaturák is
nagy számmal helyet kapnak a mult
század képeskönyveiben s Busch Vilmost
is megszégyenítő humorral lángolnak elő
Jankó János képeskönyvéből. A magyar
ifjúsági könyvnek második reneszánszát
az utolsó tíz évben értük meg. A fejlődés
vonala itt nyílegyenes Fonyó Józseftől
Zádor Istvánig, bár kétségtelen, hogy egyre
inkább a bibliofil-könyv artisztikumának
hódol a képeskönyv s egyre jobban elhanyagolja azt, ami a „kedves kicsinyek"nek tetszik. Száz és száz kiváló grafikusunk
szegődik a gyermeket mulattató író, versfaragó mellé. A magyar romantika népies
formanyelvének külföldön is akadnak
tolmácsolói Pogány Villynek, Lesznai
Annának képeskönyveiben: egy lehellete
az ezeréves magyar dekoratív erőnek
kifelé tör utat. De ha e nagyszerű fejlődés
mérlegéül azt kérdezzük, vájjon van-e a
gyermekvilágban könyvészetileg egyenlőértékű kifejezője a Sebők Zsigmond,
Molnár Ferenc, Hevesi Lajos utolérhetetlen
mesélőművészetének, azt kell megállapítanunk, hogy ifjúsági könyvtermelésünk
technikája bőséges, színvonala átlagban
jó, de hiányzanak az igazi nagy gyermekörömök.
Talán másutt sem sokkalta jobb a helyzet. Mindenütt megérezhető egy kissé,
hogy a gyermekkönyvet a nagyok vásárolják s az ő vevő-ízlésükhöz igyekszik
hozzásimulni a képeskönyv, nem annyira
a gyermekszoba hangulatához. Mindaz,
ami a többi szekrényekben elénk tárul,
megerősíti azt, hogy a gyermekkönyv
nagyobbrészt a jó grafikusok behízelgően
kedves leereszkedése a gyermekekhez, de
nem az ő formalitásuk szerint való beszéd.
Egészben talán csak az angol ifjúsági és
képeskönyv kivételes ez alól: ott ennek
is megvan az ő hagyományos kultúrája,
mint a lakóháznak, a nevelésnek, a kertnek. Ott megvan az a „picture book"
témakör
és mozgásritmus,
amelyben
Caldecott, Greenaway, Crane, Dulac és
Reckham mozognak, amely röviden talán
úgy volna jellemezhető, hogy az angol
gyermek a karácsonyi puddingtól a tündérkert aranyfácánjáig követi az akvarellecset csapongását. Csupa mosolygó kaland,
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angol meséskönyvben a fantázia szépségével a matéria becsületessége, a technikailag jó könyv kívánalma egyesül. Ebben
csak megközelíti, de nem egyenlőrangú
vele a német könyv. Igen gazdag e részben a német könyv múltját feltüntető
gyűjteménye a kiállításnak. Führich, Richter,
Schwind, Busch, Pocci, Menzel, Thoma
könyvei egy-egy fejezete ennek a művelődéstörténetnek. Az újak között a pálma
Pellar-é, akiben a müncheni Jugend-iskola
dekoratív szenvedélye
hasonlíthatatlan
szinességű lángokkal ég. S amíg a franciáknál Bontet de Korwel jelenti azt a litografikus vonal-pátoszt, amely csaknem
napjainkig egy terméketlen, technikailag
is unalmas, elmaradt
könyvművészet
hagyományain rágódik, addig az orosz,
dán, de főleg a svéd könyv eddig nem is
sejtett szépségeket árul el, mely utóbbiakon
mintha Larsson ellenállhatatlan művészete
szántott volna legmélyebben. Az oroszokon
viszont a hagyományszerűséget, a bizánci
falfestésig visszanyúló dekoratív erő ünnepélyes voltát csodáljuk, míg a spanyoloknál
Ribas de Millar a legkimagaslóbb jelenség.
Mindent összefoglalva : a magyar bibliofilek e második kiállítása is nagy didaktikai
értékével fog a könyvek kedvelőire s elsősorban könyvművészeinkre hatni. De
nincs okunk szégyenkezni a nemzetek
versenyében magunknak s e m : sok jó és
művészi könyvvel felvértezve indulhat új
feladatainak megvalósítására a magyar
gyermek.
II.

PÁLYANYERTES GRAFIKUSOK
Negyvenegy magyar grafikus készülő
meséskönyvének grafikai lapjait fonta
k o s z o r ú b a a gyermekkönyvkiállításon az
Országos Magyar Iparművészeti
Társulat.
Szeretet, odaadás, miniatűr szépségek és
a kolorizmus bűbája borulnak itt össze a
falakon. Minden alkalom, mely grafikánkat
megszólaltatja, fokozza nagyszerű képességeik iránt való bizalmunkat. Ha nem
mentesek is a munkáik a legjelentősebb
európai hatások beszűrődésétől, finomak
és ízlésükben választékosak mindahányan.
Hiszen látni itt az angol Gibson Girls-től
az expresszionista képeskönyvig minden-
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figyelmet szenteljünk neki. Öregek és
fiatalok, széniorok és növendékek vetélkednek a pálmáért s összehasonlítva őket a
külföldi gyermekkönyvek átlagos színvonalával, elmondhatjuk, hogy a mieink nagy
részben nem maradnak mögöttük. Amíg
egyikük-másikuk a külföldi siker reményétől szédülten az angol, vagy a német ízlés
különösségeinek hódol és divatos színműíróink módjára „európai sláger"-eken töri
a fejét, addig a nagy többség képeskönyveiből friss magyar romantika tör elő
üdítő közvetlenséggel s nem is akarnak
egyebet, mint azt az ősi naiv gyermekhitet
színekben elővarázsolni, mely a mi népmeséinkből s regéinkből buggyan elő.
Ezek a kiállítás legszebb darabjai. Egyszerű emberlátásuk, formajátékuk a magyar
gyermekpsziche rétegein szűrődött át s ha
van valami, ami alkalmas arra, hogy ideterelje a külföld érdeklődését reánk, akkor
az az öntudatlan primitívség az, mely a
népművészet mellett legzengzetesebben
népmeséinkben és ezek költői illusztráción
ban szólal meg.
Kozma Lajos első díjjal kitűntetett, 5000
koronát nyert meséskönyve, a „Zsuzsa
Bergengóciában" című álompanoráma ily
sajátosan sublimálódott költői és naiv
formalitás szülötte. E művésznek dekoratív
fantáziája, sajátos történelmi mámorossága
és erős magyar színérzése egyesülnek lapjain. Mintha gyermekálmok szövődnének
össze egy szines pantömim felvonulássá,
úgy hatnak e virágok, mesepaloták, tündérjárások. Azt lehetne mondani, hogy illatos
párlata ez a meséskönyv a modern
grafikai ízlésen átszűrt régi géniusznak.
A háromezer koronás második díj nyertese Haranghy Jenő. Egynehány csodás,
transzparens fénnyel átszőtt gyermeklapja
került e kiállításra a tervezett Kacsoh-féle
gyermekdalos könyvből. Magyar májusok
öröme, magyar hegyoldalak tiszta tavaszi
napja revelálódik itt és magyar mesemondás
holdfénye süt hangulatképei felett. Itt is a
pompás európai kuítúrérzés egyesül a
színtiszta magyar őserővel s ad olyan
lapokat, melyeket ha angolok, amerikaiak
látnának, drága bibliofil könyvekbe kerülnének megsokszorozva. Kétezer koronával
jutalmazott pályamunka kettő van. Egyik
Biczó Andrásé. Komoly, nagy rajztudása,
tiszta, preciz munkája nagy szorgalomra

valló lapokon nyilatkozik meg és ha van
valami, ami meggondolásra késztet, úgy
az lapjainak túlságosan festett képekre
emlékeztető mivolta. A másik pályanyertes, Undi Mariska dekoratív képességei az
ellenkező póluson érvényesülnek, csupa
intuitív festőiség, csupa színelragadtatás
egy matyólakodalom kápráztató pompája,
amelyet csak néhol merevít meg kissé a
rajzvonalak keménysége. Versenyen kívül
és a legelsők sorában áll Helbing Ferenc
gyönyörű lapjaival. A magyar mondák és
királykrónikák hősei, az epopeia szines
tablóiban jelentkeznek. Ünnepi pátosz
zeng lapjain, melyek fenséges üvegfestményekre, gobelinek verdurejeire emlékeztetnek és híjával minden akadémizmusnak,
telve vannak meleg élettel. A bírálóbizottság egyenként ezer koronás díjjal tűntette
még ki Egyed Erna, Frankovszky Adrienne,
Geréb Klára, Gephardt Tibor, Sebők Margit,
Szabó József és Vaszary Gábor munkáit s
valóban nem tíz-tizenkét, hanem huszonötharminc gyönyörű magyar képeskönyvvel
lennének gazdagabbak a magyar gyermekek játékospolcai, ha . . . az a sok fájdalmas „ha" nem volna.

III.

BAZÁR, VÁSÁR, KIÁLLÍTÁS
Mint a gyermekek szép álmait az élet
vásári zaja, úgy fogja körül a képeskönyvek
kiállítását az Iparművészeti Társulat karácsonyi vásárja a Múzeum földszinti csarnokának oldalfolyosóján. Szép és kedves
holmik, sok olcsó, ízléses munka, vidám
híradás arról, hogy az iskolák és műhelyek
táján mily hangos vetélkedés folyik, erről
tesznek bizonyságot a vitrinek. Az utolsó
tíz év iparművészeti kiállításain megszoktuk
már, hogy a művészi ambíció a kenyérgondnak, a nagyarányú koncepció a vásárlóigényekhez való igazodással engedje át
helyét. Iparművészetünk demokratizálódott,
de úgy, ahogy egyetlen nemzetgazdasági
teória sem óhajtotta: a tömegek ízlése
helyett a dilettantizmus tömegtermelése
adja meg az alaphangot. Az utópisták a
munkáslakóházak, a típusbútorok, a gépileg sokszorosított háziszerek és apró tárgyak művészetéről ábrándoztak. E helyett
jött a háború s hozott: szurrogátumokat,
olcsósági hullámokat, takarékos építkezést,

hőssíremlékeket és női dilettantizmust a
férfialkotóerők helyett. Hozta a luxusnak
ezernyi apróságát a batikolt selyemlámpaernyőktől a féldrágaköves násfákig s az
osztály-gőgnek és hadigazdagságnak azokat a járulékait, melyek mindennek inkább
nevezhetők, mint tömegek életét megszépítő iparművészetnek.
Tudjuk, hogy az utolsó tíz évben nagy
kiállítások voltak másfelé: könyv- és
grafikai, építőipari és divat-kiállítások s
tudjuk, hogy minálunk olyan iparművészeti
ágak vannak fejlődőben, amelyek tekintetében .bátran oda állhatunk a külföld
mellé. Oh nem a batikra és násfákra
gondolok. Hanem a kerámiákra, mely
ezen a mostani vásáron is oly erőteljesen,
annyi szép és magyaros termékkel van képviselve, hogy szinte előreveti árnyékát egy
új magyar agyagipar reneszánsza. A kisplasztikánkra gondolok, mely olyan éremés plakett-művészetet fejleszt ki, amilyen
a németeknek sincs. A grafikusainkra
gondolok, akik annyi elevenséggel, ötlettel
és ízléssel dolgoznak, hogy valósággal
nemzetgazdasági tényezővé váltak a kereskedelemben. És nem is legutolsó sorban
l a k á s b e r e n d e z ő i n k r e gondolok, akik
stílusok másolásával, facsillárok és faragott tükrök, ékszerszekrények s kirakatportálok tervezésével vannak ma elfoglalva,
ha ugyan elfoglaltság az, amit kedvtelésnek, vagy játéknak kellene nevezni.
A mostani karácsonyi kiállítás is meghozta a maga anyagi hasznát, igazolta a
jól bevált neveket, megerősítette az iparművészet régi vásárló közönségének bizalmát. Éppen csak a kritikusnak nem telhetett
nagy kedve e szemlélődésben, amely — a
kerámiai üvegszekrényeket nem számítva
— egyetlen új ötletet, formagazdagodást
sem hozott.
Babák, dobozok, ernyők, tárcák, naptárak, g y ö n g y s o r o k , hímzések, csipkék,
mindez kedvesen csicsereg az iparművészeti boltok kirakataiban, de kevéssé szívderítő', mikor tizedszer számol be iparművészetünk állásáról.
És az iparművészek anyagi érvényesülésének e természetes megnyilvánulási
módja mellett most már sóvárogva várjuk
azt az első igazán iparművészeti kiállítást, mely szervezett munkabeosztással
egy n a g y o b b f e l a d a t körébe állítva
minden oldalról be fogja mutatni alkotóművészetünk erejét.

