a hagyomány szerint a fejedelem tulajdona
lett volna. A szőnyeg csomózva van, tehát
nem gobelin, de színhatásában és kompozíciójában beleillik a szőtt falikárpitok
közé. Eredetét illetőleg bizonyosat állítani
nem lehet, mivel mint „piéce unique" nem
sorolható be egyik vagy másik rokoncsoportba. Stílusa, kissé szervezetlen rajza,
mely mégis bizonyos ízlést és jártasságot

árul el a síkdíszítésben, valamint a hazai
ornamentikában sűrűn használt virágmotívumok: a szegfű, a tulipán, a bazsarózsa, a
napraforgó és Passiflora: mindez arra látszik
vallani, hogy a szőnyeg Magyarországon
készülhetett.
A kiállítás anyagát Csányi Károly múzeumi igazgató gyűjtötte össze és rendezte a
nála megszokott hozzáértéssel és szeretettel.
V. Gy.

FARAGÓ ÖDÖN OTTHONA
ÍRTA ÉBER LÁSZLÓ
em nevezem gyűjteménynek azoknak a művészeti
tárgyaknak ö s s z e s s é g é t ,
amelyek Faragó lakásának minden zegét-zúgát,
az előszobától a hálószobáig betöltik. Egyetlen
darab sincs közöttük, amely ne vallana
tulajdonosának arra a törekvésére, hogy —
minden archeológiai vagy rendszerező célzat
híján — gazdag, művészi otthonná varázsolja át legénylakását. Nincsenek stílusbeli elvei, megszorításai: minden korés forma,
minden ízlés és technika jó neki és azokat
a díszítőművész biztos tapintatával rendezi el. Békésen megférnek egymás mellett
pompás keleti szőnyegek és antik márvány
mellszobrok, erősen barokk fafaragványok
és középkori szárnyasoltárokról származó
képek, olasz bronzok és keletázsiai porcellánok, Louis XVI. bútorok és modern
székek. Hosszú évek kedvtelése, finom
válogatása, az utazó szimatja és szerencséje hozta össze ezt a sok tárgyat, amelyek mintha elválaszthatatlanul forrtak
volna egybe. Faragó saját bevallása szerint
az ily irányú gyűjtés — mert mégis csak
gyűjtés ez 1 — nagy mesterének, Ráth
Györgynek példáján indult el immár évtizedekkel ezelőtt. Kulturális és pszichológiai
szempontból érdekes, hogy éppen Faragó,
aki mint művész a magyaros és modern
törekvések egyik legkiválóbb úttörője volt
az iparművészet terén, saját otthona kialakításában ezt a retrospektív és nemzetközi irányt követte. Esetleg gondolkodóba
ejthet is ez és azt kérdezhetnők, milyen
lenne ez az otthon, ha az utolsó évtizedek
magyar művészetének és iparművészeténak termékei szolgálnának díszéül. Dehát

az ízlésről csakugyan nem lehet vitatkozni
és Faragó otthona a maga összeállításában, az egyes darabok választékos szépségével tanulságos példáját adja a lakásdíszítés szolgálatában álló gyűjtés egyik
határozott irányának és egyúttal a nem
éppen jelentékeny anyagi eszközökkel, de
hosszú időn át szívós következetességgel
és szeretettel folytatott tevékenység sikerének.
A különböző korú, eredetű és jellegű
tárgyak természetesen különböző értékűek.
Azok együttes alkalmazásáról felvételeink
kellő képet adnak. Beérhetjük tehát azzal,
hogy a sok közül egyes különösen kiváló
darabokat emelünk ki.
A festmények sorában ott találjuk
Giovanni Battista Moroni festői és pszichológiai mélységű férfiarcképét, amely a gyűjtemény egyik gyöngye. Paolo Veronese köréből való egy szinte monumentális felfogású
női arckép, amely esetleg magának Paolonak műve és talán a művész anyját ábrázolja. Giovanni Girolamo Savoldo-t,
a
bresciai mestert, egy szép férfiképmás
mutatja be. A régi német festészet kiváló
alkotása a Lucas Cranach műhelyéből
származó sokalakos kép, amely az emberiség megváltásának allegóriáját ábrázolja.
Különösen figyelemreméltó a festmény tájképi háttere; egyébként az alakokon is
helyenkint felismerhető magának a mesternek kezenyoma. Egyéb festmények: Joost
de Momper, az antwerpeni kikötő pompás,
levegős képe, Allaert van Everdingen egy
jellegzetes vízeséses tájképe, Társaság a
szabadban Jan Hackaert-tói, Jacopo Stella
M a d o n n á j a , a Mária mennybemenetelét
ábrázoló festmény, amely XVII. századbeli
bolognai mester műve. Különös figyelmet

érdemel Dávid királlyá felkenését ábrázoló
kép, amely Januarius Zick nevével hozható összefüggésbe és E. Lucas-nak, Goya
követőjének tárgyi és festői szempontból
egyaránt érdekes két képe, mely a nagy
mester Capriccióinak fantasztikus jeleneteit
juttatja eszünkbe. Az újabb festészet elsőrangú reprezentánsai a római Villa Borghese
parkjának elbűvölően színes és hangulatos
képe Camille Corot-tói és Alfréd Sisley
sziporkázón színes tavaszi képe. A magyar
festészetet Coulin Artúr női tanulmányfején kívül Horovitz Lipót rendkívüli festői
finomságú K o l d u s a s s z o n y - a képviseli,
Faragó spanyolországi utazásai számos
szép darabbal gyarapították a gyűjteményt,
Ezek közt van egy szárnyasoltár szárnyképe a XVI. század elejéről, Szent Gergely
miséjének ábrázolásával, továbbá Szent
József a kis Jézussal, amely Murillo
stílusához áll közel. Szintén spanyol eredetű
egy színes fadombormű, Krisztus siratása,
a XVI. század elejéről, az olasz reneszánsz
díszítő formáinak olyan elváltoztatott, féligmeddig népiessé vált alkalmazásával, aminő
e korban Magyarországon is előfordul,
A szobrászat számos alkotásai közül egy

hellenisztikus márványfej, egy spanyol
e l e f á n t c s o n t - M a d o n n a , Moderno két
plakettje és egy megmintázásában, kifejezésében megkapó, nyilván XVII. századbeli flamand terrakotta-mellszobor, továbbá
ugyancsak terrakottából egy bacchikus
jelenet domborműve tűnik ki, amelyet
magának Lucas Feid'herbe-nek tulajdoníthatunk.
Lehetetlen az iparművészet különböző
ágainak termékeit egyenkint felsorolnunk,
Keleti szőnyegek — köztük az ú. n. erdélyi
szőnyegek tökéletes példányai — kínai
és japáni porcellánok, olasz és magyar
fayanszok, fafaragványok és apró bronzok
tömege díszíti az üvegszekrényeket, polcokat. Delfti és roueni fayanszok mellett
különösen két delfti modorban festett nagy
frankfurti váza tűnik fel. Rendkívül gazdag
és finom faragású két XVI. századbeli
olasz faoszlop, amelyek Kisázsiából származnak. Az egész gyűjteménynek mindenesetre legfeltűnőbb, megkapóan színes
hatású darabja egy gótikus ablakból való
nagyméretű üvegfestmény angyalok alakjaival, amelynek stílusa Flandriába, a
XVI. század elejére utal.
w

Haranghy Jenő : Ex libris.
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világháborút vesztett államok fővárosai között Bécs
kapcsolódott be leghamarabb az i s m é t f ö l v e t t
nemzetközi kulturális érintkezésekbe. Egymást érik itt
az érdekesebbnél érdekesebb kiállítások, melyek a nyugati országok
művészeti célkitűzéseiről és eredményeiről
számolnak be. A tavalyi nagyszerű francia
festőművészeti kiállítás után az idén egy
hasonlóan értékes német reprezentatív kiállítás vonultatta föl szintén a Secesszo-ban
a XIX. század elejétől kezdve napjainkig
a modern német festészet remekeit, illetőleg
legjellemzőbb alkotásait, a Künstlerhaus-ban
pedig egy ultramodern francia tárlat vonta
magéra a figyelmet rövid ideig. A festőművészeti részen együtt voltak láthatók a
legvégletesebb irányokat megteremtő híres
francia művészek, akik közül azonban azóta
már sokan—így elsősorbanavezérPicasso—
merész ívben visszakanyarodtak az újra
divatba jövő klasszicizmushoz. Sokkal érdekesebb volt a francia kiállításnak egyik függeléke, melyben Páris elemi iskolai tanulóinak
rajzoktatási módszerétéseredményeit mutatták be. Bámulatosan dekoratív és friss dolgokat produkálnak ezekben az iskolákban.
E rajzok, vízfestmények, falkárpittervek tényleg telve vannak a gyermeki lélek naivitásával, primitívségük ösztönösen egészséges,
nem pedig műdadogás, mint a szomszédos
termekben lévő felnőtteké. Reméljük, hogy
az elemi rajzoktatással foglalkozó tényezőink
tudomást vettek erről a kiállításról. Illetékes köreink sokat okulhatnának ebből
az újabb rajzoktatási módszerből, mely
alkalmas arra, hogy megőrizze a gyermeki
fantáziát és hogy a népművészettel való
kapcsolatot szorosabbá tegye.
E francia kiállításnak még egy építészeti
különítménye is volt. A festészeti részhez
hasonlóan itt is a legvégletesebb törekvésekkel találkozhattunk. Nem a német és modern
architektúrából ismert e x p r e s s z i o n i s t a
vágyak jutnak szóhoz a bemutatott francia
tervekben, hanem a célszerűségre és higiéniára törekvő u l t r a p u r i t a n i z m u s . Csak

gyakorlati célok érvényesülnek az efajta
építkezésekben. Száműzve minden művészi
forma, profil, díszítmény, egymásba tolt
skatulyákhoz hasonlítanak az e nemben
készült villák, munkásházak. De hiába
e g é s z s é g e s e b b e k és célszerűbb berendezésűek az ilyen épületekben lévő lakások,
a művészi formák száműzésével megölnek
minden poézist, szépségideált. Sivár falanszterek ezek, melyekben érző lélek nem lakhatik szívesen. Pedig a kiállítás építészei
Párisnak egy régi negyedét is ilyen módon
szeretnék újjáépíteni. Igaz, hogy ezzel több
levegőt, világosságot, s z o c i á l i s higiéniát
vinnének e túlzsúfolt, szűk sikátorokkal
teli városrészbe, de elpusztítanák ennek
tradíciós szépségeit is. Le Corbusiernak hívják e törekvések vezéralakját, aki már több
ilyen villát, lakóházat épített. Egyes interieurjei valósággal úgy hatnak, mint hajófülkék vagy higiénikusán berendezett orvosi
rendelők. Egy másik építész, Mallet-Stevens
a híres divatkirálynak, Poiretnak épített
ilyen fajta, de már a bizarrság felé is hajló
kastélyt. Ez utóbbi építész volt tervezője a
tavalyi párisi iparművészeti kiállítás francia
turista - pavillonjának is, mely egyik legfurcsább és legmulatságosabb látványossága volt a kiállításnak.
Míg Le Corbusier építészetében bizonyos
elamerikaiasodást vehetünk észre — az
építész ugyanis 3 millió lakosságú város
terveiben óriási felhőkarcolókat komponál
egymásmellé—, addig magukaz amerikaiak
viszont szeretnének l e s z á m o l n i a felhőkarcolók művészietlenségével. Erről számol
be l e g a l á b b is a bécsi Iparművészeti
Múzeumban rendezett építészeti kiállítás.
Most már nem építenek az amerikai architektusok rettentő nagy, tagolatlan, négyszögletes tömböket, sőt a toronyszerű megoldás is háttérbe szorult, hanem az épületeket különböző magasságú, terrasz-szerűen
hátraugró részekre tagolják. Ezáltal sokkal
érdekesebb körvonaluklesz a felhőkarcolóknak. Nemcsak művészi, hanem gyakorlati
szempontok is közrejátszottak e megoldások
létrejöttében. A hátraugrások segítségével
ugyanis világosabbak lesznek az alsó eme-

letek helyiségei és az utcák sem válnak
szűk épületszorosokká. A részlettagolásban természetesen csak itt-ott láthatunk
önállóbb eredményeket. Legnagyobbrészt
még most is az európai történeti stílusok
motívumainak összehordásából állanak a
felhőkarcolók homlokzatai. Eliel Saarinentől, az Amerikában működő és nálunk is
ismert jeles finn építésztől láthattuk a kiállításon a legérdekesebb és legeredetibb
felhőkarcoló - megoldásokat. Saarinennek
nagyvonalú, tektonikus stílusa igen jól illik
ezekhez az épületkolosszusokhoz. Különösen nagy várostervei, melyekben egész
csoportját tervezi a felhőkarcolóknak, lepnek
meg érdekes körvonalaikkal és művészi kompozíciójukkal. Gigantikus tömegek formálódnak ezekben egymás mellé. Egy másik építész, Elmslie már kisebb, európai méretek-

ben tervezett néhány igen érdekes bankpalotát és egyéb középületet. Stílusán megérzik az európai expresszionizmus hatása,
de ezt egyéni, mondjuk amerikai módon
értelmezi.
Kétségtelenül e két architektus tervei
voltak az amerikai építészeti kiállítás legérdekesebb látnivalói, melyek túltettek az
újabb amerikai kastélyok meghitt, de az
angol és normandiai vidéki házaktól átvett
artisztikumán. E kastélytervek is azt bizonyítják, hogy a legújabb Amerika szeretne
már megszabadulni a tovább nem fejleszthető méretektől.
A kiállítást egyébként még Pennelnek
kitűnő kőrajzai egészítik ki, melyeken a
római emlékektől kezdve az amerikai vashámorokig mindenrendű építményt megörökített a művész.
w

ÁRUMINTAVÁSÁR ÉS REKLÁM
(NÉHÁNY MEGJEGYZÉS)
mióta a kereskedelmi életnek legfontosabb, sőt egyedüli fontos kérdése a reklám
lett, azóta minden megmozdulásában legelőszöra
reklám szolgálatát kell megbírálni. K ü l ö n ö s k é p p e n
vonatkozik ez a vásárokra, melyek önmagukban nem is mások, mint hatalmas
reklám-nyilvánulások, egyetlen gócpontra
irányítva. A vásárok egyre inkább elvesztik
azt a jellegüket, mely régen megvolt, hogy
az üzletkötések gyors és alkalmi lebonyolítását szolgálják. S egyre inkább dobszóval összeterelt látványosságokká válnak,
melyekben csak lassan érlelődik az üzleti
haszon. Voltaképpen tehát ma már a budapesti tavaszi vásárokat is csak ilyen szempontból szabad elbírálni. Nem az üzletkötések, nem a résztvevők száma szerint, hanem
azon elv szerint, hogy mennyit nyújtott a
szemnek, az emlékezetnek, a maradandó
benyomások elevenségének.
Erre a kérdésre a tavaszi vásár minden
látogatója megadhatja a feleletet. E vásár
térfogata, helyisége száma, sátortábora
évről-évre nő, de belső értéke alig változik. A nagy Iparcsarnok falain kívül
ma már talán több árusító táboroz, mint
odabenn, de ez a hangyaboly, melynek

nyüzsgésébe rendet, ritmust, hatalmas és
egyöntetű lélekzetet kellene vinni, zűrzavaros
képet nyújt. Kint és bent egyaránt. Felvonulás, álarcosmenet, bandérium, színjátszás sohasem lehetett meg egy erős
rendezőkéz vasfegyelme nélkül. A tavaszi
vásárok nálunk ezt, úgy látszik, nélkülözni
tudják. Van itt minden, a villamos légyfogótól
a baromfitömőgépig minden, amire a volt
monarchia lakosainak szükségük lehet.
De furcsa, szinte mulatságos keveredésben. Szűcs a gépek között, virslis a
cserepek világában, műhímző a papiroskártyák árusítója mellett. A pesti utcák
reklámszolgálata, egymást elnyomó könyörtelensége, kereskedői összeférhetetlensége:
kicsinyben ezt tükrözi az árúmintavásár is.
Évek óta szó van arról, hogy építészek
rendező keze fog belenyúlni e pokoli zűrzavarba. Utaknak, öveknek, parcelláknak
kellene kialakulniok, hogy a zománcedényt
éppoly könnyű legyen megtalálni, mint a
fagylaltkészítő gépet. Valami ilyesféle már
megvan a közlekedő eszközök, a mezőgazdasági gépek és a rádió világában, de
teljességgel hiányzik az egyéb területeken.
Párisban, Londonban vannak jellegzetes
ipari centrumok, újságnegyedek, parfümutcák, könyvesbolt-streetek, de Budapesten
még a nagy vasboltozat alatt sem lehet

