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

őketösszetartani. Szétszaladnak. Nem tréfá- szegi kisgazdák pedig azokat a szomorú,
ból mondjuk, komolyan ajánljuk: tessék karcolt fekete műparasztbútorokat akarják
a vezetőségnek egypár előadást tartani Keletre exportálni, melyeket a pesti utcákon
az árúmintavásárok céljáról a — keres- hiába hordoznak. Egyáltalában soha még
kedőknek.
úgy nem dühöngött a háziipari járvány
Ezekben az előadásokban legyen egy ebben az országban, mint amióta megpár szó arról is, hogy mi is az a bódé. szűnt a háziipar. Jótékony nőegyletek,
Arról is, hogy bódé csak kétféle lehet: csizmás úrinők, kézimunkanagyiparosok,
egyéni és nagyon ízléses (a gazdag kiállító- tűzzománcozók, műselyemfonál - árúdák,
cégek számára) és egyszerű, tömeges, rit- mindenki ezt az elzüllött magyar népmikusan egymásután következő bódék művészetet űzi. Imádkoznunk kellene, hogy
utcája (a szerényebb kiennek a reklámnak ne
állítók részére). Továbbá
legyen foganatja s minél
arról is legyen szó az úgytöbb maradjon meg belőnevezett nagy cégek szaklük — árúmintának.
tanfolyamán, hogy akinek
Más fejezetre tartozik
sok a pénze, az ne arra
az, amit i p a r m ű v é s z e t
helyezze a fősúlyt, hogy
néven láttunk itt. Jórészt
minél több legyen az oszízléses holmik, ismert kilop, a jón, dór s egyéb
állítóktól. Becsületes áttemplomforma, mert akilag. Ötvösmunkák, szolid
nek Baeder-szappan kell
könyvkötések, pénztárcák,
vagy f i l a t ó r i g á t i ruhacserepek. Talán egy tucat
szövet, az nem klasszikus
férfi és nő, akik kétségbeszépségideálokat k e r e s ,
ejtő harcot vívnak egy évhanem jól világított, mintizede v i s z o n y o k k a l és
denünnen látható árúaszközönnyel. K ö r ü l ö t t ü k
talokat. A Koestlin-csokopedig vagy két tucat konládét, a D i a n a - s ó s b o r tár, akiknek tábláján harszeszt, a Rózsavölgyi-féle
sog az „iparművész" rang.
grammofonokat, az Elekt.
Győri, miskolci, egri iparlux-porszívó-gépeket és a
művészek, a monogramVáncza-féle bódé elgonmos zsebkendők,az aranydolását olyan iparművékeretes üvegtálcák, a mosszek kezére bízzák, akikható expresszionista senek van reklámérzékük.
lyemsálok s i k k e s iparUtráta Pál r a j z a .
Akik tudják, hogy az olcsó
művésznői. Ha v a l a k i
faanyag, a vászon, a lemezpapír csak „gomblyukba való tótatyafit" árul fából
köntös, de a színek közt világítania kell vagy villanyos légyfogót gyárt kézierőaz árúnak, frissen, harmatos tisztaságé- vei, az ma mind „iparművésszé" nevezi
ban és a sátor fölött lobognia kell a betűk ki magát. Itt azonban már nem imádtüzének, mint égő szövétneknek. Olcsó kozással kell segíteni, hanem csattanós
anyagok, szép árúelrendezés, jó betűk — akciókkal a kontárok betolakodása ellen,
ez a Messe-reklámok és standok lényege. Ez a reklám nem reklám többé, hanem tiszSemmi más.
tességtelen verseny. És a törvényes rendeTehát műmagyaros, únottnépies motí- letek dolga volna ez ellen a visszaélés
vumok sem kellenek cégérnek (Bikszádi- ellen küzdeni.
forrásvíz bódéja). S ha ez cégérnek nem
Mikor ennyi a hamis és hazug reklám,
jó, milyen rossz az, ha ilyesmit — árul- lássuk, miként viselkedik az igazi, a bénák. S még hozzá drága pénzért árulnak vallottan reklámcélokat szolgáló ipar. Nos, el
jó külföldieknek és naiv magyaroknak, kell ismerni, hogy felvonulása impozáns és
Teremtő Isten, micsoda áradata van itt nagyvárosias. A sokféle doboz-, csomagolóa matyókendőknek, mezőkövesdi zon- papír-, reklámkártya-gyár s a nagyszerű
goraterítőknek. Jóképű parasztmenyecskék technikai készültséggel jelentkező világítógéppel tömik otthon a libát, de Pesten reklámok, az ügyes babák és a sokoldalú
bódét tartanak az árúmintavásáron. Kalota- mozgó-emberek mindmegannyi készítőik
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ötletességének bizonyságai. Igaz, még sok
itt is a vadhajtás. A színes papírokból
domborított naptártömb nem mind ízléses
és a németek kedvelttörpe-attrapjai, cilindertartó emberkéi, papírmasé-Chaplinjei sem
okvetlen megnyerők. De jólesik látni, hogy
a magyar törekvés egészben mégis az,
hogy mint a reklámnyomtatványokban, úgy

a reklám egész területén is a tömegszuggesztiót nemes eszközökkel gyakorolja,
Mindent összefoglalva pedig, el lehet
mondani, hogy az idei budapesti nemzetközi vásár is nagy propagandamunka
hatalmas eredménye volt, melynek lázas
igyekezetében egyelőre még erősen szerepelt s látszott a láz.
M. G.

IPARMŰVÉSZET A LIPCSEI VÁSÁRON
ÍRTA NAMÉNYI ERNŐ
vásárok a középkor gazdasági életében az árúcsere
legfontosabb tényezői
voltak. A kapitalizmus fejlődésével azonban nagyrészben elvesztik jelentőségüket és m e g s z ű n n e k
hovatovább a nemzetközi kereskedelemben
- szerepet játszani. Alig egy-kettő tartja még
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része a modern gazdaságban tőzsdei forgalomban és aukciók útján cserél gazdát
és minden ilyen árúknak a vásárok forgalmába való bevonására célzó kísérlet
csődöt mondott. Ezzel szemben a vásárok,
amelyek életképesek maradtak, teljesen
átalakultak mintavásárokká és a lipcsei
vásár első helyen ment át ezen a váltózáson és számtalan német és külföldi
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régi fényét; ezek közül talán a legfontosabb kísérletezés ellenére is megtartotta vezető I
marad a nisnij-novgorodi mellett a lipcsei helyét. Hiszen a legutóbbi tavaszi vásáron r
vásár. Már a XV. században kerül a körülbelül 11.000 kiállító és 150.000 látogató
vásárok élére. Első tekintetre tehát úgy igyekezett árúit kicserélni e világvásáron,

(

látszik, hogy a lipcsei vásár forgalma
iparművészeti termékekben is hosszú évszázadok tradíciói alapján alakult ki és
a különböző korok ízlésemlékei a lipcsei
vásár forgalmában kerültek az egyes országok műkedvelői kezébe. Ez a feltevés
azonban alapjában téves. A középkor és
a kezdetleges kapitalizmus iparművészeti
termékei a szó legszorosabb értelmében

(

A mintavásár j e l l e g é n e k megfelelően a
vásár oly termékek forgalombahozatalára
alkalmas első helyen, amelyeken minták
alapján kötik az üzleteket, kivéve a nyersanyagokat. De e tulajdonságon kívül mindazoknak az árúknak, amelyeket eredményesen akarnak bemutatni, bizonyos fokig
újdonságszámba kell menniök. Egy minden
változás nélkül évtizedeken át forgalomba
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nem voltak vásári árúk és a rendelő és hozott standard-árú a vásáron nagyjában !
mesterember közvetlen kapcsolata ered- és egészében kevésbé számíthat elhelye- j
!

megbízás folytán készültek,
ÍAményeként,
vásárokon sem Lipcsében, sem másutt

zésre, mint olyan árú, amely idényenként *

az uralkodó ízléshez vagy divathoz simulva i
• művészi termékekkel nem találkoztunk és újabb és újabb változatokban kerül piacra.
| fűszerek, déligyümölcsök, sózott halak, Lipcse kiváltságos helyzetét újabb időkben I
prémek, posztók, vásznak, bor mellett csak az is indokolta, hogy az ilyen változó forrná- i

Ía

XVI. századtól kezdve, mint egyetlen
kulturális vonatkozású portékával, a könyvvei találkoztunk. Nem is lehetett ez másként, mert a vásárokon különösen azok
. a cikkek kerültek eladásra, amelyek meglehetős széleskörű vásárlóközönség egy- öntetű ízlésének és a nemzetközi szükségleteknek feleltek meg. Éppen a vásároknak
ilyen nagyobb tömegben eladásra kerülő
árúkra való berendezkedése volt később
dekadenciájuk egyik főoka, mert a nyers-
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anyagok és a

tömegcikkek

í

ban piacra kerülő árúk jelentékeny részét
a környező szász és a többi német ipar
termeli.
Az iparművészet is, mint az egész termelés elvesztette a kapitalisztikus gazdaságban kizárólagosan kézműipari jellegét
és a kézműiparosságnak mindenekelőtt azt
a legfontosabb karakterisztikumát, hogy a
termelő közvetlenül a megrendelő részére
készíti művét. Az árútermelés, azaz a termeléskor ismeretlen vevő számára raktárra

legnagyobb készült gyártmányok

előállítása, ma
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