
AZ EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
ÍRTA GY. K. 

z Országos Kathol ikus tervei nyomán készültek a kiállítás leg-
Szövetség október havá- szebb ötvösművei és templomi hímzései, 
ban rendezte a második Az érdemes tervezőművész nem szorul 
magyar országos egyház- arra, hogy bemutassuk őt lapunk olvasói-
művészeti kiállítást. Az nak. Munkásságát és tervei nyomán készült, 
elsőt 1908-ban az Orsz. az iparművészet sokféle ágába tartozó 
Magyar Iparművészet i műveit sokszor méltatta a Magyar Ipar-
Társulat a városligeti Mű- művészet. Ezért most csak annak meg-

csarnokban mutatta be az akkoriban meg- állapítására szorítkozunk, hogy egyéni 
tartott egyházművészeti nyári tanfolyama díszítőkészsége nemesedik és ott, ahol 
kapcsán. Az azóta lefolyt válságos idők színeket alkalmaz, nyugodt harmóniát ér 
megakadályozták a hazai egyházművészet el és helyes érzékkel keresi az anyagnak 
fejlesztése érdekében lelkesen munkálkodó megfelelő formákat. 
kultuszminiszteri egyházművészeti referens- Méltó versenytársa Megyernek kollégája, 
nek, az időközben jobblétre szenderült, Tóth Gyula, aki úgy sokoldalúságában, mint 
derék Fieber Henrik és a Társulat közös pedig a díszítő formanyelvében is rokon 
akciójának folytatását és most az Országos tervezőtársával. Ezúttal csak hat ötvös-
Katholikus Szövetség kísérelte meg az művével szerepel, pedig ő is már évek óta 
utolsó 18 évben készült, valamint a ki- eredményesen munkálkodik az egyház-
állításra ad hoc alkotott egyházi művek- művészet terén. 
nek egy kiállítás keretében való egybe- Az egyházművészeti tervezők doyenje 
gyűjtését és bemutatását. E vállalkozásában Nagy Sándor. Ö a templomok festett 
hatalmas pártfogóra akadt a széles látó- díszítésének, de főképen az üvegképek és 
körű és a művészeteknek az egyház fel- mozaikok tervezésének eddig még felül 
adataiban való fontos szerepét átérző és nem mult nagymestere. Most csak a lipót-
méltányló bíboros hercegprímásunkban, mezei elmegyógyintézet h á z i k á p o l n á j a 
Csernoch Jánosban, aki áldozatkészen részére készült színes ablakok terveit bocsá-
nagy összeg felajánlásával hathatósan totta a kiállításra. Kár, hogy ezek a jeles 
támogatta a Szövetség vállalkozását. papírtervek még megközelítően sem érzé-

A kiállítás helyéül a Nemzeti Szalont keltetik azt a csodásan megkapó hatást, 
választották, mely kiválóan alkalmas szű- amelyet az e tervek nyomán készült remek 
kebb keretű tárlatok rendezésére. Az itt üvegfestmények ott a helyszínén keltenek, 
bemutatott művek túlnyomórésze a festő- Felesége egy bájos gobelint mutat b e : 
művészet körébe tartozott, a szobrászat Jézuska a virágok közt. A nagytehetségű 
szerényen volt képviselve és az iparművé- művésznő egyik legsikerültebb alkotása, 
szeti csoportban is csak huszonnyolc ki- Egy másik művészpár, Jaschik Álmos 
állító szerepelt. és neje apróságokkal élénkíti a kiállítás 

Terünk nem engedi, de folyóiratunk komoly hangulatát. De ezekben a kis-
tárgyköre sem kívánja, hogy a szorosan méretű művekben is érvényesül tervezőik 
a képzőművészet körébe tartozó művek- csapongó képzelőereje, mesteri rajzkész-
kel foglalkozzunk. Ezért rövid szemlénk- sége és nemes ízlése. A nagytudású Muhics 
ben csupán a kiállításon szerepelt kiválóbb Sándor triptichon-részleteiről, Zsellér Imre 
iparművészeti alkotásokkal akarunk fog- Szent Pál-mozikjairól, Galamb Józsefnek 
lalkozni. misekönyv-kötéseiről, Bittner János arany-

Az előbb említett 28 kiállító közül a leg- koszorús mesternek jeles technikai kész-
termékenyebb és a tárlaton is a legtöbb séggel gondosan megcsinált ötvöstárgyait 
művel szerepel Megyer-Meyer Antal, a magábafoglaló nagy vitrináról és a művészi 
Képzőművészeti Főiskola és a székes- érzékkel és a középkor ötvösmestereinek 
fővárosi iparrajziskola jeles tanára. Az ő áhítatával dolgozó fiatal Wilfinger Bélának 



ezüst- és bronzműveiről kívánunk még teljes tel, a hit inspirációjával alkotja meg. Majd 
elismeréssel megemlékezni. áttért IX-ik Pius pápának 1925-ben meg-

Majoros Károly ü v e g k é p e i n e k mind- jelent, az egyházművészetre vonatkozó 
egyike az üvegfestészet egy-egy mesteri alko- rendeletére, amely kánonja az igazi és 
tása és készítőjüknek a különböző stílusok- modern egyházművészetnek. Négy alap-
nak és az üvegfestészet sokféle technikájá- törvényt jelöl meg, mint olyant, melynek 
ban való jeles képzettségének bizonyítékai, szolgálatában kell állania minden igazi 

A kiállításon szerepelt grafikusok és ipar- egyházművészeti alkotásnak, 
művészek közül a következők kaptak ki- Először is az egyházművészeti alkotások-
tüntető díjakat, illetve okleveleket: Végh naksímulnikellaliturgiához.Másodszorbele 
Gusztávot aranydiplomával tüntették ki kell illeszkedniük a környezetbe. Harmad-
Szent Ferenc virágoskertje c. színes fa- szor ne anyagi pompát keressenek, hanem 
metszetsorozatáért, Megyer-Meyer Antal- belső értéket. Végül pedig követeli az anyag-
nak az iparművészeti első díjat és arany- szerűséget, vagyis hogy a templomokban 
diplomát, Nagy Sándornénak a második ne kasírozott márvány, papírmasé-szobor 
díjat és ezüstdiplomát. Galamb Józsefnek, és egyéb, megtéveszteni igyekvő anyagból 
Bittner Lajosnak és az Eszterházy Móric gr. készüljenek a díszítésre szánt tárgyak és 
által kiállított misszale-kötéseknek ezüst- a templom egyéb tartozéka. Az egyház-
diplomát ítélt oda a bírálóbizottság. Az ifjú- művészetnek becsületesnek és őszintének 
ságidíjatDudouícsJenőkaptaablakterveiért. kell lennie. Azután a rendelet az egyházi 

A kiállítás alkalmából Gerevich Tibor dr. férfiakhoz szól. Felhívja őket arra, hogy 
egyetemi tanár, a Római Magyar Történeti templomaikban, lakásukban adjanak helyet 
Intézet igazgatója, a kiállítás helyszínén az igazi művészetnek. Majd áttért a modern 
érdekes előadást tartott az egyházművé- egyházművészeti alkotásokra. Rámutatott 
szetről. Előadásának eszmemenete a követ- arra a szellemi atmoszférára, amely létre-
kező volt: hozta az új modern egyházművészetet és a 

A körülmények magyarázatából indult jelen egyházművészeti kiállítással kapcso-
ki, amelyek miatt az egyházművészet és latosan megállapította, hogy egész új, 
a világi művészet egy időben különvált, szinte ismeretlen nevek nyomulnak elő 
Eredetileg minden művészet az egyház sikeresen és ezekben az új nevekben van 
szolgálatában állott és az egyház első az egyházművészet jelene és remélhetően 
istápolója volt mindenkor a művészetnek, a jövője. Ezen az egyházművészeti ki-
A modern egyházművészet, mely voltakép- állításon nincsenek festészeti csoportok és 
pen korszerűséget jelent, az elmúlt század- irányok, amelyek egymással vitában álla-
ban kezdődött, mint ahogy az egyházművé- nak, itt a művészeket az egyháznak hatalmas 
szet mindig korszerű volt és mindig modern, ereje hozza össze: a szeretet. Párhuzamot 
mert hiszen Michael Angelo, Rafael és a vont az irodalmi jelenségek és a modern 
többi nagy egyházművész a maga korá- egyházművészet között, amely Francia-
ban modern és korszerű volt. Azután át- országban teremtette meg legelőszőr azt az 
tért annak fejtegetésére, hogy 

az egyházművészt nem az 
teszi azzá, hogy egy-

házitárgyú műveket 
t e r emt , h a n e m 

a z o k a t hit-

atmoszférát, mely a modern 
egyházművészet fejlődését 
elindította. Ily légkör meg-
születését v á r j a és 
remél i Magyar -
o r s z á g o n is. 

Végh G u s z t á v : M o n o g r a m m . 



KIRAKATDISZITÉS 
ÍRTA NÁDAI PÁL 

ány jó kirakat van Buda-
pesten? A tíz ujjunkon 
megszámolhatnánk.Haaz 
ember elindulna egy szép, 
ragyogó téli este, hogy 
megszámolja őket, találna 
talán kilencet is. De nem ez 

a módja a dolognak. Az a kérdés, hogy sötét, 
ködös őszi délelőtt, mikor rohanva futsz a 
dolgod után, akkor hány van. Mert csak az a 
jó kirakat, amelyik akkor is megállítja az 
embert, mikor perfelvételi tárgyalásra, vagy 
a fogorvoshoz siet. A kirakat ugyanis az 
a furcsa műfaj, melynek csak egy igazán 
illetékes kritikusa van: a bolti pénztár. 
Foglalkozni ugyancsak sokan foglalkoznak 
vele. A tervező, a díszítő, a kirakatrendező. 
Esetleg az iparművész és a kárpitos is. 
No meg a világosító. A kirakati bábukkal, 
selymekkel és egyéb kényes holmikkal is 
úgy van az, mint a színházi szép nőkkel. 
Kell nekik a sürgés-forgás, a simogató kéz, 
a csillogó ékszer és a bátorítás, mielőtt 
elindulnak — hódítani. De ha egyszer egy 
ilyen igazán jó kirakat elindul, akkor senki 
sem tud neki ellenállani. Csábítási pörök, 
házassági drámák, gondnokság alá helye-
zések járnak a nyomában. A szőke sellők, 
a vizi nymphák és a szép Galatheák ma 
a selyemárúházak tükörablakai mögött 
állnak és viaszarcukat vastagon fedi a rúzs. 
Hajuk sem a régi szép aranykorona már. 
Hanem bubi, bébi és eton. S ami derék 
alatt van, gyakran csak egy aranyozott 
fadarab. Az idők jelképe. 

De azért a kirakatdíszítés ma mégis 
több az ügyességnél, a puszta mesterségnél. 
Félig intuíció kell hozzá, félig tudomány. 
Azonfelül, hogy egy egész sereg technikai 
tudnivalója van. Az ember nem is hinné, 
hányféle szakiskolája van már a néme-
teknél a kirakatdíszítésnek s milyen kitűnő 
művészek tanítják ott a rajzolást, a betű-
írást, a plakátfestést, föl egészen a kosztüm-
tervezésig és a díszletmázolásig. De még-
kevésbé azt hinné el az ember, hogy hány 
amerikai egyetemnek hány jeles pszicho-
lógusa tanítja az ő szemináriumaiban a 
kísérleti kirakattant. Walter Dili Scott tanár 
úr a chicagói egyetemen, a nemrég elhalt 

Münsterberg Hugó a Harward-egyetemen 
és ki tudja még hány tekintélye a pszicho-
technikának, aki mind a reklámok hatását 
vizsgálja. 

Mert a kirakatdíszítésnek akárhány mes-
tere van is, igazi ura, parancsolója egy 
van: az üzleti érdek. Ez pedig valami 
egészen más, mint az esztétika. Néha 
nem is szabad, hogy a kirakat díszes, 
vagy éppen ízléses legyen. Árthat a bolt 
jó hírnevének, mert még azt találnák róla 
hinni, hogy művészi holmit árul, pedig csak 
jó vagy olcsó holmit árul. Üzlet és esztétika 
nem egy anyaméhből születtek. S ha meg-
kérdezik egy kereskedőtől, — akármelyik 
kereskedőtől — hogy milyen kirakatot óhajt 
inkább : olyant-e, mely megállítja a sétálók 
százait, vagy olyant-e, mely beszívja az 
üzletbe a vevők tizeit; már a válaszból is 
tisztában lehetünk azzal, hogy mihez kell 
tartania magát a kirakatrendezőnek. 

S ha így már eleve tisztában vagyunk a 
a kirakat céljával, amely végső soron mégis 
csak vevőfogás, avval is tisztában lehetünk, 
hogy ennek meg vannak a maga titkai. A jó 
kirakat szuggesztív központ, melynek tömeg-
lélektani hatásai ma már jórészt ismere-
tesek. így azelőtt azt hitték (az esztétikai 
felfogás idején), hogy jó kirakat az, melyben 
kevés, de finoman elrendezett holmi van. 
A megfigyelések éppen az ellenkezőjét bizo-
nyították be. Azelőtt azt gondolták, hogy 
sokféle idegen dísz csak emeli egy kirakat 
vonzóerejét. Erről is kiderült, hogy tévedés. 
Végül az is bebizonyosodott, hogy nem is 
az egyszínre hangolt s csak árnyalatokban 
különböző kirakat kell a tömegnek, hanem 
a sokszínű, a tarka. S evvel körülbelül el is 
dőlt az esztétikai finomságok kedvelőinek 
törpe minoritása és evvel együtt az esztétika 
sorsa is. 

Mindez pedig nem lett volna végérvé-
nyesen megállapítható, hogyha a kísérleti 
pszichologusok igazi amerikai szívóssággal 
ott nem álltak volna egy-egy boltkirakat 
mellett. A kezükben stacchiometer volt, a 
zsebükben statisztikai lap s ezekkel figyelték 
pozitív mérésekkel a vevő lélektanát. Az első 
érzéklettől, amely a kirakat előtt ér, addig, 
míg megvesszük a tárgyat, hosszú az út. De 



A szállodások budapes t i kongresszusa alkalmából, 
a Mezőgazdasági M ú z e u m b a n rendezet t szüreti ünnepély programmjának bor í tó lap ja . 
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a vásárlás eredménykutatója három részre van az, hogy a kirakat szcenikusának jó 
osztja a hosszú utat s minden szakaszát világosítónak is kell lennie. Ugyanúgy, mint 
külön vizsgálgatja. Előbb azt nézi, mint kél ahogy a dekoráló kelmék iránt is meg kell 
fel a figyelem. Azután : mit rögzít meg az lennie a helyes érzékének. Micsoda kirakat-
agy e figyelt képből. Majd a harmadik és rendező volna például az, aki nem tudná, 
döntő szakasz következik: miképpen lesz hogy „kelmeileg" négy- vagy ötféle anyag 
az érzékletből akarat, a tetszésből üzlet, van s más a selyemfélék esése, folyása, mint 

A kutató s néző pszichotechnikus persze a gyapjúszöveteké, hogy a liberty-jelleget 
már eddig is sok értékes adattal szolgáltak (például a lámpaernyőselymeknél) másként 
a kirakatrendezés mikéntjéhez. Megállapí- kell kifejezésre juttatni, mint a szőrmebélé-
tották például, hogy a kirakatba tett tárgyak seknél. S másként kell a finom crépe de 
közül a figyelmet legjobban az alsó sor chine női fehérneműt az ő habos, levegős 
közepére helyezett tárgyak keltik fel. A színek mivoltában közszemlére tenni, mint a férfi-
használatában is tapasztalták, hogy vannak ing redőkbe kívánkozó zefírjeit. 
kedvenc színeik a nőknek (finom, lehalkított Mindez azonban csak technikai, anyag-
színek) s vannak a férfiaknak tetsző színek és árúismeret. A kirakatrendező ügyessége 
(sárga,ibolyakék,zöld az ő megnyugtató hatá- ott vesz igazi zsonglőrlendületet, mikor kép-
sával, narancsszín a lángoló érzések színe), zelete és szíve is segítségére siet kezének. 
Mint színharmónia mindenféle reklámban Fantáziája, mely a játékok közül a tündérek 
a fekete és sárga kombinációja vált be leg- lemezpapírvilágába síklik, ámulatba ejt. 
inkább. A színek pedig valamennyien, mint A linonok és battisztok közül átszalad a 
köralakú szeletek hatnak legjobban,kivévén Titánia országába és gyémántkoronás kocsin 
a zöld színt, mely háromszögbe kívánkozik, hozza a szép menyasszonyt. Csengős szánon 

Hogy a szín és elrendezés mellett a vilá- jön utána kelengyéje. Vagy nem is kell 
gító-források bőséges alkalmazásának van ennyi. Csak telefonoz a doktor Caligariviasz-
a legtöbb vonzóereje, azt már a pszicho- figura kabinetjébe. Halló, kérek két stílfigurát, 
metriai módszerekelőtt is tudta minden okos három aranybüsztöt, egy Salome-fantázia-
boltos. Ezek az amerikai gazdaságtudósok fejet, egy bronzhajú Pompadourt; halló, a 
annyiraismerika fényforrások élettani hatás- karokat carnisinból kérem, tetszik tudni, 
erejét, hogy szerintük a jól világított gyá- abból az új, csavarható anyagból...Halló... 
rakban 25%-kal több a munkások teljesít- és a doktor úr első asszisztensét is kérem, 
ménye, mint a rosszul világítottban. Nem is mert van itt egy pár repedező, öreg viasz-
tekinti feleslegnek, hanem igazi hasznos ténsasszony, azokat meg kellene meleg-
befektetésnekazárúháztulajdonosafényben olvasztással fiatalítani. De a dolog sürgős, 
úszó helyiségeket s kirakatokat. Vendéglős, mert estére . . . souper lesz a kirakatunkban, 
kávéházas százszorosan kamatoztatja a . . .A mennyei fényben, a büszkén szikrázó 
villanyszámla többletét. És a modern kirakat- vállak közt, kezében a simili-gyöngyökkel, 
reklámnak legfőbb hatóereje a „betterlight". ott rendezkedik a kirakatvarázsló. Előtte a 
A fényszóróknak, ív- és sugárlámpáknak, tompa függöny, a szíve dobog, egy szeparé-

a fordítható s merev-vetítők-
nek ép annyi válfaja dolgozik 
ma már a kirakat fölött és 
oldalán, mint a színpadi szuffi-
ták világában. S az így szűrődő 
fényt hol üvegtetőn, hol tej-
üvegen, hol kifeszített ritka 
szöveten szűrik át, mig a sötét 
háttér és a színpadias keret 

egész valőrjében engedi a 
tárgyak színét, ragyogá-

sát, p l a s z t i k á j á t ki-
bontakozni. Innen 

nak, vagy egy fejedelmi légy-
ottnak, esetleg egy balparénak 
rendezője. Ekkor már messze 
van mindattól, ami földi, ami 
üzlet, ami vevőfogás, first qua-
lity, szabott ár . . . Ekkor a kira-
kat Reinhardtja ő és van a 
valószerű és a mágiás dolgok 
közt egy vékony kis világ-
űr s valahol ebben a világ-
űrben repdes az ő kis 
szívével és fejével a 
kirakat-intendáns. 


