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z a nagy kutatási láz, mely 
ma a képzőművészet és ipar-
művészet minden ágában 
észlelhető és amely meglepő 
eredményekkel gazdagította 
vizuális világunkat azzal, 
hogy új formákat alkotott 
és azzal, hogy a természet 
s az emberi alkotások képét 

új és új nézőpontból nézve mutatta meg, a foto-
gráfusokat is arra serkentette, hogy új képalko-
tásokat keressenek és egyben tisztázni igyekezze-
nek mesterségük technikai határait. A mesterség i 
határok kérdésében két tábor alakult ki. Az egyik 
szerint a fotografia határai közé csak az a fény-
beliatásra keletkező kép tartozik, mely a tárgy-
lencse közvetítésével alakul a fényérzékeny leme-
zen, illetőleg annak emberi beavatkozástól ment 
kópiája. A másik szerint a fotográfiához tartozik 
az érzékeny lemezen vagy papíron való minden 
fényalakítás függetlenül attól, hogy lencsével vagy 
a nélkül készül. Az egyik szerint a fényképészet 
feladata, hogy az objektumot tárgyilagosan meg-
mutassa, a másik szerint, hogy új képhatásokat, 
új fényárnyékhatásokat alkosson akár az objek-
tum lényegtelen helyre való szorításával, akár az 
objektum-ábrázolásnak teljes kikapcsolásával 
(fotogramm). Nem miránk tartozik annak meg-
állapítása, hogy szakszerűség szempontjából hol 
van a fénykép határa, bennünket főleg az ered-
mény érdekel, mert hiszen a Magyar Iparművé-
szetnek nem feladata, hogy fényképészeti szakviták-
ban állást foglaljon, hanem az, hogy megmutassa 
azokat az új formákat, amelyeket az új fény-
képezés talált és megvizsgálja, hogy az új forma-
eredmények mennyire lehetnek termékenyítő ha-
tással az iparművészetre. Meg kell jegyeznem, 
hogy a fényképészet mai kutatásai szoros kap-
csolatban vannak a festészet rokonirányú keresé-
seivel, annak eredményein táplálkoznak s a kísér-
letekben hibáztatható eltévelyedések is abból követ-
keznek, hogy nem találták még meg a határt, 
mely a fényképet a festői képtől elkülöníti. 

A fotografia ortodoxai azt mondják, hogy a 
fénykép eélja a tárgynak hű és minél értelmesebb 
visszaadása. Ezt a feladatot vállalta a fényképész a 
festőtől, ki ma mindinkább eltávolodik a hűséges 
ábrázolástól. A fényképész e szerint a gépnek 

csak vezetője, de nem avatkozhat be annak mun-
kájába. A képhatást csak a tárgy megválogatásá-
ban, beállításában, megvilágításában keresheti s 
még a másolást is csak a papiros és szín megválasz-
tásával befolyásolhatja. A puritánok fényképeiben 
új a meglátás újsága, az, hogy új ritmusokat, új 
fényárnyékjátékokat fedeznek fel a való világban 
és azt újszerűen komponálják a képbe. A valóság 
megmutatásában nem állnak meg a szemmel 
látható világnál, hanem keresik a képet a mikrosz-
kóp alatt, a Röntgen-átsugározásokban. Ezekben, 
a csak szakembereknek érthető képekben a tár-
gyat nem ismerő néző, persze már pusztán for-
mát, tehát esztétikai hatást Iát. A tárgyon túl 
való képkeresést szolgálja a cscndéletfényképezés 
is. Itt már önkényesebb a formák elrendezése s 
a szerint, hogy milyen nézőpontból és megvilágí-
tással történik a felvétel, néha teljesen felismer-
hetetlen lesz maga a fényképezett tárgy. Különö-
sen akkor áll ez, ha a tárgyat papirosokból és 
különös fényhatás céljaira készült objektumokból 
állítják össze. Az objektívet még használják ebben 
az esetben, de a képnél a hangsúly az absztrakt 
képmegjelenésen, tehát esztétikai hatásokon van. 
Vannak kísérletek, melyeknél több felvételt csinál-
nak egy lemezre, vagy több képet másolnak egy 
papirosra, illetőleg különböző árnyékokat vetíte-
nek rá. 

Innen azután már csak egy lépés a másik szélső-
séghez: a tárgytalan és lencse nélküli képhez: 
a fotogrammhoz. Moholy Nagy László ennek a 
feltalálója és Man Rey-cl és néhány német fény-
képésszel együtt keresik ennek a képalkotásnak 
lehetőségeit. Technikájuk abban áll, hogy az 
érzékeny papiroson alakítják ki a képet, melynek 
előállítására a legkülönbözőbb tárgyakat veszik 
igénybe: a pohártól, a tojástól a cérnaszálig és 
homokig. Moholy Nagy elmélete szerint a fény-
képezés célja a fényábrázolás és nem a tárgyábrá-
zolás ; a kép, a sötét és világos játéka meg-
valósítható akár objektívvel, akár a nélkül bármi-
nemű eszköz vagy tárgy, sőt a fizika és kémia 
igénybevételével. Fontos az, hogy az eredmény 
önmagában teljes képhatást adjon. (Míg az ortodox 
fotografia a festészet «Neue Sachlichkeit»-jének felel 
meg, ez utóbbi absztrakt festészet az elveit követi.) 

Egy másik kísérlet is megemlítendő. Ez meg-
lévő fényképeket vág szét és ragaszt össze. Ezáltal 
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új, néha igen igen groteszk képek keletkeznek. Foto-
montage e kísérletnek a neve s plakát és könyv-
fedél céljaira egészen meglepő képeket hoz létre. 

A filmben ugyanazok a kísérletezések folynak, 
mint az állófényképben s sok eredmény a filmben 
használhatóbbnak mutatkozott, mint a forográfiá-
ban. Áll ez különösen az összekopírozásra, képek 
összekeverésére stb. Az absztrakt filmre is történ-
tek eredményes kísérletek. 

Már most kérdés, hogy a fotográfia új keresései 
mily módon befolyásolhatják az iparművészetet. 
Magát a fotográfiát k ö z v e t l e n ü l főleg a 
grafikában használják fel, mint könyvillusztrációt, 
könyvfedelet és plakátot. A könyvfedélnél és 
plakátnál ma már gyakran használják a foto-
grammot és a fotomontage-t. K ö z v e t v e a 
fényképészek új keresései erősen táplálhatják az 
iparművészek formafantáziáját. Nem úgy értem, 
ahogy a szecesszió idején értelmezték, hogy az 
iparművészek a természet ritkán előforduló for-

máit a fényképekből stilizálták. Ma az iparművé-
szet nagyon megváltozott. Részben a díszt száműzi 
mindennünen, ahonnan csak lehet s ahol díszre 
szükség van (szövetnél, kárpitnál, csipkénél) ott 
sem stilizál természetformákat, hanem organiku-
san fejleszti a díszt a tárgyból és a feladatból, 
mint ahogy azt a természet maga is teszi. A fény-
képészetnek természetfölvételei (virágok, rovarok, 
mikroszkopikus és Röntgen-képek) csak közvetve 
hathatnak az iparművészeire azzal, hogy táplál-
ják az iparművész formafantáziáját. De ugyanígy, 
talán még közvetlenebbül hatnak az iparművész 
fantáziájára az absztrakt jellegű fotogrammok, 
melyek emberalkotta formákat hoznak s így a 
stílusfejlődést jobban elősegítik, mint a természet-
képek. Hiszen .tudjuk, hogy Európában ma min-
denütt az absztraktfestészet adta át az iparmű-
vészetnek stílusát. Az iparművészetben pedig az 
absztrakt formáktól még az sem riad vissza, aki a 
festészetben nem fogadja el őket. 

k r ó n i k a 
\ KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKI FOGADÓTEB-

•F*- MÉNEK ÜJ BERENDEZÉSE. Zsitvay Tibor 
elnöksége idejében határozták cl a disztelen kép-
viselőház elnöki fogadószobának művészibb ki-
képzését és szűkebbkörű pályázattal szólítottak fel 
több tervezőművészt a berendezés megtervezésére. 
E pályázat bírálóbizottsága, mely az elnökön kívül 
Csányi Károly iparművészeti múzeumi igazgatóból, 
Láczai Fritz Oszkár építészből és Ybl Ervin dr. 
min. titkárból állt, a pályadíjat és megbízást 
K o r ó d y György építésznek ítélte oda, aki az 
elfogadott pályaműve alapján el is készítette a 
berendezés részletrajzait és vezette a munkálatok 
végrehajtását. Kijelentése szerint őt az a meg-
győződés vezette, hogy a magyar képviselőház 
elnöki szobáját magyaros ízléssel kell kiképezni 
és pedig nem a magyar stílusnak általánosan be-
idegződött felfogásában (paraszthímzések és szé-
kelyfaragványok népies motívumainak szervetlen 
alkalmazásával), hanem magyar mesterek által 
magyarrá formált történelmi stílus szellemének 
megfelelően. 

Szerinte a török hódoltság alatt, Bethlen Gábor-
nak Brandenburgi Katalinnal való egybekelése 
idejéből származó, majd II. Bákóezi Ferenc idejé-
ben a magyar felvidéken meghonosodott főúri 
kastélystílus hangulatában lelhető fel leginkább az 
az átmagyarosító erő, mely az idegen művészektől 
akkoriban hosszú ideig elzárt erdélyi és észak-
magyaorrszági vidékeken éreztette hatását. 

Ennek az átmagyarosodott késői renaissancenak 
hangulatát tükrözi vissza a szoba faburkolata, a 

nagy oszlopos ajtók rusztikus arányai és áttört 
faragású pártázata. 

A dús ornamentikájú fiók - boltívek egyszerű 
vonalán és a nagy fehér, simított gipszfalon a 
XVII. századi besztercebányai Turcsányi-ház hatása 
érezhető. A karosszékek favázának megoldásánál 
az a XVII. századi magyar szék szolgált alapul, 
amelyet az Esztcrházy-hercegek fraknói kincs-
tárában őriznek. A székek bevonása érettpiros-
bársony, finom aranyszálhímzésű virágokkal, me-
lyek vonalvezetésére a Bethlen Kata 1694-ben 
készült »iktári Bethlen címeres« terítője volt be-
folyással. 

A nagy oszlopos diófaajtók szárnyaiba egy-egy 
fülke melyül, a fülkékben egy-egy faragott fa-
figura áll. E figurák természetes nagyságú modell-
jeit Gádor István szobrászművész készítette, sze-
rencsésen éreztetve ra j tuk a török hódoltság korá-
nak zömök, kissé brutális, de jellemzően tiszta 
magyar formanyelvét. Ugyanez a groteszk monu-
mentalitás és magyar férfiasság jellemzi a nagy 
színesüvcgablakok kompozícióját, melyek figurális 
rózsáihoz Hcndc Vince festőművész rajzolt termé-
szetes nagyságú kartonokat. 

A mennyezet vaskos profiljai és újszerű orna-
mentikája régi székely fatemplomok hangulatával 
van átitatva. A nagy bronzcsillár a XVII. század-
ban hazánk főúri kastélyaiban elterjedt hollandus 
stílusból keletkezett. 

A tervező a magyar történeti emlékeket nem szol-
gai módon használta fel, inkább csak hangulatbeli 
kútforrásaiul kínálkoztak neki és segítették őt ama 
cél elérésében, hogy a régi magyar emlékekből 
kivonva azt, ami bennük magyar, fűszerül hasz-
nálja egy minden ízében mai elgondolású mű-
alkotáshoz. 
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