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a v e n e z i a i m a g y a r k i á l l í t á s é s 
a z o l a s z s a j t ó . 

Í R T A : DR. ZAMBRA ÁLAJOS. 

MÁSODSZOR állt a modern magyar művé-
szet teljes vértezetben az olasz kritika 
elé. Emlékezetes még a milanói ki-

állításon kivívott nagy sikere. A saját talajából 
kinövő, erős, céltudatos, fejlődésre vágyó művé-
szet revelálódott akkor az olaszok előtt. S ezt 
a fiatal művészetet ők meg ís értették, azzal 
az intuitív megértéssel, mely megifjodó nemze-
tek kulturális vágyait egymáshoz közel hozza. 
A sikert s megértést pozitív gyakorlati hatás 
követte. A Maróti eredeti architektúrája típusul 
szolgált a milanói kiállítást követő több vidéki 
jellegű olasz kiállítás pavíllonjaínak. Nemcsak 
dekoratív készletét aknázták ki, hanem szer-
kezeti tagolását is utánozták. így a faenzaí 
Torrícellí-kíállításon s a vícenzai iparművészeti 
kiállításon. E hatásnak egyik kulcsa az volt, 
hogy Marótí építészete szakított a sablonos ki-
állítási stílussal, mely kevés variációval sztereo-
tip módon jelentkezett a kiállításokon. „Kíállí-
tásí barok"-nak nevezhetnők e stílust. A tör-
téneti stílusokon rágódó európai építészet a neo-
baroknál, a Sempert követő neo-baroknál tartott, 
midőn a mult század harmadik negyedében az 
első nagy kiállításokat rendezték. Azóta a kí-
állításí épületeken a bárok formák hagyomá-
nyossá váltak. Azért ís ragaszkodtak hozzájuk, 
mert stílbelí jellegüknél fogva szinte kínálkoz-
tak a nagy tömeg előtt imponáló, tartós hatásra 
nem számító építkezésül. Egyenetlenül elosztott 
masszák, idegesen s mégis követelő erővel ka-
nyargó vonalak, bőséges, lármás ornamentika, 
pretencíózusan gesztikuláló díszítő alakok: ezt 
nyújtotta a bárok, ez kellett a népnek s mindezt 
könnyen formálható gipsszel megrögtönözní igen 
könnyű s egyszerű feladat volt, mely időt, 
pénzt, művészi lelkiismeretet sem követelt. 
A bárok szerkezetileg ís kezére játszott a par 
excellence gyakorlati célokat szolgáló kíállításí 
építkezésnek : nagy belső terek alakítását tette 
lehetővé ; alaprajzban s fölépítésben sok szabad-
ságot engedett meg. Ez a „kiállítási bárok" 
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az utóbbi két évtizedben némi evolúciót élt 
át, magába olvasztva, a triviális ízlésnek meg-
felelően, az ú. n. szecessziót, amely kifejezés 
az építészetben, tudvalevően, fogalomzavart je-
lent az épület konstruktív és dekoratív elemei 
között. A kiállítási építkezésnek egy másik, 
már kissé arísztokratíkusabb válfaja ís kiala-
kult. Ezt szintén a XIX. század erős történeti 
hajlandósága keltette életre. „Kontemplativ 
történelmi stílusnak" nevezhetnők, mert nem 
az illető időpont pillanatnyi történeti szimpátiái-
nak hódolt, hanem higgadt megfigyeléssel faji 
és kultúrtörténeti szempontokat igyekezett ér-
vényesíteni. Ennek a törekvésnek eredménye-
ként találkoztunk kiállításokon történeti emlé-
keknek kíállításí épületekül szolgáló másola-
taival: a bruxellesí városházának, flamand és 
német céhházaknak, vagy a vajdahunyadí 
várnak, a körmöci toronynak, a jaákí porta 
aureának, a csütörtökhelyí és a kassai Mihály-
kápolnának egymással keresztezett másolatával. 

A Maróti kíállításí építkezése — úgy Mila-
nóban, mint Venezíában — sem tagadja meg 
a multat. De nem másolja, csak merít belőle. 
Díszítő motívumokat az Attila kincséből, 
dekoratív feldolgozásra szánt témát a mondák 
köréből. Szereti a multat, de szereti a jövőt ís. 
És érzi, hogy a jövendő stílusnak ís ugyanazon 
talajból, a nemzet, a faj televény földjéből kell 
sarjadzanía. Nem a történeti stílusokat akarja 
mesterségesen galvanizálni. A még ki nem 
használt humuszhoz, a nép művészetéhez for-
dul elsősorban életképes csíráért. Fajunk sajátos 
művészi gondolkozását a múltban a népművé-
szet nyilatkoztatta meg csaknem kizárólagosan. 
Egyéb művészeti emlékeink alig mutatnak 
differenciálódást a mintaképül szolgált külföldi 
művészettel szemben. Építészetben, szobrászat-
ban, de kivált festészetben ma ís nagyobbára 
kozmopoliták vagyunk. Csak íparművészetünk 
(és építészetünk igen kis töredéke) árul el 
erősen nemzeti vonást. Mert csak iparművé-
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szetünk ment tájékozást keresni a magyar faj 
művészi temperamentuma felől oda, ahol fel-
világosítást kaphatott: a népművészethez. 

• • 
A veneziaí kiállításon bemutatott modern magyar 

művészetről ugyané nézetet hangoztatja az olasz kritika, 
anélkül, hogy művészetünk e sajátos helyzetének okaira 
rá tudna mutatni, ami magyarázatát kétségkívül viszo-
nyaink és multunk hiányos ismeretében leli. Iparművészeti 
dolgainkról az olasz sajtó magasztalással nyilatkozik és 
észreveszi azoknak nemzeti jellegét. Az architektúrának, 
úgy a külsőnek, mint a belsőnek, hasonló elismerés jut. 
Dicsérik a külsőn a tömeges felfogást (Avveníre d'Italia, 
ápr. 25. ( Veneto, ápr. 24.), pazar, magyarosan keleties 
színpompáját (Secolo, ápr. 25.), ötletes, egyéni díszítő 
motívumait (Corriere délia Sera, ápr. 25., Gazzetta del-
l'Emília, ápr. 25,)} bent pedig a síkoknak harmonikus 
elosztását, a nyugalmat árasztó vonalvezetést (Resto del 
Carlino, ápr. 25.), a békés, barátságos benyomásnak 
önmegtartóztatások árán is keltését (Corriere délia Sera, 
máj. 15.), a minden ízében modern és magyaros beren-
dezést. „ A magyar ház erős, gazdag, briliáns, igazi képe 
annak a magyar fajnak, mely mindig eredetinek s egy-
ben a hagyományokhoz ragaszkodónak mutatkozott, 
művészetben mint politikában" — írja a N u o v a 
A n t o 1 o g i a, Olaszország legelőkelőbb revueje. „A 
magyar házat alapos és élénk tanulmány tárgyává fog-
ják majd tenni az olasz, valamint a külföldi írók, úgy 
építészetéért, mint iparművészeiéért", írja a Gazzetta di 
Venezía május J4-íki számában. „Szeretném, ha fiatal 
építészeink nagy számmal zarándokolnának a kis ma-
gyar pavillonhoz, s hosszasan elmélkednének fölötte. 
Ott bizonyára megértenék, hogy lehet a vidéki építé-
szetből meríteni, másolás nélkül. Mert rendjén való 
dolog a fiatalokat a hagyományok tiszteletére oktatni, 
azzal a kikötéssel persze, hogy a jó példákból való inven-
ciózus tanulást ne vegyék egynek a közönséges értelem-
nélküli plágiummal és hogy ne jusson eszükbe egy kávé-
házat például XII. századi stílusban megtervezni", mondja 
Emilío Agostínoní a „La Lombardia" április 28-íki számá-
ban. Az olaszok azt hiszik, hogy a veneziaí magyar ház 
az egész modern magyar építészetet, általános építészeti 
törekvéseinket tükrözi. Ha okulunk belőle, elfogadhatjuk 
ezt az öntudatlanul előlegezett jó véleményt. Általában 
tisztában vannak azzal, mi inspirálta a Maróti építészetét. 
A legtöbb lap, alkalmasint a hivatalos katalógus előszava 
nyomán, helyesen jelöli meg forrásait és helyesen inter-
pretálja művészi céljait. Kivétel a tríestei Piccolo (ápr. 25.), 
mely azt mondja, hogy pavíllonunk a XIX. század eleje-
belí magyar vidéki ház formáit utánozza és a bolognai 
Avveníre d'Italia (ápr. 25.), mely szerint a pavillon a 
magyar városok főépületeire emlékeztet. Némely kritikus-
ból romantikus víziókat vált ki a jellegzetes magyar ház. 
A barbár kelet bűbájos varázsát látják benne megeleve-
nedni. A L'Adriatico (ápr. 24.) kritikusa arról álmodozik, 
mennyível igazabb, izgatóbb lenne a benyomás, ha „pom-

pás kapuján, polgári ruhába öltözött filíszter európaiak 
helyett, napbarnított arcú, festői öltözetű magyarok jár-
nának ki s be". Ez legalább jóakaratú romantika, nem 
a húst a nyereg alatt puhító csikósok és kanászok 
romantikája. 

A Magyar ház architektúrájáról csak azt a kifogást 
olvastuk [Corriere délia Sera (máj. 15.) és Secolo (máj. é.)], 
hogy nincs egészen anyagszerűen megoldva, kőbe visz át 
némely részletet, mely eredetileg fában volt kigondolva. 
Élét veszi azonban e kifogásnak az a körülmény, hogy 
a falusi légkörből kiemelt e nemzeti építészet a fejlődés-
nek még csak elsődleges fokán áll ; e fokon a más 
anyagba átvitt formák még ragaszkodni igyekeznek ahhoz 
az anyaghoz, melynek létüket köszönhetik, s mely létüket 
addig biztosította. E jelenség szinte törvényszerűen ismét-
lődik az építészet történetének oly átmeneti korszakaiban, 
melyekben a faépítészetből kőépítészet lesz. Tekintetbe 
kell vennünk azt a körülményt is, hogy a magyar ház 
részben vasbetonból készült, melynek formanyelve még 
nincs kodifikálva. 

Elvétve találkozunk azzal az észrevétellel is, hogy 
a veneziaí magyar házban sok a milanói kiállításra em-
lékeztető ismétlés. Úgy látszik arra számítottunk, — ez az 
olasz lapok erre vonatkozólag többé-kevésbbé kifejezett 
impressziója, — hogy az olaszok időközben elfelejtik 
a milanói magyar kiállításnál használt dekoratív motívu-
mokat. Tényleg vannak ís ismétlések, de azok szándé-
kosan idéztettek fel, hogy a korán elpusztult és ideiglenesnek 
tervezett motívumoknak tartósabb életet és jelentőséget 
adjanak. 

Az egyik olasz lap, a „Secolo" (máj. Jé.) nem találta 
szerencsésnek azt a gondolatot sem, hogy a magyar és az 
olasz nemzet közötti tradicionális kapcsolat kifejezésére 
éppen az Aquíleíát pusztító Attilát választottuk. Ugy 
látszik történelemnek vette azt, ami nálunk csak monda. 

A Zsolnay-keramikáról, a Róth üvegmozaikjairól, 
a csipkékről és batikokról, a kisplasztika! munkákról — 
így kivált a Teles plakettjeiről és a Símay majmaírói — a 
legnagyobb elismerés hangján ír az olasz sajtó. „Építészet, 
kisplasztika, iparművészet : íme ezeket kell mostan Ma-
gyarországnak kiállítania. Ami a festészetet illeti, azzal 
tanácsosabb volna még várnia . . . " — igy végzi be a 
Magyar házról a kritikáját a Corriere della Sera-ban (máj. 
J5.) Ugo Ojetti, a legtekintélyesebb olasz kritikus. 

Általában elszomorító a vélemény, melyet az olasz 
sajtóban a magyar festészetről olvasunk. És ezt nem szabad 
elhallgatnunk, mert talán tanulhatunk belőle. Modern 
művészetünkkel meg akartuk mutatni, hogy Nyugatiak 
vagyunk, mert festészeti radikalizmusban túllicitálunk min-
deneket, túl Párist és tú l . . . Tahitit. És épp ez volt 
vesztünk. „Perimuttertói és Míhaliktól — ezek az egyet-
lenek a magyar impresszionisták között, kiknek még van 
valami mondanivalójuk — Csókig, Ferenczyíg, Kosz-
tolányiig, Szlányiíg az összes magyar impresszionisták 
intelligens és figyelmes tanítványai a természetüktől idegen 
külföldi mestereknek, akiknek — kissé barbár brutalitással 
— inkább hibáit, mint erényeit utánozzák. És hogy e 
törekvésük természetellenes, bizonyítja az a körülmény, 
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hogy több közülök — első sorban Fényes és Ferenczy — 
közömbösen, meggyőződés nélkül tér át világos, rideg 
képek festésétől sötét, iskolás képekre. Amaz a modor csak 
„technika" maradt náluk, nem pedig a legközvetlenebb, a 
legalkalmasabb kifejezési mód. Szemben velük a kimon-
dottan sötét, „maradi" festők, midőn egy Paál, egy Boruth, 
egy Zemplényi bravúrját érik el, őszinték legalább s minden 
dicséretre méltók" — írja Ugo Ojetti, ki többi társával 
együtt szívesen elengedné a párisi jongleur-akadémíán 
eltanult műfogásokat egy kis őszinte nemzeti jellegért. 

Az előttünk fekvő olasz hírlapszelvényekből még 
más tanulságok is kínálkoznak a modern magy ar festé-
szetre vonatkozólag. A Fényes, a Csók és a Ferenczy 
realizmusát nem tudják bevenni az olaszok. De miért 
vettük be mi ? Realisztikus-e a magyar szellem ? Ilyenek 
voltak-e a múltban valaha kulturális megnyilatkozásai? 
Vagy csak ez is importált divat, melyet, more patrío, 
rendesen akkor kezdünk követni, mikor másutt már na-
pirendre tértek fölötte ? Vagy talán valamely közébünk 
vegyült idegen faj szellemének, szellemi alkatának volt 
megfelelő s ez csempészte ide át hozzánk tartós életre? 
E kérdések egyikére sem lehetne határozottan tagadó választ 
adni. A M a r z o c c o (máj. 2.) a legnívósabb olasz kritikai 
hetilap megütközik a Csók és Ferenczy „patologikus akt-
jain". „Csók bizonyára boncolótermek márványasztalán 

keresi modelljeit ; azok az egymásra hányt női vámpírok 
minden élet hijján szűkölködnek ; hogy az igazat megmond-
juk: feloszlás előtt álló emberi tetemek; és a művész képének, 
a színezés és az alakok gyanús mozdulatai által, valami be-
teges értelmet kölcsönzött, valami szadísztikus jelleget, 
mely undorít és visszataszít." A Ferenczy „Henyélés"-éről 
szólva, pedig ígyen ir : „ A henyélést mindeddig a vétkek 
atyjának tartották. A Ferenczy képe azt bizonyítja, hogy 
a henyélés a bőrbetegségek atyjává is lehet. A boldog 
meztelenségben fekvő nő teste napsütésnél azt a benyomást 
kelti, mintha tele volna bacillusoktól kirágott apró lyu-
kacsokkal. Különös eredménye ez oly technikának, mely 
addig halmoz egymásra színt és ólomfehéret, — míg az 
áldozat alsó teste a klinikára nem kívánkozik." 

Egy rosszul értesült torinói lap, az „II Momento" 
Munkácsyra ezt az epitetont használja s „a mai magyar 
festészetnek dicsőséges e 1 ő f u t á r j a " . Mi csak elvétve 
tudunk oly magyar festőről, aki ennek az igazán nagy 
és igazán magyar művésznek hagyományait igyekeznék 
folytatni. Révész, Greguss, Rottmann, Thorma . . . tovább 
talán nincs is. Pedig nem kellene ma pironkodással 
olvasnunk az irányunkban különben igen jóakaratú s 
kulturális fejlődésünket rokonszenvvel kisérő olasz sajtó 
bírálatait, ha Gauguin, Cézanne és Van Gogh helyett 
Munkácsy csinált volna iskolát a magyar festészetben. 

k ö z ö s u t a k o n * 
I R T A : LENGYEL GÉZA. 

Rövid, talán alig évtizedes nyugalom után 
új viharok előtt áll a képzőművészet 

, és egy idő múlva nyilván vitáktól 
lesznek hangosak azok a terek, ahol már-már 
elismerték bizonyos forradalmak tüzében szü-
letett, majd leszürődött eszmék uralmát. Magára 
a művészetre nem túlságosan fontosak ezek 
a viták, mert egy teremtő zseni, egy szeren-
csés percben fogant talentum nagyobbat lendít 
rajta minden szóáradatnál. Nem szabad azon-
ban kicsinyelni sem az eszmék fejlődését, tisz-
tázódását. Nem szabad kicsinyelni elsősorban 
a művészi alkotásokat néző és élvező közön-
ség szempontjából, amely természetszerűen 
magyarázatokat fűz minden látott dologhoz, 
összefüggéseket keres és a meglepő jelenségek 
okait kutatja. Nem kicsiny a jelentőségük az 
iparművészet szempontjából sem. Az iparmű-
vészet egész szellemével, mivoltával, művelői-
nek személyével ís elválaszthatatlanul kapcso-

lódik össze a használatra nem szánt műtárgyak 
alkotásának fejlődésével. Azonfelül a minden-
napi élettel szoros kapcsolatot tartó kulturter-
mék az iparművészet. Mesterek, gyárak, mű-
helyek között hatalmas segítő csapatot tart, 
együtt fejlődik a művészet nagy családjával, 
de logikusan fejlődik és minden lépésnek okát, 
következményeit tudni akarja. Akár a festés, 
akár a szobrászat terén valami új forrongás 
mozgatja meg a levegőt, az változást okoz a 
miliő, az emberi otthon birodalmában ís. — 
A festő azonban szabadon teremt, magát a 
perc ihletének, jó vagy rossz sugallatának 
tökéletesen átengedve, míg ugyanazt a művészt, 
amikor egy lakásberendezés megalkotásával 
foglalkozik, ezer anyagi ok köti és írányitja 
és arra utalja, hogy okát tudja adni minden 
új lépésének. 

Elsősorban az a kérdés, hogyan jelent-
keznek tisztán művészi irányok, helyesebben 


