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I. 
Undí Mariska művészetének valami virágoskert lehetett a nevelőhelye. A képzelete 

virágok között fejlődhetett, virágszínek, vírágalakzatok között. A virág szerkezetén 
tanulhatott meg látni, alakítaní, rajzolni. Tehetsége azt a legideálisabb fejlődési pályát 
járhatta meg, amelyet minden művésznek meg kellene járnia, de amelyen a mi korunkban 
már csak az egészen primitiv lelkek, a nép emberei szoktak elindulni: a teljes öntudat-
lansággal kezdődő lassú eszmélés út ján. A nép embere, ha egészen primitív lélek, ha az 
iskola példával, rajzmintával meg nem zavarta, hónapokra terjedő magánosságában a 
hegyi legelőn telefaragja ostora nyelét, telerój ja tarsolyának födelét ákombákom mai, szűzi 
ornamentumokkal . Honnan veszi őket? Egy és másra az emlékezete segíti rá, a többihez 
a vírágídom a mintája. A stilizált tulipán mintáját , amelyet annyira kedvel népi művészetünk, 
bizonyára sok száz évvel ezelőtt alakította meg, talán nem ís egy ember, talán nem ís egy 
nemzedék. De tudjuk, hogy a magyaros tulipánnak ís hányféle változata fordul elő a 
nép művészetében. Minden egyes változata azt jelenti, hogy aki reátalált, az visszament 
érte az ősi mintára, a tulipán virágára, és belőle fejlesztette a maga ú j ötletét. 

így alkotnak a kezdetleges lelkek. Egy-egy vírágalakban lassan vagy hirtelen 
ráismernek arra, ami lényeges benne, és azt a maguk módján próbálják meg kifejezni. 
A lényegest ösztönszerűen keresik rajta, mert a lényeges mindig egyszerű, holott maga a 
virág a szíromsokaságával, a rendszertelenségével, az aszímetríájával bonyolult jelenség. 
Ez az oka annak, hogy a népies ornamentum mindig szímmetríás. A stilizálás művele-
tének egész elmélete benne van ebben a folyamatban. A stilizálás nem egyébb, mint 
meglátni valami jelenségben a lényegest és azt valamiféle rendszer szerint előadni. 

Mily szerencsés az, akiben a művészi tehetség a művészetnek e legősibb, és e 
legnaívabb nyilvánulása módján sarjadt. Az ilyen művészet magának az anyaföldnek, a 
tisztaságnak, az őszinteségnek terméke. N a g y kár, hogy nincsen módunkban Undí 
Mariskának egész művészi fejlődését ábrákon bemutatni. Rendkívül tanulságos lenne követni 
rajtok az alkotó ösztön útját , amint bájos kezdetlegességeken, a rajz bizonytalanságain 
keresztül visz lassan a tudatosság felé. Már az első próbái megmutatnák ennek a tehetségnek 
természetét. Undi Mariska képzelete emlékekből táplálkozó. A megfigyelései képzeletének 
sok rétegén átszűrődnek addig, amire kifejezésre megérnek. Ennek a tehetségnek a képzelet 
a „faculté maitresse"-je, még pedig a szabályos, a szervesen rakosgató képzelet s nem a 
fantasztikus. Minden stilizáló tehetségnek az ilyen természetű képzelet a mozgató energiája. 

Magyar Iparművészet. ' 
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Und» 56. sz. ábránk; szinte a működése közben mutatja meg ezt a képzeletet, amint a 
műv'ész^te alakzatokból új alakzatokat készit. A százlevelű rózsa megstílízálása a feladata 

rajta. Magát a rózsát az eredetiről vette fel a művésznő, vizfestékkel, színesen, natura-
lisztikus hűséggel. Látnivaló rajta a szíromelhelyezkedésnek bonyolultsága. Temérdek 
szirom, amelyek szinte labíríntusi módon fonódnak, hajlanak, türemlenek egymásba. 
Undí Mariska négy stilizált változatát ís bemutatja ennek a bonyolult virágnak. Mind a 
négy egyszerűsíti, rendszerezi, szímetriába foglalja azt, ami az eredetin szabálytalan és 
önkényes. Ezek a változatok még egészen alkalmazkodnak az eredeti virág alakjához és 
beosztásához. A további egyszerűsítés î — mindannak elhagyása vagy törvényszerűvé, szerves 
hatásúvá fejlesztése, ami véletlennek tetsző, — visz az ornamentum felé. Az ornamentum 
már egészen az ember műve : benne minden logikus és szerves. 

Az ornamentumalakításhoz a népművészet tanulmányozása vitte el Undí Mariskát. 
Hazánknak minden olyan helyén megfordult, ahol a nép játszí tevékenysége jellemző 
művészet alakjában nyilvánul. Járt a matyók földjén, a Sárközön, Torockón, a Székely-
ségben és egyebütt. Gondos tanulmányokat végzett különösen a Kalotaszeg falvaiban. 
A Kalotaszeg fazekas-művészetének magyar ornamentikájával irodalmilag ís foglalkozott;*) 
az elemeit keresgélte, a törvényeit próbálta meghatározni. Stilizáló tehetségét ez s egyéb 
tanulmányok mindinkább a szerves összetételű zárt formák, vagyis az ornamentum felé 
fejlesztették és az érdeklődését fölébresztették a sajátosan dekoratív feladatok iránt. Hova-
tovább az íparművészetnek minden lehetősége izgatni kezdte becsvágyát. Gyermekjátékokat 
kezdett tervezni, a bőrdiszítés technikáival megismerkedni, hímzéseket készített a maga 
tervei szerint, női ruhákat, kalapokat, bútort és szőnyegtervet. 

Mind ennek a munkálkodásának anyaga képzeletének ornamentumkészlete. A természet 
legszeszélyesebb alakzatai is: emberi figurák, állati figurák, eleven és holt tárgyak, 
megszabályosodnak, egybeilleszkednek, összezárkóznak a képzeletében. Fantasztikus levél-
meg vírágképletek, amelyeknek minden íze szeszély és véletlenség volt, logikus szerkezetekké 
változnak ujja alatt. A képzelete játszva bánik el mindezekkel a nehézségekkel, játszva 
konstruál a zűrzavarból és számtalan változatnak lehetőségét látja meg ott, ahol más 
már régen lemondott a keresésről. 

A szervesség érzéke azután, amely az ornamentumtervezés közben fejlődött ki 
benne, egyébb irányú munkásságában nagy szolgálatára van. Meg kell nézni a bútorait. 
Formai tekintetben talán lehetne rajtok kifogásolnivalót találni, a tömegelosztás dolgában 
ís, de szerkezet tekintetében ideálisak. Deszkából épültek, de deszkakarakterüek is. Minden 
tagjuk szükségszerűen hajt ki a törzsből, minden függő rész alá van támasztva bennök 
és ha tömegben kissé nehézkesek ís, de kitűnően kiegyensúlyozottak a részeik. A szerkezet 
érzéke már a legelső bútoraiban ís megvolt. Az Iparművészeti Társulat lakásberendezésí 
kiállításainak látogatói közül sokan emlékeznek a társulat í903-íkí kiállítására, abban ís 
arra a kis gyermekszobára,**) amelyet Undí Mariska tervezett. Ezek voltak az első bútor-
tervei. Szintén deszkaszerkezetüek, gyermekek számára igazi nőies gyöngédséggel elgondolt 
kis bútorok. A közönségnek az ilyenféle felfogású intériőr még újság volt akkor, újság 
volt a részeknek ilyen összehangoltsága, a színhatásoknak, a bútorok és a falak méreteinek 
ilyen összearányosítása és az a meghitt, az az otthonos hangulat, amely a kicsiny szobán 
eláradt. A sikerben része volt a szoba díszítésének ís, azoknak a bájos rajzú és színezésű 
panneauknak, amelyeket maga a művésznő festett. Már ezeken a bútorokon megbecsülték 
a hozzáértők a szerves felépítésre törekvést. Ugyanezek a kvalitások még öntudatosabban 
jelentkeztek azon a két szobaberendezésen, amelyeket a Műbarátok körének í905-íkí 
lakásberendezési kiállítására tervezett***) Undí Mariska. Ebben a szabadabb és tágabb 
környezetben térelosztó tehetségét ís szépen érvényesíthette. 

Hogy a konstruktívítás tulajdonsága az idők folytán mennyire a vérévé lett, 

*) Magyar Iparművészet VII. 5 . sz. 
**) L. Magyar Iparművészet VI. 3. sz. 
***) A fcét interior fényképfelvételét 1. a Magyar Iparművészeiben VIII. 4, sz. 
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érdekesen mutatják Undí Mariska ruhaterveí. Az első kísérleteível Í90é-ban állt elő, amikor Undi 
az „Uj Idők" egyik szeptemberi számában több magatervezte ruháját mutatta be. Ezeken zete 
a mintákon a nép viseletét választotta alapul és a népies szabás vonalait, hajlásaít 
igyekezett egyrészt a női test szerkezetével, másrészt a közkeletű ruhadivattal összeegyeztetni. 
Már az első kísérletei igen sikeresek voltak. Ruhái a népviseletnek megnemesített és 
logikussá fejlesztett változatai. A logikát rajtok a szabásnak, a varratnak, az applikációs 
dísznek vonalai képviseli. Szervesen ágaznak ki egymásból és kanyarodnak a test idomai 
mentén. A szöveten hangsúlyozzák a formákat és mutatják a törzsnek szerkezetét. A női ruha 
kérdésével egyébbíránt elméletileg ís foglalkozott Undí Mariska.*) Elmélete szerint különbséget 
kell tenni az „építészeti", meg a „festői" ruha között. Az előbbín a konstruktívus ruhát érti, 
az olyant, amelynek összetevő részei szervesen illeszkednek egymáshoz, mindegyik le van 
rögzítve a maga helyére és vonalának irányával mintegy kifejezi, vagy legalább ís jelzi 
a rendeltetését. 

Első kisérleteí óta Undí Mariska a ruhatervezést még szebb sikerrel folytatja. Újabban 
megtermékenyítően hatott képzeletére Poíret művészete, amely főként a színkombinációk 
iránt ébresztette fel érdeklődését. Ábráinkon a művésznőnek ebből az újabb korszakából 
származó ruhakreácíók láthatók, még pedig mind a festői, mind az „építészetí" típusuak 
közül valók. 

II. 

Undi Mariska dekoratív tevékenysége sohasem ís fért el a tulajdonképpeni ipar-
művészet keretében. Már jókor kíkéredzett, utóbb ki ís áradt belőle. Vízfestményeket, 
amelyeken stilizált tájakat és embereket jelenített meg, már pályájának legelején szívesen 
készített. Ilyenféle munkái kiállításainkon gyakran szerepeltek, közülök több megjelent a 
„Magyar Iparművészet" régebbi évfolyamaiban ís. Később meseíllusztrácíókat is rajzolt, 
amelyekben pompás mesélő képzelete nagy segítségére volt: ellátta tárggyal, ötlettel, 
színnel. Gazdag fantáziájú könyvillusztrátornak mutatkozik Szikrának „Régen" című köny-
vében, amelynek lapjait fantasztikus vonalakkal hálózta be és merész stílízálású alakokkal 
keretezte körül. A megindult szavú, lirai beszédű könyv hangulatát szerencsés ötletekkel, 
színekkel szövik át és derítík föl az illusztrációi. Kár, hogy ezután a szépen sikerült 
kísérlet után nem jutott több alkalma könyvek illusztrálására. 

Dekoratív festői munkálkodásával az Iparművészeti Társulatnak azon a lakásberendezésí 
kiállításán tünt fel Undí Mariska, amelyen már említett gyermekszobáját mutatta be. 
A szobának dísze két háromrészű panneau volt, amelyekre a művésznő egy népmese 
jeleneteit rajzolta rá szinesen. A munka inkább rajz volt mint festés,**) színezett vonal-
kompozícíó, és bár elrendezés, meg az alakok megrajzolása dolgában kevésbbé szigorúan 
volt stilizált, mégis dekorativen hatott. Síkere kísérleteinek folytatására ösztönözte a 
művésznőt. így készült a Műbarátok Körebelí leányszobának ajtódíszéül szolgáló festett 
betéte. Erre a kétrészű mezőre dekoratív felfogással egy kalotaszegi aratási jelenetet 
festett.***) A munka természetfelvétel alapján készülhetett és talán ez az oka annak, hogy a 
szerkezete lazább s hogy inkább a friss impressziót akarja visszaadni. 

Ezekkel a kísérleteível készült Undí Mariska a nagyszabású dekoratív feladatokra: 
a falsík meghódítására. í907-ben kapott megbízást arra, hogy a Fehér-Kereszt-kórház 
két várótermének egy-egy falát festménnyel díszítse, A művésznő a falfestésre alkalmas 
technikák közül a legnehezebbíket, az alfreskó-festés technikáját választotta, jóllehet, soha 
addig nedves vakolatra nem festett még. 

A feladat festéstechnikaí nehézségek nélkül is elég súlyos volt neki, a kezdőnek. 
Soha akkora méretű teret ki nem kellett még töltenie, akkora alakokat sem igen rajzolt 

*) A „Népművelés" VI. évf. 9. és 10. számában. 
**) Fényképe a Magyar Iparművészetben VI. 3. 
***) L. Magyar Iparművészet VIII. 4 . 
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Undi addig, különösen nem falra, keskeny állványon, amelyen el nem távolodhatott a képtől 
művészete annYità> hogy szeme az egész falmezőt befoghassa. 

Ahhoz képest, hogy oly tapasztalatlanul fogott nehéz munkájába, az első próba 
meglepően jól sikerült. A két falfestményen szinte szemmel követhetni, hogyan érett meg 
feladatához a művésznő. A freskóknak időrend szerint elsején — egy hosszúkás négyszög 
alakú falmezőn — még minden elárulja a kezdőt. Nincsen jól kitöltve rajta a tér, az 
alakok elhelyezése benne nem egyensúlyos (a kép lánccá összefogódzott játszó gyermekeket 
ábrázol), a rajzuk is kissé határozatlan, ami pedig a szineit illeti, azok egyenetlenek és 
például a fű zöldje egyugyanazon síkon, egyazon világításban lényeges árnyéklatbeli 
eltéréseket mutat. Mindez azonban nem lehetett másképp. A nedves vakolatra festés 
fogásait annak, aki mint Undí Mariska, útbaígazitás nélkül esik a munkának, tapogatódzva 
kell megtanulnia. És amíközben keres és töprenkedik, megszikkad keze alatt a vakolat s 
ugyanaz a festék másképpen fog rajta. A tapasztalatlan freskófestőt minduntalan megcsalja 
a festék anyaga: megszáradt állapotában egészen más színvalőrt mutat mint nedvesen; 
és ezekből a kiszámíthatatlanságokból támadnak a befestett felület egyenetlenségei. 

Mintha nem ís néhány hét, mintha a fejlődés esztendei választanák el tőle, érettség 
dolgában akkora a különbség az elsőnek meg a másodiknak készült freskó között. Ezen 
már semmi félszegség, semmi habozás nem látszik. A kezdő freskófestő teljes önbizalommal 
látott a munkához és akkora bátorsággal vágott neki jóval nehezebb feladatának, 
akár egy edzett praktikus. A feladatát a festmény tárgya nehezítette meg. Egy népmese-
részietet ültetett át rajta a vonalak és színek nyelvére, annak a mesének végső kífejlését, 
amely a szomorú kírályleányról szól, akit végre ís senki más nem képes megkacagtatní 
mint egy pásztorlegény Î furulyája szavára táncra kerekedik mindenki, elsőnek a fehér 
bárány, a bárány szőrén a leány, a leány hátán a kenyérsütő-lapát, a kenyérsütő asszony, 
az öregbíró. Ezeket az alakokat pásztorostul s még egy mellette álldogáló kisfiústól ís, 
mozgásban, táncolva bemutatni úgy, hogy egyben a bekeretezett síkot ís jól kítöltsék, 
hogy bizonyos vonalbeli rhythmus kompozícióvá fűzze össze őket, amelyben elhelyeződjék 
a háttérben nyugvó királyleány is — nem kicsi feladat volt. A megoldás mindazon-
által kibékítő módon sikerült, habár a kép inkább a részleteiben kitűnő mint egészében. 
De a részleteiben azután komoly kvalitások vannak. Egytől-egyíg pompás az alakok 
rajza: ingadozás nélkül való, biztos, a mozdulatok enyhén stilizáltak, de mindenképpen 
elevenek és igazak. Különösen síkerűit a bárány hátán szökdelő leányka táncmozdulata. 
A festmény rajzbelí érdemeihez méltók a színezésbelíek. Ragyognak rajta az üde, tüzes 
és mégis jól összeharmonízált szinek. Mindössze az alapul szolgáló füves térség színezése 
sikerült túlságosan sötétre. Kifogást alig ís lehetne ezen a munkán egyéb miatt tenni 
mint a távlati megoldás némi bizonytalanságai ellen. 

Csak a mi elárvult állapotaink között volt lehetséges, hogy monumentális festési 
tehetségének ilyen próbái után esztendők múlhattak el, amire Undí Mariskának ismét 
faldiszítésre jutott alkalma. A közben elmúlt esztendőket komoly tanulással töltötte. 
Világot járt, Münchenben, Londonban keresett és tanult, majd hosszabb időre megállapodott 
Párísban és ott az emberi test tanulmányozására vetette magát. Amit addig alig cselekedett, 
aktot rajzolt, az emberi test formáinak elhelyezkedését tanulmányozta és megtöltötte emléke-
zetét pontosan megfigyelt formák, meg mozdulatok vonalaival. Ebből a korszakból valók 
első komoly arcképtanulmányaí ís. Az arckép neki elsősorban térmegoldásí és dekoratív 
probléma volt ; de most ennél egyébre ís törekszik : az arc formai értékeit igyekszik felismerni 
és kifejezni, egyben pedig a lelket áttetszetni formán és színen. A lélekábrázolás, a jellemzés 
nehézségei izgatják mostanában. Arcképeinek anyaga többnyíre a pasztel, amellyel nagy 
művészettel és nagy mérséklettel bánik. Lemond ennek a festőanyagnak szemet simogató 
tulajdonságairól, a selymesfényüségéről, a sima tapíntatúságáról, mert ezek helyett eminenter 
festői hatásokra törekszik vele : tónusbeli finomságokra, az árnyalatok nagy skálájuságára. 

Párísban gyűjtött tapasztalataínak értékesítésére csakhamar alkalma kínálkozott 
itthon. A főváros első népszállójának földszinti nagy ebédlőterme várt megszínesitésre. 



Ezt a nagyszabású feladatot bízták reá. Az építészeti környezet, amelyben el kellett 
helyezkednie, nem éppen szerencsés. A terem tulajdonképpen üvegtetejű udvar, tágas, 
szabályos négyszögalakú helyiség, amelyet abszurd módon zömöktestű és rengetegfejű 
pillérek három hajóra osztanak. A pillérek nyers tömegeit és a mennyezetnek erőteljes 
tagozását a művésznő festett ornamentum füzérekkel és egyéb díszítő alakzatokkal 
próbálta megenyhíteni. Feladatának művészibb részével azonban a pillérek közeléből az 
oldalfalak felső részén hagyott szabálytalan trapézalakú mélyedésekbe menekült. Ennek a 
mértani idomnak keretébe kellett beleillesztenie kompozícióit. 

Azok az évek, amelyek a művésznő első falfestő kísérletei óta elmúltak, nem múltak 
el hiába. Undí Mariska dekoratív tehetsége ezeken a falfestményein teljes érettségében 
és monumentalitásában jelenik meg. A faldekorálás problémáinak itt már teljesen készen 
megy neki, se bizonytalanság, se tétovázás a tervezésben vagy a kivitelben. Mindenek-
előtt foltszerüségre törekszik. Széles, egyenletes foltokat fest, árnyalás nélkül valókat. A 
színeí mind azonegy valőrűek. Ez csak úgy lehetséges, hogy alakjait túlnyomórészt az elő-
térbe sorakoztatja, ha csak tehető, ugyanazon a síkon. Perspektívái hatásokra nem törekszik, 
vagy ahol mégsem kerülheti el, ott a rajzzal segít magán. A térmegoldás problémái készen 
találják. Akár népes csoportot komponál a trapéz mezejébe, akár csak egy-két alakot, 
akár a nyugalom helyzetében, akár mozgásban, alakjai helyes egyensúlyban helyezkednek 
el a térben, a súlypontokat foglalják el tömegükkel; és amikor önmagukkal egészen 
kitöltik ís a keretüket, akkor sem keltik a zsúfoltság hatását, viszont pedig amikor 
megtöltetlenül hagyják ís foltjukkal a falmezőnek bizonyos részeit, akkor ís a telíségnek 
illúzióját ébresztik. 

Noha a tárgyai — népi jeleneteket festett a trapézekbe — bizonyos fokú realizmusra 
kényszerítették a művésznőt, azért a vonalai, alakjaínak a hajlásai, a ruhák kontúrjai 
mérsékelten stilizáltak. Hajlékonyan, rugalmasan, ritmikusan stilizáltak. Maguk az alakok, 
mint teljességek, falfestékkel száraz falra vitt egyszerű nagy foltok, jóllehet a közelebbről 
szemlélő számára bővelkednek a részletekben. Ami azonban részlet rajtuk, az egyszersmind 
dekoratív motívum ís, ornamentum, amely a széles nagy foltot fel nem aprózza, csak 
megélénkíti. 

Ami tárgyukat illeti, a képek Magyarország legfestőíbb népviseleteit mutatják be 
az illető tájék népének foglalkozását jellemző jelenetek alakjában. Ez is igen helyes 
gondolat volt. A művésznő ezzel megszabadult az elbeszélés meg a jellemzés kény-
szerűségétől. Lemondhatott mindarról, ami nem tisztára festői törekvés. Alakjai ezért nem 
is egyénített emberek, hanem inkább csak típusok : ruhatípusok, formatípusok, színtípusok. 
Képein a vonal, a folt, a szín beszél. A tárgyuk éppen csak annyi, amennyit a szem a 
felületükön meglát : alakok mozgása : papríkafüzéreket aggató asszony, kukoricát pattogtató 
anya, akit körülállanak a kicsinyei, vizet hordó kalotaszegi lányok, legények, cifra szűrük-
ben álldogáló juhászok, derékban meghajlott arató kalotaszegi lányok, almával kereskedő 
mezőkövesdi kofák, paradicsomot áruló palotai menyecskék satöbbi. 

Igazi dekorációk, amelyek mint síkidomok a foltjaikkal és a foltjaikat határoló 
vonalakkal, azután a színeíkkel gyönyörködtetik a szemet. Rajzban ezek a képek mind 
kiválóak. Meglátszik rajtuk, hogy Undí Mariska közben behatóan tanulmányozta Párísban 
az emberi testet. Színben pedig, ha lehet, még kiválóbbak. A színeket, mint említettem, 
nagy foltokban vitte a falra a művésznő. De a nagy foltokat számtalan apró foltra 
bontotta. Az asszonyok ruháját telemintázta ornamentummal, karikákkal, szívekkel, 
stilizált virágokkal, a népies ornamentikának egész virágoskertjével. Nagy szeretettel, 
játszi örömmel szórja el Undi Mariska képzeletének ezeket a színes szíporkáit. És ahány 
ornamentumfoltocska, annyi szín. Tömérdek a falakon a színek száma, még sem zavarják 
egymást. 

Ellenkezőleg, messzebbről nézve összefolynak, kiegészítik egymást és egységes 
színfelületeknek hatnak. Külön művészet volt az egyes panneauk színfoltjait egymással 
összehangolni s azután a képeket, mint egészeket színharmóniába foglalni. Aki a terem 
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Ondi küszöbén megáll, a pillérek közein át kellemes színességeket lát megvíllaní; benn a 
művészete t c f e m ^ e n a 2 u t á n egyik nagy színfolt a másiknak folytatója és kiegészítője. 

Vannak a panneauk között kevésbbé dekoratív, meg kiválóan dekoratív felfogású 
képek. Az előbbiek között igen szép a festmények legnagyobbika, egy csendben pihenő 
dunai halászbárkákat ábrázoló kép. Undí Mariska csak egyszerűen egymás mellé festette 
a gondolamódra feltarajosodó orrú hajókat, amelyeknek hajlása kész vonalrítmus és 
gyönyörű dekoratív hatásokat hozott kí vele. A hatás titka a térmegoldás sikerült volta. 
A bárkák körül a víz egyetlen széles folt, amelyet a szem határán végtelen egyszerűen 
előadott hegysílhoutte zár körül. Megkapó szép kép. 

Színben legsikerültebb talán a zalai juhászok csoportját ábrázoló panneau. Ezen a 
szűrök nagy dohányszínű foltjai dominálnak, amelyekkel édesen mennek egybe a virágos 
hímzések színeí. 

Kevésbbé dekoratív felfogású, mert a perspektívái hatásoknak nagy szerep jutott, a kalo-
taszegi aratást ábrázoló festmény. Ugyanezt a motívumot évekkel azelőtt megfestette már a 
művésznő, de az akkori változat ehhez a legújabbíkhoz képest csak tanulmány volt. 
A falmezőt ezen átlósan osztja kétrészre a meghajlott derékkal sarlózó leányok ritmikusan 
ferde vonala, amelyet szögben megtörve, a háttérben folytat egy másik elhajló vonal. 
Külön szépsége ennek a panneaunak a művészien stilizált táj. 

Ezek a falfestmények a legutolsó fokát jelzik ez ídőszerínt Undí Mariska művészi 
fejlődésének. Láttuk, hogyan bontakozik kí tehetsége a nép művészetéből, láttuk mily 
logikus, milyen szerves volt a fejlődése. Azok a kvalitások, amelyeket pályája elejéről 
elhozott, nagyszabású művészi tulajdonságokká értek. Férfias a művészete abban, hogy 
csak a lényegest keresi, a mellékest, a jelentéktelent észre nem veszi ; hogy tekintete 
egybefoglalja a természet részleteit és széles egységben látja a világot. Az az út, amelyen 
jár, egyenesen a monumentalitás felé visz. 

Öröm lesz rajta messziről követni. 
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