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K E L E T I V A S A R I P A R M Ű V É S Z E T E ] 
ÍRTA GYÖRGYI KÁLMÁN j 

ár évtizedek óta halljuk és a vevőket. Nem áldozat az, amit az állam, j 
ismételjük a panaszt, hogy a főváros és az érdekeltségek kiállítási ] 
a magyar fővárosnak nin- célokra költenek, mert a kiállításokból nem- | 
csenek megfelelő kiállítási csak a kiállítóknak és rendezőknek van i 
csarnokai, nincs kiállítási hasznuk, hanem az e réven fejlődő idegen- j 
parkja. Ezek a bajok ter- forgalom és a kiállításokból meríthető tanul- j 
mészetesen é r z é k e n y e n ságok oly széles köröknek juttatnak elő- | 
sújtják mindazokat a vál- nyöket, hogy nemzetgazdasági szempontból $ 

. lalkozásokat, amelyeknek egyik létföltétele, feltétlenül kívánatossá teszik a kiállítások • 
| hogy készítményeiket és terményeiket időn- rendezésének legmesszebbmenő elősegíté-
t kint bemutassák szakbeli köröknek és a sét és támogatását. 
| nagyközönségnek. Ezek után a keleti vásáron szerzett 
! Már a legutóbbi keleti vásár meggyőzően friss benyomásaimról akarok beszámolni, 

bebizonyította, hogy a városligeti iparcsar- Kaleidoszkopszerű kép bontakozik ki előt-
nok nem felel meg a keleti vásár egyre tem, ha visszaidézem a kiállításon tett 
fokozódó igényeinek. A sűrű tömegekben sétáim emlékeit. A túlságos zsúfoltság, a 
jelentkező kiállítókat nem tudták elhelyezni kiállítók és látogatók szorongása, az egymás- j 
és azok, akik bejutottak, annyira szorultak mellé került legellentétesebb színeknek és I 
a szűk területen, hogy a közönség alig anyagoknak egymással való küzdelme, a I 
mozoghatott a minden helyet ellepő árúk választékos ízlésnek és a szemet gyönyör- -
között. Most is nagyon elkeserítette sok ködtető finom művészi tudásnak forma és 
kereskedőt és iparost, hogy nem jutott színötletei mellett, az ízlésbe ütköző vásári 
nekik hely, pedig a rendezőség ugyancsak reklám durva eszközei hol jóleső, hol 

2 felhasznált minden négyszögcentimétert az bántó érzést keltenek a nézők lelkében. 
S iparcsarnoknak rendelkezésre álló részé- Egységes gondolatnak, a rendezés terv-

Íben, hogy eleget tegyen a kiállítás kíván- szerűségének és a bemutatott holmik gon-

- ságainak, de elvégre minden ügyeskedése dos megválasztásának alig van nyoma, 
és igyekezete mellett sem tudta befogadni Ha a vásár megszervezését és ügyvitelét 
a jelentkezőknek jó részét. oly kiváló rátermettséggel végző budapesti t 

Legfőbb ideje tehát, hogy mindenki, aki kereskedelmi és iparkamara életrevaló | 
az oly régóta várt és tervezett kiállítási intézményének fejlődését és színvonalának 
park megvalósítását elősegítheti, megtegye emelését biztosítani akarja, akkor jövőben 
a magáét. A kormánynak, a fővárosnak, nem szabad elzárkóznia a legelemibb 
a kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági művészi követelmények elől. Szükséges 
érdekeltségeknek mennél előbb össze kel- tehát, hogy a vásár elrendezésében és a 
lene fogniok és rövidesen, sok ankétezés kiállításra bocsátott árúk elbírálásában be- j 
nélkül megadni és előteremteni a lehető- folyást engedjen a művészi ízlés érvénye- í 
séget, hogy megfelelő, könnyen hozzáfér- sülésének, azaz, hogy a rendezést bevált 
hető területen (mint pl. a régi lóverseny- művészemberekre bízza s hogy művészi 

Í terep) célszerű, egyszerű és tágas csarnok tanácsadók közreműködésével határozzon 

épüljön az egymást sűrűn követő kiállí- a kiállításra küldött tárgyak befogadása, 
tások részére. Tőkebefektetésnek is jó illetve elutasítása felett. A magas védnö-
vállalkozás lenne ez, mert mindig akad kök és a vásár érdemes rendezői ne en-
kiállítani való és a helypénzek, belépti gedjék meg többé, hogy intézményük haj-

, díjak és jutalékok előnyös kamatozást lékot adjon és kelendőségét elősegítse olyan 
É biztosítanának a befektetett tőkének. A iparcikkeknek, amelyek akár technikai, akár 
- patópálkodás végzetes hiba lenne most, formai szempontból is jogos kifogás alá 

amikor közvetlen szomszédaink közül külö- eshetnek. 
nősen a csehek és osztrákok folyton vál- Ezzel nemcsak intézményük jó hírnevét 
takozó, ügyesen rendezett és a reklám biztosítanák, hanem nevelő és oktató ha-
minden eszközével hirdetett kiállításaikkal tással volnának iparosainkra és a keres-
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Í szerű kívánság teljesülni is fog s már a virágremekeit, Fertsek Elzának finom csipke- j 
következő, vásárnál érezteti is majd üdvös munkáit és legyezőit és Bikfalvy Helénnek f 

Í hatását. Örömmel állapítom meg, hogy horgolással készült gombjait és ruhadíszí- j 

Ímár most is akadtak egyes kiállítók, kik téseit. Ötvös- és ékszermunkákkal szerepel • 
bemutatott árúikat választékos ízléssel meg- L. Gráber Mária és Szabó Olga és szíve- I 

» alkotott keretben mutatták be. Szórványos sen állapítjuk meg, hogy a munka gon-
I jelenségek ezek és — egységes rendezés dossága tetszetős formákon érvényesül, 
í híjján — csak itt-ott jóleső nyugvó pontot A Kiss Erzsi és társainak a „Dekoráció" 
| nyújtottak a zavaros együttesben. Ilyen a műhelyben készült könyvkötő-, batik-, bőr-

Í Hangya, a Háztartás fülkéje, egyes illat- és ékszermunkák már a tavalyi keleti 
szer-, cognac- és likőrgyárak csoportjai, vásáron méltó feltűnést keltettek és most 

Í Ügyes művészek megmutatták, hogy milyen is lekötik a könyvbarátok és az iparmű- í 
fontos a bemutatás módja és pedig nem vészét ínyenceinek érdeklődését. Fadíszmű- • 
csupán azért, hogy a nézők gyönyörköd- árúkkal szerepelnek e csoportban Molnár É 
jenek, hanem mert a finom ízléssel elren- János Imre, ki Tóth Gyula tervei szerint j 
dezett környezetben kiállított., árúk értéke csodálatosan tökéletes munkával készült | 
és kelendősége fokozódik. Üzletnek sem dobozokat és feszületeket állított ki, továbbá í 
rossz tehát, ha művészre bízzuk a rendezést. Hollóék intarziás díszű, Ürmössyné Benczúr | 

Iparművészeink az előbb említett néhány Elza, Papp Hermin, Dömök Teréz és Wálder j 
elrendezési munkán kívül öt főcsoportban Angéla festett apróságaival. A bőrdíszmű- ! 
és az 0 . M. Iparművészeti Társulat gyűj- vességet Schöntheil Irén és Margit és j 
teményes csoportjában szerepeltek. Sajnos, Vozáry Emma képviselik, kik célszerű és í 
a Társulat sem mutathatta be méltó keret- elegáns tárcákat, mappákat és tarsolyokat | 
ben a csoportjába tartozó iparművészeti állítottak ki. Meg kell emlékeznünk még 
munkákat. A rendelkezésére álló idő rövid a csillaghegyi iparművészeti műhely ízlé-
volta, az anyagi korlátozások s a bútor- ses és gondosan megcsinált házi oltárá-
fülkék folyosóján részére kijelölt és egy- ról és néhány kisebb bútoráról, továbbá 
séges elrendezésre alkalmatlan hely arra a gyermekjátékkészítés terén már oly jó 
kényszerítették a Társulatot, hogy sorba hírnevű Grabowieczky Leon művészi moz-
állítva vitrinéit, azokban helyezze el ki- gatható ember- és állatfiguráiról és özv. 
állítóinak tárgyait. Ilyképpen csak kisebb Juhász Árpádnénak közkedveltségű festett 
terjedelmű munkákat mutathatott be, de matyófigurinjeiről.AzIparművészetiTársulat 
a csoportban szereplő tárgyak kiválósága csoportjához tartozott még a Sipos Lajos-
és változatossága biztosították a közön- nak kiállítása, amely jeles magyar művé-
ségnek a vásár egész ideje alatt feléjök szek tervei nyomán készült patronokat és 
irányuló érdeklődését és tetszését. Jákó és azokkal készült falfestő mintákat mutatott 
Társának jó hírnevű és artisztikus hatású be. A minták rajza és színezése igen tet-
majolikái és kőedényei a vásáron szereplő szetős és sokféle. 
kerámiai munkák legbecsesebb darabjai Mint már említettük, a Társulatnak az 
közé tartoznak és a sok nehézséget hősiesen imént leírt gyűjteményes csoportja a bútor-
leküzdő vállalat technikai és művészi fülkék között vezető folyosón van. E bútor-
állandó fejlődéséről tanúskodnak. A textil- fülkék között — sajnos — alig akad néhány, 
ipar terén választékos ízléssel készült varrott amely teljes szobaberendezés hatását kelti, 
és hímzett munkákat mutatott be a nem- mert a bútorok javarészét csak raktár-
régen alakult Orsó és Rokka szövetkezet; szerűen helyezték el. Kivétel e részben a 
finom színakkordokkal gyönyörködtet a Lingel-gyár, mely két hangulatos szoba-
batikmunkákban kiváló budai textil-műhely, berendezést (különös figyelmet érdemel a 
Kalmár Margit vitrinája meggyőz, hogy a fényezett sötét paliszander-fából készült i 
géphímzéssel is lehet művészi hatást el- úri hálószobája hatalmas méretű bútorai- : 
érni, ha a készítő a kellő rajztudással és val), nagy gonddal és áldozatkészséggel | 

Í
nemesebb ízléssel rendelkezik. A textil- adott méltó keretet a Palágyi-gyár, a Nóvák t 
munkák közt még meg kell említenünk András tervei nyomán készült előkelő ha- j 

j Román Aurelné, Szentgyörgyi Lujza, Weisz tású hálószobájának, egységes képet mutat j 
! Fanny és Haan Emmy leheletszerű, tom- még a Thék-gyár és a Mérő Jenő komoly J 

Ípított színű batikvirágait, özv. Kubányi tudással készült interiörje. Szűkre szabott j 
Istvánnénak selyem és bársonyból készült helyünk nem engedi, hogy részletesen 

! 



mertessük a mintegy 40 fülkébe szorult 
! sokféle bútort s csak általánosságban meg 

Í akarjuk állapítani, hogy bútortermelésün-
. kön, mely a megmunkálás szempontjából 
) mindig vetekedhetett a nyugati kulturálla-
í mok legjelesebb készítményeivel, ú jabban 
J a nemesebb ízlés mindinkább érvényesül. 

Í Ennek oka az, hogy egyes bútoriparosaink 
és bútorszövetkezeteink jeles tervezőket 

!

foglalkoztatnak, kik a célszerűség követel-
ményeit össze tudják egyeztetni a szép-
séggel. A művészi érzékkel megáldott 

j tervező és a mesterségének minden csínját-
| binját értő iparos egymást megértő és ki-
* egészítő közös munkája immár oly magas 
I színvonalú eredményeket ért el, amelyekre 
| iparművészetünk méltán büszke lehet. Kár, 
» hogy — egy-két kivételtől eltekintve — 

!
bútoriparosaink még mindig idegenkednek 
a tervezők nevének feltüntetésétől, pedig 

Í kétségtelen, hogy növelnék a bútor értékét, 
j ha megneveznék a tervezőt is. Jogos kíván-
1 ság ez, és reméljük, hogy a jövő tavaszi 
t vásáron lesz is már foganatja. 
| A Budapesti Asztalos és Kárpitos Ipar-
X testület védősége alatt álló alkalmi Egye-
! sülés fülkéiben feltűnt Molnár Ferenc elő-
| kelő hatású paliszander ebédlője és úri 
! szobaberendezése, Héber József vernis 
2 Martinnal díszített ebédlője, Böhm Béla 
| kárpitozott bútorai, Kovácsics biedermaier 
1 szekrénye, érdemes munkát mutatott be 
t a Michl Alajos gyár r.-t. olcsóbb, célszerű 
| és ízléses „középosztály" bútoraival és 

!
iskolai berendezéseivel, figyelemreméltó 
bútorok voltak még az Iparosok Országos 

2 Központi Szövetkezetének,Ribárszky Győző 
| és Társai és a Budapesti épület- és bútor-
i asztalosok szövetkezetének fülkéiben. 
1 A lakásberendezésről szólva, meg kell 
É emlékeznünk a csillárgyártásról, mely végre 
t felszabadulva a bécsi verseny lenyűgöző 
J nyomásától, örvendetes fejlődésnek indul. 

ÍA fémből készült csillárok terén a Magyar 
fém- és lámpaárúgyár, Kulcsár Sándor, 

2 Kiszling Rudolf és fia sok jót hoztak a 
! vásárra. Erős versenytársuk akadt az újab-
2 ban gyorsan fellendült facsillárgyárakban, 
í amelyek közül kiemeljük a Lampyris és az 
I Astra (Kéler és Nádor) csoportjait. Kívána-
t tos volna, ha a gyárosok ne utánoznák a 
| fémcsillármintákat, ne akarjanak facsillár-

Íjaikat fémből készülteknek feltüntetni, ha-
nem adják meg nekik a facsillárnak sajátos 

| stílusát. Ne rejtsék el a fát aranyozással, 
! hanem keressenek a fának megfelelő formai 

megoldásokat. Gyártmányaiknak művészi 
értékét ezzel fokozzák és eleget tesznek 
ezzel a modern iparművészet egyik sar-
kalatos követelményének, az anyagszerű-
ségnek. 

A magyar agyagipar is kezdi bontakozni 
szárnyait. Míg a legutóbbi keleti vásáron 
csak két kiállító szerepelt, ma már öt ki-
állító csoportja kelti fel érdeklődésünket. 
Jákó és Társa artisztikus munkáiról már 
az 0 . M. Iparművészeti Társulat gyűjte-
ményes csoportja ismertetésekor emlékez-
tünk meg. A nagyhírű Zsolnay-gyár is 
letette névjegyét azzal, hogy egészségügyi 
és egyéb tömegárúi mellett néhány első-
rendű, a gyár régibb bevált gyártmányai 
nyomán készült finom színhangulatú eozin-
vázát mutatott be a megszokott technikai 
tökéletességében. Fischer Emil is csak 
szerény keretben mutatta be elismert jó 
minőségű porcellánedényeit. Reméljük, a 
jövő évi tavaszi vásáron a most meg-
alakult Fischer Emil keramika-gyár r.-t. első 
bemutatkozása igazolni fogja a hozzáfű-
zött várakozásokat. Ujdonságszámba megy 
Borszéky Frigyesnek kőedénykollekciója, 
máz alatti festéssel díszített vázáival, kan-
csóival, tányérjaival és egyéb apróbb 
csecsebecséivel. Örvendünk, hogy Bor-
székyt, aki eddig egyes művészeti kiállítá-
sokon csak mint porcellánfestő mutatkozott 
be, most már komoly keramikusnak ismer-
hetjük el, aki jól fegyelmezett dekoráló 
tehetségét a maga formáin érvényesítheti. 

Ujdonságszámba megy Keleti és Rudas 
óbudai fayence-műhelyének vitrinájában 
bemutatott és számottevő szobrászati tu-
dásról tanúskodó néhány terakotta és mázas 
cserép, továbbá a hosszú szünet után 
ismét új életre kapott városlödi kőedény-
gyár, mely egyelőre főként egyszínű hasz-
nálati edények gyártására szorítkozik. Mint 
porcellánfestőt elismerés illeti még Eisen-
bachné Rostás Jolánt, aki az egyik bútor-
fülkében nagy gonddal és választékos 
ízléssel díszített apróbb porcellán nippes-
tárgyakat állított ki. 

Ötvös- és az ékszermunkákból a Társulat 
csoportján kívül Kiss Ferenc mutatott be 
nagyobb kollekciót. Kár, hogy túlságosan 
teletömte üvegszekrényét s ezért értékes 
munkái nem érvényesülhettek úgy, amint 
megérdemelték volna. A kedvezőtlen elren-
dezés ellenére is megállapíthattuk tárgyai 
jó részének jeles művészi és technikai 
kvalitásait. Még Major és Bordács zomán-
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cozott gondosan elkészített ékszerei s egyéb 
apróságai szolgáltak rá a megemlítésre. 

A textil-művészet barátai sok figyelemre-
méltót találtak ezúttal a keleti vásáron. 
Legszembeötlőbb a gobelin-művészet tér-
foglalása. Tudvalevően alig néhány évvel 
ezelőtt csupán a felejthetetlen Kőrösfői 
Kriesch Aladár alapítása, gödöllői szövő-
műhely és a székesfővárosi iparrajziskola 
voltak hazánkban az egyedüliek, amelyek-
ben gobelinek készültek és készítésüket 
tanították. Ma már a Greco és a Manus 
vállalat, valamint a Matavovszky Ernő 
vezetése alatt álló tanműhely, valamint a 
Lakatos Artúr tanár által irányított Vágó 
Böske gobelin-szövőműhelye versenyeznek 
szebbnél szebb készítményeikkel. Sajnos, 
ez utóbbi műhely (mely legutóbb az Ernst-
múzeumban megérdemelt feltűnést keltő 
gobelin-sorozattal szerepelt), nem vett részt 
a tavaszi vásáron. Az előbb említettek 
közül a Greco főképpen bútorhuzataival, 
a Manus fali gobelinjeivel, a Matavovszky-
féle műhely pedig gondosan készült kisebb 
arányú munkáival érdemelték ki a nekik 
szóló elismerést. Kívánatos, hogy a kivi-
telre kerülő tervek szigorúbb megváloga-
tásával emeljék munkásságuk értékét. 

A szőnyegszövés terén csak a békés-
csabai szövőgyár r.-t. kelimszőnyegeit és 
takaróit említhetjük meg, melyek jó és 
tartós színeikkel és bevált régi mintáikkal 
művészi igények kielégítésére is alkalmasak. 

A hímzőipar az ízlés eltévelyedésének 
rettentő példái mellett örvendetes jelensé-
geket is mutatott fel. Itt első helyen em-
lítjük a Pálfy nővérek debreceni iparmű-
vészek műhelyének színtisztán magyaros 
és a hímzés-technika sokféle változatainak 
ügyes alkalmazásával készült munkáit. A 
csapongó színszeretetből fakadt s fegyelme-
zett rajztudással, választékos ízléssel készült 
falidíszek, párnák, terítők, úgyszintén 
batikolt leheletfinomságú selymek, mappák, 
dobozok stb. egy szeretetteljes, harmonikus 
és komoly hozzáértésre alapozott együtt-
munkálkodásnak gyümölcsei. Őszintén ör-
vendenénk, ha az oly szép reményre jogo-
sító fiatal műhelyt jobbízlésű közönségünk 
a méltán megérdemelt pártolásban része-
sítené. Ha még a budapesti áll. nőipar-
iskolának igen kedvezőtlenül elhelyezett 
kicsiny, de válogatott, jó munkákból álló 
elit-csoportját és a szakavatottén vezetett 
Kalotaszegi Háziipari Szövetkezet munkáit 
említjük, jóformán be is fejezhetnők a 

a nem 
hetjük szükségletünket a magunk ember-
ségéből. A tavaszi vásáron látható volt 
csoportokból kiemeljük a Kovács Rezső-
nének ügyesen, ötletesen és választékos 
ízléssel készült baba-kollekcióját, mely 
nemcsupán szellemes, változatos öltözé-
keivel, hanem varrott babafejeivel is méltó 
tetszésben részesült. Hasonló törekvésű az 
újpesti Toldy-utcai áll. munkaiskola, mely 
főképpen magyar tipusú babákat állított ki. 
Figyelemre méltó még a „Lóri" nevű elmés 
szerkezetű, mozgó és összerakható játé-
kokkal bemutatkozó játékgyár. 

textil-osztálynak az iparművészet körébe | 
tartozó részének ismertetését. Mert hatá- ! 
rozottan tiltakoznunk kell az ellen, hogy j 
azokat az ízlésbe ütköző, szemetbántó, • 
brutális színegyveleget feltüntető ú. n. 
mezőkövesdi háziiparnak v. népművészet-
nek csúfolt, lármás vásári elrendezésben 
hivalkodó hímzési kirakatokat valamelyes 
vonatkozásba hozzák a művészi jelzővel. 
Fájó szívvel gondolunk a csodásan szép 
mezőkövesdi népművészetre, mely párat-
lan színgazdagságával, művészi készségű 
hímzéseivel méltán elragadta az igaz nép-
művészetért lelkesedni tudó rnűbarátokat. 
Hová sülyedt ez a nemes virága népünk . 
művészkedésének ? 1 Nem a népet hibáz- I 
tatjuk, hanem a tudatlan és lelketlen ipar- ' 
pártolókat és kufárokat, kik avatatlan kézzel 
akarták „fejleszteni" és „értékesíteni" né-
pünk istenadta érzékét és ügyességét. Es 
ez a durva beavatkozás a legsiralmasabb 
eredményre vezetett, a munka oly lezül-
lesztésére, amelyet helyrehozni ma már 
talán alig lehet. Sokszor hívtuk már a köz-
figyelmet egyes ú. n. háziipari akciók 
veszedelmes következményeire, de ha iga-
zat adtak is nekünk a jobbérzésű és nép-
művészetünk ügyét szívükön viselő körök, 
süket fülekre akadtunk, ahol meg lett volna 
a mód a bajok megakasztására. 

Végezetül meg akarunk emlékezni gyer-
mekjátékiparunkról. Itt is a felfrissülésnek, 
a nekibátorodásnak kétségtelen jelei mu-
tatkoznak. Gombamódra keletkeznek kisebb 
vállalkozások, piciny műhelyek, amelyek 
babák készítésével, egyszerűbb játékok 
készítésével foglalkoznak. Tudvalevően e 
téren alig volt számbajövő iparunk; a 
keresletet túlnyomó részét idegenből hozott 
árúkkal fedezték. Ha a biztató ígéretek, 
amik a most bemutatkozó kezdésekből 
leszűrődtek, beválnak, akkor nemsokára 

szorulunk külföldi játékokra, fedez-


