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inézek az ablakon, de nem 
látok senkit — mégis íme 
kopogást hallok. A ház 
jobb sarkán csakugyan be 
is fordul felénk valaki és 
elléptet a házunk előtt. 
Elléptet, jól látom, figye-
lem, meg is szólíthatnám, 

de a ház balsarkán ismét befordul, megint 
csak a kopogását hallom . . . már nem hal-
lom azt se. Az a valaki eltűnt. Nem volt, 
megjelent, láttam, hallottam, most eltűnt, 
nincs. De váljon csak addig élt, amíg 
láttam a házunk előtt s amikor ismét be-
fordult és léptei elhangzottak, akkor ismét 
megszűnt élni, mint ahogy nem létezett, 
mielőtt hallottam volna a lépteit? Nem, 
ezt mindnyájan tudjuk, hogy nem így van. 
Volt az a valaki, mielőtt belépett az én 
érzékeim határába, egy darabig benne volt 
összes érzékeim szférájában, aztán eltávo-
lodott, vagyis kilépett az én érzékeim na-
gyon véges érvényű határából. 

Ez az élet képe a földön. Ha az érzékek 
közé való belépés volna a születés s az 
ezekből való kiszakadás volna a meg-
semmisülés, akkor a földi harcot csak-
ugyan nem volna érdemes megküzdeni. 

De az egyetemes nagy élet nem ez, az 
egészen más. Mi nagyon jól judjuk, hogy 
az a valaki messze útról jött, évezred-utcák 
tömkelegén át ért a mi házunk elé, a mi 
érzék-szféránk hálózatába; mi nagyon jól 
tudjuk, hogy az a valaki, miután szörnyen 
véges érzék-szféránk hálózatából kilépett, 
újabb évezred-utcák tömkelegében tovább 
kopog, noha én már nem hallom. Talán 
másmilyen érzékszférák hálózatában, avagy 
minden más érzékfeletti tudatok vibráció-
jában él tovább. Nem lehet az egyszer 
éltnek csak úgy megsemmisülni! Mert ha 
meg lehetne s meg kellene halni, akkor 
Kriesch Aladár még nem szunnyadt volna 
el! Akiben akkora kötelességérzet volt, 
mint benne, e nehéz időkben dehogy ment 
volna el nyugodni! Még itt látnók e napon 
okos kék szemeit s minden szép iránt 
érdeklődő nagy igyekezetével itt ülne s 
nagy hévvel tudná elhitetni velünk, hogy 
a magyar iparművészet nem volt, hanem 

lesz. Hiszen annyi dolga volt még s annyi 
új elhatározás sarkalta. 

De 0 egész bátran elszunnyadt, barát-
ságosan beszélgetve azokkal, akik akkor 
körülötte voltak, mert„nem nézte a halált 
megsemmisülésnek, 0 is a halálban a 
végtelen egy napi álmát látta, amelyből 
új reggelre, egy újravállalkozás reggelére 
ébredünk, hogy a mindig hátunk mögé 
kerülő és mindig tegnappá lett ma mun-
káját folytathassuk. 

Úgy hagyta el 0 is a munkában elfáradt, 
az utolsó izomig elhasznált organizmusát, 
mint ahogy levetünk egy használhatatlanná 
lett ruhadarabot, azzal a biztos tudattal, 
hogy az a ruha nem mi magunk vagyunk. 

Mindezt azért kellett hangsúlyoznom, 
mert ez utolsó években az emberek nem 
úgy járják az élet utait, hanem zuhannak. 
Ez nem akaratos rohanás többé, hanem 
öntudatlan zuhanás. Úgy zuhannak le, 
mintegy ember-niagara, a képzelt meg-
semmisülés örvényébe s azért ilyen táncos 
va-banque addig az életük, míg a lejtőhöz 
nem érnek. S aki e táncos élet-játékban 
nem vesz részt, az nincs, arról nem vesz-
nek tudomást, vagy az már lesodródott a 
megsemmisülésbe — szerintük. 

Kriesch Aladár élete és működése ez 
emberzuhatag közepette olyan ütköző volt, 
amely eklatáns például szolgálhat arra, 
hogy a halál halt meg, nem ő. 

1917. november 26-án írt naplójában 
így kiált fel: „Ádd Istenem, hogy a fizikai 
lét apró gondjai úrrá ne lehessenek felet-
tem. Hogy a művészet szentségébe és 
komolyságába vetett hitem minden balsors 
között, minden megpróbáltatások mellett 
is,,soha meg ne inoghasson bennem." 

így írja : minden megpróbáltatások mel-
lett is. 

Tehát nem úgy kéri mint a „Mi Atyánk," 
„és ne vigy minket a kísértetbe," mert 
jól tudja, hogy az elmaradhatatlan, — 
hanem e kísértések mellett is adjon az 
Isten erőt, hogy a művészet átdominálhas-
son az élet minden más kérdésén. Lám, 
ez az igazi meghivatott művész 1 

E sorokat lehetne különben egész élete 
mottójául tenni, mert kijutott neki úgy a 
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megpróbáltatásokból, mint ahogy tudott nagyobbnak tartott az életből: a művé-
rajtuk győzedelmeskedni i s . . . szetre. Maga az élet fogalma minden 

1892. január hó egy hideg és sötét dél- problémájával együtt belesüppedt ebbe a 
utánján Szoldatics Ferenc atyai barátom- szent fogalomba, amely reá nézve akkor 
mai az ő via del Tritone-beli műtermében még mindent önmagában foglalt s maga 
ültünk a nagyöblű réz-scaldino mellett, az erkölcs is csak a jóízlés és jónevelés 
Az izzó szén parázsa térdeinket sütötte, korlátai között, mintegy a művészet vele-
önfeledt pillantással meredtünk a melegítő járója, függelékképpen kapcsolódott az 
fénybe, ahonnét kiparázslott Ser Francesco életéhez. 
beszédes ajakán 40—50 év visszaemléke- A művészet fogalma, mint egy gyűjtő-
zése a német nazarénus festőkről. Eltűnődve lencse, mindenre rásugározta a művészet 
hallgattam Führieb, Owerbeck, Cornelius fényét s az életjelenségeket vagy meg-
történetét. . . világította, vagy elégette előle. 

De íme, érzékeink háza előtt léptek zaja Két évet töltöttünk együtt az örök-város-
kong,majd kopogás az ajtón s az „avanti"-ra ban s amennyiben akkor is nagyon gyenge 
belépett egy tömött bajuszú, göndörhajú fizikuma engedte, szigorúan betartotta 
fiatalember s bemutatkozott, hogy ő Kriesch programmszerű munkálkodását. 
Aladár. így edzette föl azt az akaraterőt, amely-

Itt jelent meg egészen közelről érzékeim nek a gyenge és nehezen engedelmeskedő 
hálózatában. Befordult a sarkon lelki házam fizikumból ki kellett a maximumot erősza-
elé s láttam mintegy 26 évet a vállán, a kölni. Ez a kiedzett akaraterő képesítette 
homlokán magasratörő fiatalos ambícióját később is a fizikai erejét túl meghaladó 
s a hátán fizikai erejét már akkor is túlon- munkálkodásra és teremtésre. Ilyen fizikai 
túl megterhelő munkavágyát s a szemöl- diszpozicióból ezrek közül csak egy-egy 
dökei között azt az önrágó magalebecsü- zseni tud valamit kipengetni, de az is csak 
lést, amelyből később szerénysége fejlődött, valami Leopardis, vagy Heine-s szarkaz-
hogy váljon igazán hivatott-e azon a nagy- mussal tele keserűséget önt szét maga 
magasra helyezett oltáron való áldozásra, körül s lehervasztja a rózsabimbót is, vagy 
ahova ő a művészetet, mint egy szent- férget talál benne. 
séget, minden más fölé emelte. Az utolsó csontszilánkig ismertem az ő 

Kedves beszédű, művelt, hogy úgy mond- már születésében is fáradt, beteg szerve-
jam,' világfi volt ő akkor, aki nagy nyelv- zetét és éppen azért sohase szűntem meg 
ismeretével, zenetudásával,olvasottságával, csodálni, hogy hogyan volt képes azt akkora 
minden szóra reagáló szellemével központja erőfeszítésekre kényszeríteni.- Mint a han-
tudott lenni minden társaságnak, aholcsak gya, akkora terheket cipelt szinte állan-
megjelent. dóan s csak néha tudta valami fizikai 

De szellemére ezt a reneszanszos huma- letörés megállásra, pihenésre kényszeríteni, 
nista selyemköntöst csak azért öltötte föl, Az igaz, hogy amíg mások veszettül és 
hogy a művészethez közelebb jusson általa pazarul hajszolták hibátlanul és gyönyö-
s megtisztelje ezzel is, mint a szertartásra rűen kapott, fényes szervezetüket sárba-
induló pap az oltárt, nem pedig azért, hogy mocsárba, addig ő erős lelkével Herakleszi 
magáncéljait szolgálja vele. próbák elé állította gyenge hátgerincét, 

Idejét is e szent célra szentelve, úgy hogy megfelelhessen annak, ahova min-
osztotta be, mint ahogy azt mesterünk, den erőt koncentrált és aminek mindent 
Székely Bertalan is előírta: reggel ekkor feláldozott: a művészetnek, 
és ekkor kelni, egy kis torna, semmiféle Noha Róma ez időben már rég megszűnt 
ténfergés, azonnal munkába állni a mű- művészi központ lenni, Bajor-Lajos köre 
teremben. Ebéd előtt egy órai zongorázás már a műtörténeté volt. Utolsó gyönyörű 
— de csak gyakorlás — délután a szabad- magyar hajtásuk, Szoldatics Ferenc maga 
ban impresszió-gyűjtés, vagyis vázlatozás is már túl volt a hetvenen, (bár művészi 
Róma környékén; este vívás Ser Giov. munkálkodása teljében) mégis azt kell 
Paglivia-nál s otthon ismét zongora, de mondanom, hogy ez a római időszak volt 
most etudes-ök; lefekvés előtt olvasás, Kriesch Aladárra elhatározó jelentőségű, 
legtöbbször Dan te . . . vagyis itt erősödött meg benne — a nagy 

Lássák, ilyen életrenddel kényszerítette példák között — az az örök művész, 
szellemét és testét arra a célra, amit leg- amelyhez nem lehet „izmust" kötni. 
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Mint a beteges diszpoziciójúak általá-
ban, ő is túlkorán fejlődött szellemileg. 
Hiszen 16 éves korában érettségizett és 20 
éves korában már diplomás rajztanár volt. 

Azért, amíg az ő korabeli fiatal művé-
szeknek Róma csak mint múzeum, mint 
műtörténeti séta, vagy festői témákra alkal-
mas vidék szolgált, addig ő nagy műtör-
téneti olvasottságával és koraérett élet-
felfogásával, vagy hogy jobban mondjam, 
művészi megsejtésével úgy járt-kelt a rene-
szánsz nagymesterei között, mint egy idős 
mester. 

S jóllehet a műtörténeti irodalom akko-
ron még alig engedett a Raffael-kultuszból, 
nagyon jól emlékezem, hogy ő bizony 
már akkor is elmerészkedett a Botticellik 
bensőségesebb világába. De hogyisne me-
részkedett volna, mikor tökéletes olasz 
nyelvtudása révén Dante maga vezette 
esténkint a Divina-Comediájában — mint 
Dantét Virgilius — kézen fogva, a meny-
nyek és poklok minden bugyrán keresztül. 

Es jóllehet római munkái — egy-két 
sötét képet kivéve — csupa impresszió-
gyűjtés, mégis ez a korszaka nevelte bele 
azt az erőt, hogy nem lett belőle e mai 
kor művészi szétesésének kifejezője, se 
valami elkopott tradíciók utolsó képvise-
lője, hanem lett az örök jövő felé mutató 
kéz, megtermékenyítő, tovaindulás a jö-
vendő fiatalságnak. És mivel az élet a 
legnagyobb ellentétek harmóniáját szereti 
kijátszatni, mégis itt érte Rómában s nem 
Münchenben, vagy Párisban palettáját a 
színek forradalma. Bitümöt, Umbrát, Van-
dyckbraunt s nem tudom miféle sötét 
szószokat itt érte végzetük s jött helyükbe 
a tisztább főszínek egyszerű skálája. Erről 
az új palettáról készültek azok az apró 
vázlatai, amik dicsőségére válnának az 
egyedül üdvözült professzionista-impresz-
szionisták legeslegjobbjainak is. 

E római „két év után utaink elváltak 
egy időre. 0 haza jött s Lotz mellé került 
egy kis műterembe. Minek nevezzem ezt 
a korszakát ? Gyakorlat, rutinszerzés, céh-
beliség, professzionizmus mind megköze-
lítik, de nem födik, mert inkább egy epokán 
való átsikamlásnak, egy a saját korszakát 
megelőző fázis gyorstempójú átismétlésé-
nek nevezhetem, Az 0 úgynevezett törté-
nelmi festőkorszaka volt ez, amit ez időben 
elkerülni tehetséges embernek nem lehetett, 
csak talán rövidebb idő alatt átismételni. 
Mert ez volt akkor a klasszikus, az aka-

démiai, a hivatalos felfogás, mint most az 
impresszió-expresszionizmus, vagy mi a 
c s o d a . . . 

Csakhamar elsőül emlegették e téren 
kortársai között, sőt a milleniumkor egy 
Gyárfással osztozott a babéron. A konzer-
vatív felfogásnak most is e korszakát tart-
ják a legértékesebbnek. Én nem hódolok 
e korszakának. Jaj, de az élet maga se 
akarta bent felejteni. Mert éppen ezen a 
hivatalos dicsőséggel kirakott úton érte 
a Dextera Domini, az Isten jobbja, amely 
földre sújtotta. Ebben érte elsőszülött kis 
fia halála. Mélységesen leható ütés érte 
ekkor a lelkét. 

Mire ebből fölocsudott — sokan emlé-
kezhetnek reá — egyszerre a keresztelő 
János zászlós botja volt a kezében, rajta 
a teveszőrruha, lábán a durva szandálok. 
A művészet Istenasszonya ledobta rene-
szánsz gyönyörű történelmi köntösét, gyön-
gyökbe font aranyfürtjeit szétzilálta s mint 
egy Magdolna kereste a tüskés utakat. A 
szellemes világfi eltűnt a pesti társaságok-
ból s Ruskin egy új követővel gazdagodott. 
Az igazi belső átalakulásoknak ez az útjuk, 
nincs más, csak a nagy szenvedések tisz-
tító tüzén át égni, e tűzben új anyaggá 
változni. Az erkölcs vezetése mellett most 
harcos művésszé lett s nem érdekelte 
többé az olcsó sikerek piaca. 

Hogy e horizontra felért, e magasból 
messze látott s így történt, hogy a leges-
legelsők között látta meg a magyar faj 
ősi sajátosságait és egészen különös színű 
diszpozícióját a művészetekhez. Egyike volt 
az elsőknek, aki észrevette, hogy a magyar-
ság legfinomabb művészi virágait, őshoná-
ból hozott magasabb kultúráját már rég 
átszívta és magába olvasztotta — mint az 
ajtós — Dürert, a falánk nyugat; észre-
vette, hogy a magyarság magával hozott 
művészete már csak paraszti formában él 
s még e forma is csak egyes távolesett 
népszigeteken virágzik. Hogy sietett e szi-
getekre a nép közé, hogy a maradék virá-
gokat még összeszedhesse! Ekkor még 
úgy gondolta ő is és mások is, hogy a 
paraszti művészetből lehetne mégegyszer 
újra kezdeni és felvirágoztatni a régi kertet. 
Csakhogy, szerencsére, a történelem folya-
mata nem ez. Nem a primitívből fejlődünk 
fölfelé, ha mindjárt ez is a látszat, hanem 
a legmagasabb, az Istenség oszlott szét 
közénk és ennek a felismerése a hiva-
tásunk. 
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Dehát a népszigeteken talált virágok oly 
csábítón szépek voltak s annyit ígértek, 
hogy ezek továbbfejlesztésére egész élet-
programmot készített jó Aladárunk. „Szép 
virágos kert a mákói templom" énekelték 
Kalotaszegen.. . Az a Kalotaszeg olyan 
kiáltó ellentéte volt ennek a kozmopolita 
Ninivénknek, hogy lelkesedésében még a 
nagyhírű apai nevet is megváltoztatta és 
lett Körösfői. 

Hogy e gyönyörű szép népszigetek virá-
gai mindenütt illatozzanak, azért alapította 
meg a gödöllői szövőiskolát is, hogy tele-
szórhassa a magyar lakásokat e szépsé-
gekkel. Ez az iskola volt törekvéseinek 
dédelgetett kedvence, mert ebben látta faji 
sajátságaink, színimádatunk legközvetle-
nebb kifejező eszközét, ebben látta mű-
iparunk jövőjét. 

Hogy minő jól érezte ezt, ma már szinte 
túlsokan is megértették. De tudom, hogy 
az 0 szelleme őrködik s ha alapítása ki-
állta 15 év jéghideg közönyét, ki fogja 
állni a mindent lejárató textil-lázak per-
zselő hevét is. 

Munkálkodása minden irányban kiterjedt. 
Minden technika messziről felismerhető 
formát kapott dolgos kezében. Az olaj-
festék rajzos értéket kapott finom színei-
hez, a temperákat azonban föléje helyezte 
amannak, mert több misztikumot engedtek. 
Szobrászata, grafikája, vízfestményei, színes 
krétarajzai mind egészen egyéni alkotá-
súak. De ha rágondolok, nem tudom más-
ként látni, mint kék munkászubbonyában 
valami összetákolt állványok tetején, ami-
ken sokszor hónapokat töltött freskói — 
mindeuekfölött imádott freskói előtt. Itt volt 
igazán elemében, ennél a parancsoló tech-
nikánál, ahol az egy napra kitűzött fel-
adatot — törik-szakad — el kellett végezni, 
még pedig jól elvégezni, mert ez a tech-
nika nem tűr felületességet, elnagyolást. 

Itt tudta Ö érvényre juttatni diszciplínáit 
munkabeosztását és jól beosztott munka-
erejét. És ezzel ugyan fölötte állt elernyedt 
kortársainak, akik a napnak csak egy kis 
részére tudják koncentrálni erejüket. 

Azt az idejét, amelyet érzékeink szférá-
jában töltött, e mai napra úgy összegez-
hetjük, hogy a magyarság kultúrájának 
hűséges kertésze volt. 

Noha egy csepp vére se volt magyar, 
nem volt egy csepp vére se, ami nem a 
magyarság érdekéért lüktetett. A magyar 
kultúra elhanyagolt kertjének olyan hűsé-

ges, odaadó kertésze volt, aki reszketőn 
gondos kézzel öntözte és ápolta azokat a 
virágokat, amiket a földesúr, ez a hetyke 
feudális despota, ez a nyugat felé hajlongó 
szolgalélek a napi politika vadászebeivel 
és lovaival összetiportatott. Kegyeletes kéz-
zel szedte szívére mindazt, ami a sok 
csalán és lapu közt a magyar művészet 
virága, vagy gyümölcse volt. Magához 
ölelte, aki magyar, igazi tehetséget árult el. 
És szent áhítattal becsülte azokat az érté-
kes tradícióinkat, amelyekből a lényeg még 
nem költözött ki. 

Ha száz keze lett volna és száz feje, 
mind kevés lett volna ahhoz a nagy tö-
megakarathoz és igyekezethez képest, 
amennyire szívén viselte e hálátlan ország 
faji kultúráját, múltját és jövőjét. 

Művészi életén, vagyis alkotásain végig 
tekintve, valami Beethoveni taktust, egy 
folytonos, lassú emelkedésben fejlődő ská-
lát érzünk, amely könnyed, játékos moll-
ból dörög fel mind drámaibb akkordokba. 
Könnyed impressziókból dagadtak föl hatal-
mas vonalakká és színtömegekké alkotásai. 

Itt nincs helye munkái magyarázatának. 
Csak a kiálló ormokra vetettünk pillantást. 

De merjük hinni, hogy majd jön szem, 
jön meglátás, amely Kriesch Aladárban 
nem a több-kevesebb rajzokat és festmé-
nyeket nézi s ezekből akarja majd kima-
gyarázni az embert — mintahogy most 
dívik — hanem meglátja azt a kultúr-
embert, azt a magas lelki nívóra jutott 
szellemet, aki meghivatottságánál fogva 
jobban belelátott az élet lényeges kérdé-
seibe, mint más s e réven megadatott neki 
az is, hogy a fizikai világot is más szem-
mel láthassa s hogy e meglátásáról raj-
zokban és festményekben is adhasson 
kifejezést. Mert bizony mondom, az ő rajzai 
és festményei az ő ember-nivója által nyer-
nek értéket s nem e rajzok és festmények 
adnak az ő mivoltának nevet és értéket 1 
Riport-szemekkel ne nézzen senki az ő 
művészetére! Ezek intézzék csak az im-
presszionista festmények hausse-baisset, 
amíg tart a nagy árverés . . . Nem sokáig 
tart már! De majd a műtörténeti végleszá-
molásnál, amikor ki fog tűnni, hogy a 
múzeumok egy egész korszakon át orgaz-
daként szerepeltek egész Európában, mert 
talmi értékeket csempésztek be műalkotá-
sokul a modern művészetről, akkor — 
fogadom — tudni fogják, hogy hova tar-
tozik, melyik művészi kategóriába. Kriesch 
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Aladár egyik legértékesebb lirai alkotása, 
amely most elhagyatva egy folyosón fityeg, 
mert eddig nem találtak neki esztetikai 
kategóriát, ahova elhelyezzék. 

Érzékfeletti, mai működését úgy fejez-
hetem ki, mint a nagy zenészekét: nem 
veri a billentyűket Liszt s mégis tele az 
egész világ az ő zenéjével. Az egész világ-
egyetembe fúr fel a muzsikája. Nem sza-
ladgál át — ezer gondjai között is — - a 
gödöllői szőnyegiskolába Kriesch Aladár 
s ott mégis serényen folyik a munka, vidá-
man, fürgén mozgó ujjacskák bogozzák 
a magyar virágokat, mert szelleme erőt 
sugároz le nekünk . . . ; nem kevertet tojá-
sos emulziókat tanítványaival s azok mégis 
majd elepednek, hogy vajha írásban hagyott 
receptjeit már felhasználhatnák — bár fel-
használhatnák ! 

Nincs ma itt, nyájas arcával köszön-
getve jobbra-balra — és mégis itt van, 
jobban, mint valaha, hogy aggodalmat 
keltsen mindnyájunk szívében: mi lesz a 
magyar iparművészettel ? — s itt van, hogy 
menten bizalmat is keltsen és erőt öntsön 
mindnyájunkba. 

Saját verse fejezi ki legjobban, hogy 
mint áll felettünk e pillanatban is: 

„Maga is szikla. 
Úgy áll fenn a szikla fokán 
Lelkem — merőn 
Istenére tekintvén. 
Tüzes lángoszloppá válik 
Lélek érintésre (az Isten) 
De ki hitvány, rabszolgavágyódással 

Érinti saruszíját, 
Hideg, néma, süket rög 
Reng vissza reá." 
„Az örök tűznek titkát, 
Melyet szívem legmélyén 
Istennek keze gyújtott, 
Rettegve őrzöm . . . " 

Igen, ez a gyenge és gyengéd, szelíd 
ember, én jó pajtásom, olyan sziklaszilárd 
lélekkel volt megáldva, amely merőn mert 
Istenére tekinteni, mint egy komoly férfi 
a szeretett apja szemébe; s e tekintete 
mintha mondta volna: „nem kérek tőled 
semmit se én magamnak, csak egyet s 
azt is a Te megismertetésedre, hogy álljon 
örökké izzó parázzsal teremtő kovács-
műhelyem tűzhelye, mint a Tiéd, Atyám, 
hogy meg nem szűnő vágyam egy percre 
se tegye le formateremtő kalapácsát." 

Ezt láttam nem egyszer nagy utazása-
inkon, az Akropolis tövében, az Atridák 
sírjánál, a Knossosi palotában, szelíd kék 
szemeiben, amelyek ilyen nagy pillana-
tokban az acél kemény kékségét ragyogták. 

Ma itt vagy köztünk — hű bajtárs —-
érzem s azért idézlek és kérlek, szórd szét 
Istenszembe néző fiúi bátorságodat e közé 
a legyávított, az élet nehézségeitől meg-
félemlített, a maga igazától is rettegő, a 
maga zsenijét is lefékező magyarság közé, 
mert — mondom neked — e népet a vég-
pusztulás fenyegeti, mert nem hisz sem 
önmagában — s ami ebből folyik — se 
az egyetemes nagy Életatyában. Mint virá-
gozhatnék hát művészet! 
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részleteket és ezzel nemcsak magának az 
árúmintavásárnak, de a kiállítóknak is 
tennénk jó szolgálatokat. A budapesti 
kereskedelmi és iparkamara élén álló fér-
fiak széles, európai látóköre és vállalatuk 
színvonalának emelésére irányuló komoly 
törekvése arra a reményre jogosítanak, hogy 
e kívánságok elől kitérni nem fognak. 

A vásárnak az iparművészet körébe 
tartozó kiállítói javarészt a tavalyi XII. 
vásár szereplőinek sorából kerültek ki. 
Készítményeikről multévi beszámolónkban 
megemlékeztünk. Ezéit most csak az eddigi 
vásárokon még nem szerepelt néhány új 
névnek felsorolására szorítkozunk. 

A textilipar terén feltűnést keltett a 
Túrán név alatt működő csomózott sző-
nyegeket készítő műhely, erőteljes színe-
zésű és részben artisztikus hatású szőnyeg-
kollekciójával és egy nemrégiben Ethnos 
cég alatt alakult, népművészetünk forma-
kincsét értelmesen alkalmazó háziipari 
vállalat. Ujdonságszámba mennek még 
Undi Mariskának művészi tervei nyomán 
készült finom színhatású, eredeti rajzú 
fali és bútor-gobelinjei, valamint színes 
hímzéssel gazdagon díszített magyaros 
pártái. 

Az agyagipar csoportjában mutatkozik 
be először Ligeti Miklós Művészi Kerámia 
nevű műhelye, melyről lapunk legutóbbi 
számában már elmondtuk elismerő véle-
ményünket. Mellette láttuk tóvárosi Fischer 
Emil most alakult kőbányai kerámiai gyá-
rának friss sütetű, igen tetszetős, változa-
tos formájú és színhatású díszedényeit. A 
csoport egy részét konyhai használatnak 
szánt, egyszerű, de kellemesen ható, üveg-
keménységű anyagú, barna mázzal fö-
dött edények foglalták el, melyek bizo-
nyára hamarosan kiszorítják a boltjaink 
polcait még ma is elfoglaló cseh gyárt-
mányokat. 

A nyomdai ipar terén is jeleskedő, hír-
neves gyomai kiadó, Kner Izidor, tudtunk-
kal most szerepelt először az árúminta-
vásáron és méltó feltűnést keltett kiváló 
művészi ízléssel készült kiadványaival és 
nyomdai termékeivel. Szomszédságában 
mutatta be az új Orient nyomdai r.-t. 
különleges és a nyomdai technika terén 
forradalmat jelentő szabadalmazott, új el-
járásával kövön nyomott tipográfiái mun-
káit és színes illusztrációit, melyek a szak-

körök élénk érdeklődését és elismerését 
érdemelték ki. 

Még néhány szóval meg kell emlékez-
nünk a lakásberendezési csoportról. Csupán 
a gépbútorgyártás terén tűntek fel új nevek, 
a többi látnivaló az ismert régi műhelyek-
ből és gyárakból került volna ki. Mintha 
bizonyos ellankadás sorvasztaná műipa-
runk e részét. Egyfelől az agyongyötört és 
számtalanszor variált angol és francia 
stílusok epigonjai töltik meg a fülkéket, 
rendszerint túlzottan díszítve és fitogtatva 
a fafaragás mestereinek technikai ügyes-
kedését, másrészt pedig a gépekkel készült 
ú. n. tömegárú mutatja, hogy mennyire 
elzárkóznak még ma is gyárosaink a 
művészi befolyás elől. A művészi gondolat 
és ötlet hiányát éreztük a több millióba 
kerülő nemes anyagokból és a kézműves-
ség legtökéletesebb tudásával készült be-
rendezéseken éppúgy, mint az úgynevezett 
középosztálynak szánt, sok-sok egyforma 
példányban gyártott bútorokon is. Remél-
jük, hogy az ez év őszére tervezett lakás-
művészeti kiállítás új életet visz tespedő 
bútoriparunkba és visszatereli az egész-
séges fejlődés helyes útjára. 

Az 0. M. Iparművészeti Társulat ezidén 
is kollektív-csoporttal vett részt a vásáron, 
amelyben jórészt a tavaly már szerepelt 
kiállítók szerepeltek. Az új kiállítók közül 
fel kell említenünk a Vedres Márk, jeles 
szobrászunk művészi vezetése alatt álló 
M. M. M. (Magyar Művészeti Műhely) ezüst-
ből és bronzból készült ötvösműveit, me-
lyek erőteljes formájukkal és a díszítés 
anyagszerűségével az e téren eddig itthon 
előállított legjava munkáink közé soroz-
hatok. Jó és tetszetős ékszerekkel szere-
peltek még Gombássy Anna, Fodor Ferencné 
és Aczél Edit. Amerikai megrendelői szá-
mára készült különleges gyémánt-platin 
ékszereknek rajzolt és plasztikai terveit 
mutatta be ezúttal először a magyar közön-
ségnek Tóth Geiza, aki hosszú távollét 
után New-Yorkból hazatért és Piliscsabán 
rendezett be magának tervezői műtermet. 
Az Amerikából most is érkező megrende-
lések bizonyítják, hogy mennyire meg-
becsülik ott a derék magyar tervező mun-
kásságát, akinek terv-kollekciója a magyar 
szakkörök méltó figyelmét is magára vonta. 

Kemény Emil és neje (Bazoláné) kiválóan 
szép batikmunkákat és festett dobozokat 
állítottak ki és, batikmunkáival aratott tet-
szést Sándor Ábrisné is. 


