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\ DY ENDRE SIRSZOBRA. Jó néhány héttel 
ezelőtt állították fel a Kerepesl-úti temetőben 

Ady Endre sírszobrát, amelyet Csorba Géza készí-
tett. Ahogyan újabban szokás, a napilapok világ-
nézeti elköteleződésük és pártállásuk szerint, merő-
ben külsőséges és oda nem tartozó szempontokból 
méricskélték a szobrot, megtoldva a költő körül 
zajlott hosszadalmas viták némely magasztaló és 
óesárló frázisával; holott csak arról van szó, hogy 
egy új emlékművet emeltek, amelyről ki kell derí-
teni, hogy műalkotás-e, avagy kontármunka. 

Űgy tudjuk, Csorba Géza szoros kapcsolatban 
állott a nagy költővel s annál nagyobbra taksáljuk 
érdemeit, hogy az irodalmi szempontok kikapcso-
lásával — amelyek itt oly veszélyesen közeliek vol-
tak — a tiszta szobrászi problémák oldaláról fogta 
meg feladatát. Három egyszerű, sima lépcső vezet 
fel a síremlék egyetlen, ülő alakjához, Ady Endre 
kőszobrálioz. Ez a három lépcső elválasztja egy-
mástól a költőt és a közönséget, hősét a reális tér-
ből a plasztika ideális világába emeli át. A szobron 
elsőnek a mozdulat ereje és nemes szépsége tűnik 
fel. Az alak erős kontraposzttal fordul jobbfelé. 
Fejét lehajtja, ökölbe szorított balkeze ölében pihen, 
míg jobbkezével az ülőhelyül szolgáló kőtuskóba 
markol. Mindkét kéz gesztusa rendkívül határozott 
és kifejező. A rövidujjú köntös a testhez simul, 
híven követi a mellkas hatalmas, boltozatos for-
máit. Az alsótestre borított köpeny két feladatot 
teljesít: összefoglalja a térben szétágazó alakot és 
egységes tömegével a felsőtestnek mintegy talap-
zatul szolgál. A lábak energikus és súlyos mozdu-
lata megmutatkozik a kontúrok mentén. 

Nincs ebben a szoborban semmi néven nevezendő 
irodalmiasság. A fej mindössze néhány je'lemző 
formára szorítkozik, elhagyja az esetlegességeket 
s valóban monumentális képet rajzol a költőről. 
A szobrász igazi plasztikusra valló találékonysággal 
aknázta ki a fej részletessége s a törzs nagystílű 
összefoglalása közötti ellentétet. Ennek az ellentét-
nek köszönhető, hogy a szobor egyszerűre való stili-
záltsága ellenére is rendkívül életteljes. ízig-vérig 
szobrászi, egyszerű és monumentális. A legjobb 
meggyőződéssel állíthatjuk, hogy Ady Endre sír-
szobra művészember munkája, kitűnő munka. 

A műalkotás értékét azonban nemcsak esztétikai 
kritériumok döntik el, kvalitásának fokmérőjeként 
a relatív történelmi szempontok is szerepet játsza-
nak. Csorba Gcza művének mérlegre állításakor nem 
szabad elfeledni, hogy Ady Endre szobra 1930-ban 
Budapesten készült: abban az évben, amelyben még 
változatlanul virágzik minden idők legművészietle-
nebb ipara, az emlékmű-szobrászat s abban a város-
ban, hol ez az ipar legalább oly szomorú nyomokat 
hagyott, mint a nagy nyugati metropolisokban. 
Ebből a szemszögből nézve Csorba Géza műve, hisz-
szük, határkövet jelent. Tiszta szobrászi felfogásá-
val és korszerűségével idehaza az első fecskéje egy 
művésziebb kornak. Kitűnő szobrászaink vannak — 
idestova már nem is oly fiatalok — akiknek mind-
ezideig nem volt módjukban képességeiket monu-
mentális feladatokon bemutatni. Csorba megelőzte 

őket s munkája remélhetőleg hozzájárul ahhoz, 
hogy az új művészet szerepet kapjon a magyar váro-
sok utcáinak, tereinek és köztemetőinek dekorálásá-
ban. Elvégre elég szerény a kívánságunk, mind-
össze azt szeretnénk, hogy a szobrokat ezentúl szob-
rászok készítsék. Művészek, mint a régi jó időkben. 

(Genthon István.) 

£ S Á K Y ISTVÁN szobrait, a ma művészetét csak 
az érti meg, aki élete gyökereit kiszabadítja a 

klasszikus hagyományokból. Az új művészet lénye-
gét csak az élheti át, aki kilép az antik világ hűvös 
csarnokából, múzeumi temperaltsájjából. Az eleven 
élet forró tettel, lüktető vállalkozással, kozmikus 
emberi elképzelésekkel zajló áradása, úgy néz vissza 
elmúlt századok klasszikus hagyományaira, mint a 
gyakorlati életbe keservesen beletörődő fiatalság az 
elméletet ontó iskolákra. Ebben a visszapillantásban 
minden klasszikus magból nőtt művészet az emberi 
történelem, az értelem rejtélyes tévedésének látszik. 
Olyan tévedésnek, melyre a «szép» káprázata le-
csalta az embert az «élmény» széles, biztos útjáról. 
Az egyetemes és a végtelenséget magával görgető 
élet teljes élménye helyett a klasszikus emberietlen, 
tisztán esak szépségre korlátozott irrealitása lett 
művészetté. Ez a művészet l 'art pour l 'art-rá lett. 
Csiszolt forma, cizellált felület, mely szervesen nem 
függ össze a ma életével. 

A ma művészete az egyszersmindenkori élmény, 
mely a forma ereje által a tiszta emberiség örvendő, 
szenvedő, nevető és síró fényét kicsiholja. Csáky mű-
vészete azé a generációé, mely a világkatasztrófa 
minden megpróbáltatásán át rádöbbent a szépbe 
temetkező hedonizmus irtózatos terméketlenségére. 
Az ö művészete nem a szépérzést langyosító narko-
tikum, hanem az élet teljességét ostromló szintézis 
keresése. Bármit ábrázol, sohasem a tárgyhoz kötött 
natura a cél, hanem az absztrakció, amely egész 
életlátását tükrözi. Minden munkájában van valami 
monumentalitás. Nem a formaarányok klasszikus 
kánonja, hanem az anyag, a kő, vagy bronz értelme-
zése szerint. Női arcképén a tömegek zárt egysége, 
női aktjainak robusztus statikája, az «á!om» for-
máinak szinte geológiai súlya és tömege az ő monu-
mentális érzésének sajátos jegyei. Semmi nyoma 
sincs itt az antik plasztika «szép test» ideáljának. 
A szépség a tömegek egymásraépítésének, az orga-
nikus plasztikai egységnek törvényszerűsége — ami 
az értelem működésének emberibb kvalitása. Szép-
sége az, ahogy a fénnyel komponál, a felületet ren-
dezi. Gátat emel a fényáradásnak a formák halvány 
élszerűségével, azután halk lágysággal, puha szűrés-
sel szétmállasztja a szelíden hajladozó felületen. 
Olyan finom szépséget, lehclletszcrűséget elevenít 
így, ami a klasszikus szobrászatéval — ha más ér-
teimíí is — egyenlő értékű. A fény nála nem a ba-
rokk értelmű festőiség, hanem az a tisztán plasztikai 
kvalitás, mely a formák térbeliségét a fény megmu-
tató erejével egyesíti. Stílusalkotó értékelés, mert 
a formák tőle nyerik exisztcnciájukat. De a stílus itt 
nem a «módosított természct», hanem az érzetekről 
szóló kifejezés minősége. Az, ahogy Csáky a fényt 
plasztikai tényezővé fogja egyenesen következik 
abból a sajátos módból, ahogy vizióit keletkezteti. 
«ModeIlt sohasem használok — mondja Csáky —, 
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a szobrok készen bukkannak íel bennem.» Vissza-
megy a művészet ősi forrásaihoz, aliol a szobrászat 
a kifejezés anyagából és tárgyából, közelebbről az 
ős egyszerűséggel értelmezett anyagból és a kifeje-
zésbe feszülő emberi érzetvilágból áll. Innen a mű-
vész feladatát úgy látja, mint «az egyszerű architek-
turális, szép» és az «élettel teli érzékeny és érzéki, 
harmónlkus emberi» kifejezését. Erre szolgál a mű-
vész arány- és formaérzéke, tiszta, elfogulatlan ér-
zékenysége, mint ú j értelmű kvalitás. Újszerűsége 
az a tisztaság, melyben megszabadul az idegen, kor-
látozott (tárgyi, antropológiai vagy festői) széptől és 
önmaga egyszerű absztrakt szépségének jogaihoz jut. 

«A szobor egyszerű és szép legyen, mint egy 
szikla, hegy, folyó, vagy virág.» A nagy tömegeket 
harmonikusan, arányosan kell felosztani. Maguk a 
formák az eszközök, értékük van, mint a hangnak 
és szónak s hogy nyelvükön a tiszta emberi érzés 
megszólalhasson, le kell tisztítani róla emberietlen 
korok salakját, frázisát úgy, ahogy a férfikor eldo-
bálja az ifjúság romantikus félreálmodásait. 

Csáky művészetének fejlődése a tisztulás és a fel-
szabadulás processzusával az egész nemzedékre jel-
lemző. Onnan indult ki az iskolából, mely régi korok 
hagyományait melengeti. Az anyag absztrakt szép-
ségének szélsőségein át lassanként jutott el az ab-
sztrakt művészet emberibb hangregiszteréhez, ahol 
az élet élménye spontán árad formává. 

Az a korszaka, mely az anyag elvont szépségétől 
kapja jellemvonásait, nagyobb felületén állott vo-
natkozásban az iparművészettcl. Most, hogy ezek 
az elvontságok telítődtek lelkes tartalommal az ön-
magáért való anyagi, tárgyi széptől az iparművészet-
től távolodóban van a forrón, izgalmasan és harcia-
san aktív emberi felé — a képzőművészet felé. 

(Szokolay Béla.) 

TyrÉPMÜVÉSZETI GYŰJTÉSEK. ( F e l v i d é k ) . 
* Tichy Kálmán rozsnyói tanár a faluzásra 

induló sajóvölgyi regösöknek előadást tartott 
Kassán a népművészeti gyűjtésről. A regösván-
dorlás néhány naplója már előbb is beszámolt 
ilynemű eredményről. Különösen az Őzek pálya-

Bírói szék. Készült 17CO 
körül . A békéscsabai múzeum tulajdona. Csete Balázs rajza. 

díjnyertes csapata tett ltl magáért. A fiatalság 
lelkessége, kedve szeretettel viszi őket abba a 
közös munkába, ahol a magyarság kincseinek meg-
mentéséről van szó. 

A regősök csapatai kirajzanak az ország külön-
böző vidékeire, a legkülönbözőbb részekre is eljut-
nak és nyitott, figyelő szemmel keresik a veszendő 
népies értékeket. Gyűjtögetik, mentik, megőrzik a 
magyar szépségeket. Minden országos magyar moz-
galomban figyelemmel vannak népünk művésze-
tére. Ez a gondolat előttük már nem cicoma, üres 
kuriózum, érdekes furcsaság, hanem az ősi magyar 
lélek megnyilatkozása, a magyar életfának termő 
hajtása. 

Tichy Kálmán három irányú tanítással szolgált a 
regösöknek a népművészetről. 1. Miért gyűjtsenek? 
2. Mit gyűjtsenek? 3. Hogyan gyűjtsenek? 

Az első kérdésre a népművészet értéke ad választ. 
Az a hivatás, öntudatlan eél, mellyel a nép közös, 
egy szervezete, a közösség a maga művészetét kiter-
melte. A néplélek megnyilatkozása olyan érzésekről, 
melyeket semmi más eszközben, sem szóban, sem 
zenében nem élhet ki. Évezredes múltra nyúlik 
vissza. Enélkül a magyarság élete csonka és szegény 
volna. Az öntudatlan és csak a divatnak hódoló nép-
résznél kialszik, elmúlik a népművészet. A regösök 
feladata a nemtörődömséget eloszlatni, érdeklődést 
szítani a lanyliulókban s az apai örökséget elevenné 
éleszteni a fiakban. Másrészt az összegyűjtendő 
anyag kimeríthetetlen forrása a szépnek. Romlandó, 
törékeny anyaguknál fogva pusztulás vár ezekre a 
holmikra is. A gyűjtés biztosítja megmaradásukat. 

A második kérdésre, hogy mit gyűjtsenek, össze-
foglalóan azzal felel: mindent, a magyar gazda 
házát, kertjét s az ott levő tárgyakat, rajzban, fény-
képben a legapróbb holmikig. Tornácok szerkezetét 
formai megoldásait, kéményépítés! módokat, tető-
orom buzogányokat, deszkakivágásokat, kerítés-
típusokat, kapukat. Bent a bútorokat díszestül, 
szövőszéket, kézimunkákat, cserépedény-formákat, 
díszeket, konyhaszerszámokat stb. De mindenütt 
elsősorban a ruhát. Nem lehet a gyűjtő eléggé szem-
füles. A nép művészi gazdagsága kiapadhatatlan. 
A legapróbb tárgyakra is tékozlóan ontja kincseit. 

A harmadik kérdés: hogyan gyűjtsünk? Irányító 
elv a tapintat. A falu népe sem veszi jónéven, ha az 
idegen gyűjtő a házába nyomul és körülszaglász. 
Kedves, nyájas bizalomkcltésscl észrevétlenné kell 
tenni a kérdezősködést. Közben okos érveléssel, 
meggyőzéssel fel lehet kelteni az alvó öntudatot, a 
büszkeséget, hogy neki kincsei vannak, aminek cso-
dálatára, lerajzolására a regös messze földről eljött. 

A rajz a lehető legpontosabb legyen. Fontosak az 
arányok, amit a legjellemzőbb nézőpont megtalá-
lása támogat. Fel kell jegyezni — a lehetőség szerint 
—a helység nevét, a készítő nevét és a készítés idejét. 

Ezek az általános elvek. Ezeken belül maga 
a tapasztalat, a helyi viszonyok adnak pontos útba-
igazítást. Minden kezdet nehéz, de annak, aki a 
gyűjtés ízét, zamatát megtalálta, kiapadhatatlan 
gyönyörűség kínálkozik ebben a munkában. 

( P o l g á r i i s k o l a i t a n u l ó k . ) Polgári 
iskolai tanulók népművészeti gyűjtésének jutal-
mazására jelentős pályadíjakat tűzött ki a K. 
M. Egyetemi nyomda és a Franklin-Társulat 
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az I f jú Polgárok Lapja útján. Az első 350 
pengős díjat Csete Balázs tanár kapta, akinek 
már régibb gyűjtő gyakorlata van s nagybecsű 
munkáin kívül a többi növendék-pályázó ra j -
zait is közlésre alkalmas tollrajzba ültette át lapunk 
számára. További pályadíjban része l i t ek : Balogh 
Erzsébet albertirsai rajztanár növendékei, Hcverdle 
Margit kecskeméti rajztanárnő növendékei, Gaál 
Dezső lengyeltóti és Zimányi Ernő pilisvörösvári 
rajztanárok. A kitüntetetteknek a Néprajzi Múzeum 
külön oklevelet adott elismerésül azért a lelkes fára-
dozásért, amivel a polgári iskolai tanulók népművé-
szeti gyűjtését irányították és gondozták. 

A N É P M Ű V É S Z E T MEGADÓZTATÁSÁRÓL 
figyelemre méltó felszólalást közöl az Ipar-

művészek Egyesületének Havi Értesítője. A falusi 
meszelő nénikék «iparí» munkájának megadóztatá-
sáról van szó. Lehetetlen, hogy többnek lássuk 
a túlbuzgó adóhivatalnokok egyéni akciójánál, de 
fel kell hívnunk rá a magas kormány figyelmét. 
Nehéz elképzelni, hogy azt a gondolatot és célt, 
amit az egyik minisztérium anyagi támogatással 
és atyai gondoskodással melenget — az Ipari ter-
melés magyarosodását, a másik minisztérium hatás-
körében még olyan szerény csírájában is elnyomják. 
A népművészet és a belőle fejlődő háziipar a világ 
minden művelt államának dédelgetett kedvence. 
A mi kereskedelmi minisztériumunk is százezreket 
áldoz a támogatására. Vájjon nem lehetne az adó-
csavar kíméletlen gépiességétől is megvédeni? 

1%/T EGFAGYOTT MUZSIKUS. A műegyetem 
hallgatói az 1930-as évre is megjelentették 

jókedvű emlékkönyvüket az Egyetemi Nyomdánál. 
Szövegben és képben elénk tárják humoruk és 
stúdiumaik szárnypróbálgatásait. A XX. század 
gépszimfóniájában a magyar idealizmusnak és 
céltudatos tenniakarásnak egy kicsiny, de életerős 
mécslángja ez — mondják saját maguk a saját 
művükről. És valóban sugárzik a Megfagyott 
Muzsikusból a kötelcsségtudással gyakorolt munka-
kedv, a professzorok szeretete, a tanulmányi szel-
lem ragyogása és a magyar kultúrához való mély-
séges ragaszkodás. Mindaz az ifjúság optimista 
szemüvegén át nézve jelenik meg. 

A DEBRECENI DÉRI-MŰZEUMNAK ÜNNE-
PÉLYES MEGNYITÁSA volt május hó 25-én. 

Csonkamagyarország legszebben épült és legjobban 
berendezett tanító múzeuma adatott át vele a köz-
használatnak. Déri Frigyes, magyar származású 
bécsi selyemgyáros gazdag műgyűjteményét aján-
dékozta a városnak, a város pedig 1,800.000 pengő 
költséggel nagyszerű kultúrpalotát emelt, ahol 
helyet kapott nemcsak a régi városi múzeum anyaga, 
hanem a képtár, közkönyvtár, időszaki kiállítási, 
előadóterem s a kultúregyesületek hivatalos szobái 
is. Az épületet Györgyi Dénes és Műnnich Aladár 
tervezték. A Tér és Forma című építészeti folyóirat 
külön számot adott ki róla. A dekoratív szobrászati 
és festészeti alkotások Medgyesy Ferenc, Mátrai 
Lajos, Olimann Bélától és Ilarangliy Jenőtől valók. 
Különös jelentőséget ád a múzeumnak annak belső 
feldolgozása, amely a művészet és tudomány segít-
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Szúcsök ládája. Gyűjtötte 11). Szabó J . 
IV. oszt. polg. lsk. növendék (Zlmányl E. tanár tanítványa). 

ségével a legjobbat hozta létre, amit Magyarországon 
eddig az oktató múzeumok terén csináltak. A mú-
zeum szervező bizottsága élén Czakó Elemér állt. 
Tagjai sorában pedig hervadhatatlan érdemeket 
szereztek: Zoltai Lajos, Löfkovits Artiir, Csányi 
Károly, Viski Károly. Petrovies Elek és Söreghl 
János. A múzeum jelentőségét tüzetesebben Díváid 
Kornél fogja legközelebbi számunkban ismertetni. 

]L/RATYAS TRÓNKARPITJA. Az Erdődy grófok 
birtokába került Bakócz Tamás tulajdo-

nából egy arannyal átszőtt olasz mívű brokát, 
amely Mátyás király trónjának betétjéül szolgált. 
Erdődy Vilmos gróffal tárgyalások folynak annak 
valamelyik közgyűjteményünk számára való meg-
szerzése iránt s ideiglenesen máris elhelyezték az 
Iparművészeti Múzeumban. Ugyanesak az Ipar-
művészeti Múzeumban van jelenleg kiállítva az a 
miseruha (1.113. oldalon lévő képet), melyet Mátyás 
trónkárpitjának egy másik szárnyából szabtak ki s 
amelyet Fojnisán, Boszniában találtak meg. Jelen-
leg ez a kazula a koronázási klenodiumok között 
van s kívánatos, hogy ezek a dicső királyunkra 
vonatkozó történelmi emlékek lehetőleg mind vala-
melyik múzeumban együvé kerüljenek. 

A FŐVÁROS A MŰVÉSZETÉRT. A főváros 
művészeti bizottsága egyik legutóbbi értekez-

letén az a vélemény alakult ki, hogy a gazdasági 
helyzet nem okolná meg azt hogy a főváros a mű-
vészettől megvonja a támogatást. A művészek 
támogatása megbízások és pályázatok révén egyik 
feladata ma a kőznek. Ekkor határozta el a bizott-
ság a Ferenc József jubileumi díjak kiírását. Díjakat 
tűztek ki a Nemzeti Szalon Árpádház! szentek életét 
ábrázoló kiállítására, és díjakat adományoztak az 
Iparművészeti Társulat Szent Imre grafikai pályá-
zata céljára. A Műcsarnok egyházművészeti kiállí-
tásán arany és ezüst érmek kiosztását vették tervbe. 
Elhatározták, hogy minden második évben emlék-
érmet veretnek a külföldi vendégek számára, meg-
festetik a kormányzó arcképét, elkészíttetik Pósa 
Lajos szobrát, Katona József és Thaly Kálmán 
emléktábláit, a Lechner-szobrot a Jókai-szobor 
közelében állítják fel. A gazdag programból a z ó t a 
m á r néhány pont meg is valósult. 

13ÉLYEGMŰZEUM nyílott meg Budapesten a 
krisztinakörúti postapalotában. 49.000 darab-

ból áll a külföldi és 7000 darab a magyar anyag. 

o. 131 



A legelső 1850-ből való. A legkülönbözőbb sokszo-
rosító eljárások vannak képviselve a kőnyomástól 
kezdve a gumminyomásig s a legegyszerűbb nyomdai 
formáktól a művészkczektől származó alkotásokig. 

TD ÁKÓCZI-KINCSEK. A Nemzeti Múzeumnak 
sikerült Erdődy Vilmos grófnak az Ernst-

múzeumban árverés alá boesájtott Rákóczi-serlegek 
legjelentősebbjeit megszerezni. Az Erdődy grófok 
hagyatékából származó 25 úgynevezett Rákóczi-
serleg a galgóci várból került Bécsbe, majd Berlinen 
keresztül Budapestre. XVII. századi augsburgi 
munka valamennyi. Mesterük nincs meghatározva. 
Nagyrészük Erdődy Anna grófnő részére készült 
1633-ban, csak egy pár darab készült később, a Rá-
kócziak részére. De valamennyi egy ideig a Rákóczi-
vagyonhoz tartozott. 

A 25 serleg közül kilenc darabot, a legnagyobba-
kat a Nemzeti Múzeum részére az állam támogatá-
sával a GyOSz, a TÉBE és Hatvany Ferene báró 
hozzájárulásával 154.000 pengőért vették meg. 
Megtekinthetők a Nemzeti Múzeum kupolatermé-
ben. A többi Rákóczi-serlegek közül egyet vett 
báró Herzog Mór 9000 pengőért és egy kisebbet 
báró Schön budapesti német követ 6000 pengőért. 

"13 ŐNA JÓZSEF Árpádházi Kálmán hereeg 
bronz-szobrát állítja fel a gödöllői premontrei 

rendház előtt fekvő parkban. A hatalmas arányú 
lovasszobor gipszmintája faragva készült. Róna 
József Kálmán herceg (IV. Béla öccse) korának 
stílusában — dekoratív felfogásban — alkotta meg 
művét, figyelembe véve a legrégibb Szent László 
freskók ábrázolásait. 

T J R O D Y SÁNDOR síremlékét Forgács-Hann 
Erzsébet szobrásznő készítette a rákoske-

resztúri temetőben. Leleplezési ünnepsége előkelő 
közönség jelenlétében ment végbe. 

T>AÁL LÁSZLÓ festőművész emléktábláját lep-
lezték le június hó 17-én Barbizonban, melyet 

Gárdos Aladár készített. 

• K I Á L L Í T Á S O K * 

AMAGYAR KÖNYV- ÉS REKLÁA1MŰ VÉSZ EK 
TÁRSASÁGÁBAN illusztrátorok, plakátraj-

zolók, nyomdászok, fényképészek tömörültek. Már 
első bemutatkozásával jelét adta a Társaság életre-
valóságának: csinos, ízléses, érdekes kiállítást ren-
dezett az Iparművészeti Múzeum földszinti helyisé-
geiben. 

Néhány év óta a fővárosi utca hirdetésoszlopai 
kellemesen megélénkültek. A járó-kelő megáll és 
örömmel figyel föl egy-egy plakátra. A régi semmit-
mondó, sablonos, művészietlen «falragaszok» (mi-
lyen lehetetlen magyar szó!) helyébe ötletes, újszerű 
hirdetések, bátor színfoltok kerültek. 

Az egyszerű, hatásos eszközökkel dolgozó «p o s-
t e r», a modern «a f f i e h c» divatja nem mai ke-
letű. Több, mint húsz esztendeje, hogy S t e i n 1 e n, 
C h é r e t , C a p i e l l o , N i c h o l s o n nyomában 
megjelentek külföldön az újszerű plakátok, de ez 

a friss mozgalom, sok más egyébbel, lassanként el-
senyvedi. Nálunk is történtek kísérletezések e téren 
már régebben is, valójában csak egy-két esztendeje, 
hogy határozott céltudatos fejlődésnek indult a ma-
gyar plakát. Éppen jókor, mert a mai festészeti 
áramlat eszközeivel, fölfogásával e műfaj föllendü-
lésének, kiviAgzásának nagy mértékben kedvez. 

Plakátrajzoló gárdánk máris néhány erőteljes 
egyéniséggel büszkélkedhetik. B o r t n y i k o t és 
B c r é n y t kell említenünk elsősorban, vérbeli 
plakátrajzolók: mindig ügyesen, ötletesen fogják 
meg a témát. Társaik: C s a b a i-É k e s , J e g e s 
E r n ő , V é g l i G u s z t á v szerencsésebb alkal-
makkor nem messze maradnak el mögöttük, bár ők 
a reklámgrafika más, szűkebb területein működnek 
inkább, kiállított műveik tanúsága szerint sikerrel. 

E művészek egynémelyike iskolát is tart fönn, szá-
mos növendékkel dolgozik, ami a dekoratív grafikai 
művészetek iránt nálunk újabban mutatkozó nagy 
érdeklődésnek jele. Biztató jel és egyben záloga 
a további fejlődésnek. 

Könyvillusztrátoraink legjelesebbjei is teljes szám-
mal fölvonultak. A kitűnő F á y D e z s ő régebbi 
munkáit állította ki, mellette C o n r á d G y u l a , 
D i v é k y J ó z s e f . K o l o z s v á r i S á n d o r 
jutnak szóhoz. 

K o z m a L a j o s , aki mint díszítő művész és 
grafikus a külföldön is elismert nevet vívott ki ma-
gának, régi babéraihoz újabbakat fűzött: elsőrendű 
portáltcrvekct állított ki. Elismerésére legyen 
mondva: e tervek az ú j idők ú j jegyében fogantak. 
Kozmának volt bátorsága szakítani a cikornyás, 
idült, barokkos ornamentikával, kipróbált tehetsé-
gével elszántan állott a mai vasbeton építkezés dik-
tálta ú j stílus szolgálatába. Reméljük, ott meg is 
marad, a fővárosi utca képe nyerni fog vele, közön-
ségünkre nevelő hatással lehet és példája talán épí-
tészeinkre tovább ragad, amire kimondhatatlanul 
nagy szüksége volna. 

A pliotomontage játékos divatja is mindinkább 
tért hódít. Ha valódi művészet nem is fejlődhetik e 
hybrid magból, a kísérletezés érdekesnek mondható 
és ha útakat nem is nyit, sőt útvesztőbe is vihet, de 
tagadhatatlanul alkalmas arra, hogy kiszélesítse 
perspektívánkat. Molnár Farkas, Moholy-Nagy e 
nembeli munkái érdeklődésre tarthatnak számot. 

A gyomai K n e r-n y o m d a is leadta névjegyét, 
szép gyűjteményt állított ki elismerten elsőrendű 
tipográfiái termékeiből. 

Az utóbbi esztendőkben a fényképező-mesterség 
igen magas nivót ért el nálunk, örvendetesen járul-
nak e tény igazolásához P é e s i J ó z s c f pompás 
rcklámfényképci. 

A fényképezés a reklám szolgálatában: ez is ú j 
valami. Jogosultsága, életképessége felől lehet vitat-
kozni, a kísérletezés semmiesetre sem lehet kárára: 
a fényképésznek. A reklámfényképezés együtt szü-
letett a photomontage-zsal és mint annak szerető 
ikertestvére bizonyára együtt fognak meghalni. 

(Rózsaffy Dezső.) 

OLASZ RAJZKIÁLLITÁS A SZÉPMŰVÉSZETI 
MÜZEUMBAN. A Szépművészeti Múzeum 

grafikai osztályának olasz rajzkiállítása tulajdon-
képen a Múzeum olasz rajzainak csak harmad-
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részét, mintegy 230 lapot, mutatta be és végigveze-
tett az olasz rajzstilus fejlődésének és változásainak 
egész történetén a XV. század elejétől a XVIII. szá-
zad végéig. 

Az anyag legérdekesebb és legértékesebb részét 
a renaissanee nagymestereinek vázlatai és tanul-
mányai adják, amelyek között nem kevesebb, mint 
három-három Leonardo és Tintoretto, két-két Rafael 
és Vcronese és egy Correggio lap szerepel a kiállítá-
son. Számban kisebb, de kvalitásban épp ily értékes, 
történetileg épp ily érdekes a XV. század anyaga, 
amelyből időben egy ismeretlen késő gótikus lom-
bardiai művész lapja áll időbclileg az élen, míg 
a jellegzetes quattroeento törekvéseket Ereole dei 
Roberti, Franecsco Bonsignori és Bartolommeo 
Montagna rajzai képviselik. Kitűnően mutatja be 
a gyűjtemény a római, firenzei, bolognai, pármai, 
velencei és milanói manierizmus rajzstílusát Giulio 
Romano és Fcderico Zuecari, Bronzino, Pontormo, 
Salviati és Vasari, Inuoccnzo da Nuola, Parmigia-
nino, a fiatal Palma és Gaudenzio Ferrari rajzaival, 
valamint a barokk néhány jellegzetes iskoláját. 
Különösen a bolognai barokkfestők — a Carracciak, 
Domenichino, Reni és Gucrcino — vannak kitűnően 
képviselve, a római barokk mesterei közül Pietro da 
Cortona, Maratta és Laníranco a nápolyiak sorából 
Salvator Rosa szerepelnek elsőrangú lapokkal. A ve-
lencei rokokó mestereinek néhány különösen szép 
lapja — Giovanni Battista Tiepolo három gyönyörű 
tanulmánya, fiának, Domcnico Ticpolonak, Scbas-
tiano Riccinek és Bcrnardo Belottonak egy-egy 
rajza — zárja le a történeti fejlődés sorrendjét. 

A rajzok között néhány olyat is találhatunk, ame-
lyek iparművészeti érdekkel is bírnak. így elsősor-

ban a firenzei Salviatinak (1510—1563) vázatervét, 
amely a késő renaissanee ornamentális stílusának 
jellemző példája, valamint az olasz származású, de 
német földön működött Giuseppe Galli da Bibicna-
nak (1696—1756), a XVIII. század egyik leghíre-
sebb színpadi dekoratőrjének két díszlettervét. 

A kiállítást, amely első láncszeme annak a kiállí-
tás-sorozatnak, amely a Szépművészeti Múzeum 
összes régi rajzait be fogja mutatni, dr. Hoffinann 
Edit h rendezte és tőle származik a bemutatott anyag 
részletes, tudományos katalógusa is. 

(Péter András.) 

A NEMZETKÖZI ÁRUMINTAVASAR KÜLSŐ 
KÉPE. Erről a nagyszabású ipari és kereske-

delmi eseményről, sajnos, nehéz úgy szólni, hogy 
súlyos kritika ne váljék belőle. Nem a művész sze-
mét használjuk a kritikához. Művészetről itt ne is 
essék szó. Csak az igényesebb, kulturáltabb résztvevő 
véleményeit vegyük alapul. Ott kell mindjárt kez-
deni a kifogásokat a terepnél, amelyről már eléggé 
bebizonyosodott, mennyire súlyosan alkalmatlan 
ilyen nagyszabású dolgok elhelyezésére. Az Ipar-
csarnokot értjük és annak vásártcrülctté erőszakolt 
közvetlen környezetét. A kiegészítéseket és toldá-
sokat, körhintabódé és vándorpanoptikumszerű 
ideiglenes pavillonokat, a központi igazgatósági 
épületet odabiggyesztve, ahová legkevésbbé való, 
megcsúfolva minden organikus összefüggést és lép-
téket, inficiálva az oszloprákfenével, amelyet hogy-
hogy nem, elkaptak a tisztes 96-ostól, amelynek 
akkor modern vasvázát nem tudni milyen szégyenek 
és esztéta tiltakozások ragasztottak tele a pappen-
dekli reneszánsszal. 
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De nem azért rossz a vásár helye, mert nem való 
a ballusztrádos terrasz és a «Freitreppe» előkelősé-
géhez a virstlibódék sora; mert lépten-nyomon 
bele kell ütközni tisztes architektúrákba, műkerté-
szctbc és a millenium iparművészeti múmiáiba, 
hanem egyszerűen, inert ezen a terepen azt, amit 
árumintavásárnak szeretnek nevezni, megorgani-
zálni már régen nem lehet. Tessék megpróbálni, vál-
lalkozik-c rá valamelyik kiváló emberünk? Aligha. 
Igaz, hogy eddig még ezen a helyen sem kísérelték 
meg az egységes kialakítást, ahogy mondják: «aus 
cinem Guss» elintézni. Aki pedig csinálta, annak 
legtöbbször beletörött a bieskája.Hogy ennek számos 
igen elfogadható és beszédes mentőoka létezik, azt 
teljességgel elképzelhetőnek tartja mindenki, de itt 
most mégsem kereshetjük azoknak helytálló voltát. 

A vásárnak mcgorganizálása, helyesebben az 
organizációnak testbe öntése városrendezési fel-
adat és igen keménykötésű építész kezébe való, 
akinek szempontjai vannak. Dc ez is csak meg-
felelő méretű, nyugodt és korszerű ábrázatú keret-
ben fejthet ki észrevehető munkát. Ilyen új vásár-
terület és épületcsoport létrehozása a fejlődő vásár-
intézmény eminens érdeke, ha nem akar öreg cse-
csemőként kinőtt gyermekruhákban a világ előtt 
állni. 

Azokon a kísérleteken lehet legjobban észrevenni 
a fojtogató helyhiányt és a szempontnélküliséget, 
amelynek során ide-oda tologatják évről-évre az 
egyes árukategóriák kiállítóhelyeit. Azonban így 
sem sikerül az egésznek kellő áttekinthetőséget 
adni és a fokozódó decentralizálás és a vásárterület 
növekedése csak még homályosabbá teszik az össze-
függéseket. 

Milyen volna már most, a vásár külső képe, ha 
nem mindezeknek gyilkosan pontos kifejezése volna. 
Benne a legjobb egyéni teljesítmény is értéke, az 
egész szempontjából nézve, majdnem a semmivel 
egyenlő. Eltekintve attól, hogy kvalitásaival rend-
szerint nem egészen idetartozó célkitűzéseket és 
ambíciókat is szolgál. V ásárunk ugyanis nem egé-
szen vásár ennek az intézménynek igazi rendeltetése 
szerint elbírálva, hanem félig kiállítás is. Sőt baj, 
hogy talán éppen a jobb részeken nemcsak félig az. 
Viszont kiállításnak mégis vásári. Ahhoz, hogy csak 
mintavásár legyen, túlsók rcklámtamtamot vesz 
igénybe, aminek egyetlen látható eredménye a 
szájtátók roppant seregének felvonulása, hogy egész 
évi papírszükséglctét ott összeszedje. 

Árumintavásárunknak tehát nemcsak térbeli ke-
rete rossz, de célkitűzése is tisztázatlan. Ahol pedig 
nincsen programm, ott nem lehet egy problémát 
megoldani. Nem is oldja meg senki. A külföldi 
«Messe»-k azoknak az embereknek találkozóhelye, 
akik előállítanak és akik vesznek bizonyos ipar-
cikkeket. Ehhez soha nem volt szükség a «Schau-
budc» rendszerre és a hibás lármájú reklámra. 
Nálunk sajátságosan kidomborodik valami provin-
cionális jelleg és itt főleg a helybeli boltos (kevésbbé 
gyáros) a helybeli közönséget (kevésbbé a kereske-
dőt stb.) akarja a változott környezetben vásárlásra 
animálni — a terézvárosi búcsún szokásos áru-
propaganda eszközeivel. Sajnos, ma még teljes 
virulásában él a vásár és kiállításnak ez a súlyosan 
terméketlen kettőssége. 

Ha a vásár célkitűzésében több koncepció volna, 
akkor annak, aki az egészet megformálja, könnyebb 
dolog volna legalább az egyes összefüggőbb áru-
kategóriáknak egységesebb beöltöztetése. Ezzel egy-
általában nem valami uniformizálásra gondolok, 
amit már láttunk nálunk is és amelynél az egyenlően 
kiszabott cellák egybefolynak uniformisaikkal egy 
közös unalomba, hogy ember legyen, aki meg-
találja bennük ügyfelét. Nem így kell a dolgot el-
gondolni. 

Nálunk azok részérc, akiknek nincsen pénzük 
pagoda építésére, azoknak a jő vásárvezetőség szab-
vány fülkekerctct készít, amelynél szegényebbet, 
siralmasabbat elképzelni sem lehet. Ezért aki csak 
teheti, építtet magának kultúráltságának foka sze-
rint ízlésesebb, kevésbbé és még kevésbbé ízléses 
«standot». Lehetőleg a következő illemszabályok 
kellő betartása mellett: Minél magasabbra hágni 
a szűk sikátorokban, mert a magasban elhelyezett 
reklám úgy sem hat kellő távlat nélkül de legalább 
méregdrága. Minél több szöveget rárakni és a tisztes 
címfestőipar támogatása közben teljesen elfelejteni, 
hogy senki egyetlen sort el nem olvas a fecsegő, 
toronymagas reklámtáblákról. Minél hibásabb opti-
kai színekkel dolgozni, hogy a betűk, az áru és min-
den, ami ott van, már öt lépésről egybeolvadjon 
a fantáziafülke jótékony hatástalanságában. A ha-
zulról hozott, jó házi stttésű ízléstelenségeket itt is 
tovább ápolni és a «Schmückc deinen Stand» variá-
ció szerint minél több rózsás tapétát, aranymasét, 
kredenepapírt és művirágot az ügy érdekében elfo-
gyasztani. Mert egyébként is, de ilyenkor egészen 
különösképen mindenki egy valóságos öniparművész 
a mellényzsebben. Az áru pedig, amiért és ami körül 
végeredményben az egész dolog forog, legtöbbször 
csak zavarja a művészi hatást. Gyakran sajnos, 
a művész kezében sem jut jogaihoz az áru és az 
alakítás eredménye éppoly távol áll az igazi meg-
oldások meggyőző erejétől, mint a dilettánsok mun-
kájában. A rossz iskolájú és fogyatékos kultúrájú 
művészek rossz «alkotásai» talán még sokkal bosz-
szantóbbak, mint az igazi kontároké, akik nem 
fonnak legalább babért fejükre. 

Meg kell állapítani, hogy az egyéni teljesítmény 
mégis sokhelyütt messze felette állott az összkép 
kialakításának. Ott, ahol tényleg művészek építet-
ték az egyes árufülkéket, ott legalább a lokális meg-
oldás szépsége és egysége állította meg a látogatót. 
Ilyen példaszerű megoldás, sajnos, még mindig elcg 
kevés akadt, bár számuk örvendetesen nagyobbo-
dott az előző évekkel szemben. Érdekes volt meg-
figyelni, hogy egyes iparcikkek jóhatású bemutatása 
mennyire könnyen, szinte magától adódik, míg 
mások igen sikerületlen művészi és kevésbbé mű-
vészi objektummal vétkeztek. Kezdve a szőrmé-
ből épített oszlopcsarnokon és végezve a bugyellá-
risokból összerakott ősbudavárán. Az áruval ma-
gával még mindig alig tudnak bánni a kiállítók. 
Vagy rengeteg árut halomraraknak és ezzel ron-
tanak el mindent, vagy az árun teljesen kivül 
álló eszközökkel feledtetik el sok szerencsével, 
hogy miről is van szó vagy ami a legrosszabb, 
magából az áruból csinálnak valami rémséget. 
Ha az történetesen disznózsír, akkor feltétlenül 
Kossuth Lajos képmását mintázza meg a félreismert 
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Zsolnay Vilmos emlék-
kúlja Pécsett. 

Pilch Andor építész müve 

szalonna-zseni, amint az ónodi országgyűlésen 
kinyilatkoztatja, liogy csak Lengyel - szalonnát 
együnk. 

Az asztalosok és a rokon, úgynevezett lak(?)-
berendező szakmák a főcsarnokban és odakünn egy 
dicstelen szérűben (ott legyen gusztusa valakinek 
berendezkedni!) egyenlőre kevés szerencsével kísér-
leteznek valami zavaros, divatos modernkedéssel. 
Mennyi alapos félreismerése a mai igazi feladatok-
nak. Szomorú látni sok műhely céltalan vergődését, 
amint nem talál ízlésbeli irányítóra vagy amint 
önhittségében csak a saját hiányos felkészültségé-
ből táplálkozik és nem jut el a mesterségbeli kultúra 
legminimálisabb fokára sem. Több jó berendezés 
között észre kellett venni Nagy Antal két megoldott, 
linóm egyszerűségű szobáját. Itt-ott mégis vigasz-
talón komoly, ú j kísérletek, formák, anyagok is 
bukkannak fel. Ezek közöl a Lingel cég antimoly 
(antimott) néven jól használható, ügyes székrúgó-
zás újdonságot mutatott be ! más helyen Epeda 
néven egy újfaj ta párnarúgózás kifogástalan meg-
oldását láthattuk, amely teljesen pótolja a romlé-
kony belső töltőanyagokat és különálló rugókat. 
A kalotaszeginek csúfolt bicskával dekorált bútor-
rémálom a vásáron is még mindig sikerrel meg-
fekszi a nyaraló kedélyeket. 

Az élelmiszer-pavillon fülkéi között mindjárt a 
bejáratnál váratlanul és orvul a Gschivindt harci 
szekere rontja el az érzékenyebb gyomrokat. Vájjon 
miért oly szép ez az cxempláris ízlésbeli negatív 
példa, hogy újra meg ú j ra felállítják ? A kristályvíz 
tavalyi szép fülkéjét (Kozma Lajos) most rossz 
helyen, sután felállítva és zavaró holmikkal tele-
tömve láttuk viszont. Kár. Sokat ártottak eredeti 
szépségének. Az Óceán kevés szavú, szellemes, 
szimpatikus humorú kiállítása új hang volt, bár 
kissé túl síkszerűen, grafikusan volt felfogva a 
probléma (Berényi Róbert). 

A külső területen kirakatvilágítást mutattak be 
egy pavillonban. Primitíven, hatástalanul és a ra-
gyogó technikai eszközökhöz és felkészültséghez 
nem méltó formák között. Ennyire hálás témának 
így nem szabad kiállítást csinálni! A hivatalos és 

félhivatalos intézmények kiállításai — és ezt 
talán a legszomorúbb leírni — a lehető legnivót-
Ianabbak voltak művészi szempontból. A dohány-
jövedék, a gázművek, az clcktromosművek stb. 
számára miért nem lehet itt nívósat létrehozni? 
Muszáj egy állott, únott, hivatalból delegált rossz 
ízléssel megmutatni a végtelen vakságot és maradi-
ságot ? 

Egyébként néhány jó ízléssel, haladó szellemmel 
megcsinált kisebb építményt itt is találhattunk, 
mint a Farkasvölgyi rt. egyszerű, egységes hatású 
kék pavillonja (terv. Gábor), a Farkas és Társa 
vas- és üvegépítő cég igen ügyes kis építménye, 
saját anyagaik és szerkezetcikkct, a Haas és So-
mogyi cég vas- és üvegháza újrendszerű ajtók- és 
ablakokkal, a l 'uch motorkerékpár szellemes, for-
mában és színben kitűnő kis építménye (Kozma 
Lajos), a Malomsoky cég ökonomikusán átgondolt, 
szépformájú wikendház típusai (Kozma Lajos) és 
még néhány szimpatikusabb, kisebb objektum. 

Amit aztán az egyik építményben iparművészet 
címén összehordtak, az kétségbeejtő volt. Ivézi-
munkaüzlctek szobaszörnyei és bazárok hulladékai 
közé, sajnos, egynéhány „valódi" iparművész is 
belekeveredett. Hogy lehetett őket odatelcpíteni ? 
És miért nem kísérelik meg ők maguk is már egy-
szer életszagú dolgok készítését? Az általuk is 
kultivált aprólom nagyon sokat hozzásegített az 
iparművészet teljes diszkreditálásához. Ezeket a 
dolgokat ma már minden komoly művész szégyelli 
és a rossz sors is leértékelte, amikor a bazárok és 
műmatyók közé sodorta a jobb sorsra érdemes, de 
nehezen tanuló iparművészeket. 

Reméljük, hogy majd egyszer egy hozzáértő 
ember egy ú j vásárterületet és benne jó építménye-
ket hoz majd létre és ezekben egy másik nagyon 
hozzáértő ember nívósán és nagyvonalúan megren-
dezi a mintavásárt, akkor majd ezek a már meglévő 
nívós munkatársak olyan helyen tehetik le a garast, 
ahol érdemes. (Kaesz Gyula.) 

TPARMŰVÉSZETI KIALLITAS A KAROLYI 
PALOTÁBAN. Az Iparművészek Egyesülete a 

Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségével és a 
Baross Gábor Körrel együttcsen iparművészeti és 
háziipari kiállítást és vásárt rendezett a Károlyi 
palota néhány termében. A rendezőséget súlyos 
feladat elé állították ezek a kiállítás céljaira igen 
kévéssé alkalmas, díszes, csilláros helyiségek. 
Szellemes és célszerű részletmegoldások, kellemes 
intimitás és művészi lendületű díszítésbeli invenció 
sokszor el tudja feledtetni a kényszerű és hely adta 
hibákat. 

A kiállítás anyaga gazdag és változatos. Külö-
nösen szépek Deli Anna bútorai, melyeken a modern 
látás és a magyar ornamentális hagyományok egye-
sülnek. Technikai kivitelük is példás. Kiss Erzsébet 
mulatságos figurái és más fatárgyai ügyeimet 
érdemelnek, t í j ember és számottevő igérct Rózsa 
Géza frissen, anyagszerűen faragott faszobraival. 
A kerámiái részben Gorka, Kandó, Gácscr, Molnár 
Kálmán mellett Györgyű, Török János és Ráhmcr 
Mária ú jak . 

A textilrészben a Mansz gazdag anyaga mellett 
Makkné, Pataki Piri a legjelentősebbek. 
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Szúrhímzés. 
Csete Balázs 
rajza. 

i O ^ O p 
T>ARCELONÁBAN június végéig maradt nyitva 

az Art Modcrnában a kiállítás két magyar 
terme. 

a VELENCEI MAGYAR MŰVÉSZETI KIÁL-
LÍTÁSON 85 művész szerepel 238 művével. 

T^GYIIÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS SZOMBAT-
HELYEN. A szombathelyi kultúrpalotában 

egyházművészeti kiállítás nyílott meg gróf Mikes 
János püspök védnökségével. 

ARPÁDHÁZI SZENTEK MODERN KIÁLLÍ-
TÁSA A NEMZETI SZALONBAN. A Szent 

Imre-ünnepségek alkalmából fenti címen és helyen 
kiállítás készül. A székesfőváros két nagyobb díjat 
szavazott meg e célra. A jubileumi bizottság elnöke 
Huszár Károly szintén két díjat tűzött ki. További 
jutalomdijkitűzők között van: Zichy Gyula gróf 
kalocsai érsek és egy főúri hölgy, aki egy 500 és egy 
1000 pengős díjat adott szobrászati vagy festészeti 
alkotásra. 

EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS SZÉKES-
FEHÉRVÁROTT. A kiállításon résztvett Már-

ton Ferenc a gyöngyösi templom részére készült 
kartonjaival és a szegedi fogadalmi templom mo-
zaikjainak rajzaival. Radványi Dezső a miskolci 
Szent Anna-templom kartonjait állította ki, Ungh-
váry Sándor freskóvázlatokat, Lcszkovszky György 
Szent Cecilia frcskókompoziciókat és üvegablak-
terveket. Több kiváló festő és szobrászművész is 
szerepelt még alkotásaival a kiállításon. 

TC^ARKASHÁZI MIKLÓS festő és grafikus a 
majnamelletti Frankfurtban rendezett önálló 

kiállítást. A német lapok elismeréssel írtak grafikus 
alkotásairól. 

\ »NŐ« KIÁLLÍTÁSA művészeti, divatipari és 
fürdőpropaganda anyagával június hó 27-től 

július hó 7-ig volt látható a Nemzeti Szalonban. 

"]%/I*ONZÁBAN a VI. nemzetközi iparművészeti 
tárlaton sok húzódozás után ismét résztvett 

Magyarország. A kiállítás anyagának összegyűjtésén 
fáradozott az Iparművészeti Társulat is, a kiválasztás 
munkáját pedig a Képzőművészeti Tanács végezte. 

~EpRIS. E néven mágnás dámák iparművészeti 
és lakberendező műhelyt szerveztek és a Cse-

konics grófi palotában ki is állították az előkelő 
rangú magyar műkedvelők munkáit. Pergamentre 
festett lámpaernyők, festett üveg piperetárgyak, 
horgolt holmik, művirágok, könyvkötések, bútor-
faragások. rézkarcok és szőttesek szerepeltek a vá-
sáron. Elismerésben és vevőkben nem volt hiány. 
A legelőkelőbb körök érdeklődését sikerült meg-
nyerniök. Az Eris bizonyára meg fogja találni a 
módját annak, hogy a gyakorló iparművészek mun-
káira is kiterjessze figyelmét. 

TPARMŰVÉSZEK AZ ÁRUMINTAVÁSÁRON. 
A fiatalabb iparművészek közül huszonketten 

egy csoportban vettek részt az idei tavaszi vásáron. 
Csapó-IIcim tervei szerint a nagyon szegényes lehe-
tőséghez képest meleggé és vonzóvá alakított deszka-
pajta a kiállítás egyik legforgalmasabb csoportja 
lett. Reggeltől estig áramlott benne a bámész, az 
érdeklődő és — csodálatos — a vásárló is. Ügy, hogy 
a kiállítók meg vannak elégedve az elért anyagi és 
erkölcsi eredménnyel. Igen nagy jelentőséget kap 
ez az eredmény, ha a plasszirozást, a megértő szem-
pont nélküli elhelyezést tekintjük. Aki az iparművé-
szeinkkel egy csarnokban kiállító kézimunkakercs-
kedők portékáit végignézte, alig küzdhette le ízlés-
beli émelyedését. A liihctetlenségig megnyomorga-
tott matyó hímzések, díványpárnákra erőszakolt 
természethű és természetes nagyságú körtékből, 
szőlőkből, őszibarackokból álló »tutti frutti«-k, hideg 
úton díszített üveg- és cscrépholmik zsibvásárába 
mégsem szabad a vásár rendezőségének hamu-
pipőkévé erőszakolni fiatal, tehetséges iparművészek 
komoly munkáit. Azt hisszük, hogyha a Műcsarnok 
üresen maradt termeibe helyezték volna cl a huszon-
két kiállító kis csoportját, több megbecsülést sze-
reztek volna nekik — és maguknak is. (Sz.) 

"V^S^ASIIINGTONBAN Széchenyi László gróf ma-
gyar művészeti kiállítást rendezett a National 

Gallcry előkelő közönsége számára. 30 festő, 17 
grafikus és 18 szobrászművész szerepelt a tárlaton, 
melyen a köztársaság elnökének felesége is meg-
jelent. Az iparművészet szerepeltetéséről nem kap-
tunk híradást. 

• S Z A K I R O D A L O M * 
\ KÉPZŐMŰVÉSZET júniusi számának vezető-

cikkében Gyöngyösi Nándor dr. «Elvi alap» 
címen a «forradalmár» művészekkel vitázik. Kiszely 
Árpád a debreceni «Bunda» berendezését, freskóit és 
üvegfestményeit ismerteti. Külön cikk foglalkozik 
a Déri-múzeum leírásával. Frankéi Gy. Bútor és 
stílus c. tanulmányának folytatását közli. Tárlatok 
kritikája és hírek közlése fejezi be a képanyagával 
is értékes számot. 
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A MAGYAR MŰVÉSZET 1930. évi 3. sz. Vaszary 
János művészetét mutat ja be Rabinovszky 

Márius dr. tanulmányában és szép képanyagban. 
Charles Despiau szobrászmunkáinak gyöngédségét, 
szerkezetiségét, egyszerűségét ismerteti Louis Réau 
írása. Dr. Somogyi Antal Michelangelo Utolsó ítéle-
téről értekezik. Kaufmann Oszkárnak, a Német-
országban elismert magyar építésznek színházépít-
ményeit Hajós Erzsébet dr. ismerteti. Pörge Gergely-
ről szóló megemlékezés mellett a Művészeti élet és 
Irodalom eseményeiről nyújt tájékoztatást a rend-
kívüli ízléssel és lélekkel szerkesztett folyóirat. 

• S Z A K O K T A T Á S * 
• H M ^ M g n B n H ^ ^ n a n B H B B B a 

A M. KIR. ÁLLAMI NŐIPARISKOLA 1929/30. 
évi kiállítása anyagban oly gazdag, mintha 

nem is kilenc rövid hónap, hanem (mint a háborús 
évek idején) több év munkájának eredményét mu-
tatná bc. 

A hímző- és fehérvarró szakosztályok csoportjai 
egységes törekvésről tanúskodnak: a magyar nép-
lélek fonalasmunkákban megnyilvánuló őserejét 
átültetni a magyar középosztály asszonyainak és 
leányainak lelkébe s ezen keresztül virággal és nap-
sugárral tölteni meg a robotoló modern ember 
otthonát. Ezt a célt szolgálják a színdús mező-
kövesdi párnák, falvédők, asztalterítők. Sárközi 
asszonyok fekete fejkötőinek csipkcfinom hímzései 
ezután a ma úriasszonyainak vállain vagy szalón-
asztalkáiu fognak hódítani eredeti vagy szerencsé-
sen átültetett színhatásokban. Kék és piros színe 
harmonikus összefonódása jellemzi a buzsáki hím-
zéssel díszített terítők, párnák egész sorát. A régi, 
úgynevezett úri hímzéseket reprodukáló növendékek 
munkája versenyre kél a rég elporladt finom fehér 
uj jak remekművével. A gyakorlott szem azonban 
mégis különbséget tesz. Az eredeti javára dönt 
a színezés miatt. A bodza és sáfrán levével készült 
festékek korában álmodozó lélek mondanivalója is 
halk és finom, akárcsak a rendelkezésére álló színek. 
Mint valamely népdal, amelynek szövege és dallama 
szétválaszthatlan egységgé forrva egy időben bugy-
gyan ki a csordultig telt szívből, olyan az úri hím-
zések rajza s színezése is. Űj színfolt a szürhímzés 
ügyes alkalmazása a kalotaszegi varrottasok, erdélyi 

keresztszemes párnák, terítőcskék gazdag csoport-
jában. Külön elismerés illeti az intézet zászlóját, a 
hímzéstechnika e remekművét. Kár, hogy a tervező 
művész, a zászló sorsát előrelátva, művét vitrinbe 
szánta. Különösen szép a díszítő motívumokból álló 
keret. A fehérhímző cs fehérvarró szakosztályok 
nagy előszeretettel alkalmazták a szép mintájú, 
mutatós tüllaplikációkat. A magyaros ízlés párto-
lása nem hiányzik a felsőruhavarró szakosztály 
muukaprogrammjából sem: a növendékek egyen-
ruhája világoskék mosó zefirből készült stilizált 
magyarruha, amelynek feszes derekát fehér fonallal 
hímzett magyaros, főkép sárközi motívumok díszí-
tik. Egy kisebb csoport pedig dús hímzésű magyar 
ünnepi viselet elkészítésével tüntette ki magát. 

E szűkszavú felsorolásból is kitűnik az állami 
Nőipariskola nagy érdeme, hogy a népies fonalmun-
kákat, amelyek mindezideig a magyar föld elszige-
telt, csak a beavatottak által ismert kincsei voltak, 
következetes, öntudatos munkával, növendékei út-
ján nemzeti kinccsé törekszik tenni. Nagy segítsé-
gére volt ebben dr. Ábrahám Rczsőné Rucsinszky 
Anna, valamint Undi Mariska, akiknek évekkel ez-
előtt készült terveit a növendékek még ma is szívcsen 
ismétlik. Nemes feladatának megoldásában jó szol-
gálatot tehetnének az állami Iparművészeti Iskola 
tervező és rajzoló növendékeinek vonatkozó mun-
kái, akik viszont jelentékeny előnyt szerezhetnének 
abból, ha elgondolásaikat a Nőipariskola elsőrangú 
kivitelében a gyakorlatban láthatnák. Meg vagynuk 
győződve, hogy a Nőipariskola nagylátkörű igaz-
gatónője szívesen fogadja a művészek ily irányú 
közeledését. (Tcllycsniezky Mária.) 

T^YOSIDÁSZTANFOLYA510K munkaeredmé-
* nyeit állította ki a Magyarországi Nyomdai 

Munkások Egyesülete. Közel kétezer nyomtatvány-
vázlat és próbanyomat tanúskodott az iparművészet 
mcsgyéit járó törekvésekről. Nóvák László és szak-
oktató társai évtizedek óta derekas munkát végez-
nek mesterségük mcgncincsítésc érdekében. 

A IH. KERÜLETI NŐIPARISKOLA a Lajos-
utcai községi iskola rajztermeiben ipari és 

iparművészeti kiállítást rendezett növendékeinek 
munkáiból. Fchérneműek és felső ruhákon kívül 
magyaros hímzésekkel díszített terítők, párnák és 
egyéb szép darabok voltak kiállítva. 

Tulipántos láda 1830-ból. I lanák Pá l 
alberti-i lakos tula jdona. Gyűjtötte 
Bacsa Irén, Balog Erzsébet polg. lsk. 
tanárnő növendéke. Vonalas ábrázo-
lásra átrajzolta Csele Balázs. 


