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BUDAY GYÖRGY GRAFIKAI MUNKÁI. (Bol-

dogasszony búcsúja. 15 fametszet. Szeged, 
1931. — Szegedi kis kalendárium az 1931. évre. — 
Szegedi kis kalendárium az 1932. évre. Mindkettő 
a Kolozsvár-Szegedi Egyetemi Fiatalság Bethlen 
Gábor Körének kiadása. Karácsony Benő : Űj élet 
kapujában. Buday György fametszeteivel. Erdélyi 
Szépmíves Céh. Kolozsvár. 1932.) 

Évről-évre fokozódó szomorúsággal állapítjuk 
meg, hogy könyvkiadóink termése úgy mennyiség-
ben, mint minőségben lejjebb és lejjebb száll, mind 
kevesebb az illusztrált könyv s mind kevésbé lát-
juk még nyomát annak a szeretetnek, mely feltét-
lenül kell, hogy a tárgyhoz, a kiadandó könyvhöz 
fűzze a kiadót. Teljes mértékben üzleti alapokra 
helyeződött a könyvkiadás és csak évente egyszer 
csillanhat fel szemünk a mind ritkábbá váló 
gyomai Kner-kiadványok láttán. 

Milyen jól esik, nehéz időkben, nehéz körülmények 
dacára a találkozás olyan, bár szerény — kiadványok-
kal, melyekből sugárzik a lélek, minden oldalon sze-
retettel és szívvel, sőt igaz művészettel találkozunk. 

A Szegedi Kis Kalendáriumok meghitt bará-
tainkká válnak, évről-évre asztalunkra jutnak, 
igaz értékei a folklore-kutatásnak, a kiadatlan 
szegedi és szegedkörnyéki népi dalok, parasztdalok 
és betyárnóták a népi költészet csodás vadrózsái. 

Buday György pedig, a szegedi fiatal művész-
diákesoport vezére, előbb csak mint rajongója a 
grafikus művészetnek, kezdte cl népi motívumokkal 
átszőtt rajzaival díszíteni, ékíteni e kis kalendá-
riumokat, később mint e mesterség jegyese mind 
jobb felkészültséggel, tudással születtek illusztrációi, 
míg végre előlépett a nagy meglepetéssel, a Magyar-
országon oly ritka képregénnyel. 

Nem igazi regény ez, képsorozat, a Szeged-
alsóvárosi havi Boldogasszony-napi búcsú emlé-
kezete ez a képsorozat, biztos vésővel fábavésett 
típusaival, csoportjaival, képeivel, fekete Máriá-
val, vonuló búcsúsesoporttal, szimbólum-kereszttel, 
mord, de csupaszív gyertyás parasztjaival. Buday 
György új útra lépett, melyre be-be lóbálja a szél 
az út szélén dúsan virágzó mezei virágokat, mely 
út tiszta levegőjű tájakon vezet át, melyen a vándor, 
ha biztos léptekkel halad, csodás tájakra juthat el. 

E rövid ismertetésünk kapcsán bemutatunk 
néhány kitűnően sikerült fametszetet a bo ldog-
asszony búcsúja» e. képsorozatból, míg sikerült 
megszereznünk — elsőül Magyarországon — Buday 
György új fametszetsorozatának néhány dúcát, 
melyet az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványaként 
megjelent : Karácsony Benő : Üj élet kapujában 
e. kötetéhez készített. 

Ezek a fametszetek újabb fejlődési fokán mutat-
ják be a fiatal művészt és különösen örvendetes, 
hogy ezen újabb metszetei technikájának fejlődé-
sét is mutatják. 

* 

A fametszet a grafikai művészetek egyik leg-
szebbike, olyan művészelődökkel bír, mint Hol-
bein és Dürer, kik nemcsak művészei, de mesterei 
is voltak ennek a művészetnek. Kell, hogy példa-

ként álljon ez itt, mert a biztos mesterségbeli 
tudás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a fa-
metsző ennek a nemes hagyományokkal bíró 
grafikai ágnak mesterévé lehessen. rk. 

HEKLER ANTAL : A KÖZÉPKOR S A RE-
NAISSANCE MŰVÉSZETE. Az antik mű-

vészet történetének összefoglalása után a 
középkor és a renaissance művészetének minden 
vonatkozásában való megvilágításával gazdagítja 
művészettörténeti irodalmunkat Hekler Antal. 

Könyvének anyagát a helyes és hiánytalan át-
tekintést nyújtó megválogatás, előadását színes 
lendület és kifejezésbeli elegancia jellemzi. Mon-
danivalóit egészen újszerű felfogásban közli, cso-
portosításai pedig a középkor és a renaissance 
művészetének tökéletes egészét alkotják. 

Különös értéket ad a műnek, hogy bár a művé-
szettörténeti szempontból fontos és nélkülözhetet-
len adatok hiánytalanul fellelhetők Hekler Antal 
könyvében, mégis inkább az egyes korok szellemi-
ségének megértetésével s műalkotásaiknak a szem-
lélet és a leírás által való intenzív ismertetésével 
nyújt művészettörténeti élményt az olvasónak. Ez 
utóbbit hivatottak fokozni a képek alá írt tömör, 
de szuggesztív erejű magyarázó szövegek is. 

Emeli a kötet jelentőségét a benne felsorakoz-
tatott bibliográfia, mely a komoly s részletkérdések 
iránt érdeklődőknek nélkülözhetetlen vezérfonál. 

Összefoglalva a kötet érdemeit megállapíthat-
juk, hogy az a laikusoknak igaz gyönyörűsége, 
szakembereknek pedig nélkülözhetetlen segítőtársa. 

T > A D O S JENŐ. MAGYAR KASTÉLYOK. Ki-
adja a Műemlékek Országos Bizottsága és a 

Könyvbarátok Szövetsége. Budapest, 1931. 
A magyar vidéki kastélyokra vonatkozólag az 

irodalom eddig csak az újabb részletkutatások ada-
taira, eredményeire szorítkozott. A kastélyok rend-
szeres felkutatásának, ismertetésének nagy felada-
tára, mely beható levéltári kutatást követel, eddig 
senki sem vállalkozott. 

Szerző, aki a XVIII. században s a XIX. század 
első felében épült kastélyokkal foglalkozik művében, 
melyek ezen kor építészetének legjellegzetesebb és 
legértékesebb sajátságait tünteti fel, maga hang-
súlyozza, hogy ezen hatalmas kutató munkának 
csak futólagosan vázolt körvonalait adhatja ezen 
szerény összefoglalásban, melynek célja inkább a 
nagy feladat bemutatása, mint annak feldolgozása. 

A középeurópai stílusok minket érdeklő változa-
tainak rövid ismertetése után a témát érintő tör-
téneti tájékozódást ad I. Lipót uralkodásától 1848-ig 
terjedő időről, majd végig tekintve az ezen korban 
épült magyar kastélyok hosszú során, négy kastély-
típust különböztet meg : a régebbi korokba vissza-
nyúló négytornyú várkastélyét, a francia kertben 
álló Grassalkovich-stílusú kastélyét, az angol park-
ban álló Palatinus-stílusú kastélyét és a községek 
házai közé épült nemesi kúriáét. Mind a négy típus 
az általános európai stílustörckvésekben leli alapját, 
de valamennyi egyúttal magyar helyi jelleget, voná-
sokat is mutat. A különbség, mely kastélyainkat a 
külföldiektől elválasztja, konkrét formában ma még 
meg nem állapítható, annak meghatározása a 
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későbbi kutatások feladata. A kastélyokon kívül 
tárgyalja ezen kor kertművészetét is. 

Miután levéltári kutatások nélkül nem rendelke-
zett elegendő írásbeli dokumentumokkal, hiteles 
adatokkal nem tudta volna megállapításait alá-
támasztani s ezért fényképei és rajzi felvételei közül 
nagy selejtezést kellett véghez vinnie s csak azokat 
kiválasztani közlésre, melyeknek adatai kétségtele-
nül igazolhatók. 

A képanyagban 90 kastély külsejét, belsejét és 
részleteit mutatja be chronologiai sorrendben. 
A fényképfelvételek és alaprajzi felmérések nagy-
részt a szerző gyűjtő-munkájának eredménye. A 
bemutatott kastély-képek legnagyobb részéhez 
hosszabb-rövidebb történeti és építészeti ismertetést 
fűz a leírásokban. Ezt követi az irodalmi műveknek 
felsorolása, mely azonban teljességre nem tarthat 
számot, továbbá a helymutató és névmutató. 

Szerző munkájának értékét művészettörténeti 
becsén kívül növeli annak propaganda célra alkal-
mas volta, amennyiben művében a trianoni határon 
túli anyagra is kiterjed s német, francia és angol 
bevezetésében az érdeklődést Magyarország művé-
szetére irányítja. Sz. L. 

Tt/JANNOWSKY WALTER. Der Danziger Para-
mentenschatz. Kirchliche Gcwánder und 

Stickereien aus der Marienkirche. Berlin, Bran-
dus-sehe Verlagsbuchhandlung, 1931. 

A danzigi Mária-templom régi egyházi öltönyök 
és hímzések páratlanul gazdag és értékes gyűjtemé-
nyével eddig esak Hinznek 1870-ben megjelent kis 
jelentéktelen s rég elfogyott munkája foglalkozott. 
A speciális kutatók : Bock, Fischbach, Lessing, 
von Falke, Dreger, Braun műveiben a selyem-
szövés legvirágzóbb korában készült néhány darabot 
közölnek esak a gyűjteményből kevésbbé megfelelő 
reprodukcióban. A Berlinben és Münchenben kiállí-
tásra került darabok csak jelentéktelen töredékét 
képezték a híres gyűjteménynek, mely a félreeső 
hanzavárosban csak kevés szakember részére volt 
hozzáférhető. 

A danzigi városi gyűjtemények igazgatója, dr. 
Walter Mannowsky, ezen mű szerzője, legjobb isme-
rője a gyűjteménynek, évekig tartó tanulmányozás 
után meghatározta az egyes daraboknak szárma-
zását, művészi becsét s 1929-ben az egész anyagot 
a danzigi városi múzeumban rendezett kiállításon 
mutatta be és hogy az anyag a szakkörök részére 
Is hozzáférhetővé váljék, az általános óhajnak tett 
eleget, mikor jelen publikációt kiadta. 

Különös véletlen, hogy a déleurópai selyemszövés 
virágkorából, a XIV. és XV. századból való egyházi 
öltönyöknek legdíszesebb példányai épp a protestáns 
hanzavárosokban : Halberstadtban, Brandenburg-
ban, Stralsundban és Danzigban találhatók. Vala-
mennyi gyűjtemény közt gazdagság és művészi 
érték tekintetében a danzigi foglalja el az első helyet. 
185 táblán elénk tárul az értékes miseruhák egész 
sora a legpompásabb szövetből, melyet a brokát-
szövés virágzó korában Kina, az izlám és Itália 
produkált, nagy mennyiségű hímzett casula-kereszt 
és pluviale-szegély, stóla, manipulus, alba, amictus, 
oltárterítő, kehelykendő, sudarium, valamennyi a 
kelet- és délnémet, angol, skandináv, cseh művé-

szetnek mesterműve. A szövetek nagyrészt oly ép 
állapotban kerültek korunkra, mintha rövid idővel 
ezelőtt kerültek volna ki a szövő kezéből, az arany-
és ezüstszálak színei, valamint a hímzések gyöngyei 
egészen frissek. 

A bevezető részben a szerző a gyűjtemény törté-
netével és technikai részletekkel foglalkozik. A ránk 
maradt oklevelekből, feljegyzésekből, aktákból, 
leltárakból megtudjuk, hogy a gyűjtemény sok 
darabja eladás folytán gazdát cserélt s mai állo-
mánya már csak töredéke a réginek. A legrégibb 
adatok a XIII. század közepéig nyúlnak vissza. Egy 
tudományosan feldolgozott kimerítő leltár az iro-
dalmi művek felsorolásával a tárgyak pontos le-
írását adja s megkísérli azoknak formai, históriai és 
technikai szempontból való csoportosítását. A be-
fejező részben szerző összefoglalja a részben egész 
új tudományos eredményeket. 

A mű négy kötetből áll, melyek közül az első a 
pluvialékat, a második a szövött, a harmadik a 
hímzésekkel díszített miseruhákat, a negyedik pedig 
a kisebb egyházi öltönyöket tárgyalja. 

Szerző és kiadó azon törekvése, hogy a reproduk-
ciók technikai tekintetben semmi kívánni valót 
ne hagyjanak hátra, teljes sikerrel járt a fotográfiái 
eljárások új methodusainak igénybevételével. 

A mű jelentősége túlmegy a speciálisan tudomá-
nyos kutatások keretein. A művésztörténész fontos 
kiegészítő anyagot talál benne a korai északi festé-
szet tanulmányozására a képmotívumok és orna-
mentika vándorútjáról. A lelkész, az egyháztörté-
netemmel foglalkozók a szentek ikonográfiájának, 
a liturgiái öltönyök és az oltárok felszerelésének 
történetére nem remélt, gazdag anyagot találnak 
ezen műben. Sz. L. 

• I N M E M Ó R I Á M * 
B B B H B B H H ^ H H M H H a i ^ H H a H m 
i p k Ö R R E TIVADAR. Hosszú tartalmas mun-

kával telített élet ért véget Dörre Tivadar 
festőművész, igazgató-tanár halálával. Néhány év-
tized nemzedéke ismerte őt kiváló illusztrációi 
alapján, melyeket mindenkor a megfigyelés lelki-
ismeretével és a művész ízlésével adott át közön-
ségének. Számos magyar írómester köteteit ő 
illusztrálta. Emellett iparművészeti rajzokat, 
mintákat is készített, könyvdíszeket rajzolt s ilyen 
minőségében mint az iparművészeti rajz tanára 
a mintarajziskolában adta át sokoldalú tudását 
növendékeinek. 

Egyéniségét mindenütt a legnagyobb tisztelet és 
megbecsülés környezte. Benne kedves, hűséges 
művésztagtársunkat vesztettük el, kinek emlékét 
e sorok is őrzik. 

JENDRASSIK ALFRÉD ny. h. államtitkár, 
műépítész életének 66-ik évében elhúnyt. 

A jeles építőművész hivatali állásában is ki-
magasló helyet töltött be. Számos megbízatása, 
legutóbb a mátrai szanatórium építkezése jelölik 
ki számára azt a megbecsültetést és elismerést, mely-
ben tehetsége és egyéb kiváló képességei részesültek. 

Társulatunk ővele évtizedeken át hűséges és 
buzgó tagját vesztette el. Emlékét őszinte tisz-
telettel és kegyelettel őrizzük. 
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