
gálában és estélyi ruhák szines pompájában talál-
kozott össze a jubiláló közönség. Számuk meg-
növekedett azokkal az előkelőségekkel, kik egyéb 
elfoglaltságuk miatt csak itt róhatták le figyelmes-
ségük adóját társulatunkkal szemben. 

Felejthetetlen szépségű kép volt ez a kétszáz 
személyre terített óriási asztalsor, amely csak úgy 
roskadozott a virágok, égő kandeláberek s vakító 
szépségű porcellánok és üvegszerviszek terhétől. 
Az asztalfőn a királyi hercegi pár, A n n a királyi 
hercegasszony és J ó z s e f F e r e n c főherceg, 
közvetlen mellettük jobbra és balra F a b i n у i 
Tihamér és H ó m a n Bálint miniszterek felesé-
geikkel, azután sorra a társulat vezetői családjuk 
hölgytagjaival, államtitkárok, politikusok, művészek, 
írók, muzsikusok és természetesen az iparművészeti 
élet ismert egyéniségei, az alapítóktól a legfiatalabb 
gárdáig, a jókedv derűjével az arcokon, a selymek 
s virágok színeitől meg-megszakítva, mint valami 
üde virágos kert egy aranylakodalmon. A hangulat 
nemes és amellett vidám volt. Az egészen meglát-
szott a jó rendezés, az „iparművészek szervezett-
sége", melyet tüntetően emelt ki egy-egy művész-
csoport felszólaló tagja. 

A pohárköszöntők sorát dr. báró S z a 1 а у Gábor 
államtitkár, társulatunk választmányi tagja nyitotta 
meg, emelkedett szavakkal emlékezvén meg minden 
magyar ügynek hatalmas támogatójáról, a Kor-
mányzó Űr Őfőméltóságáról. S z a b l y a János ügy-
vezető alelnök a megjelent főhercegi párt ünnepelte 
pohárköszöntőjében s boldogan köszöntötte őket, 

akik annyiféle társadalmi mozgalom támogató s 
irányító munká ja közepette is időt, alkalmat találnak 
mindig a mi iparművészeti kultúránk pártolására, 
híven a nádorcsalád nagy hagyományaihoz és híven 
a maguk benső sugallatához. Az egész társaság 
percekig ünnepelte a mindenki szeretetében annyira 
népszerűvé vált királyi hercegeket s ennek az érze-
lemvilágnak kifejező szónokát. Dr. vitéz J ó z s e f 
F e r e n c főherceg megköszönve az üdvözlést, 
átnyújtotta a társulat díszokleveleit a jelenvolt 
minisztereknek, dr. F a b i n у i Tihamér pénzügy-
és dr. H ó m a n Bálint közoktatásügyi miniszterek-
nek, akiket a Társulat nevében S z a b 1 у a-F r i-
s с h a u f Ferenc, tiszteletbeli alelnök és folyóira-
tunk főszerkesztője köszöntött fel, hűségesen tol-
mácsolva azt a ragaszkodást, melyet a társulat 
irántuk érez s kifejezésre akar juttatni . Kedves, 
ötletes szavakkal válaszolt mindkettejük nevében 
F a b i n у i miniszter, akinek tréfával és emlékezés-
sel telített, búzdító és felemelő pohárköszöntőjében 
a magyar iparművészet sorsának intézőit s első-
sorban régi barátait, S z a b l y a F r i s c h a u f 
Ferencet és S z a b l y a Jánost köszöntötte fel. 
L i g e t i Miklós a társulat vendégeit s ezek kere-
tében a hölgyeket éltette, Sz. G у e n e s Lajos és 
L á z á r Béla mondottak még pohárköszöntőket a 
képzőművészek nevében. 

Éjfél is elmúlt már, amikor a vendégek eloszlottak 
s a gyöngyvirágillatú május i éjszakából egy felejt-
hetetlen ünnepség emlékeit s reménységeit vitték 
magukkal. 

A H A R M I N C A D I K 
B U D A P E S T I N E M Z E T K Ö Z I VÁSÁR 

Aki az idei árumintavásárt meglátogatta, nem 
k volt egészen mentes bizonyos történeti emlékek 

által keltett elfogódottságtól. így volt azzal e sorok 
írója is. De meg kell vallania, hogy benne nem a 
vásár harmincéves, hanem az Iparcsarnok ötven-
éves múlt ja ébresztette fel a históriai hangulatot. 
Az 1885-i országos kiállításra kellett gondolnom, 
arra a jelentős esztendőre, mikor a ferenejózsefi 
idők lendületes évtizedeinek mintegy megkoro-
názása gyanánt emelték e vasból és üvegből kon-
struált kupolás építményt. Visszacseng ebben az 
épületben a kor hangulata : a vas nyitánya volt ez 
az akkori építészeti szimfóniában. Azóta sokan és 
sokszor halálra ítélték már ezt a kissé avult alkot-
mányt. Pedig az ma már műemlék, mely körül-
belül ugyanazon stíluscsoportba tartozik, mint 
nála pár évvel idősebb testvérei : a londoni Chrystall-
palace, a párizsi Petit Palais és más kezdeti törek-
vések a vasnak építő-korszakából. Az Iparcsarnok 
egyúttal egy lázas történeti korszaknak is itt-
felejtett emléke, amelyet kívüle jóformán csak a 
Fővárosi Múzeum, a Gerbaud-pavillon és a Műcsar-
nok épülete, e három kortárs képvisel. Az ötven év 
előtti gazdasági és művészi fellendülés diadal-
ünnepe, az országos kiáüítás emelte mindhármat. 

A szép, befásított Városligetnek, hatalmas kocsi-
kázó* és lovagló-alléinak szemefénye volt mind-
három. Vajda János, a nagy költő, elragadtatva 
írta az akkori pezsgő élet, jókedv, ragyogás köze-
pette : ez nem Városliget többé, ez Ligetváros. 

A harmincadik nemzetközi vásár mindebből a 
jubileumi hangulatból nem éreztetett meg semmit. 
Még a saját múltját sem hangsúlyozta, annál 
kevésbbé a félszázad előtti kiállítást. Pedig érdemes 
lett volna egy kis meleg hangulatért a mult felé 
fordulni : nemcsak történeti emlékeket, de pár jó 
kiállítási trükköt is találhattak volna ott, felújításra 
méltót. A bécsi árumintavásároktól e részben is 
van mit tanulnunk, ott sohasem mulasztják el, 
hogy a jelenkori élet árusítósátrai közé egy kis 
történelmi emlékszigetet is beillesszenek : a vadá-
szat, a vendégfogadók, a kávéház retrospektív 
anyagából. 

Viszont nem lehet elvitatni, hogy a harmincadik 
magyar mintavásár szép lépést tett előre a fejlődés 
folytonos útján. Szerény és bátortalan kezdő 
lépéseire rá sem lehet ismerni. Nemcsak méreteiben 
nőtt meg, hanem izmos és tagbaszakadt lett. 
Építészetileg ezt úgy fejezhetnők k i : organikusabb 
és áttekinthetőbb, mint azelőtt volt. Már nem 
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ig Buday" György lametszete. 

sátorerdő, pavillon-rcngeteg és kiállító-Babel, 
hanem városrész, utcákkal és boltokkal. Vásár-
város. 

Ennek is kezd kialakulni a maga jellege, noha 
csak efemér és évenként ú j köntösbe öltözik. 
Ezidén arra gondoltak, hogy e köntösre valami 
magyaros hímet is varr janak. A gondolatból nem 
lett cselekedet. Senki sem tudja, miért nem. Volt 
egy pályázat bizonyos egységesítő célzattal, magya-
ros bódék csoportjait kívánták, melyeken a kor-
jelleg és a nemzeti jellemvonás találjon kifejező 
formákat. Látszólag sikere is volt a pályázatnak. 
A vásáron azonban semmi sem valósult meg 
mindebből. 

Pedig a tervrajz, bár egyre tisztul, sóhajtoz egy 
kis színesség és egy kis kiállítási fantázia után. 
Ott van mindjárt a hatalmas és megkapó kiállítási 
kapun túl egy önmagától adódó szép terüle t : a 
szökőkút környéke. Ennek környezete, sajnos, 
ezidén áldozata lett a túlhajtott üzletiességnek. 
Az óriás textilpavillon, akadálya volt annak, hogy 
egészséges perspektívája legyen a főútnak. A vásárra 
belépő mindjárt egy kifejezésnélküli óriás arénával 
találta magát szemközt,: a textilgyárak közös 
kiállító-pavillonjával, melynek szerencsétlen meg-
oldása nemcsak az egész vásár bellevue-jét ron-
totta, de fárasztó és célszerűtlen volt önmagában is. 

Sokkal, de sokkal szerencsésebb volt ennél a 
F a l u s és S t a u d h a m m e r tervei szerint ké-
szült G o l d b e r g e r-féle pavillon, mely olyan 
ízlést és olyan elrendezési finomságokat mutatott, 
aminőkért külföldi nagy kiállítások is idejöhettek 
volna tanulni. A bemutatott textilanyagok is 

öröme voltak a szemnek s ami díszítőke-
retéül szolgált: a bábúk, feliratok, világi, 
tási trükkök, papírra festett hátterek, azok 
a reklám-művészet leghatásosabb kellékeit 
vitték harcba, hogy az árukat érvényre 
juttassák. 

Két kisebb, de belsőleg jelentéktelen 
épület : а К a n i с s Miklós által tervezett 
T u d o r - akkumulátor pavillonja és a 
M a j o r Máté terve szerint készült G y á r -
i p a r i pavillon inkább a propaganda 
szolgálatában állott s az összhatást szol-
gálta erősen hangsúlyozott mértani for-
mákkal és reklámtényezőkkel. 

Kevésbbé szerencsés volt az'az igényte-
len köntös, melybe a kézimunkák (pavil-
lonja, valamint a mellette elhelyezett ipar-
művészeti és háziipari árusítóhelyek csar-
noka öltözött. Harminc év óta ez a rész 
a legkevésbbé megoldott terepe a vásári 
architektúrának. Pedig itt igazán helyén 
volna az a bizonyos magyaros díszítő-törek-
vés, mely kifelé is hangsúlyozná a bent 
lévő holmik rendeltetését/Az is bizonyos, 
hogy ennek az árucsoportnak területén 
már érdemes volna bizonyos, állandósított 
jellegű csarnoképületet emelni, hiszen 
akármilyen őszi vagy tavaszi időleges ki-
állítást rendeznek a Városligetben, az ipar-
művészet és háziipar mint j kísérő zene 
nyomban helyet kap az orchesztrumában. 

A felsoroltakon kívül aztán alig tudnánk 
olyan külön-pavillonokat említeni, melyek az utolsó 
évek jó átlagán felülemelkedtek. Sem a főváros, 
sem a külföldi államok pavillonjai nem igyekeztek 
valami újszerű formával, vagy meglepő ötlettel 
kiugrani a szokott propaganda-keretből. Az oszt-
rákok voltak az egyedüliek, akik a közgazdasági 
számoszlopok és plakátok közt az ízlésből is nyúj-
tottak valami kis ízelítőt. Abból a híres bécsi ízlésből, 
mely még a gummi- és a krómozott acélgyártmá-
nyokon is hirdette itt, milyen kultúra van ott a sok-
százados ipari hagyományok levegőjében. 

A vásári városrendezés során szellős, tágas, 
egyenesvonalú uccák központjába került az áru-
mintavásár főépülete, a nagy Iparcsarnok is. 
Homlokzatát, mely már megérdemelné, hogy ötven-
éves korában megfiatalítsák, nem bántották. De 
belsejében jelentékeny műtétet végzett a operálókés : 
az egyes fülkéket, melyekben a legavultabb enteri-
őrök tanyáztak évtizedek óta a bútorfronton, téli-
nyári bentlakással, most teljesen megszüntették. 
Ez igen helyes operációval két előnyt lehetett elérni. 
Egyrészt rendet lehetett végre teremteni a nagy-
csarnokban és zónákat alkotni a különféle áru-
fajoknak. Másrészt a dúsan faragott ebédlők és 
hálók mázsás bútoregységei társzekerek ú t j án 
visszatértek ősi műhelyeikbe. 

Ami helyettük a bútorparcellába került, mégis 
csak maibb és jobb anyagú asztalos- és kárpitos-
munka. Iparművészeti kritikával nézve, talán nem 
tökéletes, de az a kisember, aki kombinált szobákat, 
összecsapó-ágyakat, heverő- és háló-kombinációkat, 
guruló- és összeilleszthető asztalokat keres, mégis 
csak innen szívja magába az ú j kor tanulságait. 
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S legalább tanuja lehet olyan technikai bútorosság-
nak, mely kísérletez, javul, csinosodik, ha nein is 
érkezett még el funkcionális feladatai teljességéhez. 

S körülbelül ugyanezt mondhatjuk az iparnak 
valamennyi határterületéről, amely az iparművé-
szettel érintkezik. Őra, ékszer, üveg, kerámia, keret, 
szőnyeg, fémmunka, játék — mind a javuló, tisztuló 
formák útjain halad előre, de talán valamennyin 
érezni azt a sajátos magyar betegséget, hogy a kis 
és nagyobb műhely — iparművész-tervező nélkül 
dolgozik. Egy kicsit ellesni az idegenből, egy kicsit 

lemásolni a versenytárséból, hozzáadni valamit 
a régi unottból, mindez nem vezet jó arányokhoz, 
még kevésbbé eredeti mintadarabokhoz. 

A magyar ipar képe az árumintavásárok tükré-
ben azt muta t ja , hogy technikai s nagyipari beállí-
tottságunk elsőrendű és főleg a textiliparban az 
ízléses, olcsó áru területein, szinte már felülmúlja 
kvalitás-értékekben a külföldet is. Közép- és kis-
iparunk pedig a gazdasági válság közepette is fejlő-
dik, bár lendítő erejét nagyban fokozná a tervező-
művészek erősebb igénybevétele. 

NÁDAI PÁL 

A R Á K Ó C Z I - K O R M Ű K I N C S E I 

Areánk maradt kuruckori gyér emlékek elég-
telensége miatt műtörténetünk e fejezetét a 

kutatások még nem világították meg kielégítőleg, 
mert a köztudat ezt az időszakot, midőn Esze 
Tamás mezítlábas seregei és Rákóczi rongyos kuru-
cai harcoltak a szabadság tépett zászlai alatt, művé-
szeti fejlődésre alkalmatlannak s nagyobb művészi 
tevékenységek kifejtésére kedvezőtlennek véli. Pedig 
hadi és politikai ragyogó jelentőségén kívül a kuruc-
kor a magyar művészettörténetnek is fontos sza-
kasza. Ha ugyanis a magyar történelemnek ezen 
forgandó szerencsével kísért korszakához behatóbb 
vizsgálattal közeledünk, akkor a művészetszeretet 
és müpártolás olyan kétségbevonhatatlan jelen-
ségeire bukkanunk, melyek a magyar műtörténe-
lemnek ezen sivárnak vélt fejezetét is pezsdülő 
életűnek és igen jelentősnek muta t ják . 

A hadi, politikai és gazdasági eseményekhez 
hasonlólag, a Rákóczi-kor művészeti tevékeny-
ségének fókuszában is a nagy Fejedelem alakja áll. 
Rákóczi egyeneságú leszármazottja a Zrínyiek, a 
Nádasdyak, a Frangepánok, a Lorántffyak, a Bátho-
riaknak, vagyis jóformán mindazoknak, akik a 
XVI. és XVII. századi magyar történelem leg-
nagyobbszabású hősei. Ezek katonai és politikai 
erényei a Nagy Fejedelemben fokozott művészet-
kedveléssel együtt egyesült. Művészeti haj lamai 
már fiatalon kiütköztek, hosszabb itáliai utazgatás 
alatt tizenhét éves korában megismerkedik az olasz 
művészet remekeivel. Az adatok hosszú sora bizo-
nyít ja, hogy a művészeti emlékek iránti vonzódás 
egész életén át végigkísérte a fejedelmet. Hadako-
zásai során katonáinak feltűnt, hogy a hadjáratok 
út jába eső templomokat mily nagy figyelemmel és 
műszeretettel vette vizsgálat alá. Sokan zokon is 
vették, hogy a templom belsejében való imádkozás 
és elmélyedő áhítat helyett a fejedelem inkább az 
egyházak építészeti forma megoldásaiban és külső 
díszítéseiben gyönyörködött. Bákóczi e ténykedései 
tisztán esztétikai okokkal, nem pedig vallási közöm-
bösséggel magyarázhatók, hiszen hitbuzgalmi 
szempontból tekintve őt, jóformán "hiperkatolikus"-
nak nevezhetnők. 

Művészetszeretete sohasem hagyta el őt. Ez a 
bécsújhelyi börtönből való sikeres szökése és halálra-
ítéltetése utáni időkben sem lohadt soha. Az ország 

leggazdagabb ura volt s a kétségbevonhatatlan 
adatok nagy sokasága bizonyítja, hogy szédületes 
fényűzéssel élt. Felvidéki váraiban a francia etiket 
alapján szervezett udvart tartott . Tudunk arról is, 
hogy franciákból álló testőrsége is volt. Ó maga és 
udvarának tagjai ragyogó öltözeteket hordtak, 
melyek mind, az egykori gazdasági feljegyzések 
bizonyságai szerint, a legfinomabb külföldi szöve-
tekből készültek. 1707-től kezdve fennmaradtak a 
fejedelmi ti tkárok naplói, melyekből minden lépé-
sét ellenőrizhetjük. Ezek részletesen megemlítik, 
hogy az egyes városokban milyen sorrendbe vonul-
tak be csapatai és kísérete; milyen katonák, milyen 
egyenruhában kísérték a nagy Fejedelmet. Kitűnik 
ezekből, hogy Rákóczi udvartartásával és fény-
űzésével is tudatosan kopizálta az akkori világ 
fejét, XIV. Lajos francia királyt. 

A Napkirály szellemi testvére volt Rákóczi; egy 
Keleten ragyogó második nap, melynek bágyadtabb 
sugarait pótolta az, hogy Rákóczi egy építő nap 
volt. A Fejedelem tulajdonképen XIV. Lajos és 
Colbert vegyüléke volt együtt, mert nem csak csil-
logni és pompát kifejteni tudott, hanem alkotni is. 
Tragikuma, hogy míg körülötte mindenki ragyo-
gott, dolgozni egyedül csak ő dolgozott. Egy magyar 
Colbert volt, hiszen ő volt az első tudatos iparosító 
hazánkban. Hadseregének önellátási alapokat igye-
kezett biztosítani s ezért a feladatok egész tömegé-
vel kellett küzködnie. Nincs olyan téma és munka-
kör, melyhez hozzá nem szólt volna s melynek meg-
oldását nem szorgalmazta volna. A bányaművelés-
től kezdve az útépítésig, a vízszabályozástól a pos-
táig terjedő dolgokba mint jelentős alkotásokat 
végzett. Mercurius Veridicus-nak nevezett hadi 
újságja révén még a magyar hírlaptörténet kez-
detei is hozzá fűződnek. Szervezőképességével és 
alkotásaival messze felülmúlja Bethlen Gábort is. 
A drótkészítés iparágának meghonosítása is az ő 
érdeme. Kalap, szűcs, takács, szőnyeg, kárpitos, 
paszományos, gombkötő, zsinór- és szuronykészítő 
műhelyeket foglalkoztatott. Tudjuk, hogy rendes 
tábori sátorműhelyei is voltak. 

Rákóczi nem maradt meg ezek felső irányítása 
mellett; a legnagyobb érdeklődéssel kísérte a leg-
kisebb munkavégrehajtásokat is. Feljegyezték, hogy 
udvari festőjének, Mányoki Ádám vázlataiba bele-
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