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Művészeti szemle. 
Az Iparművészeti Társulat kiállítása. 

Az Iparművészeti Társulat karácsonyi 
kiállításának legérdekesebb zúga az, 
amelyben a sárközi népművészet ter-
mékeit mutatja be. 

Az ősi magyar népművészet ezred-
éves gyökerekről hozza csudálatosan 
szép virágait. Ezek a gyökérszálak a 
messze-kelet talajáig nyúlnak. Régi 
magyar szőtteseken az őshaza lakói-
nak képzelete, szépségszeretete bonta-
kozik szirmokba. 

Az idők folyamán ezeket a szépsé-
ges motívumokat eltorzították, meg-
hamisították. A mai köztudat rende-
sen már a gyári jellegűvé váló háziipar 
és az annak eredményeiből élő modern 
textil-iparművészet sokszor nagyon is 
selejtes termékeit tekinti «népművé-
szet»-nek. Pedig ez a kereskedői for-
galmat lebonyolító háziipar alig-alig 
áll már kapcsolatban az igazi magyar 
népművészettel. Csupán néhány elcsé-
pelt motívum utal ezekben a termékek-
ben az ősi, lélekből fakadó, messze, 
messze földekről ide áttelepített gaz-
dag virágzására . . . 

Aki az Iparművészeti Társulat idei 
karácsonyi kiállítására ellátogat, az 
igazi magyar népművészet egy kis, 
szépséges virágtáblájában gyönyörköd-
hetik. 

A Sárköz színmagyar népének érté-
kes művészetét gyüjtötték itt össze. 
Öcsény, Decs, Pilis és Alsónyék lakos-
sága sváb környezetbe ékelve ápolja 
a legtisztább magyar népművészeti 
hagyományokat. Tizenegynehány esz-
tendős lánykák apró keze alól csodá-
latos finoman bontakoznak ki a magyar 
ősidők szín- és formaemlékei azokban 
az érdekes rajzokban, melyeket valami 
többezeréves ihlet diktál. 

A sárközi nép e gyökeres motívumok 
alapján dolgozik. Az egyszerű szövő-
székek az őshaza lelkének melódiáját 
kattogják s így teremnek a szebbnél-
szebb himzések, szálánvarrottasok, a 
tarka ágyiruhák, kötények, párták. 

Ezen a kiállításon Decs község nép-
művészetéből láttunk értékes mutatót. 

Az Iparművészeti Társulat lelkes, 
fáradhatatlan munkásságú igazgatója, 
Györgyi Kálmán így akarja a közönség 
figyelmét az igazi, a gyökeres népmű-
vészet nagy értékeire terelni. 

A sok vásári munka után szem és 
lélek tiszta örömmel gyönyörködhetik 
a pompás, igazi népi és magyar alkotá-
sokban. A régi, eredeti motívumok 

finom rajzokban élnek tovább ezeken 
az elpusztíthatatlan szőtteseken. 

A sárközi csoportot Baja Benedek 
rendezte nagy hozzáértéssel és szere-
tettel. 

A kiállítás grafikai részében főleg a 
magyar plakátrajzolók jutnak most 
szóhoz. 

A modern idők egyre nagyobb teret 
adnak a plakátnak. A hirdetőoszlop 
ma már jelentős tere a művészetnek. 
A jó, a célnak megfelelő, a szép plakát 
az utca művészetében vezérhanggá 
erősödött. Szerencsére nálunk is akad-
nak már festők, rajzolók, akik meg-
értették jelentőségét és hozzáférkőztek 
lényegéhez. 

Ezek közé tartoznak : Biczó András, 
Haranghy Jenő, Matskássy Gyula s 
még néhány, a kiállításon kitűnt plakát-
tervezőnk. A grafikai kiállítás tanul-
ságosan mutatja be a sokszorosító el-
járásokat is. Haranghy Jenő ex-libris 
gyűjteményével is méltó feltűnést kelt 
itt. 

A termek során felállított üvegszek-
rényekben nagyon szép cserépárukat 
láttunk. A hódmezővásárhelyi majolika-
és agyagipartelep, a Keramos-műhely 
s a karcagi telep ízléses, művészies ér-
tékű termékeket mutat be, melyek 
egyrésze feltűnő olcsóságával nagyon 
alkalmas arra, hogy a magyar ottho-
nokból kiszorítsa a sok, selejtes kül-
földi árut. A lelkesen, fáradhatatlanul 
küzdő és pompásan fejlődő, ötletes 
magyar iparművészet igazán megérde-
melné, hogy közönségünk melegen fel-
karolja és otthonát ízléses termékeivel 
népesítse be. 

A textil- és bőrdíszmű-szak, vala-
mint a kisplasztika kiállított termékei 
is azt igazolják, hogy iparművészetünk 
nemcsak hogy a kor színvonalán áll, 
hanem minden téren fölveheti a ver-
senyt a jobb gazdasági körülmények 
között dolgozó külföldi iparművészettel. 

Mariay Ödön. 

Zenei szemle. 
Zenei szezonunk menetéből — mely 

elég magas színvonalat mutat — az 
utolsó két hétben két esemény emel-
kedett ki. A Trittico Francescano be-
mutatása és az orosz balett vendég-
játéka. 

A Trittico Francescano-t emelkedett 
szellemű egyházzenei hangverseny ke-
retében hallottuk a Vigadó nagytermé-
ben. Eljött hozzánk Don Licinio Refice, 
a Vatikán egyházzenei főiskolájának 
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hírneves tanára s elvezényelte nagy-
sikerű művét. A Trittico Francescano 
című ének és zenekarra írt szimfóniai 
költemény tárgya assisi Szent Ferenc-
nek, «Isten kedves szegénykéjének» 
élete. A legnagyobb ferencrendi szent 
halálának hétszázadik évfordulójára 
készült. Ihletett költő és nagytudású 
muzsikus értékes munkája. 

A mű beosztásra zenei hármaskép. 
Első a Menyegző, második a Stigma-
tisatio, a harmadik Szent Ferenc halála 
s megdicsőülése. E három nagy tétel 
mindenikének külön élete van. Az első-
ben a helyzet és lélekrajz az erős. 
A másodikban a hit ereje zeng grandió-
zus melódiákat. A harmadikban a halál 
bánatát a szent megdicsőülése oldja 
fel s harsonásan hirdeti az örökkévaló-
ság fenségét. 

Licinio Refice ízig-vérig olasz mu-
zsikus. Melodikus és színes. Imponáló 
tudással írta meg vezérkönyvét. Pa-
lestrinától Debussyn keresztül Pucciniig 
minden zenei szépséget ismer és hasz-
nál. Lírikus természet, de leírásai is 
tündöklők. Emlékezzünk arra a részre, 
mikor az égi lelkek a boldogoknak ki-
járó üdvözléssel fogadják be maguk 
közé Szent Ferencet és Szegénység 
Úrnőt (III. tétel.) Égiek és földiek, 
minden teremtmény újjongva zengi 
Szent Ferenc megdicsőülését. Micsoda 
erő és szépség emelkedik ki a kótákból. 
Händel és Haydn legemelkedettebb 
lapjaihoz jár közel itt a vezérkönyv. 
Gondoljunk a II. tétel zárlatában 
végsőkig fokozott diadalmi motivumra 
és az égő Verna-hegység zengő láng-
áradatára. Aki ilyen képeket zenébe 
fog — nagy költő. 

A partitúra ellen csak két kifogásunk 
van. Az egyik a terjengősség. Ilyen 
súlyos művet három óra hosszat hall-
gatni — fárasztó. A másik az erős 
Puccini-hatás. Főként a hangszerelés-
ben. A Trittico Francescano zenei nyel-
vezete nem eléggé egyéni. Színes, le-
bilincselő, de néhol teátrális. 

A zeneköltő szimfóniai költemény-
nek nevezi művét. Inkább világi zene 
szellemében írt egyházi tárgyú ora-
tórium. Olyan oratórium, amelyből 
hiányzik az epika s olyan szimfóniái 
költemény, amely csaknem opera szín-
padi cselekmény nélkül. 

Licinio Refice kitünő karmester. 
Meggyőzően és nagy rutinnal vezényelte 
művét. Az előadás kitünő volt. Goda 
Gizella (Madonna Poverta) értékes, 
erős szopránjáért, Laurisin Lajos (Szent 
Ferenc) érces hajlékony tenorjáért és 

Jákó Béla (Fra Leone) szépen fejlődő 
basszusáért sok tapsot kapott. A min-
dig kitünő filharmoniai zenekar mellett 
az Egyetemi Énekkarok vegyeskara el-
ismerésre méltóan szerepelt. Kereszty 
Jenő karigazgató érdeme, hogy ez a 
friss, fiatal hanganyag ilyen nagy és 
komoly feladatokkal is dicséretesen 
megbirkózik. 

* 

Más idők nagy színházi estéinek 
emléke elevenedett meg pár napra a 
Városi Színházban. Eljött hozzánk az 
orosz balett. A táncművészet nagyszerű 
társasága, mely húsz évvel ezelőtt a 
minden oroszok cárjának színházából 
kiindulva európai, majd világkörüli 
útján meghódított minden területet. 
Tizenöt évvel ezelőtt járt nálunk a 
balett először. Akkor is a Városi Szín-
házban láttuk a grandiózus együttest, 
melynek merész, bátor, új táncművé-
szete azóta is élményként rezeg ben-
nünk. A nagy társulat megfogyatko-
zott, hiányzik közülük Nizsinszki, 
Bohm, Karsavina, Asztafieva, Pavlova, 
de velük volt mesterük, Djagilev Szer-
gej intendáns, a balett megszervezője, 
vezére, lelke. És egy fiatalabb gárda, 
mely az első «nagy társulat» szellemét 
szolgálja. Két kiválósága Alice Niki-
tina és Serge Lifar. Együttesük mű-
vészi. Művészetük alapja a tökéletes 
összjáték, szín, ritmus, zene, mimika 
eszményi összhangban. Papp Viktor. 

Magyar folyóiratszemle. 
Kossuth szobra a napilapok zajos 

vitáin túl megszólaltatja a folyóirato-
kat is, alkalmat adva a márványalak 
esztétikai értékelése mellett az ember 
és politikus újramegítélésére. Ravasz 
püspöknek tetszik a szobor, mert mély-
nek és igaznak érzi benne az örök 
magyar tragikum és Kossuth jelentő-
sége ábrázolását. (Protestáns Szemle, 
dec.) «Egy lazán, találomra betolt 
oszlopfal körül, két szembehajló íven 
ki van ábrázolva a sűrített magyar 
történelem. A sűrített magyar törté-
nelem pedig az örök magyar tragikum. 
Az a tragikum, hogy ez a nemzet élni 
akar és meghal. Szabad akar lenni és 
láncokba jut. Fölfelé tör és összetörik.» 
A szabadságharcban legmagasabbra 
tört a magyar erőkifejtés és szörnyű 
volt a zuhanása. A szobor mellékalakjai 
megroskadnak a magyar sors alatt, 
«mindenki szétmállik, mindenki letörik. 
Egyedül Kossuth nő egész derékkal a 
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