
SZÍNPADMÜVÉSZET ÉS IPARMŰVÉSZET 
ÍRTA NÁDAI PÁL 

z Iparművészeti Társulat művészet térségei. Közel negyedszázados 
jubileumot ül. Szép em- vágy fog itt testet ölteni. Azelőtt kiállítások, 
lékekkel teli és meghatott világsikerek, nemzetközi pavillonok épültek 
jubileumot. A negyven- fel a magyar iparművészet dicsőségére: 
éves fa belenyúlik egy hetek alatt. Itt most hónapok óta halad 
darab magyar múltba, a a ritmikusan vontatott munka, melynek 
magyar munka hőskorába, koszorúünnepével kellett volna a negyven-

amikor fennen lobogott az emberi erény, éves Társulatnak együtt jubilálnia. De 
a frázistalan fajszeretet, az európai művelt- nincsenek akkora készségek sem testi, sem 
ség pedig kötelesség volt és nem bűn. lelki erőkben, mint egykoron és az asztalos. 
Amit ma magától értetődően szépnek, a tervező, a festő, a kőfaragó, a kellemes 
ízlésünk alkatrészének, úgynevezett „kultúr- apróságok feltalálója nehezen találnak 
fölényünk" bizonyságának érzünk, ennek egymásra. Régen békességesen töreked-
a fának közelében érlelődött meg. Lakás- tünk, tegnap lázasan hajszolódtunk, ma 
kultúra, a magyar középosztály bútor- mindenki ráér. Egy új Arany Jánosnak 
igénye, díszítményei, a magyar asztalos- nem a nagyidai cigányokat kéne meg-
munka külföldi becsülete, a pécsi nagy énekelnie itt, akik időelőtt sütögetik el a 
fazekas remekei, a népművészet tarka puskaporukat, hanem a nagyidai zené-
örömei, a női dilettantizmus nevelése, szeket, akik ahányan, annyifelé muzsikál-
lapokon át tartana felsorolni, ami a nagy nak. A prímás víg, a kontrás csak azért is 
fa lombjai alatt növekedett. Ma szét- szomorú, a cimbalmos késik, a pikulás 
szóródtak gyermekei. Egy jelentős részük takarodót fúj és a nagybőgős a lábait 
végleg elköltözött, belehullt a nagy lógatja. Valamikor azt mondtuk volna: 
humuszba. Egy kis részük elkalandozott magyar betegség a széthúzás, a pontat-
más tájakra, az ipar, a lélektelen üzlet, lanság, a szertemuzsikálás. Ma ezt nem 
vagy az idegenföld homályába. A meg- merné jóhiszemű ember mondani. Mert 
szűkült kert ingoványából és az ábrándok látva a párisi kiállítás vakolatlan és 
világából elvágyódik a józan okosság, állványos megnyitó ünnepeit, látva világ-
De a fa áll, törzse, koronája, lombja a szerte a hebehurgyán összetákolt vásárokat 
régi. Az energikus, csodásan tevékeny, a régi komoly kiállítások helyén, azt kell 
álmaiban is céltudatos nemzedék, a régi hinni: ez európai betegség. Valami ősi 
nagy magyar középosztály ültetvénye ez átok, vagy egy új ernyedtség ül ezen az 
a fa. Ne vegyék rossz néven a krónikástól, egész „aktivista" iparművészeten. A tech-
hogy idestova két évtizede szemlélődvén nika csupa lázas munkakedvvel teli, a 
és gyomlálván a nagy fa árnyékában, természettudomány hallatlan életkönnyeb-
egy percre maga is ünnepi áhítatot érez. bedést ígér, fizikus, vegyész és orvos 
Hisz minden év új hajtásokat, új ígéreteket bizakodóbb, mint valaha, de az ipar-
nevel a kertben. Es minden megért termés művészet tíz éve nem hozott egy igazi 
egy csomó reménységet is szétmállaszt. nagy tehetséget, egy új nevet sehol a 
így kicsiben a magyar iparművészet jubi- világon. A grand art repül az össze-
láris fája példázza az egészséges multat foglalások, az egységes zárt kompozíciók, 
és a fájdalmas jelent. sőt az egyazon szemlélet síkjára vetített 

* különféle művészetek harmóniája felé. 
Az iparművészet részeire bomlik és egy-

Az iparművészet új hajléka, az Andrássy- felől tömegipari aprósággá, másfelől luxus-
úti régi Műcsarnok csákányok kopácso- művészeti ritkasággyűjtemények anyagává 
lásától, téglarakók füttyétől hangos. Falakat válik. A család egyik ága proletarizálódik, 
törnek és nyílásokat raknak be. Egy új, másik ága arisztokratikus veretet kap. 
állandó kiállító-otthon körvonalai bonta- Talán együtt hal meg a polgári renddel, 
koznak itt ki, szobák és termek, a lakás- melynek öléből született. 



Belépünk az iparművészet ezidei tavaszi 
kiállítására és hiányzik belőle a régebbi 
kiállítások lelke: a bútor. Színes, tarka, 
jóleső kép: ez a sok üvegszekrény, telve 
a becsületes kézműves-akarat és a szor-
galmas, finom női ujjak munkáival. De 
most is, akár tíz év óta mindig: az otthon 
finom stílusát nélkülözzük. (Mintha ebben 
is a mai társadalom jelképe volna a ki-
állítás.) Itt s amott elszórtan bútorok. De 
inkább a termek ürességének kitöltésére 
valók. A háborús és inflációs évek ízlésére 
vallanak. Itt maradtak hírmondóul egy olyan 
korszakból, amelyet vissza nem kívánunk, 
mert kritikátlan és művészietlen volt. Addig 
tehát, míg az interieur-ök benépesülnek, 
elégedjünk meg azzal, hogy sok finom és 
kecses bibelot, nemes anyag, tetszetős 
díszítmény gyűlt egybe az üvegtárlókban. 
Kivált a kerámiánk fejlődik nagyon tetsze-
tősen, ha nem is eléggé tart lépést azzal 
az expressziós formakészséggel, mely szom-
szédainknál és arrább nyugatra általános. 
De van ennél nagyobb baja is: az egy-
oldalúság. Oh, a mai keramikus világa 
sem csupán a szobrocska, kancsó és cukor-
szelence. Hanem a kályhák, a csempék, 
a kutak, a falburkolások ezernyi változata. 
Lám a modern kőfaragó-nagyipar (Seenger 
Béla) mennyi lehetőséget talál arra, hogy 
a márványt az épületen kívül és belül, a 
ház falán, a kertben, az íróasztalon el-
helyezze. A bronz domborítója és a vas 
kalapálója, ha plasztikai érzéke erős, mint 
Greff Lajosé, új és új iparművészeti lehető-
ségeket teremt magának. Es a textilnek is 
mennyiféle lakásművészeti alkalmazható-
ságát találjuk itt a Gerely Jolán házi 
szőtteseitől egészen a Textilműhely finom 
quattrocento-modorban elgondolt gobelin-
jeinek sorozatáig. A bőr feldolgozásában 
még nem találkozunk ekkora bátorsággal 
és az alkalmak ilyen sokféleségével. Jó, 
sőt igen jó könyvkötőmunkák vannak 
(Kiss Erzsi, Ács Géza, Harrer Flóra, 
Kovács Jenő sbt.), de már a bőr profánabb 
alkalmazására (tarsolyok, tárcák, nécessai-
rek) alig találunk olyan példát, amely 
a magyar vásárlóközönség finomultabb 
rétegeit kielégíthetné. Akinek jó retikül kell, 
az ma — szomorú bevallani — mégis 
csak Bécsbe, vagy bécsi céghez kénytelen 
szaladni. S egyáltalában : iparművészeink 
kínosan kerülik azt, amit a mindennapos 
szükséglet vásárol és megfizet. Mert legyünk 
tisztában vele: ma jóízlésű asszonyok nem 

hordanak hímzett vászontarsolyokat, ezüst-
ből trébelt zafírköves gyűrűket, elefánt-
csontból faragott násfákat, egyszerűen mert 
ez nem divat. Ez a kiállítás sok mindent 
ad az elmúlt idők szükségleteiből, de 
kevéssé számol a mai nővel s a mai lakás-
sal, evvel a két legfontosabb gazdasági 
pillérével a mai luxusművészetnek. * 

Már pedig az iparművészeti kiállításnak 
a ma szépségszomját kell kielégítenie. 
A legfinomultabb ínyű, de mégis csak a 
ma élő nemzedék igényei lebegnek tervező 
művészei előtt. Jó iparművészeti kiállítás-
ban az élet, a mindennap ünnepei, nagy-
városi gyönyörei mint egy tiszta tóban 
tükröződnek. Korszellem lüktetése érzik. 
Ez vezethette a Társulatot arra a gondolatra, 
hogy a lakásművészet elmaradásáért a 
mai színpadművészet illúzióival és való-
ságaival ismertessen meg. Hiszen a szín-
pad egy része mai életművészetünknek, 
díszletei, szcenáriuma formálják a tömegek 
érzésvilágát. A nézők nagyrésze nemcsak 
élvezi, de kiéli benne lakásábrándjait, 
színorgiáit, toalettvágyait. Nevel és rombol, 
álombaszédít és kijózanít. A színpad-
művészet tehát integráns része lett az 
iparművészeti tevékenységnek, sőt mond-
hatni : az iparművészek fantáziájának is. 
így le lehet olvasni ezen a kiállításon is, 
hogyan, milyen vonalban fejlődött az utolsó 
tizenöt év díszítőművészete — nemcsak 
a színpadon — egyetemlegesen. Bánffy 
Miklós gróf színes vázlatai a Mozart-
operákhoz az első nagyszabású kísérletek 
voltak nálunk a Bakst-féle festőiség szín-
padi elültetésére. A népművészet friss 
színörömei összekeveredtek a rokoko-orna-
mentikájával. De ugyancsak Bánffy gróf 
Aida-tervei mutatják azt is, hogy mint 
vetette a magyar színpad talajába az 
architektonikus elvet, a térben való el-
gondolás és a szerkezeti elemekkel való 
építés elvét. 

Voltaképpen ez a két gondolat szélesedett 
és izmosodott meg az azóta tevékenykedő 
színpadművészek legtöbbjében. De míg pl. 
Faragó Gézában, Greff Lajosban, Kéméndy 
Jenőben inkább a hangulati elemek s a szín-
hatások festői ragyogásán van a hangsúly, 
addig a korán elköltözött Lajta Béla tervein, 
Márkus László és Molnár Béla színpadi 
makettjein a konstruktív egyszerűség ésatér-
beli dimenziók s arányok finom megérez-



tetése a hatás titka. Kéméndy azonkívül az dinamikus mezőkre osztja és csaknem a 
ördöngös képzelet s a naiv tündérmese- középkori misztériumjátékok ravasz pri-
játék gépezetét is bekapcsolja a színpad mitívségéig egyszerűsíti le konstrukcióit, 
levegőjébe. Nagyszerűen megérzi a kor Van azonban a kiállítók közt néhány, 
eszmeáramlatai közt a két — látszólag akinél a színpadi tervezés megmarad a 
ellentétes — érzelmi komparenst: a népies papiroson való ábrándozás stílusgyakor-
romantikát és a mechanisztikus erőimádást. latának és ezekre kár volna a sok szót 
A fiatalabb nemzedék is inkább ennek az vesztegetni, 
erős magyar romanticizmussal átitatott * 
mesefantáziának báját szövi tovább. Baja 
Benedek, Oláh Gusztáv ifj., Szűcs Endre, Mindent összevéve pedig ez az ipar-
ha egyénileg más-más stílusuk van is, egy művészeti kiállítás mégis csak egy bágyadt | 
romantikus képzelet felhőjátékait, vár- időszak szülötte. Reá van írva a hitetlenség, t 
tornyait és szivárványhídjait viszik groteszk ideáltalan közönyösség a homlokára. Mint- | 
emberek keretéül a színpadra. Még az ahogy az előző nyolc-tíz év kiállításainak t 
expresszionista színpadi díszítőművészet- bélyegét a vásári, sőt olykor bazári jelleg j 
ben is megvan ez a kétféleség. Bortnyik adta meg. Es az egymásra tóduló gon-
Sándor a tiszta festői és képhatások dolatok közepette a krónikás és a szem-
geometriai és színkorong-jelvényeit igyek- lélődő újra meg újra csak oda lyukadnak 
szik háttérül állítani bábjátékszerű moz- ki, ahol az iparművészeti szellem meg-
gások mögé. Viszont a Párisban tevékeny- újhodásának kell kezdődnie: több etikát, 
kedő Medgyes László aThéátre des Champs nagyobb élményeket és szélesebb európai 
Elysées d í s z l e t t e r v e i n a színpadi teret horizontot adjatok a fiatal nemzedéknek! 

KÜLFÖLDI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK 
ÍRTA GYÖRGYI KÁLMÁN 

I. A PÁRISI NEMZETKÖZI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS I 
lig volt még kiállítás, amelyet célzatosan késleltetett meghívást. így a franciák a 
hosszabb felkészülés előzött legfélelmetesebb versenytársuktól szabadultak meg, 
volna meg, mint az ez év április mert kétségtelen, hogy a mór teljesen kialakult, 
hó 26-ón megnyílt párisi nem- haladottabb, modern német iparművészet a mult 
zetközi iparművészeti kiállítás, századok művészi hagyományaitól nehezen sza-
Erről már 1910-ben folytak badulni tudó, kapkodó új irányú francia ipar-
Párisban a tanácskozások és művészet felett győzedelmeskedett volna. Az orosz 

1912-re, majd 1916. évre tűzték ki annak meg- szovjetköztársaság vezetőit, kik a németekkel egy-
rendezését. Ámde a világháború meghiúsította a időben jutottak meghíváshoz, nem riasztotta vissza 
kiállítás létrejöttét. Nyomban a békekötések után a felkészüléshez maradt idő rövid volta, nem 
újra felvették a tárgyalások megszakadt fonalát és érzékenykedtek a meghívás késése miatt, hanem 
az 1925. évre tűzték ki a kiállítás megtartását, két kézzel kaptak az alkalmon, hogy részt vehes-
De a francia követségek már 1920-ban kezdték meg senek a kiállításon, mely módot ad, ha nem is a 
a propagandát és közölték egyes államokkal a nyilt, de mégis valamelyes propagandára. A franciák 
meghívásokat. Elsősorban a franciákkal szövetséges volt szövetségesei közül csak Amerika maradt el a 
viszonyban levő országokat hívták meg. Legutoljára kiállításról. Azzal mentegetődzött, hogy modern 
maradtak a németek és az orosz-bolysevikek, akik iparművészete alig van s ezért készítményeivel nem f 

a francia sajtóban lefolyt hosszas, szenvedélyes illeszkedhetik bele a kiállítás szigorúan megszabott I 
viták után jutottak csak meghíváshoz. Németország keretébe, mely megköveteli a kiállításra készülő -
1924. évi december hó 6-án kapta meg a hivatalos munkák abszolút modernitását és kizár mindent, 
meghívást a kiállításra azzal, hogy már 1925. évi ami másolata, vagy utánzata a mult idők formáinak 
április 15-ére a helyszínén készen kell lennie a és stílusainak. 
német osztálynak. Ily körülmények között a német Ámde a kiállítás így is nagyszabású, terjedelmes 
kormány természetesen nem fogadta el a nyilván és annyira gazdag anyagot foglal magéban, hogy 


