
L A K A T O S A R T Ú R A F E S T Ő 
É S I P A R M Ű V É S Z 

magyar iparművészet, a gra-
fikus, díszítő és alkalmazott mű-
vészetek egész terrénumát bele-
értve, akkor kezd nálunk hatá-
rozott és minden vonalon eredeti 
fejlődést venni, amikor nem-
csak ízlésesebb, de munkáikban 
inkább csak ügyesen másoló 

és utánérző mesteremberek helyett, vérbeli mű-
vészek vetik rá magukat a mindennapi élet szük-
ségleteivel szoros kapcsolatot tartó művészetekre. 
Azt a nagy lendületet, amelynek során a magyar 
piktúra a 19-ik század végén és a 20-ik század 
elején világviszonylatban is a legelső vonalba 
küzdötte föl magát, eleinte lassúbb ütemben, de 
egyre fokozódó hévvel követik az iparművészetek 
is és hogy milyen fokú és ma már mennyire 
egyetemesen méltányolt ez az előretörés, azt a 
párizsi, müncheni, torinói, stockholmi, római, 
monzai, barcelonai és sanfranciskói magyar sike-
rek eléggé bizonyítják. 

A magyar iparművészet fejlődésében jelentős 
fejezet illeti L a k a t o s Artúr tanárt, akinek 
igen nagy érdemei vannak az iparművészetek 
nagy jelentőségének és jövőjének felismerésében. 
Igen fontos szerep jutott neki azok sorában, akik 
mint elismert tehetségű festőművészek szívvel-
lélekkel szentelték magukat a díszítő művészetek 
legkülönbözőbb ágainak és akik ezt az aránylag 
szerényebb igényű, kevésbbé dicsőséges munkát 
a régi művészek buzgalmával és szerénységével, 
de egyben az igazi művészi ihletével és áhítatos 
odaadásával vállalták. De Lakatos Artúr nem-
csak mint alkotó, nemcsak mint gazdag inven-
ciójú és széles horizontú művész vett részt a ma-
gyar iparművészet fejlesztésében, hanem mint 
elismert mester, mint kiváló képességű pedagó-
gus is. Közel két évtizede tanára a fővárosi 
Iparrajziskolának és keze alól sok fiatal tehet-
ség került ki, akik közül egyik-másik maga is szép 
sikereket ért már el a magyar iparművészetben. 

Lakatos Artúr mint festőművész kezdte pályá-
ját s ehhez a hivatásához mindig is hű maradt, 
amint ezt nemrég a Fészek Klubban rendezett 
kollektív kiállításával is igazolta. Mint a magyar 
piktúrának annyi kiváló tehetsége, ő is Nagy-
bányáról indult el, ahol H o l l ó s y n a k , a leg-
kiválóbb magyar pedagógusnak növendéke volt, 
a mester utolsó nagybányai éveiben R u d n a y-
val, S z a b I у a-F r i s с h a u f Ferenccel és más 
jeles magyar művészekkel együtt. Innen hozta 
magával a naturalizmus szeretetét, amely később 

az impresszionizmus színességében oldódott fel. 
De már a fiatal piktor első időszakában érződött 
nagy hajlandósága a tiszta naturalizmussal szem-
ben a dekoratív megkomponáltság iránt. L a k a -
t o s Artúr legelső munkáin, a tisztán pikturálisa-
kon is meg kellett látni ezt a stilizáló hajlandó-
ságot, ezt a dekoratív hatásokra való törekvést. 

1906-ban Párizsba ment ki Lakatos és itt 
festői tudásának továbbfejlesztése mellett, erősen 
rávetette magát dekoratív tanulmányokra is. Az 
érzéke mindig megvolt hozzá, de megtanulta a 
különböző iparművészeti eljárásokat és hamarosan 
tökéletesítette magát bennük. Csakhamar kész 
iparművész. 1906-ban már nagy sikerrel állított 
ki a Salon d'automne-on. Nagy vitrinje van tele 
pompásan sikerült bőrdíszművel a világhírű ötvös-
és bronzműves, a század elején világstílust teremtő 
L a 1 i q u e szomszédságában. Az elismerés mér-
tékét mutat ja , hogy a fiatal magyar művészt 
mindjárt beválasztják a Salon sociétaire-i közé is. 

Lakatos Artúrnak ez a párizsi tanulmányútja 
egyébként igen nagyjelentőségű volt abból a szem-
pontból is, hogy legfogékonyabb korában bekerült 
a legmodernebb formatörekvések középpontjába. 
Akkor kezdődtek újra a naturalizmus és im-
presszionizmus stílustagadásának reakciójaképpen 
a stilizáló törekvések. A vonal- és formamotívu-
moknak egészen ú j szenzációi születtek s ezeket 
a modern motívumokat még stilizáltabb, még 
dekoratívabb átdolgozásban igyekezett felhasz-
nálni a díszítő művészet is. Lakatos azonban 
még mindehhez magával hozta azt a páratlan 
formakincset, a legeredetibb díszítő elemeknek 
és ornamenseknek azt a kimeríthetetlen forrását 
s a színezésnek azt a bizarr és mégis ízléses fan-
tasztikumát, amelyet a magyar népművészettől 
kapott. A maga teljesen kiegyensúlyozott artisz-
tikus érzékével azután ebből a kettős hatásból 
alakította ki saját egyéni stílusát, amely magya-
ros és modern törekvésű is volt egyszerre, amely 
azonban sohasem merevedett meg, hanem a foly-
ton fejlődő stílustörekvésekkel állandóan lépést 
tartva, mindig egyéni ízzel tudott beleilleszkedni 
a legújabb idők ízlésébe. 

E mellett az általános és állandó progresszivi-
tást sugárzó fejlődés mellett, a másik dimenzió 
felé is erős expanzivitást mutat L a k a t o s 
Artúr művészete, amely az iparművészetnek csak-
nem minden ágára kiterjed. Már a kezdő évek-
ben bőrdíszmű, kerámia, porcellánfestés és színes 
vitrage-ok mellett, sikerrel próbálkozik meg bútor-
tervezéssel is. Egész installációkat készít, ame-

3 89 



lyeknek egészét az erős stílusharmónia, egyes 
darabjait pedig az egyszerűség mellett a gondos 
és artisztikus kivitel s a gyakorlati használható-
ság jellemeznek. Legújabb installációs munkái 
közül legnagyobb stílusú Baranya vármegye pécsi 
székházában a közgyűlési terem egész belső be-
rendezésének kiképzése. Ő tervezte itt a terem 
minden díszítő motívumát, a falak és mennyezetek 
stukkóit, a karzat kiképzését és gazdag faragvá-
nyait, az emelvényeket, a székeket, padokat, 
asztalokat, lámpákat és csillárokat. Itt a stílus 
adva volt. A művésznek bele kellett illeszkednie 
a vármegyeházának Mária Terézia korabeli barok-
jába. És ő igazán bravúrosan oldotta meg ezt a 
feladatát, a barokk-vonalak és formák megtar-
tásával és magyar népi díszítő motívumok hozzá-
stilizálásával olyan gazdag és olyan lebilincselő 
bájú ú j stílust teremtett, amely a régivel teljesen 
harmonikus ugyan, de mégis eredetivé és modernné 
teszi ezt az ú j installációt. 

Ma leginkább szőnyegek tervezésével, szövet-
minták előrajzolásával és a legújabban nagyon 
divatossá vált reklám-architektúrával foglalkozik 
Lakatos Artúr. 

Lakatos szőnyeg tervein egyáltalában nem a keleti 
minták különböző dekoratív motívumainak kom-
binálásával próbál álperzsa szőnyegeket előállítani. 
Azok a szőnyegek, amelyek az ő tervei alapján 
készülnek, eredeti magyar és modern stílusú sző-
nyegek. Motívumaikat, azoknak egymásba stili-
zálását rendkívül gazdag invenció hozza létre és 
a színek megválasztásában és összhangolásában 
is mindig van nála olyan első pillanatra frappán-
san ható eredetiség, amelyről szőnyegei azonnal 
felismerhetők. Igen sikerült gobelineket is terve-
zett Lakatos Artúr, amelyeken annak a kornak 
magyaros, erős kontúrokkal és egységes színfol-
tokkal stilizáló törekvése érzik, amely egy időben 
Rippl-Rónai művének egy részére is rányomta a 
maga bélyegét. 

Lakatos Artúr invenciójának gazdagsága és 
könnyedsége, pompás és eleven színérzéke főleg 
szövetmintarajzain érzik. Van ezek között ere-
sebb hatásokat kereső, a vonalak és motívumok 
nagyobb lendületével dolgozó brokátterv s van 
sokkal lengébb, aprólékosabb, a ma divatos se-
lyemnyomás (imprimée) céljaira készült rajz. 

Mennyire modern tud ezekben lenni s amellett 
sohasem rikító vagy bántó, bármilyen színes 
vagy bizarr motívumokkal dolgozik is. Fogalma-
zásában is igen eredeti és amellett a legteljesebb 
mértékben dekoratív. Különösen sikerültek azok 
a mintái, amelyekben a sűrűn egymásba ékelt 
kubisztikus motívumokban és azok élénk színei-
ben parasztszőttesek reminiszcenciái csillanak meg. 
Éppen ebben van az iparművész tehetsége és in-
venciójának ereje, hogy tudja a legprimitívebb 
motívumokat a legmodernebb hangszereléssel a 
legmaibb divat raffinált céljaira átdolgozni. 

A mostanában Európaszerte szokássá vált áru-
mintavásárok egészen ú j iparművészeti műfajt 
fejlesztettek ki, az úgynevezett reklám-architektú-
rát. Ezeknek a célja: olyan tetszetős, első pilla-
natra szembeszökő és beszédes építményszerű 
állványozások készítése, amelynek alkatrészei és 
díszítő motívumai a kiállításra hivatott árukból 
kerül ki, azokból vagy azoknak részmotívumai-
ból készít ornamenseket. Rendkívül nehéz felada-
tok előtt áll itt a tervező művész, hiszen olyan 
motívumokból kell díszítő elemeket kialakítania, 
amelyek erre a célra egyáltalában nem alkalma-
sak. A reklám-architektúrának e mellett fantasz-
tikusnak, vagyis bizonyos fokig kiabálónak kell 
lennie, amellett mégis egyszerűnek, mert a bonyo-
lult, elaprózott konstrukciók nem alkalmasak 
tömeghatásokra. 

Lakatos Artúr az iparművészetnek ebben az új 
és nehéz ágában is igen figyelemreméltó eredmé-
nyeket ért már el. A legnagyobb leleménnyel és 
végeredményben megkapó artisztikummal és hatá-
sos dekoratív szépséggel tudott felhasználni egé-
szen művészietlen motívumokat, mint autópneu-
kat a Magyar Gumi- és Ruggyantagyár rend-
kívül sikerült, lendületes vonalú pavilonján. A cse-
peli posztógyár most készült installációjában mo-
dern kubisztikus hatásokat hoz ki szövetdarabok 
eredeti felkárpitozásával a tornyos állványokra, 
amelyeknek gondolata a felhőkarcoló és pagoda 
kombinálásából született. 

Általában L a k a t o s Artúr gazdag oeuvre-je 
és neve jelentős szerepet játszik a magyar ipar-
művészet negyedszázados fejlődésében, míg a han-
gulatos tájfestőnek és komoly tehetségű portrettis-
tának a piktúra tartozik igaz elismeréssel. 

KÁLLAY MIKLÓS 
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