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Régi és 

új bútoroK 

Volt egy idő, mondjuk egy dívatkornak — nem régen volt —, amikor minden jobb 
polgári család szigorúan ragaszkodott a maga „stílszerű" ebédlőjéhez és szalónjához. 
Ó-német vagy rokokó, empire, barokk vagy XVI. Lajos-korabeli volt a stílus, ez már 
kevésbbé tetszett fontosnak. Az asztalos és az iparművész válogathatott, ajánlhatott, próbál-
kozhatott, de ha azután megvolt a választás, szigorúan meg kellett maradni egy-egy 
történelmi stílus, leggyakrabban egy, a dívathasználat, a rossz kezek által megrontott 
sablon-stílus határai között. A réginek, helyesebben régíeskedőnek ilyen makacs tiszteletét 
meglehetős nagy területen kipusztította a modern iparművészet, az elmúlt korok azonban 
nem hagyták magukat, igyekeztek feltámadni és nem minden siker nélkül. A modern 
és a legmodernebb formák nagy népszerűsége mellett szinte észrevétlenül fejlődött ki egy 
másik divat: a nemcsak régi formájú, de valósággal régi, vagy réginek vélt múlttal 
származási bizonyítvánnyal rendelkező bútorok és berendezési tárgyak divatja. Nagyon 
érdekes divat és csak úgy egyszerűen napirendre térni felette nem lehet. Az évszázados 
mult mindig vonzotta az emberek bizonyos részét, mindig voltak régiségkereskedők, 
akiknél, ezt el kell ismerni, haszontalan és kétes ereklyék között egy-egy szép tárgyat is 
lehetett találni. Az se új szokás, hogy az utazó ember, aki művészi objektumokban 
gazdag vidékeken jár, igyekszik hazahozni valami emléket ; ha szerény az erszénye, egy 
fotográfiát, egy kis gípszmásolatot, ha duzzadtabb, egy-egy régi és „valódi" műtárgyat, 
amelyet jó drágán sóz reá az olasz, vagy német antikvárius. Ez a mostani régíségdívat 
azonban — alig hinné az ember, mennyire elterjedt — egészen más természetű. Nem 
egyes tárgyakkal igyekszik kérkedni, hanem, hogy úgy mondjuk, „antikizál" egész ínte-
ríőröket — az antik alatt persze nem éppen a klasszikus görög-római időt értve. A divat, 
mai formájában, tulajdonképpen az úgynevezett biedermeier felelevenítésével kezdődött. 
Szinte egy időben kezdtek érdeklődni a XIX. század elején divatos formák iránt modern 
iparművészek, akik úgy találták, hogy az egyszerűség és az anyagszerűség elvei öntudat-
lanul, de gyakran annál bájosabban érvényesültek ezekben a bútorformákban — és 
ugyanekkor píttoreszket kedvelő és nem éppen rossz ízlésű emberek arra a felfedezésre, 
jutottak, hogy ha anyáink bútorait nem is érdemes megtartani, már a nagyanyáink 
fiókos szekrényei, párnázott székei, secrétaíre-jeí egészen más elbánást érdemelnek. Néhány 
évvel ezelőtt még legfeljebb közhangulattal dacoló festők műtermeiben tűntek fel ezek a 
sima, politúros bútordarabok, vagy régi háztartásokban, ahol kissé szégyenkezve igye-
keztek sarokba húzódni. Ma irigykedve halljuk, milyen potom áron lehetett vásárolni 
a régi jó időkben — három-négy-öt évvel ezelőtt —, és ma az szégyenkezik, aki leg-
alább egy tökéletesen rekonstruált öreg szobával nem rendelkezik. A hívatásos és hozzá-
értő, vagy hozzáértéssel dicsekvő antikváriusokon kívül a legegyszerűbb ócskás boltokban 
ís megfordulnak igen jól öltözött urak és hölgyek, akik bíznak a véletlen szerencsében, 
amely esetleg jó vásárhoz juttatja őket. A ravaszabbak és ígényteljesebbek már egyál-
talában nem elégszenek meg a biedermeierrel. Van aki isteni naivitással igazi faragott 
reneszánsz, tehát négy-ötszázesztendős karosszéket keres az ócskás piacon. Ez a hely 
általában régen örvendett akkora kedveltségnek, mint manapság. Nem is érdekesség nélkül 
való hely. Főképpen azt nagyon mulatságos hallani, hogyan mondják rá a legrozogább 
szekrényekre is; hja, kérem, ezt nem lehet olcsón adni; ez antik. 

Nem volna nehéz kimutatni, nevek és művek felsorolásával — elég ha itt Thomas 
Mann-ra utalunk —, hogy a retrospektív iparművészeti érzéssel körülbelül egy időben 
az irodalomban ís tért hódított ez a régieshez, intimhez való vonzódás, szeretettel, gyakran 
megértéssel teljes visszahívása amaz időknek, amelyek már letűntek ugyan, de amelyeknek 
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Régi és kis gyermekkorunkban még eleven tanúit ismertük és különös zamatú meséik még 
űj bútoroK fölünkbe csengenek. 

Szinte pontos kategóriákba lehetne osztani az öreg bútoroknak, a zsibárus-raktá-
raknak az amatőréit. Vannak köztük egyszerű sznobok, akik minden időben visszafojtott 
lélekzettel figyelik, mi a legfrissebb, a legfeltűnőbb, a legdivatosabb. Vannak, akik csakugyan, 
őszintén vonzódnak a pittoreszk iránt és ennek kedvéért a jól csiszolt ízlés szigorúbb 
elveiből is hajlandók engedni. És vannak, akik a szükségből erényt csínálnak, akik 
szívesebben rendelnék meg a pompás és komplet berendezést valamely megbízható cégnél, 
de erre nem telik, a részletre vett bútortól visszariadnak, hát inkább szerzik be türelemmel 
és ügyességgel olcsón, egyenként a régi bútorokat és adnak lakásuknak kevés pénzért 
bizonyos originális, tetszetős külsőt. 

Az iparművészeinek egészen jogosult ipari, üzleti szempontjából semmi ok sincs a 
réginek e divatjáért lelkesedni. Talán nem ís jelentéktelen károkat okoz, ha éppen azok, 
akiknek ízlésűk jobb, fejlettebb, sablontól mentesebb, nem az eleven művészet és 
ipar szolgálatait veszik igénybe. Hiszen egyes kivételektől eltekintve csak ez volna a helyes, 
a természetes, az egészséges, így cselekedtek amaz ősök is, akiknek berendezési tárgyai 
most oly nagy tiszteletben részesülnek. Ettől a nem mellékes szemponttól eltekintve ís 
sok a helytelen, a túlzott, szinte komikus a régíeskedő szenvedélyben. Gyakran egészen 
elhibázott, határozottan ízléstelen, céltalan, minőségileg is rossz tárgyak előtt állanak 
áradozva a kritikátlan gyűjtők, gyakran éppen az elfajulásokban keresik a jellemzőt, a 
szépet. Hiszen volt alkalmunk aukciókat is látni, amelyeken nagyon megbecsülni való 
tárgyak mellett egyenesen ízlésrontó és a művészettel semmi összeköttetést nem tartó 
apróságok, kuríózítások kerültek árverésre. 

Van azonban a szóban lévő divatban sok érdekes, artisztíkus, mondhatni nemes 
vonás. Az elmúlt század hetvenes, nyolcvanas éveinek hallatlan iparművészeti vissza-
élései után egyenesen szükségszerű volt a modern irányzatnak határozottan forradalmi 
érvényesülése. Kíméletlen rombolás nélkül az ál-barokkot, az ál-ónémetet, a«hamisítások 
végtelen sorát soha nem lehetett volna kipusztítani. A szecesszió tobzódásai fölött rég 
napirendre tértünk, de fölöslegesnek, haszontalannak igazán nem ítélhetjük. Az elmúlt 
évek e harcoló, küzdő művészete után azonban már megjött a nyugalmas szemlélődés, 
az élvezés vágya, egy bizonyos igyekezet az elért eredmények konzerválása iránt. Nem 
az egyéniség, az ötlet, a kezdeményezés elfojtását jelenti ez a jobb értelemben vett 
konzervativizmus, legfeljebb a tempó mérséklését, mélyebb elmerülést egyes részletekbe, 
technikai, kivítelbelí fejlesztést. Ez a konzervatívizmus bizonyos kipróbált formák ismét-
lésétől sem riad vissza, ha ez az ismétlés nem szolgai és a megcsínálás finomításával jár 
együtt. Nem reakció ez. Ellenkezőleg, a fejlődés, a stílusfejlődés egy magasabb foka, 
melyen már gondosan elhagyni igyekszünk minden, hogy úgy mondjuk agitatív, tehát 
egykor nagyon indokolt szertelenséget. Aki maga a modern termékek e megfínomodott 
formájához vonzódik, az minden előítélet, minden vak rombolási, újítási vágy nélkül ís 
szívesen látja a régit — a maga helyén. Valamely művészi igényekkel fellépő tárgy hol 
van a maga helyén, ezt nem egészen könnyű megállapítani bizonyos átmeneteknél. Egy 
gondosan konzervált gótikus templom, egy Mária Terézíakorabelí barokk palota kétsé-
gen kívül a maga helyén van. Egy öreg olajmécses, amelyre víllanylángot szereltek, épp 
ily bizonyosan deplaszírozott. A két véglet között kell valahol, esetenkint, megkeresni a 
határt. A jó időkből származó, nemes anyagú, becsületesen megcsinált bútorok feltétlenül 
megérdemlik a megbecsülést és a megtartást, ha nem ís ékeskednek különösen finom 
formákkal. A jó anyag, technika és az idő sok hibát eltompít. Az a körülmény, hogy 
egy bútordarab nagyon hosszú használat folyamán ís jónak, szinte hűnek bizonyult, 
még esztétikai szempontból ís növeli az értékét. Persze, a legkedvesebb látvány a jó 
öreg bútor régi házban, azon a helyen, ahová készült, állandó megbecsülésben. Amint, 
a klasszikus mondás szerint, ö r ö k l ö t t földbirtokon gazdálkodni a legjobb, a nagy-
anyánk korát visszavarázsoló szoba is akkor nőtt igazán a szívünkhöz, ha csakugyan 
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nagyanyánk hagyta tánk és benne egyúttal emléket ís őrzünk. Ezeknek a maguk ide- Modern 
jében sok költséggel, sok öntudatlan ízléssel, még több mesteremberi becsületességgel meg- mZ\ésieti 
csínált interíőröknek megvan az az előnyük, hogy bizonyos óvatosság mellett modern tör{>KvéseK 
darabokkal ís jól kiegészíthetők. Viszont, aki csak egy-egy darabot kapott, vagy szerzett 
— a természetes kiválasztás révén a gyengébb, rosszabb tárgyak pusztultak előbb és az 
értékesebbek maradtak meg — ugyancsak nyugodtan illesztheti a jó régit jó új bútorai 
közé. A stílszerüséget már egyáltalában nem értelmezik úgy, mint a romboló, barbár 
renoválások korában, és egy polgári, vagy akár főúri szalonnak nem kell archeológusok 
elismerésére pályáznia. 

Az emberek általában boldogok, elégedettek, kitűnő ízlésűek ís lehetnek szép, örök-
lött bútorok nélkül. Ez esetben azonban kevéssé megokolt a réginek túlzott tisztelete, az 
a törekvés, amely végleg antikvárius-üzletté változtatja a lakást. Egyes darabok meg-
szerzése érthető is, kedves is, kellemesen változatossá is teheti a túlságosan újszagú 
berendezést. A újért szertelenül rajongókat ez figyelmeztetheti arra, hogy más korokban 
is ismerték a szépet és a kiváló példányok túlélik, legyűrik leghatalmasabb ellenségü-
ket, a divatot ís. Ez az a tanulság, amelyért még hálásak ís lehetünk a régíeskedő 
divatnak. Híveí bizonyára nem mind őszinték, nem mind megbízhatóak és hasznosak. 
A régi lomok között azonban sokszor kutat nagy kedvteléssel a legújabb formák kedve-
lője is, és egyáltalában nem cselekszik helytelenül, ha közülük lelkíismeretfurdalás 
nélkül elsajátítja azt, ami jó, ami hosszú életre hívatott. 
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MODERN IPARMŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK. 
LYKA KÁROLY ELŐADÁSA KASSÁN 191J. SZEPTEMBER J5-ÉN. 

Az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat és a Kassai Kereskedelmi és Iparkamara kérésére Lyka 
Károly, a Művészet szerkesztője a kassai iparművészeti kiállítás alkalmából előadást tartott Kassa városilázán. 
Százakra menő közönség hallgatta nagy érdeklődéssel a nagyhatású előadást, melynek gondolatmenete a 
következő volt i 

A mai iparművészet más, mint az előbbi koroké volt. Keletkezésében a XIX. század 
polgári osztályának fejlődő ízlése és felfogása szerint alakult. Eleinte a polgárság sivár, 
művészietlen módon átvette a régi korok művészeti hagyatékát. Kastélyaik, palotáik a 
Firenzében állók másolatai. A forma ugyanaz, mint a régi volt, csak legfeljebb a belső 
beosztása más. Az új rend nem ért rá új művészetet teremteni. Az arisztokratikus barokk 
és rokokó tovább élt, bárha nem a Napkirály korában használatos anyagokban tes-
tesült meg. Utánzásokban tengődik az iparművészet, míg lassankint átalakul a közfelfogás 
és a régi ízléssel művész és közönség egyaránt szakít. 

Anglia hatalmas kulturája reformálja az íparművészetet. Ott hódít tért a racíonálíz-
mus. Ahelyett, hogy szolgaílag utánoznák azokat az irányokat, melyek a hatalom 
mutogatására és éreztetésére törekedtek, okoskodnak és gondolkodnak, úgyhogy a logika 
válik úrrá a múvész érzése felett. Keresték az anyagot és annak sajátságait, amint a 
történettudományban is az oknyomozó rendszer, a természettudományban ís a szabad 
vizsgálódás kapott erőre. Ez a gondolkodás összeíllík íme a polgárok jellemével s ennek 
folytán rájöttek többek között arra, hogy a lakásberendezésben sok forma megokolatlan, a 
levegőben lóg, kolonc. 

Azelőtt például a szekrény tervét az építész készítette és az valójában építészeti mű 
ís volt. Kétoldalt oszlopok tartották a masszív párkányzatot, melyet a Parthenon orom-
zata koronázott. A fabútor tehát a kőben gondolkodó építész képére termelődött. Később 
jött csak rá az asztalos, hogy neki az ács, a bognár, szóval aki ért a fa kötéséhez, jobb 
tanácsot tud adni a szerkesztést illetőleg. Ez a fordulópont. Ekkor veszíti el az iparmúvészet 


