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LaKás-
m ű vésze ti 
Kiállítás LAKÁSMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. 

Az Iparművészeti Társulat ebben a művészeti esztendőben a második kiállítását 
rendezte. E kiállításának elhelyezésénél ís a Technológiai Iparmúzeum vendégszeretetét 
kellett ígénybevenníe. A helyiségek alapterülete ugyanolyan mint a múltkor. Az ínteríőr-
kíképzés azonban megváltozott, s a belépőnek első pillanatra az az érzése — és jogosult 
érzése — támad, hogy ez a kiállítás alapjában magasabb színvonalú. Mindenesetre frissebb, 
van valami fiatalos derültség benne. Frissé és derültté teszik elsősorban a színhatások. 
Komor színű szoba alig van ezen a kiállításon s ahol sötét a fa, ott nagy ablaknyílások, 
festett üvegek, szép virágos mintájú függönyök, cserepesvírágok, tarka terítők kelnek 
birokra vele. 

A katalógus bevezetése néhány tömör szóval kapcsolja bele a kiállítás törekvéseit 
a modern élet szociális követeléseibe. Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy a művész a 
maga minden tudásával, művészetének minden finomságával és fogásával arra törekszik, 
hogy a megrendelő egyéniségét önmagán keresztülfűzve adja akkor, amikor a megren-
delő otthonát megteremti . . . Igen ám, de ez a valódi feladat nem tükröződik, mert 
nem tükröződhetik vissza olyan kiállításon, ahol a megrendelő egyéniségét, az otthon 
tulajdonosát nem látjuk. És nem láthatjuk, mert egyszerűen nincs tulajdonos . . . Kér-
dés: kapunk-e így teljes művészetet? . . . Igen, mert minden kiállításon, amely nem 
megrendelt művészeti termést mutat be, a legteljesebb harmónia kerül a szemünk elé. 
A művész úgyszólván önmagának a lelkét, óhajtását szólaltatja meg, anélkül, hogy adott 
viszonyokhoz alkalmazkodnia kellene. És pedig akkor, amikor a megrendelő határozott 
egyéniség, — és a művésztől erősen elütő egyéniség — csak megalkuvások és alkalmaz-
kodások révén lehetséges . . . Hogy kí alkuszik és alkalmazkodik ? Rendesen a művész. 
Amióta pedig művész és mecénás, illetőleg rendelő van, azóta majdnem mindig a művész 
alkudott meg . . . 

A kiállításon ilyen megegyezésről nincs szó. És nincs szó a mai ember lakásviszo-
nyainak a vizsgálásáról sem. Nem ís 
lehet, mert a kiállítás helyisége rendes 
bérlakáshoz távolról se hasonlít. Ez 
azonban nem hiba, mert egyrészt ezek 
a bútorok művészi hatásuk romlása 
nélkül bármelyik lakásban elhelyez-
hetők, másrészt, akik művészetre nevel-
nek bennünket, azoknak okvetlenül 
hangsúlyozni kell, hogy a ház belső 
kiképzése nélkül az otthon tökéletes 
művészete nem születhetik meg. Elég, 
ha angol és német, osztrák meg svéd, 
norvég és finn példákra utalok. 

A rendezők, szervezők törekvése 
az volt, hogy a gazdag emberen kezdve 
egészen az egyedülálló férfiig, mindenki 
számára megfelelő lakást mutatnak 
be. így alakult kí a kiállítás képe. Ez 
sorrendben a következő ; Van egy hét 
helyiségből álló, de négy-öt szobára 
összevonható lakás, azután egy három-
szobás, polgári viszonyoknak megfelelő 
lakás, majd a két szobában élő emberek 
hajléka és végül a legényember otthona, 
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Ha igazságos akarok lenni, akkor egyöntetűnek a legutolsót kell mondanom. Nem ís csoda. 
Mert nincs — ahogy előbb mondtam — megrendelő. Tehát minden helyiség a tervező mKiá1lítós 
egyéniségét adja és mihelyt szobánkínt más és más egy nagyobb lakás tervezője, ott 
annyiféle ízlés és művészeti törekvés ütközik össze, ahány szoba csak van. A valóságos 
életben ez az eset nem fordul elő. A megrendelő ugyanis, akármennyi ínteríőrre ís van 
szüksége, egyetlen művésszel tárgyal, már csak a lakása egységének érdekében ís . . . 
Ezek azok a kérdések, amelyek önkéntelenül felvetődnek, mert fel kell vetődníök . . . 
A mult kiállításon a Vígand Ede két szobája többek közt ezért volt a legjobb . . . 

Kezdjük a kissé komplikált hét szobán . . . Menyhért Miklósé az oroszlánrész benne. 
Amit a belépőben, nagy ebédlőben és társalgóban produkált, az határozottan művészet. 
Apróbb, megoldatlan kérdésekről kár volna beszélnem. A hatás feltétlenül az, hogy ren-
geteg finomság, leleményesség árad kí ezekből a helyiségekből. Apró búvóhelyek, 
kitűnően összehozott ablak- és pamlagmegoldás, néhány elsőrangú csillár, amellett a bútor-
behuzatoknak, a fa színének összehangolása. Mindenki otthon van bennük. És ez többet 
jelent, mintha unalmasan hosszú, szimbolikus körmondatokban foglalkoznánk a munká-
jával. Az iparosai (Ríbárszky Győző asztalos, Böhm Béla kárpitos és Csongrádi és 
Barabás csíllárosok) ís kitettek magukért valamennyien. Már a nappalíján meglátszik, hogy 
tulajdonképpen nem erre a bemutatóra készült. Itt a Thék-zongora, a Kölber Dezső és 
Waltherr Gída finom színhatású mozaikja az, amely előtt megállunk. 

A férfídolgozó, amelyet Vass Ferenc tervezett, minden kritikát bátran kiállhat. 
A bútorai Radócz János jeles munkája, nagyon jók. Az íróasztal komoly, egységes darab, 
csak a könyvszekrényének felső részén vágódtak el — nem tudom miért — az ornamen-
sek. Es kifogásolnom kell az elválasztó faoszlopok és műkővírágtartók egymáshoz nem 
illő összeállítását. Itt van Zsolnaynak egy kitűnő majolikája : egy medve, amely külföldi 
versenyből is győztesen kerülne kí a megmintázása és technikai kivitele szépségeível. 

Az utolsó szoba a Nóvák András hálója. Az anyaga — afrikai körtefa — nagyon 
szép, a megmunkálása Kántor Tamás mestert dicséri. Ám kicsit rideg ez az építőfor-
mákból összeadott néhány bútor. És valahogy üti a kárpítosbútorok rikító kékje a vöröses, 
feketeberakásos fát. De van benne egy kandalló, — Dípold János a készítője — amely 
megbékít mindennel. 

A háromszobás lakásnak, konyhának és előszobának megint többen vannak a ter-
vezői. Az előszobát Jeddy Sándor — az iparművészeti iskola növendéke — tervezte meg. 
Néhány konstruktív tévedést leszámítva, hangulatos kis hely. Asztalosa, Weísz Jakab, 
kifogástalan munkát végzett. A konyhát és dolgozófogadót Baráth István és Schröder 
Károly gondolták el. Nem nagyigényű, de nyugodt felfogással megoldott két interior. 
Lindner Manó és Fia asztalosok nagy gonddal csinálták a bútorokat. A hálószoba 
Szírontaí Lhotka István műve. Visszaemlékezésektől nem ment ez a hely, de komoly 
művészet, ami hozzánk beszél. A fali- és ruhásszekrény, pípereasztal, az ágylábak rácso-
zata, a székek megoldása azt bizonyítja, hogy fejlődésképes művész mutatkozott be 
nálunk. Szírontaí Lhotka odakint él. És annak csak örülhetünk, hogy magyarsága és 
fiatalsága mellett ís a berlini őszi bútorművészetí kiállításnak Bruno Paul ajánlatára ő 
lesz a rendezője. A hálószoba készítőí Ríbárszky Győző és Böhm Béla méltó munka-
társai a tervezőnek. A háromszobás lakás ebédlőjét Schalamonek Károly tervezte és 
munkájával beleilleszkedik a lakás színvonalába. Nagy Antal asztalosmunkája elsőrangú. 

A kétszobás teljes lakás tervezőinek azért nehéz a helyzetük, mert az aranyérmes 
Vígand emléke kísért e helyen. Mégis lehetetlen elzárkóznunk a becsületes munka ered-
ménye elől. Szírontaí Lhotka sötét nappali ebédlője (Végh Sándor asztalos munkája). 
Spiegel Imre iparművészeti iskolai növendéknek fehér hálószobája (készítője Tóth Ferenc 
asztalos), a Jeddy konyhája és a Madarász Imre előszobabútoraí mind annak a célnak 
szolgálatában állanak, hogy a szerényebb viszonyok között élő, kezdő emberek otthonát 
tegye meleggé . . . Az idecsatolt fürdőszobáról már a múltkor szóltam . . . 

A legénylakás tervezőjének, Bábolnay Józsefnek a bemutatkozása örvendetes. Fiatal 
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A misKolczi építésznek az első szobáit látjuk, amelyekben látunk megoldatlan problémákat, de ezekért 
Kiállításról a hiányokért kárpótol bennünket az oroszlánkörömnek sok-sok nyoma. Az előszoba 

asztala, padja például igazán sikerült. A lakószoba nyugvóhelye és szekrényei tektonikus 
szempontból, de vonalban és színben ís vetekednek a kíállítás bármely bútorával. Az író-
asztal profilja finom. A bútorok készítője, Kiss József olyan értelmes munkát végzett, 
hogy méltán megérdemelte a 2000 koronás nagydíjat. 

Az apró tárgyak művészei között sokan régi ismerőseink, míntahogy a szekrények 
anyaga ís jórészt nem ismeretlen előttünk. Éppen ezért az újak között Bődy Kálmán 
ezüst ékszertartóját, a Magyar Iparművészek Műhelyének fajátékait, applikációs munkáit, 
domborított rézműveit és faberakásos dobozait, a Márton Imre nagyon kvalitásos fém-
munkáit említem meg. A többiek mind eljöttek újra és magukkal hozták java termésüket. 

Végezetül jól esik elmondanom, hogy iparosaink egész seregére büszkék lehetünk. 
Tudnak, éreznek és engedelmeskednek a tervezőnek. MARGITAY ERNŐ. 
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A MISKOLCZI KIÁLLÍTÁSRÓL. 
Nem akarjuk túlkomor színekkel ecsetelni azt a tanulságot, mely a mískolczi orsz. 

háziipari és amatőrkiállítás példájában áll előttünk. De vannak dolgok, melyek szinte 
kihívják az általánosítást, mert tipikus megnyilatkozásai annak a közszellemnek, mely létezé-
süket tűri s felbátorításukra tápot ad. Nálunk a kiállítások cégére alatt annyi visszaélés 
történt már a magánspekulácíó s a jogosulatlan személyi érdekek legyezgetésével, hogy 
méltán állíthatjuk előtérbe a kiállítások etikai oldalát is egyszer, amikor erre alkalom 
kínálkozik. 

Mikor Angliában Morris és társai megindították azt a nagy művészeti és ipar-
művészeti mozgalmat, mely az angol műérzés reneszánszát idézte elő, a híres „vörös ház" 
tervezői, egy Ruskín, Rossettí, Burne Jones és mindazok az úttörők, akik az emberi 
kéz és elme szép alkotásaiban való művészi gyönyörködtetés szocializálását és demokra-
tizálását írták programmjukba, nagyon jól tudták azt, hogy nem csupán az egyéni 
tehetségek jóakaró buzdítása, hanem mindenekfölött egy egységes, a nép minden réte-
gére kiterjedő művészeti közszellem megteremtése biztosíthatja az alkotó művészi erők és a 
közönség állandó kontaktusában azt a magasabb színvonalat, melyen minden igazi 
művészi kultúra épül. A gyakorlóművészet és a művészeti közszellem kölcsönhatásában 
ismerték ők fel nemcsak a régi Hellasz dicsőségének titkát, hanem a quattro- és 
cinquecento városai íntenzív művészeti életének alapját ís. Nem egy átlag tömegízlés 
békóíba akarták verni a teremtő lélek gondolatát, hanem megfordítva: kezükbe 
akarták venni a tömegek művészi nevelésének eszközeit, hogy ízlését magasabb 
értékelésre képesítsék s ezzel a haladás és tökéletesedés hathatós tényezőívé emeljék. 
Szemben a megalkuvás, a közepesség, a sekélyesség tucatírányzataíval, a tömeg-
lélek öntudatos vezetése volt céljuk. És ma ís ez minden művészeti politikának 
legelső alapja és gerince, ha nem akarjuk, hogy művészeti életünk szétzülljön. És a 
művészeti etika ezen szerepének hol van inkább helye, mint éppen a működő produktív 
és receptív erők szembeállításánál: egy kíállítás bemutatása keretében? 

Egy országos kíállítás rendezéséhez, mely mégis csak bizonyos étape-ja kell hogy 
legyen az ország ipari és művészeti szerves fejlődésének, öntudatos exponense ídőnkintí 
szükségeinek és céljaínak : nem lehet azzal a könnyelműséggel nyúlni, mint egy batyubál 
összeharangozásához. 

Nem akar ez a vidéki kiállítások elleni elvi állásfoglalás lenni. A helyi viszonyok-
ban gyökerező tradícíók, egy vidék ős kereseti forrásai és foglalkozási ágai, lokális ipara 
fontosságát éppen nem kicsinyeljük s jogosultnak, sőt szükségesnek tartunk minden oly 


