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Egy kicsit idegenül hang-
zik ez a cím. E háborús 
években s kivált itt mi-
nálunk e kétféle jelző 
mintha civódna egymás-
sal : előkelőség és pol-
gáriasság. Ha tudniillik 
feltételezzük, hogy az elő-

kelőség a viselkedésben, ízlésben, gesztusban 
van, a polgáriasság pedig abban a tudatos 
társadalmi különvalőságban, melynek a múlt-
beli arisztokratikus kultúrától elütő bélyege 
van. Előkelő polgári lakás . . . ez a cím a mi 
burzsoáziánk ismert viszonyaira alkalmazva 
csak mosolyt fakaszthat az ajkakon. Torz-
képeket látunk e szavak fogalmának elgon-
dolásakor, egypár szatirikus korképet, melyek-
ről a mai Hogarth ecsetje festhetne csak 
igazán meggyőző prédikációkat. A pénzeről-
ködésnek, a képzelőfehetség meddőségének, 
a nagyotlátásnak jelképes kifejezése minálunk 
az előkelő polgári lakás. Öt-hat év óta, mióta 
az Iparművészeti Társulat lakásberendezési 
kiállításai kényszerűségből megszűntek (fájda-
lommal és nem szemrehányással írjuk ezt), 
előkelő polgári lakásokat csak berendezkedő 
Ismerőseink révén ismertettünk meg és ó 
borzalom ezekre gondolni. Amíg e kiállítások 
megvoltak, bizonyára ott is lehetett szeszé-
lyes, feltűnni vágyó,alkalmatlan vagy „protzos" 
bútorokat látni, de az átlag mégis egy becsü-
letes lakásízlésnek, a bérkaszárnyákkal meg-
alkuvó, a polgári érzésnek nem túlforradalmi 
levegőjébe szánt szolid munka volt. Kellemes 
fuvallata európaias ízlésnek,becsületes mester-
emberek vágyakozása életünk kényelmes elrin-
gatására. De jöttek a háborúelőtfi nagy gaz-
dasági rázkódfatások, jöttek új osztályok, 
divathóbortok, régiségmajmolás, jöttek snobok, 
gazdag marhaszállítók, olcsó életművészek, 
sok bátorsággal bíró műhelyrajzolók és ócska 
boltok, minden-mindegy-asztalosok és költői 
álmodozású kárpifoslegények — s eme elő-
kelő polgári lakást emlegetni valakinek lak-
osztályában annyit jelent, mint a legvastagabb 
gorombaságot vágni az illetőnek a fejéhez. 
Körülbelül olyasféle, mintha azt mondanók : 
szellemtelenség, sok pénz, cifrálkodó vágy, 
nagyurak hajdani pompájának majmolása,szín-
házban tanult dekoratív képességek, a nász-
ajándék-ízlés tombolása — ez a te előkelő-
séged és lakásod, ó polgár! 

A németeknél nem egészen így van. Ezt 
már sokszor éreztük, láttuk, de most egy 

Magyar Iparművészet. 

összefoglaló vallomás tesz róla bizonyságot, 
egy nagyszabású képeskönyv, melyet az ismert 
kiadócég, Alexander Koch terjeszt elénk ezen 
a címen : Das vornehm-bürgerliche Heim. Az 
utolsó évek aratása a német iparművészeti 
folyóiratokból a lakásberendezés és felsze-
relés területén. Kevés szöveg, halk megpen-
dílése néhány egyszerű, józan és finom gon-
dolatnak, — sok muzsika : tarka szőnyegek, 
enyhe bútorformák, nagy hallok, süppedő-
székek, fehérlakkozású, faragott szárnyas-
ajtók, behízelgő hálószobák, komoly csello-
szava a férfiszobáknak, egy vidám, kedves 
allegretto : gyerekjátékokkal, pipereaszfalok 
kristálykészletekkel,nagyvirágos selymek,pasz 
tózusan lágy lámpaernyők, tiszta, bizfos jó 
vonal és matéria mindenben. Német, osztrák, 
svájci és magyar lakásberendezőművészek 
gondolafai a legjobb anyagokba átültetve. Ami 
elsősorban tűnik fel rajtuk az a gondos vizs-
gálat, a mérlegelés, a pontosság, amellyel a 
lakásban mindent összehangolnak. Higyjék el 
— mondja az előszót író Koch Sándor — nem 
a pénzeszacskó, csakis az érzület teremt 
értékkülönbségeket. A legdrágább lakás is a 
tulajdonosa szegénységi bizonyítványává válik 
egy semmitmondó színes reprodukció haszná-
latától, mely aranyos keretben cifrálkodik, míg 
egy egyszerű otthon, melyet talán csak egy 
Dürer- vagy Rembrandt-metszet ékesít, szép-
ségtől és lakályosságtól magasztosul fel. Mert 
mi a legfőbb cél, ami felé törnünk kell? Hogy 
a lakásom és az egyéniségem eggyé olvad-
janak. Hogy az otthonom a tágabb ruhám, a 
lelkem tükörképe legyen s hozzásimuljon a 
karakteremhez. Azért van, hogy a fogadó-, a 
zeneterem, a hall az ünnepélyesség, a komoly 
előkelőség tartózkodásával engedi hozzánk 
az idegent, míg a hálószoba, a belső lakó-
helyiségek, az ebédlő, az úriszoba vagy a 
leány otthona az intimitás melegségével tartja 
össze a családot. Az elyek mindenütt azo-
nosak — világosság, napfény, levegő, sok 
ablak, könnyű szövetek, becsületes anyagok, 
célszerűség —, de a hangulat váltakozik a 
rendeltetés szerint. Tükörképek e szobák, jól-
élő, villaházban vagy saját gazdaságuk köze-
pette élő, virágoktól körülvett, becsületes, 
istenfélő, szorgalmas, gyermekimádó és nem 
forradalmian lázas polgárok tükörképei. Amit 
csak el lehetett sajátítani a szorgos ősöktől — 
vagyont, erkölcsöt, otthonosságot — s ami-
vel gazdagodni lehetett a kUlföldi példákon, 
holland faragóművészeten, angol bútorformá-
kon, francia textilmuslrákon, azt mind átgon-
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dolták, átsimították, leszűrték s egy bizonyos 
jogos önzéssel magukévá tették az előkelő 
polgári mecénások. Lehet hogy vannak, akik-
nek ellenszenves ez a nyugalom, megállapo-
dottság, ez a mindenhonnan felszívó, de alap-
jában eredetiség nélkül való jólét-művészet, 
a németek esküsznek rá és az évről évre 
emelkedő bútorkivitelük mutatja, hogy ezidő-
szerint igazuk van. Egyet nem lehet eltagadni 
a legkritikusabb szemlélőnek sem : van bizo-
nyos akarat az egyöntetűségre. A késői empi-
renak modernizált továbbfejlődése egy új stílus-
alakulat folyamatát mutatja, mely a sokféle 
részletet, a különböző korok, népek, osztályok 
bútorművességének tanulságait meglehetős 
egységre tudja hozni. Simán, erőlködés nél-
kül, magától értefődőleg evezünk egy beren-
dező-architektura stílusa felé. 

Minden divatos, felkapott, igazi és nem igazi 
érték ott van e könyvben. Magyarok közül 
csak egyre bukkanunk : Kozma Lajosra. Nem 
is egy, hanem egész sereg bútorával, interieur-
jével, az ő jólismert, faragásoktól terhes, de 
arányaikban mindig nemes bútoraival, finom 
ívelésű ormaival, előkelő hajlású székeivel, 
gyengéd biedermeierformájú kanapéival, fara-
gott márvány kandallójával, sötéttónusú dió-
fáival, melyekben mint egy pajkos dallam 
vissza-visszacseng rég látott parasztbútorok 
faragásainak melódiája. Mindenki büszkén 
fogja érezni, mennyire idevaló ő, a gazdag és 
mégis tartózkodó polgáriasságnak e gyüle-
kezetébe, ahol minden bútornak akként kell 
viselkednie, mint egy új angol peernek, mikor 
elsőízben megy a felsőházba, a saját ősének 
kell lenni, ünnepélyesen reprezentálónak kell 
lenni, mainak és mégis múzeális értékűnek 
kell lenni. De vájjon nincsenek-e nálunk más 
tervezők is, más jeles művészeink, jónevű 
asztalosaink s ezeknek polgári nobilitású búto-
r a i k ? Bizonyos, hogy nehéz volna belőlük 
egy kötetre valót összegyűjteni, de az is bizo-
nyos, hogy többen vannak, mint ahányat a 
német kiadó, sőt amennyit a magyar közön-
ség is sejt. Építészeink, lakásberendezőművé-
szeink azonban, sajnos, apró és kicsinyes 
feladatokban kénytelenek erejüket elaprózni. 
A tanulóévek, az ifjú névtelenség telve van-
nak papirosábrándokkal, a pályázati kapko-
dások, az aranyérem, a kUlföldi utazás ösztön-

díjának, a mindenképp való érvényesülésnek 
lázaival. A férfiévek pedig semmitmondó apró-
lékosságokkal. Küzdelmek egy közönséggel, 
mely a bútorcsarnokok ízlésén nőtt fel és a 
bútort úgy értékeli, hogy hány ajtaja van, 
elég „ masszív "-e, a huzatja a Wiener VVerk-
statteből való-e és a veretek bronzból van-
nak-e vagy újezüstből. Avagy „kiegészítési" 
feladatok, a „leánykori" hálószobát kell tel-
jessé tenni, az anyai ebédlőt modernizálni, a 
nagyapa szunnyadó-bőrszékének párját meg-
teremteni. És ami az előkelő polgári Ízlésnek 
legfőbb ismertetőjele: a Teleki-téren össze-
szedni az ifjú házaspár fogadószalonjáf, azt 
javíttatni, gyúrni, foldozni, vikszelni, új bőrt 
varrni rá, szépen elrendezni, parasztkendő-
ket, miseköpenyeket keresni hozzá a Lázár-
utcában, feszületet, imádkozó zsámolyt tervezni 
hozzá, egy vitrint is — ah — a bécsi porcel-
lánnak, — mi az iparművész? — régiségek 
kerítője, báli rendezője a levitézlett kastély-
bútoroknak, füttyművész, akinek egy szavára 
táncolni kezdenek a törött lábú székek és fel-
állnak colonneba, ördöngös orvos,aki megciró-
gatja a nagymama báli ruháját és zongora-
takaró lesz belőle. E méltatlan, kulturátlan, 
„előkelő polgári" szereposztásban nemcsak 
a mi lakásművészetünk kritikája vagyon benne, 
hanem az is, hogy miért vannak tehetséges 
bútorműveseink s miért nincs emlífésremélfó 
lakásberendezésünk. Ez az érem egyik oldala. 
De van egy másik oldala is és ezt sem kell 
elhallgatni, — ha már benne vagyunk az igaz-
mondásban. Most a megrendelő oldaláról 
nézem a kérdést. Feltételezem, mert így kell 
lenni, hogy hazai és kUlföldi látnivalók, uta-
zások, kiállítások, folyóiratok, műtörténeti és 
egyéb tanulságok révén itt is van néhány száz 
müveit, előkelő polgár, aki ma vagy holnap 
az ő családi házába vagy tizenkétszobás bér-
lakásába kifogástalan bútorokat akar. Nem 
a gyár, a csarnok, az asztaloscég vagy a 
harmadévi folyóirat szerint készültet, hanem 
a maga sajátos életigényeiből, hivatásából, 
ízléséből kialakultat. Tudja mit akar és egy 
olyan tervezőt keres, aki az ő akaratát az asz-
talos, a kárpitos, a cizellőr, a tapétás és ezer 
más iparos számára könnyen és világosan 
tudja tolmácsolni. Ki hiszi el, hogy az a 
művész, akit jó nevéért, hozzáértéseért e fel-
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adatra kiszemelt, mindazt tudja, amire e nem 
jelentéktelen szerepben szükség van ? Hogy 
az tud szabatos részletrajzokat csinálni és 
az anyagokhoz ismeri forrásaikat, meg tudja 
állapítani mi, hol és hogyan hat, nemcsak 
intarziákat tud papirosra festeni, hanem azt 
is tudja, hogy melyik fajta csiriznek milyen 
a ragaszfóképessége, tud őszinte és megbíz-
ható lenni, tud iparossal bánni, határidőt meg-
tartani, önállósági törekvésekről lemondani, 
nem akar mindenáron stukkót a mennyezetre, 
ércszobrot a hallba, szökőkutat az ebédlőbe, 
selyemtapétát a hálószobába, nem akar ön-
magának emlékművet állítani, mikor egy tála-
lót kellene terveznie és nem hivatkozik Ben-
venuto Cellinire, mikor az asztalosműhelybe 
kell mennie. Én értem a mi „előkelő" polgár-
társunkat is, aki nem lelkesedik a bútormű-
vészért, meri ő a pénzéért kényelmes, egy-
szerű, tartós és divafszeszélyektől mentes 
berendezéseket kíván és mivel nem a lak-
berendezési kiállítás inferieurjében akar lakni, 
hanem a maga ízlése szerint megkonstruált 
világban, tehát kikeresi a telefonkönyvből a 
jónevű asztalosokat és egy félóra alatt meg-
érteti magát valamelyikkel. 

De nemcsak két oldala van a kérdésnek, 
hanem egész sereg. A fogyasztó és a termelő 
közt ott kell lennie még valaminek : a közve-
títésnek. Nemcsak az anyagi közvetítőt ériem, 
a munkaalkalom-szerzőt, hanem még inkább 
az erkölcsit: a nevelőt. Annak az iparművé-
szeti boltnak s azoknak az elnémult kiállítá-
soknak minél előbb életre kell kelniök, nem-
csak mert az vásárlási és megrendelési alka-
lom, hanem főképpen, mert tanulási alkalom. 
Ezrek, tízezrek, akikhez könyv, folyóirat, fel-
olvasás szava sohasem jut el, itt egy darab 
eleven művészetet láthatnak, ízlésformák meg-
valósulását, melyek számukra annál felfog-
hatóbbak, mert képzelőtehelségük egy pillanat 
alatt beléjük helyezi a saját életigényeiket, 
gondolatokat és vágyakat kelt elméjükben, 
a tisztán arfisztikus elemeket a sajáfcélú 
használhatóság kritikai elemeivel köti össze. 
Ki tudja, hány ezer embert nemesítettek meg 
az ilyen interieurök, hány finom kedélynek 
váltak néma nevelőivé, mit feltek a szótalan 
művészi neveléséri Magyarországon. A fogyasz-
tók ízlésének nevelése — ez a háború utáni 

magyar iparművészet legfőbb feladata. Német-
ország részben már megcsinálta, részben mos-
tan cselekszi meg. És sohasem szalaszf el 
alkalmat az iparművészet valamely úttörője 
— akár művész az, akár író, akár kiadó 
—,hogy rövid és szabatos tanulságokkal vilá-
gosságot ne gyújtson az emberek elméjében 
a hasznos szépségek iránt. 

Hadd mondjam el végül, hogy e könyvben 
is, melynek bevezetése annyi okosságot, képei 
annyi lakáskultúrát árulnak el, van egy kis 
epilógus, amellyel már két röpiratban, a kiadó-
cégnek sokféle prospektusán, folyóiratában 
találkoztam, egy tízparancsolatba foglalt ötle-
tes tudnivaló süldő családalapífók részére. 
Szóról szóra lefordítom itt, mert meggyőző 
példája annak, mennyire nevel és nevelve tör 
előre e népben a művészi életformákhoz való 
akarat. 

Tízparancsolat jegyespárok részére 
és mindazoknak, akik berendezkednek. 

1. Akik házasodni készültök, jókor gondolkoz-
zatok lakásotok bebútorozása felől. Ne az utolsó 
három hétre vagy az esküvő előtt való hétre hagy-
játok a bútorvásárlást. Használjátok fel a jegyes-
ség idejét arra, hogy a modern lakásberendezés 
széles területén körültekintsetek, — talán az egyet-
len eset ez az életetekben, mikor ehhez a kultúr-
területhez közel juttok. 

2. Gondoljatok arra, hogy jövendő életetek, sze-
rencsétek, jóérzéstek, kedélyetek és jellemetek jó-
részben attól az állandó környezettől függ, melyben 
évről évre, napról napra élni fogtok. ízléstek teremti 
meg a környező világot. De ez a környező világ 
alakítja vagy semmisíti meg ízlésteket is. A gyer-
mekeitek előtt is felelnetek kell azért a környeze-
tért, melyet számukra megteremtetek: Fejlődésük 
sokkal inkább függ a ti lakásotok kultúrájától, 
mintsem hinnétek. 

5. Az asszony rendezze be az ő szobáit, a férfi 
a magáéit. Nem szükséges, hogy minden egyazon 
arculatú legyen. Még a közös helyiségeket is lehet 
egyszerre férfiasan határozottakká és nőiesen meg-
hittekké tenni. Nem szükséges,hogy a legcsekélyebb 
nézeteltérésnél mindjárt felboruljon a mátkaság. 

4. Ne vitatkozzatok azon, hogy „modern" vagy 
„antik" legyen-e a berendezés. Régi, öröklött bútor-
darabokat nagyon jól ki lehet egészíteni újakkal. 
De ne vásároljatok hozzá ócska lim-lomokat. Az 
idők jelszava ez : nem kell ócska, idegen dolgok 
közé leiepedni, hanem a régi, kipróbált kultúrák 
motívumait kell újjáteremteni. 1 7 O 
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5. Mikor a vásárlásra vagy megrendelésre szánt 
összeget megállapítjátok, ne felejtsétek el, hogy 
ezzel a berendezkedésetek még nincs elintézve. 
Hanem kössetek le minden egyes szoba számára 
egy kicsiny összeget tapéták, ftiggönyök s egyéb 
olyan dolgok számára is, melyek a teret és a 
bútordarabokat színben, formában összehangolják 
és az egészet művészies, nemes egységbe for-
rasztják. 

6. Ne csináltassatok magatoknak fogadószalo-
nokat betakart reprezentáló-bútorokkal, hanem csi-
náltassatok lakószobákat. Ha módotokban van 
szalont is berendezni, olyanra hangoljátok, hogy 
benne naponként ünnepélyesen erezhessétek maga-
tokat ; de ne szoruljatok egy szalon kedvéért szűk 
lakószobában. 

7. A hálószoba legyen nagy, szellős és világos. 
Lakószoba, ebédlő ne legyen íúltömve bútorral, 
cifrasággal. Kevés jó darab, színben, vonalban 
nyugodt összhanggal. Semmi esztelenül összehor-
dott, idegennek hozzáférhetetlen sarokdarab ! A 
gyermekszoba, konyha, fürdő- és leányszoba nem 
kevesebb gondot igényel, mint a főhelyiségek. 
Azért mert azokat kevesen látják, nem szabad őket 
elhanyagolni. 

8. Az asztal — szent ereklye. Szülőknek és gyer-
mekeknek, sőt olykor egész nemzedékeknek hor-
dozza a mindennapi eledelüket. Az ágy egészségetek 
bölcsője. A szekrény a kultúra műtárgya. Ezért 
gondoljátok meg, hogy minden bútordarabnak jó 
formájúnak kell lenni, hogy nektek és övéiieknek 
örökké jelentős maradjon. 

9. Ezért ne vásároljatok gyári holmit. Ne vásá-
roljatok hipermodern vagy modernséget szenvelgő 
berendezéseket, melyek bár finomaknak látszanak, 
mégis merőben idegenek. Beszéljetek a cégekkel 
és a művészekkel s csináltassátok az egyes dara-
bokat saját gondolatotok alapján. Az üzletnek is, 
a művésznek is szüksége van e gondolatokra. Ti 
lakjatok a bútorok közt, ne ők. 

10. Ha otthonotok alapja megvan, a bútor, sző-
nyegek, függönyök stb., egy kevés kép és váza, 
akkor lassan még adjátok hozzá azt, ami az egész-
nek erős bélyeget ad, egy-egy jó képet, szobrot 
vagy más egyéb bútordarabot. Ha jól rendezked-
tetek be, csakhamar észre fogjátok venni, mily 
keveset lehet egy kezdettől fogva jól összehangolt 
lakásba beilleszteni. Ezért adjátok meg mindjárt 
neki azt, ami szükséges és inkább azután takaré-
koskodjatok. 
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