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ÍRTA NÁDAI PÁL 

világ békességének utolsó 
évtizedében a s z o c i á l i s 
ábrándok fénylő égbolto-
zatán a m u n k á s l a k á s 
jövője ragyogott legélén-
kebben. Az iparművészet 
apostolai r e á t e k i n t e t t e k , 

mikor az emberi haladás nagy eszményei 
érdekében dolgoztak. A háború és az utána 
következő évek díszítőművészete az elő-
kelő és újgazdagsága fényében sütkérező 
polgári társadalom életét igyekezett meg-
aranyozni. Nincs más iparművészet, mint 
a pompafejlődés uszályhordozója. Mert a 
tiszta látás reggeli napsütésében — az 
összetört Európa porondján — sebzetten 
és halálraváltan jóformán minden nép, 
gazdagság, társadalmi osztály ott fekszik 
és a világ vesztett ideáljait siratja. Ezek közt 
legélesebben a középosztály problémája 
tolul előtérbe. Osztályhelyzete, mely két 
kő közt őrlődik; eszményisége, melynek 
erkölcseit visszasírja a romantikus kedély; 
léte, mely a koldusszegénység kopott pa-
lástjába van takarva; lakása, melynek — 
egyetlen és utolsó vagyonkájának — me-
lege kihűl és vele, ivadékaival az intellektus 
történelmi szerepe kialuszik az óvilágban. 

Van-e ebben a sivár, szinte vigasztalan 
töprengésben enyhítő optimizmus? Ha az 
ember a világ építőinek, művészeinek, 
lakásberendezőinek mindenféle iparművé-
szeinek munkásságát, terveit, célkitűzéseit 
és nekilendüléseit nézi, akkor alig van, 
ami vigasztaljon. A nagy Mammon, mely 
elindult az újvilágból vagy ebből a háború-
utáni óvilágból, őket éppoly kevéssé hagyta 
meg a reálizmus egészséges ábrándvilágá-
ban, mint akármely más hivatás katonáit. 
Az építész, aki felhőbenyúló büróházakat 
tervez, a festő, aki leendő „ősöket" konzer-
vál olajba, a lakásberendező, aki éjjeli 
mulatóhelyekbe öli dús fantáziáját, körül-
belül elvesztek az életnek ama háború-
előtti keretei számára, melyeket megszabott 
a világ lépésben-haladásának egészséges 
ösztöne. Ahol az élet tempója robbanásokra 
van berendezve, ott a döntő szó a kémiáé 
és ahol az alkotás lázából a könyörtelen 
gázolás vágya születik meg, ott a mótor, 

a repülő, a száguldó, a mindenen végig-
szántó haladás szimbóluma. Mi szerepe 
lehet ott az építőnek és a berendezőnek? 
A gazdasági élet hét kövér esztendejében : 
építhet gabonaraktárakat és közvágóhída-
kat, berendezhet mozgóképszínházakat és 
tőzsdeirodákat. A hét sovány esztendőben : 
építhet papirospalotákat Atlantic Citynek 
és készíthet miseköpenyeket olasz kiállí-
tások számára. Az élet, haj, kerékbetöri 
a szárnyas Pegazust és ha Henry van de 
Velde ma élne, nem az új vonalvezetésről 
írna könyveket, hanem a villaházberen-
dezésről és a télikertápolásról. Ruskin pedig 
nem érne rá az öreg velencei paloták kö-
vein merengeni, mert amerikai felolvasó-
kőrúton kéne ősz fejét dúsan kamatoztatni. 
Mi marad hát meg ama bizonyos egész-
séges, jövőbenkamatozó és eredményes 
ábrándozás számára, a. világot megváltó 
elmék birodalmában? Ot-tízévenként egy 
kiállítás, mely felvet egypár új anyagot, 
házat, technikai eljárást a legnagyobb 
probléma, az egészséges és olcsó lakás-
építés javára. Időnkint egy új tempera-
mentum, mejy hisz az építész elkövetkező 
világában. Es sok szalma, pelyva, meg 
ocsú közt egy új írás, melyben a jövő 
gazdasági és szociális következtetéseiből 
leszűrve ott mosolyog ránk az új ember 
új lakásában. 

Kiállításnak ilyen volt: a kölni 1914-ben 
avval az üvegházzal, mely vasból és 
Luxfer-prizmából épült. Olyan volt, mint 
egy nagy kupola, ezerfelől ömlő meleg-
sugarak színtörésében. Merész és új tem-
peramentuma az építőjének: Taut Bruno 
építésznek azóta sokszor felcsillant egyéb 
tervein is. Ami pedig az írást illeti: a német 
könyvpiac sok pelyvája és ocsúja közül 
mint tiszta, világítókörte, úgy úszik elő az 
ő könyve, az „Uj lakás"-ról. („Die neue 
Wohnung" von Bruno Taut.) 

Kétségtelen, hogy Bruno Taut is a német 
forradalmi idők lángjai között eszmélt rá 
apostoli hivatására. Es e forradalmi tűz, 
mint sok más német művész lelkében, még 
az övében is ott pislog a hamu alatt. Taut 
— és vele együtt mindez ábrándosok — 
egyrészt a radikális világmegjavítás, más-



részt a csöndes amerikanizmus beszivárgó feltételeitől. Az ideális konyha az, melyben 
kultúrájának kettős hatása alatt érlelődtek hideg- és melegvízvezeték, edénymosógép, 
olyanná, amilyenek. A kiindulópontjuk az, szárítókészülék, gáz- és villanyfőző, meg 
hogy „az új ember megszületett". A kon- sütő, főzőláda stb. végzi a háztartási alkal-
klúziójuk pedig, hogy az életformák tempó- mazottak munkáját. Az ideális lakás az, 
ját, kereteit, munkát, élvezést, szociális melyben a falbaépített szekrények, a por- * 
felfogást és életcélokat az amerikai demo- szívógép, a szőnyeget helyettesítő linóleum, S 
kráciából kell átvennünk. a mosható tapéta, a képeket helyettesítő | 

Taut könyve, munkássága szintén nem színes falsíkok, az üveglappal fedett, tehát 1 
egyéb, mint ennek az amerikánizmusnak könnyen leporolható asztalok, éjjeli szek-
beleplántálása az európai középosztályú rények, a nagyon kevés bútor és a tiszta 
ember lakásviszonyaiba. Miből is indul- térszerűség szépségével elgondolt intériőr 
hatna ki másból, minthogy telve vagyunk adja meg az asszonynak szükséges köny-
szentimentálizmussal, idejüket mult lim- nyítéseket. S ezek bizonyára nem utópiák 
lomok hagyománytiszteletével, lakásunk 
zsibvásár, kiállítás, ereklyemúzeum. Es 
mi lyen következtetésre lyukadhatna ki 
másra, minthogy Taylornak módszerével 

már ennek a mai nemzedéknek számára 
sem. Tehát: valóban számot kell vetnünk 
egy csak papíron létező úri ábrándvilág 
lassú eltűnésével. Es helyette bele kell 

kell lemérnünk, hogyan van legkevesebb magunkat élnünk az amerikaiasságnak 
mozdulatra szüksége a háziasszonynak, ama fogalomkörébe, melyben az utcai 

cipőpucolás, a géppel mo-mikor főz, takarít vagy 
gyermekeit gondozza. Es 
ennek megfelelően persze, 
hogy ő is, mint a francia 
forradalom utáni Dav id -
i sko la berendezőművé-
szei, pu r i t án bútorokat, 
egyszínű falakat, köralakú 
vagy üvegharangszerű há-
zakat kíván. G e o m e t r i a 
uralkodik a gondolkodás-
ban, szinte elvont térmű-
vészeti teóriák megvalósí-
tásán ábrándozik, gépek, Haranghy Jenő: Ex libris. 

sás, gőzön való ruhaszárí- s 
tás, a félig készen vett és É 
rostonsülő hús, az egészen * 
vagy r é s z b e n k ö z p o n t i | 
háztartás, egyszóval bizo- I 
nyos mechanizált és uni- f 
formizált életrend fogja az 
asszony kényelmét szol-
gálni. Az ember változásá-
nak a r á n y á b a n meg fog 
változni lakás és a ház, 
az utca, az üzlet, a büró, a 
park, a mulatság, az iskola 
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automaták, forgó és sülyeszthető bútorok és a közlekedőtechnika, melyek közt élete | 
uralják a kelléktárát. A történelmi idők lezajlik. Ez bizonyosan meg lett volna világ- f 
mind megszülik a maguk ábrándosait, túl- háború, Páris-Amerika, dollárok és egyéb £ 
zóit és világmegváltóit. De őközülük kerül- modernizmusok nélkül is, de annál bizo- I 
nek ki a nagy sugallók, a fáradhatatlan nyosabb azóta, mióta az ó-világ egyre hatal- | 
szervezők, az újat kicsíráztatok is. Es ha masabb iramban változtatja meg arculatát * 
leszámítjuk ez irány szertelen túlzásaiból Uncle Sam képmására, 
azt, ami belőle úgyis el fog senyvedni, akkor Mi következik mindebből az iparművé-
megmarad felismerhető igazságnak a közép- szetre nézve? Elméletben mindenesetre az, 
osztály lassú lakásváltozásának kérlelhetet- hogy a nagy átalakulásnak már előkészí-
len igazsága. Igenis: semmiféle önáltatás tésében is aktív beleérzéssel kell elhelyez -
sem leplezheti soká nálunk sem azt a tényt, kednie. Most igazán szemfüles, rugalmas, 
hogy a cselédkérdés, a női munka természe- ösztöneivel mindig éberen figyelő legyen 
tének, értékelésének megváltozása és a nő- az, aki nem akarja, hogy a hullámok 
nevelés új társadalmi meg pszichikai vonat- taraja föléje kerekedjen. Elméletben tehát, 
kozásai lassan kényszerítik ezt az osztályt, mint a jelek is mutatják, már benne is 
hogy a lakásviszonyaiba erőteljes változta- vagyunk egy új stílustalansági, leegyszerű-
tásokat vigyen. Olyan változtatásokat, me- sített és dísztelen formákat követelő korban, 
lyek mellett az asszony ne legyen oda- melyben az iparművészeti tárgy életfunk-
láncolva a cseléd által üresenhagyott kony- ciója minden, a díszítmény és a dekoratív 
hához és a durva testi munkának fokozódása hatás pedig semmi. Elméletileg tehát a Los 
ne szakítsa őt el a szellemi létezés intelligens vom Stil, a szecesszió, a puritán egyszerűségű 

Los | 
ségű | 



berendezőművészet, vagy a Henry van de 
Velde-féle „technikai hangsúlyozású díszít-
mények" kora folytatódik, melyet hirtelen 
szakított meg egy édeskés romanticizmus 
a század elején. Vagyis elméletben: az 
iparművészet a munkás és mindent nivel-
láló technikai élet egyszerű reflexe a mű-
vészi alkotás síkján. Gyakorlatilag azonban 
másként áll a dolog. Gyakorlatban az ipar-
művész csak részben él a lakás és magán-
háztartás szolgálatának. Javarészben már 
hosszú ideje — a középítés analógiájára — 
van egy közberendező iparművészet, mely-
nek az Óceánjáró gőzösök épp annyi alkal-
mat adnak a tevékenységre, mint a kisvárosi 
cukrászdák, vagy mozgószínházak. Es az 
iskola éppúgy művészi berendezést kíván, 
mint az újságpalota, vagy az anyakönyvi 
helyiség. Sőt gyakorlatilag úgy kellene ezt 
az igazságot formulázni, hogy minél több 

családi tűzhely mellől száműzik a művé 
szetet, annál több múzeumnak, vendéglő-
nek, váróteremnek és music-hallnak lesz 
szüksége freskókra, üvegablakokra és luxus-
bútorokra. Mert gyakorlatban a világnak 
szüksége van egy latens szépségmennyi-
ségre és ha a rideg életfeltételek szétdúlják 
az otthonokat, mint e szépséghorizont gyűjtő-
medencéit, akkor lecsapódnak ama művészi 
kívánat-felhők a lakásonkívüli élet ezernyi 
gyűlőhelyén. Ez nemcsak az iparművészet-
nek, főleg a luxusigényekre berendezkedett 
lakásberendezőművészetnek munkalehető-
ségeit biztosítja évszázadokra, de ami még 
ennél is fontosabb: annak a nincsetlen 
középosztálynak is bőven juttatja a mű-
vészi melegedőhelyeket, melynek konyhá-
jába cseléd helyett automaták kerülnek, fa-
laira pedig kétesértékű vásznakhelyettnyers, 
de egészséges fénysávok és színcsóvák. 
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MEGEMLÉKEZÉS SZAMOVOLSZKY ÖDÖNRŐL 
HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

ÍRTA ANDOCSY GYÖRGY 

millenáris esztendőben az 
Erdős-Kárpátok vadregé-
nyes vidékéről soványképű 
i f jú csöppen Budapestre. 
Küzködve és koplalva el-
végzi az iparművészeti fő-
iskolát. Azután módosabb 

Darátai műtermeinek sarkában meghúzódva 
gyúrja az agyagot. Huszonkilenc éves korá-
ban a G á c h I s tván közreműködésével 
készült „ S z a b a d s á g h a r c - s z o b r á " - v a l a 
három v i l á g h í r ű s z o b r á s z s z a k é r t ő n e k , 
(Bartholomé, Van der Stappen, Calandra) 
megítélése szerint az ország legelső szob-
rászai sorába emelkedik. Ámde a kegyetlen 
sors csak hét esztendőt enged termékeny-
ségének. A háború első áldozatai között 
elveszítjük. 

Elmélyedve a Prodán János miniszteri 
osztálytanácsos által Szamovolszky halálá-
nak tizedik évfordulója alkalmából meg-
ható baráti melegséggel megírt, a boldogult 
művész alkotásait időrendben felsoroló, a 
szabadságszobor-pályázat részleteinek kö-
rülményeit felelevenítő kis életrajzba, lel-
künk mély keserűségével sóhajtunk fel: 
mit kaptunk volna e tehetségtől, melynek 
ereje a festészet, építészet és irodalom 

terein is megnyilvánult, ha Lionardo éveit 
éli m e g . . . 

A boldogult jeles művész 1914 dec. 27-én 
bekövetkezett halála alkalmával lapunk is 
közölte életrajzát (1. M. I. 1915. évf. 41. o.). 
Ebből most csak kiemeljük, hogy az Ipar-
művészeti Iskolában néhai Mátrai Lajos 
volt a mestere. Számos külföldi várost be-
járt és hazatérte után számos jeles szobor-
művet alkotott. Ezek között legkiválóbbak 
Ungvár városának Dayka-szobra, Rozsnyó-
nak Andrássy Dénesné szobra, melyet 
Horvai Jánossal együtt alkotott; ugyan-
csak Horvaival együtt csinálta meg a kassai 
honvédszobrot is. 1909-ben az a nagy ki-
tüntetés érte, hogy megkapta a müncheni 
nemzetközi tárlaton Bajorország állami mű-
művészeti aranyérmét, 1913-ban pedig a 
mostani számunkban ábrázolt „Bigá"-val 
a magyar állam művészeti aranyérmével 
tüntették ki. Szamovolszky is a szerencsét-
len világháborúnak egyik áldozata lett. Az 
1914. évi decemberi pótsorozáson behívták 
az akkor betegen fekvő 36 éves művészt, 
aki eleget is tett a behívóparancsnak, fel-
kelt, meghűlt és aránylag könnyű baja vég-
zetes tüdőgyulladássá súlyosodott. Néhány 
napra r á . . . elhantolták. 


